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Життя після шоу

Твій. Мій. Наш ДЕНЬ. Разом!
Триває передплата на тижневик
«Наш ДЕНЬ»
індекс -

68710

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

Скликають
«Дзвони Лемківщини»

ПРОГРАМА
XV Всеукраїнського
фестивалю лемківської культури

«Лісапетний батальйон»
«засвітився» на цілий мільйон
К

оли слухаєш пісні у виконанні
цих колоритних і неймовірно
харизматичних жіночок,
всидіти на місці неможливо: ноги самі
пускаються у танок, а настрій просто
зашкалює.
Бо від кожної струменить така шалена енергетика, що зігріває, наче сонце, і притягує, як
магніт. Своєю безпосередністю та глибокою народністю вони завоювали прихильність сотень
тисяч шанувальників і сьогодні є найрейтинговішим гуртом на теренах нашої неньки-України.
Стрімко увірвавшись в український шоу-бізнес,
«Лісапетний батальйон» під керівництвом Наталії Фаліон став володарем головного приза
на грандіозному шоу «Україна має талант». Як
мовиться, коментарі зайві.

Магнітні бурі
у серпні
За прогнозами фахівців, у серпні
українців чекають найсильніші магнітні бурі за останні 50 років. Майже
весь місяць можливі спалахи на Сонці, їх може бути до 200 на добу і триватимуть вони подекуди кілька годин.
Отож, особливо пильними слід
бути в такі дні:

Аби дізнатися, чим живуть поза сценою
знамениті «мільйонерші» і як змінилося їхнє
життя після проекту, ми вирушили до СкалиПодільської, що на Борщівщині. Коли нарешті дісталися до музичної школи, де власне й
працюють більшість учасниць колективу, на
нас уже чекала пані Наталя. Усміхнена, привітна і надзвичайно симпатична жіночка делікатно вибачилася за незручності. «Готуємося
до початку нового навчального року, - пояснила вона. – Усе доводиться робити власними силами. А ввечері на нас ще чекають два виступи
– у Чорткові та в одному з сіл на Хмельниччині».
Господиня люб’язно запросила до свого робочого кабінету, де за розмовою непомітно промайнули дві години душевного спілкування.
Закінчення на 3 стор.

4 серпня – з 17.00 до 21.00;
6 серпня – з 13.00 до 18.00;
10 серпня – з 11.00 до 16.00;
13 серпня – з 21.00 до 23.00;
14 серпня – з 16.00 до 18.00;
17 серпня – з 12.00 до 14.00;
22 серпня – з 2.00 до 5.00.

Магнітні бурі
у серпні можуть
супроводжуватися
підвищенням тиску, головним болем, слабкістю і
навіть
непритомністю.
Тому слід в цей час
більше відпочивати, пити трав’яні
чаї та соки.

3 серпня (субота)
м.Монастириська
11.00 – хід-парад
колективів містом.
«Лемківське
село» - Ватряне поле
13.00 – урочисте відкриття фестивалю;
15.00 – святковий
концерт;
23.00 – молодіжна забава;
24.00 – святковий феєрверк;

4 серпня (неділя)
«Лемківське село» - Ватряне поле
10.00 – Служба Божа на Ватряному полі;
12.00 – продовження святкового концерту;
18.00 – урочисте закриття фестивалю.

У фестивалі беруть участь професійні
та аматорські колективи і окремі виконавці
з України, Польщі, Словаччини.

Погода в Тернополі і області
31 липня - хмарно
з проясненням, вдень
дощ, температура повітря вночі 17-18, вдень
25-26 градусів тепла.
Схід сонця - 5.46, захід
- 21.01.
1 серпня - хмарно з проясненням, місцями невеликий
дощ, температура повітря вночі 16-18, вдень 24-27 градусів
тепла. Схід сонця - 5.47, захід
- 21.00.
2 серпня - ясно, без опадів,
температура повітря вночі 1415, вдень 22-26 градусів тепла.
Схід сонця - 5.48, захід - 20.58.
3 серпня - хмарно з прояс-

ненням, вдень місцями
можливий дощ, температура повітря вночі
16-17, вдень 23-27 градусів тепла. Схід сонця
- 5.50, захід - 20.57.
4 серпня - ясно, без опадів,
температура повітря вночі 1417, вдень 27-30 градусів тепла.
Схід сонця - 5.51, захід - 20.55.
5 серпня - ясно, без опадів,
температура повітря вночі 1516, вдень 26-30 градусів тепла.
Схід сонця - 5.53, захід - 20.53.
6 серпня - ясно, без опадів,
температура повітря вночі 1516, вдень 27-31 градус тепла.
Схід сонця - 5.54, захід - 20.52.
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Тернопіль прикрасять алегорії в камені

В

же більше тижня
у гідропарку
«Топільче»
працюють дванадцять
скульпторів з усієї
України. За допомогою
болгарок, молотків
та зубил вони зуміли
перетворити кам’яні
брили на справжні
концептуальні витвори
мистецтва.

Схожий захід
відбувався
у нашому місті
аж 25 років тому,
однак речі,
виготовлені тоді,
досі
прикрашають
Тернопіль.

Д

– Коли скульптури будуть
готові, ми визначимось, де
вони будуть стояти, – зазначив міський голова Сергій Надал. – Чи це буде алея кам’яних
алегорій чи, можливо, кожна
скульптура стоятиме біля якогось символічного місця. Якщо
ж Всеукраїнський пленер отримає схвальні відгуки тернополян, такі заходи в нашому місті
відбуватимуться частіше.
Митці зізнаються, що перед пленером не завжди можна точно спланувати, якою вийде твоя робота. Це своєрідний
експромт. Все залежить від матеріалу і його структури, часових рамок і, звичайно ж, натхнення.
– Наш пленер називається «Камінь.
Полотно. Алегорія», тому він дає простір для творчого мислення скульпторів, – каже начальник управління культури і мистецтв Тернопільської міської
ради Олександр Смик. – Тут створюють
алегорію весни, алегорію літа, культури, часу... До прикладу, робота Тараса Короля з Червонограда відображає сучасний стан української культури. Митці зі
Львова створили філософські скульптури з трипільськими символами. На пленері є молодь і старші учасники. Це забезпечує так звану спадковість поколінь. Також на захід приїхав Григорій Кудлаєнко.

Він брав участь у пленері, який відбувався 25 років тому. Митець створив композицію «Минуле і майбутнє».
Наймолодший скульптор і єдина дівчина серед учасників 25-річна Олена
Додатко витесала із вапняка українські
подушки. Майстриня каже, що досі не бачила, щоб ця річ була виготовлена з каменю. Тому, ймовірно, й у Тернополі стоятиме перший у світі пам’ятник подушкам.
Скульптори виконують останні штрихи і практично завершують свої роботи.
Тож незабаром наше місто прикрасять
дванадцять чудових скульптур, які змушуватимуть замислитися над життям і
просто милуватимуть око.
Юля ТИМКІВ.

Чи потрібні ТАКІ ми Європі?

о Європи - з радянськими стереотипами,
мисленням, поведінкою, дорогами, сервісом,
зарплатами, ненаситними олігархами? Як з
цим «вписатися» в їхні автобани, шопінги, рівень і
стиль життя?

Так, Європа має також чимало проблем - ідеального місця на землі не існує. Але там не
реагують так хворобливо, як
в Україні, на критику влади і
партій влади. Не прогинаються перед чиновниками. Не лякають дітей поліцейськими.
Там людина може захистити
себе. І не виживати…
Щодо сервісу, то варто
лише перетнути державний
кордон - різниця відчувається
відразу.
Проте чимало європейців
нарікають на рівень життя,
мовляв, економічна криза змусила заощаджувати, шукати
додаткові заробітки тощо. Ех,
їм би споживчий кошик українця, який скидається радше
на убогу торбинку…
А споживчий кошик у нашій державі не переглядали
вже дванадцять років. І це при
тому, що саме на основі цього «кошичка» обраховується
розмір прожиткового мінімуму. І на той мінімум, що відомо кожному, вижити в Україні
неможливо. Бо вистачить його
лише на сяке-таке харчування.
Як сказав «Українській
правді» народний депутат

Павло Петренко, харчування
за нормами нашого споживчого кошика - найпростіший спосіб потрапити до лікарні з діагнозом «виснаження». І навів приклади. Так, споживчий
кошик передбачає для дорослої людини на рік 53 кілограми м’яса і м’ясопродуктів, а
реальна потреба, за нормами
науково-дослідного інституту гігієни харчування Мінохорони здоров’я, - 83 кілограми.
Замість необхідних 20 кілограмів риби - у кошику лише
13. Картоплі - 95 кілограмів замість 124.
Може, для пересічного
українця видасться дивним,
але, приміром, для англійців
у споживчий кошик поклали
крім їжі, акустичну гітару, витрати на садівника, приватні
школи, університети та чотири види страховок.
Німці у своїй споживчій
торбинці можуть знайти серед багатьох інших речей піцу
з доставкою, послуги фітнесклубів і соляріїв, заморожені
готові продукти, булочки.
А французам передбачили
чималі витрати на відвідування перукарні, лак для волосся,

гель для душу, численні косметичні засоби, чотирнадцять
найменувань квітів, витрати
на няню, оренду автомобіля,
їжу для кішок і собак.
Варто зазначити, прожитковий мінімум для непрацездатних українців з 1 січня цього року складає 894 гривні.
Зросте ж він із 1 грудня аж…
до 949 гривень. Зате у нас постійно дорожчають продукти, послуги, проїзд у транспорті та інше. Фахівці зазначають:
споживчий кошик повинні переглядати кожні три роки. Але
хто на владному українському
олімпі на це зважає?
Ситуація поліпшиться тоді,
коли вітчизняна економіка
працюватиме на рідну державу, а не на бозна кого, коли влада відчуватиме відповідальність перед суспільством і зрозуміє, що людям врешті-решт
терпець може увірватися.
А тим часом, наша економіка потужно працює на Панаму, Маршаллові і Сейшельські
острови, Беліз. Так, аналітична
група «Da Vinci AG» відзначає
збільшення обсягу експорту з
України до мініатюрного Белізу на 132377,9 відсотка (!!!) у
січні-травні нинішнього року.
Про це йдеться у підготовленому групою звіті «Ukrainian
Economic Trends Forecast: 3Q
2013».
Документ гласить, що Бе-

ліз користується найбільшою
популярністю серед офшорів.
Експорт товарів до цієї країни зріс протягом п’яти місяців
на згаданих 132377,9 відсотка
і його обсяг вже перевищив
експорт України у такі європейські держави як Німеччина, Великобританія та Іспанія.
(Беліз - раніше Британський
Гондурас - країна в Центральній Америці, більше 90 відсотків території якої покривають ліси. Це - найменш малонаселена держава Центральної Америки. Чисельність населення складає 291500 осіб.
Площа - 22966 км. кв).
Така ситуація, за даними
аналітичної групи, пов’язана
з перерозподілом потоків на
ринку офшорних юрисдикцій
після кризи на Кіпрі. Українські компанії активно освоюють латиноамериканський та
африканський напрями.
До Панами протягом зазначеного періоду експорт
збільшився на 277,4 відсотка,
на Сейшельські острови - на
1902, на Маршаллові острови
- на 3177,8.
Зростання експорту також
спостерігається у Нідерланди і Швейцарію - держави, які
український бізнес часто використовує для різних «темних» схем.
За даними Держстату, наша
країна експортує в Беліз пере-

важно продукти нафтопереробки. Ринок виробництва цієї
продукції наразі в Україні перебуває у глибокій кризі. Зокрема, за січень-травень виробництво продуктів нафтопереробки впало на 41,8 відсотка. Водночас, експорт до Белізу шалено зріс. Ось таке «українське економічне диво» з явними ознаками фіктивності:
експортуємо те, чого не маємо самі.
Не дивно, що чимало наших співвітчизників переконані: справи в Україні йдуть
у неправильному напрямку.
Згідно з дослідженням соціологічної групи «Рейтинг», так
думають 69 відсотків респондентів. Більшість із них стверджують, що найважливішими проблемами для держави
є безробіття -53 відсотки, корупція в державних органах
- 51, низький рівень виробництва - 45.
Цікавий факт. 72 відсотки
опитаних громадян підтримали б на референдумі закріплення в Конституції і законах норми про право громадян звільняти з посад чиновників, депутатів, суддів, керівників правоохоронних органів
усіх рівнів.
То чи вигідні ми з таким
«вантажем» Європі? Якщо чесно… самі розумієте…
Ольга ЧОРНА.
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О

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».

№8 /31липня 2013 року

4

Наш ДЕНЬ

Запрошуємо до розмови

Що не так
у файному місті?

Медіа-проект «Нашого ДНЯ»

То потрібні

тернополянам парки,
У
чи ні?
європейських чи американських
містах гіди обов’язково звернуть
увагу туристів на парки, і додадуть:
мешканці цього чи іншого міста гордяться
своєю чудовою зеленою оазою.

Тернополяни також пишалися парками. Але тепер з сумом
споглядають, як парки, скверики, перетворюються на будівельні майданчики. Зводять будинки, різні генделики, автостоянки… І все, нібито, законно. Громада пошумить і затихне. Політикам також якось байдуже. Якби були вибори - інша
справа. Це вже згодом, як почнуться нові перегони, бажаючі отримати депутатський мандат, захищатимуть нас із вами. І
киватимуть пальцем у бік забудовників та влади, мовляв, одні
влізли зі своїми грішми і можливостями туди, куди не слід,
а інші - дозволили це зробити.
Але ті «плачі Ярославни» тради-

С

ційно у нас запізнілі.
Навесні цього року прозвучала інформація, що в парку імені Шевченка планують
звести нову мерію. Зрозуміло,
для зручності тернополян. На
сайті міськради з цього приводу повідомляли: «Будівництво
міської ратуші за аналогом популярних сьогодні у Європі та
світі City Hall-ів є першим етапом якісних архітектурних
змін у Тернополі. Над пошуком
ідей просторового та образного вирішення майбутньої адміністративної будівлі міськради півроку працювали архітектори та урбаністи з різних міст
України та Європи…».
По-перше, чому в парку?

учасний Тернопіль все
більше нагадує велику
садибу.
Край дороги тут цвітуть ружі на
клумбах, віють прохолодою фонтани з
гномиками, виграє під сонячним промінням різноколірна мозаїка, якою облицьований будинок. А коли ступиш
у двір і зайдеш за дім, побачиш зовсім
іншу картину – забур’янені грядки, зарослі лопухами стежки, сухе бадилля у
саду.
У кінці серпня місто святкуватиме
свій черговий день народження, тож немає нічого дивного у тому, що підготуватися до свята треба як слід. Уже зараз
видно масштабні перетворення, яких
зазнає центральна частина Тернополя.
Особливо багато роботи на Набережній ставу. Саме на водному плесі
цієї перлини файного міста 23-25 серпня пройде Чемпіонат Європи з водномоторного спорту. Тут, як подейкують
рибалки, упродовж трьох днів глушитимуть рибу та забруднюватимуть акваторію.
Ще чимало тернополян ніяк не можуть зрозуміти, чому міська влада значно більше переймається облаштуванням фонтанів з підсвіткою та музикою,
а заплющує очі на більш нагальні проблеми забезпечення життєдіяльності
обласного центру.
Адже на те, щоб центр міста став гарним та привабливим, витрачають мільйони гривень. І це тоді, коли в інших мікрорайонах панує безлад. Наприклад,
на вулицю Симоненка на «Алясці» незабаром можуть приїхати кінематографісти, аби зняти фільм про війну – вона
виглядає, як після бомбардування. Не у
кращому стані і Текстильна. А на нерукотворному затхлому озері на «Канаді»
також можна проводити чемпіонати з
водних видів спорту. Щоправда, катери
там не дуже то й розженуться, а от бай-

По-друге, який коефіцієнт корисної дії для тернополян від
того, що чиновники перебралися б у City Hall? Може, спершу треба навести лад у нашому «сіті»? А, по-третє, чи дозволили б європейці, аби в їхніх парках зводили б розкішний офіс для чиновників? У даному випадку - мерію.
Далі. Читаю оголошення:
«Житловий комплекс «Співоче
поле». Для любителів чистого повітря та затишного житла
з відпочинком у парку…» і т.д.
Йдеться про парк Національного відродження. Зрозуміло,
територія, яку облюбував забудовник - компанія «Добробуд», не вважається (?) пар-

ковою зоною. Принаймні, так
стверджують владоможці.
Дійшла черга і до парку «Топільче». У цьому районі компанія «Престиж-Буд» зводитиме
елітний житловий комплекс
«Парк-Престиж».
Мешканці міста, особливо ті, хто живе
неподалік, не розуміють: чому
будуватимуть саме тут? Вони
вважали і вважають цю територію парковою зоною.
Крім того, у «Топільче»
трактори розчистили чималу
ділянку. Забили кілочки. Що
там буде - наразі невідомо.
Ще одним лихом тернопільських парків є свята. Тернопільські чиновники люблять
їздити «переймати досвід», у

Ця «бідова» вул. Симоненка...

Буде
гарно,
аж
страшно

«Озеро» на «Канаді»...

дарочники у протигазах почуватимуться привільно.
На тлі цих та багатьох інших негараздів у Тернополі намагання влади заробити собі девіденди тільки на фонтанах з музикою, сходах з підсвіткою та
тротуарах з підігрівом видається, принаймні, дивним. Інша справа, якби чиновники бавилися у місто майбутнього
за власні кошти, але ж ні, бо за поверхневий марафет вони розплачуються коштом громади.
Нещодавно у 70 тисяч поштових
скриньок тернополян потрапила газета, у якій влада хвалиться своїми успіхами. Мовляв, і у громадському транспорті навели порядок, і чи не всі до-

Парком «Топільче»
«пройшовся» бульдозер...

роги відремонтували. На підтвердження – світлини «до» та «після». Скажіть
на милість, з яких це пір постійна турбота про зручності та добробут громади
стала заслугою, а не прямим та безпосереднім обов’язком міського голови, депутатського корпусу, виконавчого комітету та комунальних служб і управлінь?
Також цікавить, за чиї, якщо не за наші,
гроші віддруковано величезний тираж
цієї агітки?
Пригадую,
як ще десять –
п’ятнадцять років тому сотні водіїв проклинали хронічні ями під мостом біля
так званого шостого магазину. Двічі, а то
й тричі за сезон їх латали-перелатували,
а толку не було. І ось одного ранку, доби-

європи та америки, а потім ділитися враженнями, як там все
гарно. Цікаво, чи бачили вони,
щоб під час святкових заходів, які проводять у парках, рікою лилося пиво (і не тільки),
все довкілля пахло шашликами, повсюди валялося сміття, а
кущі ставали б вбиральнями?
Дивне запитання, правда? На
Заході такого паскудства бути
не може в принципі. А у Тернополі - є. Особливо це стосується парку Національного відродження. Шкода тих, хто хоче
культурно відпочити, послухати музику і любить чисте повітря.
Кажете, «файне» місто?
Ольга ЧОРНА.

раючись стареньким ЛАЗом на роботу,
зауважив, що під мостом не затрясло та
не загупало. Виявляється, за ніч ремонтники поклали там бруківку і це дорожнє
покриття переживе й нас з вами. Якщо
не помиляюся, тоді міським головою
був Анатолій Кучеренко. А тепер перед
тим , як залатати вибоїну, влада мусить
обов’язково прорекламувати її.
Взагалі, хтось з мудрих зауважив,
що влада тим ефективніша, чим непомітніша. У нас же, на жаль, все навпаки
– роботи катма, а розголосу на всеньку
Україну.
За великим рахунком нинішнє егоїстичне бажання обраних громадою високопосадовців бути, так би мовити, на
слуху можна легко пояснити – незабаром знову вибори, а до доброго швидко звикається. Можна пояснити, але не
можна виправдати навіть з тієї простої
причини, що для власного піару вони
наліво і направо розтринькують кошти
всієї громади.
Дасть Бог, у здоров’ї та злагоді всі
ми доживемо до Дня Тернополя. Посвятковому одягнемося, вийдемо у
центр, пройдемося Набережною, прогуляємося парком «Топільче», дамо заробити бізнесменам, котрі утридорога
продаватимуть напої чи морозиво… А
далі, що далі?
З наступного після празника дня –
хто до праці, хто на села копати картоплю. І знову вкотре нарвемося у маршрутці на зневажливе: «Куди претеся!»,
знову добряче протрясе на вибоїнах,
знову почуємо з екранів чи прочитаємо у газетах, що у міській казні закінчилися кошти, тому доведеться потерпіти. Усе, як завжди, з тією тільки різницею, що «від дороги» святковий Тернопіль буде красенем. Все буде так гарно,
що аж страшно…
Юрко СНІГУР.

Тернопілля

nday.te.ua

Тернопільські школярі
попрощалися
з канадським вчителем
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У

центральній дитячій бібліотеці Тернополя
урочисто закінчилися літні курси англійської
мови, які відбулися завдяки ініціативі
канадського вчителя українського походження
Тараса Малюжинського.

Кілька десятків хлопчиків та дівчадали на запитанток протягом трьох тижнів удосконаня вчителя. І все це,
лювали свої знання іноземної мови
звичайно ж, англійза допомогою ігор, пісень та цікавих
ською мовою. Навправ.
вчання, безумовно,
Тарасу Малюжинському дуже спододало свої плоди.
бався Тернопіль та його жителі. Він зіДіти та їх батьзнався, що дуже задоволений поїздкою
ки звикли до пана
і планує наступного року знову завітаТараса, здружилити в наше місто:
ся з ним, тому про– Я бачу у тернополян великий пощалися зі сльозами
тенціал. Діти дуже здібні. Вони з охона очах. На пам’ять
тою приходили на заняття. Наступнопро відпустку у
го року я постараюся привезти з собою
Тернополі вони побільше вчителів.
дарували вчителю
Діти, які героїчно пожертвували три
вишиванку та врутижні літніх канікул для того, щоб вдочили хліб.
сконалити знання англійської мови, на кетиках. Вони підготували для бать– У мене зализгадку про курси отримали дипломи та ків справжній концерт – співали піс- шилися дуже позитивні враження від
подарунки у красивих канадських па- ні 60-х, розповідали казки та відпові- курсів, – розповідає ініціатор проекту

Ірина Мацко. – У нас був напружений
графік. Ми постійно були в русі. Це був
такий приємний період, що я, напевне,
буду сумувати за ним, допоки пан Тарас
не приїде знову. Ми щиро вдячні Тернопільській міській раді та Роману Заставному за допомогу і підтримку в реалізації цього проекту.
До слова, цього святкового дня пані
Ірина отримала добру звістку. Центральну дитячу бібліотеку Тернополя,
яка ініціювала створення книжкових
шпаківень у нашому місті, було внесено до всесвітньої мережі маленьких
вільних бібліотек. Тепер на інтерактивній мапі в інтернеті її зможуть знайти
туристи та гості міста, а читачі з усього світу матимуть можливість передати сюди свої книжки.
Юля ТИМКІВ.

Під горою Кручею розташувався шматочок раю

Н

ещодавно поблизу мальовничого села
Скомороше на Чортківщині відбувся
молодіжний духовний фестиваль
«Круча-2013».
Дійство розгорталося в історичній місцевості під
горою Кручею, на якій понад 300 років тому був заснований перший православний монастир із дерев’яною
церквою, названою на честь святої Параскевії. Поруч
з горою насипана висока козацька могила. Донедавна, під час сільськогосподарських робіт, люди знаходили тут уламки козацької зброї та частинки монастирської утварі. Внизу, через невеличку затишну галявину, протікає річка Серет. Саме тут місцевий парох
отець Михайло Ткачук торік започаткував традицію
дитячо-молодіжного християнсько-оздоровчого табору патріотичного спрямування. Цього року табір
був присвячений 1025-річчю хрещення України-Руси.
Розпочалося фестивальне дійство благословен-

ням єпископа Тернопільського і Теребовлянського Павла та молебнем
до святої Діви Марії у місцевій церкві, названій на честь великомученика Дмитрія.
Участь у відправі взяли священики о. Богдан Єдинак, о.Михайло Кравчук, о.Мирослав Ткачук, о.Мирон
Заєць, о.Любомир Фіньковський, о.Василь Когут,
о.Андрій Левкович, а також понад дві сотні дітей з
різних парафій. Програма фестивалю була насичена
цікавими інтелектуальними іграми, ліричними та духовними виступами.
Повсюди палали яскраві ватри. У польовій кухні
впродовж дня учасники приготували понад три десятки різноманітних страв. Потім і хлопці, і дівчата
дружно грали у футбол та волейбол. Вони також взяли участь в естафеті: перетягували канат, стрибали у
мішках, надували кульки, вправлялися у знанні крилатих висловів, схованих написів, змагалися у пісенному конкурсі. А потім була дискотека і молитва.

Високу оцінку фестивалю дали вчителі та вихователі, які разом з дітьми завітали на захід. За їх словами, завдяки отцеві Михайлу діти отримали багато
незабутніх вражень.
Поділився враженнями і п’ятнадцятирічний Мирон із села Звиняч, назвавши фестиваль шматочком
раю, що дав змогу сільським дітям відірватися від сірих буднів.
Організатор табору отець Михайло зауважив, що
під час заходу не було випито жодного грама пива,
викурено жодної цигарки, а роз’їжджаючись, діти співали «Червону руту» та запитували про наступну зустріч.
Світлана ВІТРОВА.
Фото Івана ПШОНЯКА.
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Міліціонер на «Мерседесі»
зіткнувся з маршруткою

Подати на аліменти ніколи не пізно

Водій іномарки
загинув, ще понад
десяток людей
отримали травми

А

варія сталася у
понеділок, 29
липня, близько
8 години ранку.
Поблизу села Шляхтинці
Тернопільського району чорний «Мерседес» не розминувся з маршрутним автобусом,
який прямував до Рівного. За
кермом автомобіля був 39-річ-

На Тернопіллі вода
вже забрала життя
23 людей

С

тільки осіб
загинули на
водоймах області
від початку року. З них
двоє – неповнолітні...
Як повідомили в обласному управлінні Дерсжлужби України з надзвичайних ситуацій, сумний відлік
було продовжено у неділю,
28 липня. У річці Збруч біля
села Кокошинці Гусятинського району виявили тіло
42-річного місцевого мешканця.
Раніше, 26 липня, вода забрала життя тернополянина. Тіло 51-річного чоловіка,
який втопився під час купання, знайшли у ставі обласного центру поблизу вулиці Білецької.
За даними рятувальників, однією з основних причин трагедій є купання на
стихійних водоймах. Водночас, в області лише один водний об’єкт, на якому відпочивають люди, облаштований
належно – пляж Тернопільського міського ставу.
Чимало нещасних випадків стається і через купання
у нетверезому стані, невміння плавати, безконтрольність з боку батьків. Призводить до трагедій переохолодження, тому не слід запливати далеко від берега.
Пам’ятайте: багатьох трагедій можна уникнути, дотримуючись елементарних
правил поводження на воді.

ний капітан міліції. Він загинув на місці. В офіційному повідомленні на сайті обласного
УМВС вказано, що правоохоронець перебував поза службою.
На момент ДТП автобус перевозив 25 людей. З травмами
різних ступенів важкості до лікувальних закладів Тернополя
госпіталізували 11 пасажирів

В

мікроавтобуса.
Рятувальники провели роботи, спрямовані на запобігання займання пролитого пального. Також на місці події працювала
слідчо-оперативна
група обласного управління
внутрішніх справ. Слідчі встановлюють, чому сталося ДТП,
адже обидва водії були досвідчені. Крім того, видимість у
час аварії було хороша, надворі було вже світло.
За фактом дорожньої пригоди відкрили кримінальне
провадження за ч.2 ст.286 КК
України (порушення правил
безпеки дорожнього руху або
експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Екс-голову Кременецької РДА
засудили на 8,5 років

ідповідне рішення прийняв Волочиський
районний суд, де розглядали справу посадовця з
Тернопільщини.
Колишнього очільника райдержадміністрації звинувачували за
ч.4 ст.368 Кримінального кодексу України. Прокуратура повністю
довела вину посадовця в отриманні 40 тис. євро хабара від громадянина за виділення у приватну власність 4 га землі для будівництва готельно-ресторанного комплексу.
Суд призначив екс-чиновнику 8 років 6 місяців ув’язнення без
права обіймати відповідні посади терміном на 3 роки та з конфіскацією майна. Також його позбавили 7 рангу державного службовця.
Нагадаємо, кримінальне провадження стосовно голови Кременецької райдержадміністрації Ігоря Михальчука відкрили у липні
минулого року. Посадовець вимагав 80 тис. євро за вирішення питання щодо виділення 4 га землі біля Почаєва. При одержанні частини суми його затримали працівники відділу Генеральної прокуратури з розслідування корупційних діянь та ГУБОЗ МВС України.

У підпільному цеху виготовляли
спиртне відомих брендів

Чи можу я подати свого колишнього чоловіка на аліменти, якщо ми розлучені вже 8 років. У нас є син, якому
виповнилося 12 років.
З повагою - Тетяна.
Щановна пані Тетяно, ви можете подати на аліменти у будьякий час до досягнення вашим сином 18 років. Якщо ж він
вступить на навчання на стаціонарне відділення вищого навчального закладу, то ви отримуватимете аліменти аж до закінчення вашим сином ВНЗ, але не більше, ніж до досягнення
ним 23 років.
Також ви можете подати на аліменти не більше, ніж за 3 попередні роки, якщо доведете, що зверталися стосовно стягнення аліментів з батька дитини, але він ухилявся.
Аліменти призначаються з моменту звернення до суду, а не
з моменту прийняття рішення.
Роман РУСНАК,
юрист, член Національної
спілки журналістів України.

Малюки наїлися ліків, поки не бачили батьки...

У

Заліщицькому
районі троє
дітей отруїлися
медикаментами.
Малюків віком 3 і 5 років
«швидка» спершу доставила
до лікувального закладу селища Товсте. Згодом їх перевезли
в реанімаційне відділення Заліщицької районної лікарні.
За попередніми даними,
малюки з трьох сімей гралися

П

Викладача упіймали
на хабарі за вступ

рацівник Тернопільського національного
економічного університету вимагав від
абітурієнта 1100 доларів США.
– До правоохоронців звернувся житель обласного центру
із заявою про те, що викладач вишу вимагає у нього гроші за
вступ до навчального закладу. Чоловік, маючи середню спеціальну освіту, хотів здобути вищу. Аби абітурієнт вступив на
третій курс державної заочної форми навчання, освітянин
зажадав від нього неправомірну вигоду, – розповіла слідчий
Тернопільського міськвідділу міліції Лілія Радчук.
Правоохоронці затримали викладача «на гарячому». Під
час огляду місця події в освітянина вилучили 1100 доларів
США.
За фактом одержання неправомірної вигоди розпочали
кримінальне провадження. Згідно з санкцією інкримінованого злочину, викладачу загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі з конфіскацію майна.

ми проблемами зі здоров’ям.
Адже під час огляду підпільного цеху міліціонери виявили, що виготовляли спирт
в антисанітарних умовах.
Діяльність цеху правоохоронці
документували майже три місяці. У
підозрюваного вилучили
міні-установку для виробництва спирту, саморобний
пристрій для закорковування пляшок, підроблені мар-

За скривджених дітей 25 ударів по голові

М

М

іні-спиртзавод
організував
мешканець
Скалата Підвололиського
району.
Чоловік розливав фальсифіковане спиртне відомих
брендів. Також займався виготовленням і ректифікацією спирту.
За словами начальника
управління боротьби з економічною злочинністю обласної міліції Дмитра Любченка, кустарну продукцію
підприємливий скалатчанин активно реалізовував
у торгових закладах Підволочиська та сусідніх районів. Купуючи таку пляшку
горілки, покупці й не здогадувалися, що її споживання
може обернутися серйозни-

разом. Ліки діти знайшли на
присадибній ділянці поблизу
одного з житлових будинків. З
цікавості спробували їх...
Медики діагностували в
малечі гостре медикаментозне отруєння. На щастя, загрози для життя дітей уже немає.
Як повідомили в прокуратурі області, за фактом отруєння малюків проводять розслідування.

ки акцизного збору та інше
устаткування. Крім того, у
«підприємця» вилучили 300
літрів спирту.
Загалом, за попередніми
висновками фахівців, потужність міні-заводу становила
понад 100 л спирту в день.
Наразі
правоохоронці
встановлюють спільників
скалатчанина. Кримінальне
провадження порушене за ч.
2 ст. 199 КК України.

ешканець
Теребовлянського
району, хильнувши
зайвого, уявив себе месником із
голлівудського трилера.
30-річний чоловік вирішив відімстити сусідці за своїх неповнолітніх дітей, яких, на його думку, вона постійно
словесно ображала.
Одягнуши на голову саморобну маску, чоловік зайшов на сусідське
подвір’я. Підкравшись до жінки, нападник наніс їй кулаками та ногами близько 25 ударів по обличчю та голові.
Від жорстокого побиття потрепіла
знепритомніла. Медики «швидкої» госпіталізували її до лікарні з відкритою
черепно-мозковою травмою та чисельними переломами.
За фактом спричинення жінці тяжких тілесних ушкоджень Теребовлянський райсуд призначив молодику 5
років позбавлення волі. Апеляційний
суд залишив міру покарання без змін.
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Тернополянин Василь Костирко - за роялем Лесі Українки

У

музеї-садибі Лесі Українки, що
в селі Колодяжному на Волині,
зберігся рояль, на якому
колись грала відома українська
поетеса, ноти. Вона хотіла стати
піаністкою. Але важка недуга
украла її мрію. Згодом написала
вірш-елегію «До мого фортепіано».

У Язловця з’явився літопис

університеті імені В.Гнатюка. Налагоджує
музичні інструменти. Має абсолютний природний слух. Уміє грати на багатьох музичних інструментах. Учасник тріо «Гармонія»
- грає на баяні. Пише музику.
А ще Василь Федорович самотужки вивчив німецьку мову - володіє нею досконало.
У цього чоловіка - золотий розум і золоті
Торік, 1 серпня, у 99-річницю з дня смер- руки. А коли його пальці торкаються клавіті поетеси, у музеї-садибі побував тернопо- шів, пригадуються Лесині слова, присвячені
лянин Василь Федорович Костирко, котро- улюбленому інструменту:
му пощастило зіграти на фортепіано Лесі
Коли я смуток свій на струни клала,
Українки. Він грав Шопена. Колись цю музиЗ’являлась ціла зграя красних мрій,
ку грала юна поетеса…
Веселкою моя надія грала,
Василь Костирко - цікава особистість.
Далеко линув думок легкий рій…
Працює в Тернопільському педагогічному
Ольга ЧОРНА.

Н

а базі
Тернопільського
центру професійнотехнічної освіти відбулася
Всеукраїнська нарадасемінар «Нові тенденції
у взаємодії компанії
«Хенкель Баутехнік
(Україна)» та закладів
професійно-технічної
освіти України».

«Хенкель Академія» завітала у Тернопіль

Н

а Тернопільщині є
багато унікальних
мальовничих
місць, які заслуговують
на те, щоб стати
туристичними центрами
України.
Серед них особливо варто
відзначити Язловець – одне з
найбільш колоритних та неповторних містечок середньовічного Поділля, що знаходиться на Бучаччині.
Днями у Тернополі презентували книгу «Язловець: історія, архітектура, туризм», присвячену 640-й річниці від першої писемної згадки про містечко та замок, яку ми відзначаємо в цьому році. Це друге видання, яке автори Руслан Підставка та Олег Рибчинський доповнили новими ці-

кавинками про старовинне містечко.
Книга з’явилася на
світ завдяки знаменитому тернопільському скульптору, заслуженому художнику України, уродженцю Язловця Роману Вільгушинському у видавництві
«Лібра Терра».
Сьогодні прекрасне і мальовниче містечко, яке розкинулося в долині річки Вільховець, з чудовою ренесансовою
архітектурою та потужним
оборонним замком знаходиться не в найкращому стані.
– Сподіваюся, ця книга
приверне увагу громадськості до Язлівця, – зазначила начальник відділу обслуговування туристів національного заповідника «Замки Тернопілля» Ольга Станькевич. – Вона
буде цікава і читачам, які захоплюються краєзнавством, і дослідникам історії архітектури
Тернопільщини.
Юля ТОМЧИШИН.

На лікарняних стінах

поселилися казкові герої

М

У «Хенкель Академії», як називають цю нараду самі ж організатори, взяли участь директори
професійно-технічних навчальних закладів з Автономної Республіки Крим та 19 областей України, а також керівники галузі освіти Тернопільщини, представники
Міністерства освіти і науки, компанії «Хенкель Баутехнік (Україна)».
Відкрив Всеукраїнську нараду директор департаменту освіти і науки Тернопільської ОДА Іван Запорожан, який ознайомив присутніх із розвитком освіти
області, у тому числі закладів професійно-технічної
освіти.
Про розвиток професійно-технічної освіти в сучасних умовах доповів начальник відділу взаємодії
з соціальними партнерами та виробництва департаменту професійно-технічної освіти МОН України Сергій Коваленко.
Координатор освітніх проектів компанії «Хенкель Баутехнік (Україна)» Наталія Іваній підбила підсумки роботи ресурсних центрів, створених на базі
професійно-технічних навчальних закладів України.
За забезпечення якісної підготовки робітничих кадрів для будівництва, вона вручила нагороди найкращим директорам професійно-технічних навчальних центрів, і в їх числі – директору Тернопільського
профтехцентру Володимиру Цьоху.
Після цього Володимир Ігорович інформував
присутніх про розвиток закладу та співпрацю з компанією «Хенкель Баутехнік (Україна)» та ознайомив
учасників наради-семінару з навчально-виробничою
базою Центру.

аленьким пацієнтам
гематологічного
відділення
Тернопільської міської
комунальної лікарні стало
приємніше лікуватися.
На білих стінах поселилися
улюблені герої із казок та мультиків. Це стало можливим завдяки тернопільським художникам
та соціальному проекту «Кольоровий світ», який втілила у нашому
місті компанія «Снєжка-Україна».
Тернопільська міська рада долучилася до ремонтних робіт. З міського бюджету було виділено 50
тис. грн. та 12 тис. грн. з бюджету
лікувального закладу.
За кошти міськради та благо-

Натомість, куратор Станіслав Корчменко розповів про розвиток проекту «Хенкель Академія» у 20112013 роках.
Про співпрацю у майбутньому, шляхи підвищення ефективності роботи та тісне співробітництво навчальних закладів з сучасними будівельними організаціями і компаніями йшлося за круглим столом
в актовій залі Тернопільського центру професійнотехнічної освіти. Учасники семінару дійшли одностайного висновку, що для підвищення ефективності своєї діяльності необхідно проводити курси підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання,
профорієнтаційні заходи та навчання слухачів з професії «Монтажник систем утеплення будівель», удосконалювати роботу ресурсних центрів.
Цікавими думками щодо налагодження тісної
взаємодії між компанією «Хенкель Баутехнік (Україна)» та закладами професійно-технічної освіти поділилися також інші учасники семінару.
Упродовж двох наступних днів гості знайомилися з Тернопіллям та відвідали визначні місця нашого
краю. Володимир Цьох подякував організаторам заходу, який дозволяє закладам професійно-технічної
освіти міцно закріпитися на ринку праці, а учасники
художньої самодіяльності Центру продемонстрували
свою високу виконавську майстерність.

дійників зроблено ремонт в коридорі гематологічного відділення,
замінено по десять вікон та дверей на металопластикові та проведено ремонт на сходових клітках.
– У нас лікуються тридцять діток. З них десять онкохворі, – розповідає завідувач гематологічного відділення Людмила Рудько.
– Сюди поступають пацієнти з місячного віку. Такі зміни в інтер’єрі
відділення позитивно впливають на психоемоційний стан діток. Коли ми їх виносимо з маніпуляційного кабінету після нелегких процедур, то вони бачитимуть ці чудові малюнки і хоч на
мить забуватимуть про свій біль

та страждання. Я впевнена, що ця
позитивна обстановка пришвидшуватиме одужання.
Особливо радіють малюки,
впізнаючи улюблених героїв. До
речі, тематику малюнків художники обговорювали разом з дітьми. Маленькі пацієнти надихали митців та допомагали їм. Одна
дівчинка навіть намалювала
овечку. Мар’яна Зелінська вже лікується тут півроку. Каже, що тепер на коридорі стало значно веселіше. Після закінчення ремонту ще залишилися фарби. Тому в
недалекому майбутньому казкові
герої поселяться і в інших куточках відділення.
Юля ТИМКІВ.
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Наш ДЕНЬ

Модний салон

Орден «Королеви Анни»

Наталія СТЕФАНЧУК
отримала за те, що дарує свято
Є люди, схожі на
свято. Світлі, добрі,
завжди усміхнені.
Вони вміють
створювати і дарувати
казку, у якій стільки
щастя! Де кожна
жінка, незалежно
від віку, відчуває
себе справжньою
королевою.
Феєрію краси і неймовірного святкового настрою створює
дизайнер Наталія СТЕФАНЧУК.
Її весільні наряди - це своєрідна магія неповторності і вишуканості для наречених. Бо кожну сукню, яка зродилася у фантазіях елегантної тернополянки,
можна вважати витвором мистецтва. І кожна жінка може сказати: «Я у цьому вбранні - найкраща!».
Наталія Стефанчук є дизайнером торгової марки «НАТАЛІМОДА» - відомого виробника в
Тернополі і за межами нашого
міста весільного, вечірнього та
дитячого одягу. Своєю улюбленою справою займається уже
двадцять років. А почалося…
- … з мого весільного плаття, - усміхається моя співрозмовниця. - Я виходила заміж у
1993 році і ми з чоловіком, тоді
ще нареченим, вибрали одну
із найстильніших і наймодніших суконь на цей час. До весілля залишалося чотири місяці
і я протягом цього періоду займалася створенням свого образу. Біжутерію шукала у чотирьох країнах. А весільні аксесуари хотіла мати незвичайні, цікаві. Місцеві майстрині не змогли задовільнити мого бажання. Тому я вирішила взяти елегантний вишуканий віночок і
оригінальну фату - коротку, у
вигляді троянди. Доповнила це
ексклюзивними рукавичками.
Вийшло незвично і гарно. Букет мала з червоних троянд, такого ж кольору манікюр. Макіяж також був червоний з поєднанням срібла.
Після весілля хотіла продати
своє плаття. Але прийшла дівчина, якій потрібні були лише аксесуари - біжутерія і рукавички.
Коли ж побачила мою сукню, попросила: «Дайте напрокат». У неї
вдома вже було весільне плаття. Але вона вмить змінила свою
думку. Я не могла не погодитися.
Повертати сукню моя, можна вважати, перша клієнтка прийшла зі своїм нареченим, тобто,
вже чоловіком. Він настільки був

На міжнародній спеціалізованій виставці «Весілля. Випускний бал». Колекція «Ріки любові».
вдячним, що я так неймовірно
гарно одягнула його обраницю,
що це стало своєрідним початком майбутнього бізнесу.
А потім прийшла друга дівчина… І вже через півроку у
мене був найкращий прокат весільного одягу в Тернополі.
- Перша дівчина виявилася
щасливою для вашої справи.
Наталю, а ви щасливі у шлюбі?
- Дуже! У мене чудовий чоловік, який кохає мене багато років.
У вересні відзначатимемо двадцятиріччя подружнього життя.
Маємо трьох гарних синів. Я вважаю себе щасливою жінкою, бо
кохають мене і кохаю я. А любити - це мистецтво.
- Отже й наречені, котрих
ви одягаєте, також повинні
бути щасливі. Бо даруєте їм
частинку свого щастя, доброї
енергетики… Скількох наречених ви вже одягнули?
- Боюся помилитися у підрахунках. Багато! Дуже багато!
- Створюючи образ нареченій, враховуєте її індивідуальність?
- Обов’язково! Колір волосся, очей, шкіри, фігуру, смаки.
Раджу, що їй пасує, що є на нині
трендовим і модним. Я завжди
намагаюся одягнути наречену
так, як одягнула б себе. І хочу,
аби вона виглядала на весіллі
розкішно - відповідала обраному стилю і дизайну усього ве-

З синочком Андрійчиком.
сільного дійства. Працюючи весільним координатором, переконана великим досвідом, що
весілля - це перший крок у сімейне життя, який варто зробити на належному рівні.
- Вік наречених дуже різний - від 17 до 50 років. Що
пропонуєте тим, кому трішки
за?..
- Сьогодні 40-50-річні жінки
одягають те, що й 19-25-річні. А
ті, котрі приїжджають з-за кордону, тим паче, люблять вишукано одягатися. І в інших країнах
дивуються, які у нас неймовірно
гарні сукні і талановиті майстри.
Вони не очікували, що робимо це
професійно, зі смаком, стильно.
- Чи приходять до вас колишні наречені?

- Вони вже приводять своїх
донечок одягати плаття до першого причастя. І кожна колишня
наречена каже: «А, знаєте, моя
сукня була найкраща!»
- Індустрія моди розвивається досить швидко. Нові
тренди, уподобання…
- Ми дотримуємось модних
тенденцій. Слідкуємо, які тренди
популярні у світі.
…Колекції весільних суконь,
створені Наталією Стефанчук,
мають такі ж романтичні назви,
як і їхній вигляд: «Дари кохання», «Мелодія весни», «Пелюстки любові», «Ріки любові», «Шоколадна пристрасть».
Власне, колекцію «Шоколадна пристрасть» шанувальники моди і творчості пані Наталії
мали можливість побачити цього року.
- Шоколадний - модний новий колір нинішнього сезону.
Тому й закцентували увагу на
цій родзинці. А ще тому, - розповідає дизайнер, - що шоколад
викликає гарні емоції, має позитивні ендорфіни, тобто, ці солодощі спонукають до чудового настрою і щасливого моменту. Стосовно ж пристрасті… тут
усе зрозуміло. Кожна жінка чи
дівчина намагається бути пристрасною, а ми їй у цьому допомагаємо, пропонуючи вишукане
вбрання.
«НАТАЛІ-МОДА» представляє

колекції весільних та вечірніх суконь на різноманітних модних
вітчизняних та міжнародних
імпрезах. Це - престижно. А також - нагода обмінятися досвідом, себе показати та інших побачити. Тернопіль, Київ, Варшава, Москва уже оцінили елегантний одяг від цієї торгової марки.
А в мріях - Німеччина, Франція. Цікавий нюанс: сьогодні каталоги
«НАТАЛІ-МОДИ» за якістю стоять навіть вище за французькі.
Крім трьох тернопільських
весільних салонів, дизайнер відкрила бутік весільного та вечірнього стилю «Iren» у Києві. Крім
того, пані Наталя - головний редактор весільного інформаційнорозважального журналу-ката
логу «Щаслива пара у Тернополі».
Її життя - шалений ритм, круговерть зустрічей, поїздок, виставок, показів, фотосесій… Вона
вдячна своїй сім’ї - за розуміння і
підтримку.
Дизайнерські здібності Наталії Стефанчук оцінили і на державному рівні. Цьогоріч, у День
Конституції, вона отримала
«Орден Королеви Анни «Честь Вітчизни». Пані Наталя – перша і
наразі єдина жінка нашого краю,
удостоєна цієї нагороди. А заснована вона на честь Анни Ярославни - доньки князя Ярослава
Мудрого - королеви Франції, і належить до категорії найвищих
суспільних орденів України.
- Дійство відбувалося у Маріїнському палаці. Вишукано і епатажно. Нагороду вручали з відповідними протокольними почестями. Я потрапила в середовище цікавих і відомих людей. Було надзвичайно приємно,
оскільки нагороди загалом дісталися чоловікам, а жінок було
лише двоє: я і лауреатка з Дніпропетровська.
- Що ж, Франція мусить побачити вашу колекцію, Наталю.
Ця тендітна жінка плекає великі мрії, вірить у долю і відчуває
радість, даруючи весільну казку
кожній щасливій нареченій…
Ольга ЧОРНА.

Україна і світ
Україна
ПР не потрібна ні Ахметову,
ні Януковичу, ні Льовочкіну

Після президентських виборів
Партія регіонів може опинитись під
загрозою розпаду - на її базі можуть
виникнути нові партійні проекти.
Таку думку висловив політолог Вадим
Карасьов. «Партія регіонів зараз демонструє заскорублий консерватизм, втрачає політичні позиції, імідж і бренд,
який на початку 2000-х дав можливість
їй закріпитися в партійно-політичному
полі. Сьогодні вона не потрібна ні Ахметову, ні Януковичу, ні Льовочкіну», - заявив він. Після будь-якого результату
президентських виборів ПР чекає розділення, серйозна реорганізація тощо.
На базі партії, можливо, з’явиться політичний проект Сім’ї, припускає експерт.
У них є медіа, бізнес-імперія, адміністративна влада, а ось партії ще не має.

За 7 років «нульового»
автокредиту позичальник
віддає банку близько трьох
вартостей машини

Українські банки приховують за
«нульовими» кредитами на авто великі прибутки. Якщо підрахувати всі
послуги, за які необхідно сплатити при
оформленні нульового кредиту та комісію, виходить, що за сім років українці
віддають близько трьох вартостей машин, йдеться у програмі «Територія обману». Нульових ставок за кредитами
практично не буває. Наприклад, якщо
авто вартістю 100 тис. грн. і кредит «нульовий», але є щомісячна комісія - майже три відсотки, - то за рік банк отримає
20 тис. грн.

Нещасливе дитинство

ЮНІСЕФ турбують українські діти
та вагітні, заявляють у дитячому фонді Організації Об’єднаних Націй. За даними їхнього дослідження, в Україні
дуже високий рівень насильства у родинах: понад 61 відсоток дітей у віці від 2
до 14 років зазнають як мінімум одного з видів психологічного або фізичного покарання від своїх батьків протягом
місяця. При цьому більше 11 відсотків
батьків і вихователів вважають, що для
належного виховання дітей фізичне покарання потрібне. Крім цього, ЮНІСЕФ
хвилює імунний стан українських дітей, адже дуже багато наших жінок палять під час вагітності. Ще більшої шкоди завдає відмова українок від годування грудьми та нестача йодованої солі в
раціоні.

Вінниця - найкраще
місто для життя

Вінниця стала найкращим міс-

том для життя в Україні, йдеться в
оприлюдненому журналом «Фокус»
рейтингу «50 кращих міст для життя в Україні». За нею розташувалися
Київ, Івано-Франківськ, Чернівці. Першу п’ятірку замикає Львів. Так, у Вінниці досить високий приріст населення за
рахунок перевищення народжуваності
над смертністю. При цьому, відтоку на-
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селення за рахунок міграції практично
немає. У місті також високий рівень ділової активності і, як наслідок, низький
рівень безробіття серед працездатного
населення. Тернопіль у рейтингу - на 32
місці. Згідно з попереднім роком, показник погіршився.

У нас старі машини в рази
дорожчі, ніж в ЄС

Старі автомобілі в країнах Європи коштують у рази менше від аналогічних в Україні. Зокрема, аналітики дошки оголошень «Slando» порівняли вартість стареньких «Skoda Octavia»,
«Daewoo Lanos» і «Volkswagen Golf» приблизно однакового віку в Україні, Угорщині, Польщі, Румунії і Болгарії. Авто
мали приблизно однаковий рівень
оснащення і були у доброму стані. Виявилося, що вживані машини в Україні були у два-п’ять разів дорожчі, ніж у
згаданих країнах. Приміром, 1,5-літровий «Daewoo Lanos» 2000-2002 років
випуску можна придбати у Польщі всього за $800, середня ж ціна в Україні популярного тут «поляка» - $5 тис. «Skoda
Octavia» і «Volkswagen Golf» обходяться
українцям удвічі дорожче, за них просять $12-13 тис. замість $5-7 тис. у Румунії, Польщі чи Угорщині.

Пенсіонерам «покращили»
життя на один долар

Аж на вісім гривень, тобто на
один долар, зріс середній розмір пенсії в Україні у другому кварталі цього року. За даними Пенсійного фонду, у
першому кварталі середній розмір пенсії складав 1474 гривні, а тепер ця сума
збільшилась до 1482.

Нова торгівельна війна:
під прицілом РФ - «Roshen»

Глава «Росспоживнагляду» Геннадій Онищенко повідомив, що санітарна служба Російської Федерації заборонила ввозити з України вельми популярні у нас цукерки і шоколад компанії «Рошен» («Roshen»). За словами
Онищенка, це пов’язано з виявленими
порушеннями. Росспоживнагляд провів
експертизу продукції чотирьох фабрик
«Рошен» - київської, вінницької, маріупольської і кременчуцької. У підсумку
фахівці зробили висновок, що ця продукція не відповідає російським нормативам якості. Варто нагадати, компанія
«Рошен» належить Петру Порошенку.

На момент, коли ректора
упіймали на двох хабарях,
у його кабінеті
«завалялись» ще $30 тисяч

У кабінеті ректора Національного університету Державної податкової служби, екс-депутата від Партії
регіонів Петра Мельника при обшуку знайшли ще $30 тисяч, розповіла
прес-офіцер ГУБОЗ МВС Ірина Лемешева. Як відомо, Мельника 27 липня затримали за підозрою в отриманні хабара. «Було дві заяви від батьків абітурієнтів, які хотіли вступити до Податкового
університету. Вимагач вимагав з одних
80 тисяч гривень за вступ на заочне відділення юрфаку. Гроші мали принести
готівкою йому в кабінет в суботу… З інших вимагав 40 тисяч гривень, але гроші попросив перерахувати на вказаний
ним рахунок і як доказ принести платіжку», - розповіла Лемешева. Під час
обшуку кабінету знайшли ще $30 тисяч.
Чи були це також хабарні гроші - встановлюють. Наступного дня після інциденту Мельника госпіталізували до лікарні.
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Світ
Українці гарують
на поляків, виконуючи
найбруднішу роботу

Польща - найпопулярніша країна для українських заробітчан, попереду лише Росія, пише «Кореспондент». Трудових мігрантів з України у
Польщі близько мільйона, каже Йоана Конечна-Саламатін, соціолог з Варшавського університету. Більшість з
них - жінки з п’яти західних областей
України. Мігранти зізнаються: на батьківщині можуть заробити не більше
2-3 тис. грн. за місяць, а в Польщі - у
два-три рази більше. Це й змушує навіть українців з вищою освітою і амбіціями перетворюватися на низькокваліфіковану робочу сил. Працьовитість
українських заробітчан викликає у поляків повагу. Але залишається стереотипне сприйняття українців поляками
- це низькокваліфікована робоча сила.
Тому в оголошеннях про пошук низькокваліфікованого персоналу в Польщі нерідко уточнюють: «бажано українку».

Дискотека замість
обіду: США почали боротися
з ожирінням
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часів, зокрема, у роки правління Ніколає Чаушеску, жилося краще, ніж сьогодні.

Американець з’їв
69 хот-догів за 10 хв. і
встановив світовий рекорд

29-річний американець Джої
Честнат на прізвисько Щелепи на
97-у щорічному змаганні з поїдання хот-догів у Коні-Айленді встановив новий світовий рекорд. Чоловік
з’їв 69 булок з сосисками всього за 10
хвилин на очах у 40 тисяч глядачів. Переможець отримав 10 тисяч доларів. У
жіночій категорії втретє виграла Соня
Томас на прізвисько Чорна Вдова. Дамі
вдалося з’їсти 36 хот-догів і ще три
чверті. Свій минулорічний рекорд - 45
хот-догів - Соня побити не змогла. У
кожному хот-дозі, який з’їдають учасники, міститься близько 300 калорій.

Італійські продукти найчистіші

Перше місце у Європі і світі з безпеки продуктів харчування посідає
Італія, повідомляє ANSA. В італійських продуктах - найменше залишків шкідливих хімічних речовин. Європейські експерти підкреслюють: зараз,
у період кризи, особливо збільшується ризик купити їжу неналежної якості. І попереджають про те, що часто
за низькими цінами криються змінені рецепти, використання інгредієнтів
нижчої якості або альтернативні методи виробництва. За їхніми даними,
80 відсотків харчових отруєнь трапляються після вживання дешевих продуктів з Китаю, Індії, Туреччини.

Латвія стане
новим офшором

Латвія знижує податки і готується змінити Кіпр у статусі головного європейського офшора, пише
інтернет-портал «Дойче Велле».
Країна має увійти наступного року до
єврозони, тому знижує податки, аби
привабити зарубіжний капітал. І відігравати роль офіційного офшору, яка
до фінансової кризи належала Кіпру.
У Нью-Йорку нова мода - замість Однак експерти кажуть: це ризикоресторанів в обідній час городя- вано. Якщо Латвія не зможе досягти
ни відвідують дискотеку. Спеціаль- швидкого зростання в основних галуні паті, де можна і перекусити, і потан- зях промисловості, щоб створити міццювавши, скинути зайву вагу, влашто- ну основу для економіки, - отримає невує один із клубів на Манхеттені. Їжу, стабільну фінансову піраміду, яка й пообов’язково здорову, можна отримати тягла у прірву Кіпр.
у спеціальному фургоні. На таких танУ лікарнях Молдови
цях жодного алкоголю. Триває активдітей оперують…
ний обідній відпочинок годину. І коштує все 14 доларів. Щодня акція збибудівельними дрилями
рає не менше сотні людей. Ідею танМер Кишинева Дорін Кіртоаке
цювальних обідів американські під- провів інспекційну поїздку до місьприємці запозичили зі Швеції. Новація кої дитячої лікарні ім. Валентина
набирає дедалі більшої популярності, Ігнатенка, під час якої конфіскував
приваблюючи людей різних професій, всі будівельні дрилі, за допомогою
смаків та віку. Загалом зараз такі обі- яких лікарі оперували дітей, повідодні «вечірки» проводять уже у 55 міс- мляє «Укрінформ». «Ми пересвідчитах світу.
лися, що ці інструменти використовуються лікарями під час операцій, приРумуни ностальгують
чому не тільки в цій лікарні, але і в база комунізмом
гатьох інших медзакладах республіки.
Більшість громадян Румунії з
ностальгією згадують минулі кому- Вважаю недопустимим використанністичні часи, заявила в ефірі ру- ня будівельних інструментів при опемунського телеканалу «Digi24» ві- руванні дітей, тому прийнято рішення
дома поетеса Анна Бландіана. Це не всі електродрилі конфіскувати, а винні
тому, що тоді життя було ліпшим. За в ситуації, що створилася, мають нести
її словами, єдиним поясненням цьо- відповідне покарання», - сказав градого феномену можуть бути сьогодніш- начальник. Раніше у молдавських ЗМІ
ні проблеми, боязнь втратити роботу і були оприлюднені відеокадри, зняті в
невпевненість людей у завтрашньому кишинівській лікарні, на яких видно,
дні. Згідно з даними останніх соцопи- як під час однієї з операцій лікарі витувань, більше половини громадян Ру- користали будівельні інструменти, в
мунії вважають, що за комуністичних тому числі електродрилі і кусачки.
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Просто життя

...Збудити бабусю
До автобуса
підійшла жіночка
з бабусею,
такою тихою, що
сметана на голові
встоялась би.

- Пане шофер, - жіночка
була саме з тих, в яких язикові щодня свято, - пане шофер, моя мама їде до Тернополя. А самі бачите – вже в літах, може чогось конче захотіти, то зупиніться їй коло якого
переліска. Може задрімати дорогою і проїхати Трембовлю.
Дуже би вас просила (а ото ще
п‘ять гривень за турботу) збудити її в тій Трембовлі...
Жіночка ще довго щебетала, аж водій рейсового автобуса від того вліз би й у мишачу нору. Тільки махав головою,
що таки не забуде про бабусю
– срібну кульбабку.
А спека поковтала всі дощі.
І за кермом старезного автобуса було не те, що спекотно і задушливо – топився мозок, як
льоди. І хоч водій за роки звикся до такого совдепівського
комфорту, в той день забіг би
за тридев‘ять земель, де й перець не росте, аби трохи охолонути від спекоти і метушні.
Траса була майже вільна,
тому напруги не виникало, і
він увімкнув FM-радіо. Розмова в ефірі полонила його увагу аж до того моменту, коли на
обочині дороги побачив посріблену бабусю, яка пасла худобу. Якби був на ньому очкур,
то з переляку-згадки луснув
би. Теребовлю вже проїхали кі-

лометрів п‘ятнадцять тому. А
бабуся, яку водій мав збудити
в місті, спокійненько дрімала в
автобусі.
Піт, що й без того заливав
обличчя, став холодним: що
робити з бабусею?
Нічого кращого водій не
вигадав за хвилину розумового напруження, як повернути
автобус назад і висадити пасажирку, як і обіцяв. На здивування пасажирів скоромовкою відповів, що треба заправитися, бо не дотягне до Тернополя. Вдруге причаливши
до пристані теребовлянської
автобусної, він похапцем побіг будити бабусю. Старенька
спросоння обвела очима салон
автобуса, згадуючи, де вона є.
Потім штивно подякувала водію, що збудив її в Теребовлі.
- Мені треба було за годину
ліки випити, дочка наказувала, щоби не забула. А то якраз,
коли ми Трембовлю минали...
А мені до Тернополя.
Бабуся ковтнула таблетку
і далі засопіла, як добрий солдат – на рахунок «три».
Водій ошелешено всівся за
кермо, сам до себе сказав щось
китайською мовою. І знову погнав автобус за маршрутом, бо
й так тридцять кілометрів накрутив зайвих і вже вибився з
графіка.
А тої дороги – ні врізати, ні
доточити: в‘ється собі, як нитка з клубка. І веде усіх, як по
лабіринту - подорожніми, які
йдуть по ній, несуть світло і
відкривають нові шляхи. Але
насправді шукають лише виходу.
Зоряна ЗАМКОВА.

Дівочі мрії

Сунички

Скільки разів я чула слова, що ніхто мене не кохатиме так, як ти. Ми
познайомилися восени. На вулиці падав рясний дощ, а я стояла на зупинці, чекаючи тролейбуса. Без парасольки. Ти зупинився біля мене
свою легківкою. Запропонував підвезти, куди
не
потрібно, бо, мовляв, така гарна дівчина .
води
ою
злив
ю
дно
може мокнути під холо
І хоч я проти ось таких легковажних зна-машийомств, чомусь без вагань сіла до тебе у
ою.
ну. Відтоді ми сім років не розлучалися з тоб
ував квіти, обДар
у.
инк
дівч
у
еньк
мал
Ти леліяв мене, мов
в ліжко. А якось
ціловував кожен мій пальчик. Приносив каву
було щось неймоприніс мені величезний букет із суниць. Цекоханні, моє щасливірне! Запах лісу, твоє чергове зізнання в
ве обличчя...
знаю... Якимись
Чому ж ми розлучилися з тобою? Навіть неЯ нічого не зроми.
скупішими стали слова, холоднішими обій ася у незрозумілій
кнул
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и,
пак
Нав
е.
теб
била, щоб втримати
гордості. І ти пішов...
не змогли зберегУ душі – тихий смуток і жаль. За тим, що устили синього
відп
ти такого гарного теплого почуття. Що
птаха щастя.
их суниць. КуНа ринку бабусі продають букетики запізніл. Як у тих, інтой
пила кілька, заварила чаю. І смак, і запах не
.
ти..
і
мен
ував
ших, суничок, котрі дар
Оля МУЗИКА, м. Тернопіль.

З

Сімейне

гніздечко
Всіх кличем на свято –
Близьких і далеких.
Столи наші щедрі
І щирі серця.
Скуштуйте, смакуйте,
Бо страв так багато,
Але найсмачніша,
Напевно, ось ця.
На фото Юлії ТОМЧИШИН: студентка
Коропецького професійно-технічного
училища Наталя Стеблинська
приготувала «Коропецьку смакоту».

Долі
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Для всієї родини

«Не плач, ведмедику…»

Оленці виповнилося два роки, коли
аби не прочитати мораль зятеві.
мама Юля поїхала працювали в чужу Дві долі… Одній Він слухав мовчки. Зате його сукраїну. З тих пір вдома ще не була.
путниця «відгризалася». Мовляв,
Оленка має багато гарних іграшок, - трохи більше я не сучасна, живу за «допотопникнижечок, одяганок і маминих фотограза п’ятдесят. ми» поняттями і моя донька, певфій.
но, також не свята. Бо ті заробіт- Вона розмовляє з ними, - каже Надія, Іншій - щойно чанки…
зітхаючи. - А ще Оленка любить малюва- минув шостий
Оленка не розуміла, що коїтьти. Майже на кожному малюнку - мама,
ся.
рочок. Ім’я
тато… Сумує маленька…
- Тату, куди ти їдеш? - запитаДонедавна у тій квартирі жив і Оленла, споглядаючи на зібрані речі.
чин тато. Тарас, розповіла Надія, займа- старшої - Надія.
- Я…
ється сяким-таким бізнесом. Почав свою
- Твій тато нікуди не їде, - «заМаленька
справу за Юлині гроші. Торік купив авто.
спокоїла» малу незнайомка. - Він
зветься
Також за кошти дружини.
буде жити в іншій квартирі. Розу- Тарас і вмовив доньку поїхати на замієш?
Оленкою.
робітки. Я була проти. Казала Юлі: якось
- Чому?
Надія не стрималась:
дамо раду. Я ж її сама на ноги ставила.
- Оленко, ця тітка забрала твого тата!
Чоловік на будові працював. Промерз. Підхопив за- Назавжди?
палення. Я овдовіла, коли доньці було п’ятнадцять.
- Сподіваюся, що так!
Добре, що чоловік встиг квартиру отримати. А я
Увечері Надія почула, як внучка розмовляє зі
спромоглася допомогти доньці отримати освіту.
Дві Тарасові сестри вже роками на заробітках. своєю улюбленою іграшкою:
- Тата забрала чужа тітка. Але, ти, ведмедику, не
Ось він і Юлю переконував їхати закордон. Мовляв, сестри і те мають, і се… Донька й поїхала. Ви плач…
У самої ж малої градом котилися сльози.
не уявляєте, як вона сумувала за Оленкою! Як спер- Наступного дня я зателефонувала до сватів, шу важко було там звикнути, прижитися! Не гріпродовжує розповідати Надія. - Слухавку
шитиму, зятеві сестри допомогли Юлі знапідняла сваха. Запитала її, чи знає про
йти роботу, влаштуватися. Юля отримує
синів вибрик. Виявляється, все там
непогані гроші. Передає нам одяг, іграшзнали. І закривали очі на те, що Таки, продукти. Але ті заробітки не пішли
рас наліво бігав. Ба, навіть знайшли
на користь нашій сім’ї. У Тараса з’явилася
оправдання його вчинку. Сваха скаінша жінка…
зала майже дослівно таке: син моВін прийшов додому разом із незналодий, йому жінка потрібна. Не чийомкою. За особистими речами.
нець же. Коли приїде із заробітків
- Похапцем складав одяг, а
Юля, то, може, Тарас повернеться
його… навіть не знаю, як сказадо неї. Я була в шоці!
ти… не наречена ж.. Тарас і Юля
- А що на те ваша донька, Нане розлучені. Про це ніколи й не
діє? - поцікавилася.
йшлося. Словом, вона безцеремон- Не знаю, як їй сказати. Вона
но розглядала квартиру і, не повірище нічого не знає.
те, забрала деякі Оленчині іграшки.
- А внучка? Запитує про тата?
В неї, бачте, також дитина є. Дівчин- Дивно, але не запитала жодка! А Оленка має всього забагато.
ного разу. Лише малює тата і
- Я йду жити до неї, - мовив Тарас. маму.
Запитала, що маю сказати Юлі. Як по- Тарас до малої навідувався?
винна пояснювати відсутність бать- Поки що ні…
ка Оленці. Пообіцяв деколи забігати
Ольга ЧОРНА.
до малої. Звісно, не могла втриматися,

першої зустрічі
Лариса зрозуміла:
вона не зживеться з
Ольгою Михайлівною. То
навіщо псувати нерви,
ліпше одразу сказати
про це Сергієві. Він не
дуже зрозумів Ларису:
мама для нього була
найдобрішою людиною у
світі.
- Ти просто її не знаєш. Ось
поживете трохи разом, сама переконаєшся, що вона добра людина, - мовив.
Та що там переконуватися, Лариса уже має свою думку про свекруху. Ще відтоді, як,
та не приїхала на їхнє з Сергієм
весілля. Справляли його у ресторані – велике, гучне. Правда,
доклали до нього грошей лише
її батьки. А що ж мати Сергія?
- Я не маю звідки, діти, вам
помогти, - сказала. – Живу тільки на пенсію.
Лариса і сама це знала, а все
одно – боляче. Як же це так,
один син – і нічого. Люди ж
якісь заощадження мають.
Немовби на сміх був і подарунок від Ольги Михайлівни –
відріз на плаття. Інші свекрухи на весілля невісткам золото,
долари дарують, а тут – якась
тканина. Навіть не зізналася
нікому про цей подарунок, запхнула десь подалі у шафу.
Ще й на весілля до ресторану свекруха не з’явилася. Поїхали вони до неї з Сергієм в село
на далеке Полісся. Поки блукали у тих сільських болотах,
у Лариси вже і настрій весільний пропав.. Поблагословила їх
Ольга Михайлівна – і все. Хвора, мовляв, тиск високий, тільки що лікар пішов з хати, куди
там їхати.
А тепер ось, коли батьки Лариси молодим квартиру купили, з’явилася. Не може більше
одна у селі жити: недуга мучить,

Нам пишуть
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«Може, і ви зі мною,

»
?
о
м
а
м
хату
взимку обігріти нічим, до лікарні далеко, світло вимикають.
І все-таки Лариса не перечила Сергієві. Може, тому що любила чоловіка. Був красивий,
розумний, добрий. Не пив, заробляв непогані гроші. До Лариси – тільки «сонечко». Де зараз такого чоловіка знайдеш?
Усі подруги заздрили.
І з Ольгою Михайлівною
вона не сварилася. Правда, посуд після свекрухи перемивала.
І віником заборонила користуватись: це ж не в селі, що треба підмітати, пилосос для цього є. А що свекруха не так ліжка
застеляє, як треба, то вона теж
не винна. Їсти Лариса сама буде
готувати . Як приїхала до них
свекруха, то хай відпочиває.
Ольга Михайлівна відпочивала не довго. Через якийсь час
почала збиратися додому.
- Що це ви надумали, мамо?
Чого вам туди, у ту стару хату
їхати? Чи вам зле у нас? – допитувався Сергій.
- Ні, сину, не зле. Просто додому хочеться.
Вона складала у сумку свої
нехитрі речі: немодні кофтини, блузки, таких фасонів Лариса уже й на гуманітарці не
бачила. Несміливо попрощалася з невісткою і з сином. І зачинила за собою двері. Лариса полегшено зітхнула.
А потім від Ольги Михайлівни прийшов лист. Незабаром
ще один і ще. Писала про те, що
чорниць і журавлини їм на зиму
насушила. А тепер ось гриби
почалися, то також назбирає.

ам багато можуть
розказати слова чи
музика, та не менше
своїм глибоким мовчанням
оповідає історію фотографія.
Без сумніву, кожен має
таку в колекції. Стара,
трішки підтерта, але така
рідна і дорога. Знайомі
обличчя друзів – приємний
спогад, що зігріває
душу. Вдивляючись, ти
повертаєшся назад. Згадуєш
час, коли ви безтурботно
жили, сміялися без причини,
подорожували. Не схожі
один на одного, із різними
долями, та однаковими
мріями. Дзвіночок з
далекого минулого,
нагадування, якими ви
колись були. Не забувайте
тих, з ким вчились жити,
долати труднощі, печалі, ми
всі покликані учитись, й не
знаємо, що буде завтра…

Сергій читав уголос тихі, прості
слова. Дивився на Ларису, але
вона не хотіла його розуміти.
Знала: за цими рядками стояло
одне – Ользі Михайлівні було
погано там, у глухому селі.
Сергій вирішив поїхати до
матері сам. Лариса не перечила. Навпаки, збирала чоловіка у
дорогу, передавала свекрусі то
те, то се.
- Може, і ти зі мною? – Сергій
пригорнув дружину.
- Що ти, у таку далечінь,
трястися тими дорогами.
- А й справді не треба, – погодився Сергій. Тепер, коли Лариса чекала дитину, він був
особливо ніжний з нею.
Поїхав. А наступного дня
прийшла трагічна звістка: Сергій загинув. Пішов купатися,
потрапив у джерельний струмінь – і крижана вода затягнула його в свої нетрі навіки.
До Лариси доходило усе,
мов крізь сон. Ще тільки вчора
він був тут, удома, з нею.
Вона їхала у далеке поліське
село. Туди, де зараз був Сергій.
Ще день – і все закінчилося. Тільки свіжий горбик землі
залишився на цвинтарі. І вони
з Ольгою Михайлівною удвох у
старенькій хаті.
Лариса захворіла. Не могла
підвестися після похорону. Боліло усе: серце, руки, ноги. Горіла в температурі. Ольга Михайлівна міняла компреси, варила якісь трави. Напоювала
ними Ларису, розтирала онімілі пальці. Гладила, мов маленьку, по голові.
- Якось переживемо це, переживемо, - шепотіла блідими

губами. – А тобі ж народжувати треба, повертатися додому,
у Тернопіль. Я буду з ним, з сином тут, у селі. А онука, коли народиться хлопчик, Сергійком
назвемо.
Лариса плакала. Полегшено,
коли сльози уже не лягають каменем на душу, а навпаки, ніби
звільняють її.
- Може, і ви зі мною, мамо?
Зиму у Тернополі перебудемо, а навесні приїдемо, могилу
квітами обсадимо, - подумала і
сказала вголос.
Ольга Михайлівна справді приїхала до Лариси, але трохи згодом. Тоді, коли народилася внучка. Назвали її Олесею, це
їм’я дуже подобалося Сергієві.
Ольга Михайлівна і доглядала дівчинку.
- А ти на роботу іди, - казала до Лариси. – Ти молода, тобі
треба між людьми бувати. І взагалі, життя влаштовувати.
Час минав, підростала Олеся. І котрогось дня Лариса призналась Ользі Михайлівні, що
подобається їй один чоловік.
- Як подобається, то і заміж
виходь. На те воно і життя.
Правда, Лариса уже і вагітною була, але її обранець не поспішав одружуватись. Потім зовсім зник. Вона плакала ночами, ховаючись від Ольги Михайлівни, від Олесі. Звіряла подушці і печаль, і сором. В одну
з таких ночей і знайшла її Ольга Михайлівна. Плакала разом з
Ларисою. А зі стіни, з портрета,
на обох дивився Сергій.
Цього разу Лариса народила
хлопчика. Назвали його Сергійком. І в дитячий садок, і у перший клас ішов він за рук у з мамою і бабусею Ольгою.
А недавно зустріла я їх усіх
чотирьох: їхали на Полісся, на
могилу до тата...
Зіна КУШНІРУК.

Дзвіночок минулого

11

Струни серця
Сонячний зайчик стрибнув
на паркет,
Сонячний зайчик сховався
в букет
Білих квіток молодого
жасмину,
Що на столі красувався
картинно.
Сонячний зайчик
торкнувся до вій,
Та цілувати мене не посмів –
Із-за букету п’янкого жасмину
Очі твої слідкували ревниво.
Лариса ОСАДЧУК.
* * *
Приходь на каву, чай
або на зовсім.
Можеш без стуку
і не роззуватись.
На вулиці застигла сива осінь.
Ти знову пізно…
Стрілки на дванадцять.
Тобі еспресо? З цукром?
Одну ложку?
В руках мої улюблені тюльпани...
Сьогодні я слабкою буду, можна?
Незвична тиша пролягла
між нами...
Увімкну класику, не будеш проти?
Два тістечка, розмови
про буденне.
Твій номер телефону у блокноті.
Питаєш, чи щаслива...
Ну, напевно.
Я знаю, бути скромною не в моді,
Прийми таку, як є,
для чого більше?
Ти вже ідеш? Твої ключі в комоді...
Там холодно, тому
вдягнись тепліше.
А стрілки знову
на дванадцять… Пізно....
На вулиці застигла сива осінь.
Ти завтра будеш ввечері,
приблизно?
Приходь на каву,
чай або назовсім.
Надія НІМЕЦЬ.

Під піснею дощу ми грали увертюри,
Шукали експресивності фрагмент,
Не надто геніальна режисура,
Не зруйнувала кульмінації момент,
Ми падали, ковтали злі краплини,
У них також було своє життя,
Хоч грім гримів, кидав останні сили,
Та не вдалось збудити каяття,
Ми грали вступ останнього фіналу,
Вводили в атмосферу слухача,
Розказували про події далі,
Ламали свій характер почуття,
Фальшивили, та це все нeнавмисно,
Бо інколи бувало і таке: ти граєш,
Легко, енергійно, урочисто,
Із присмаком ванільного латте,
Фінал пришвидшено
і ось все закінчилось,
Приємне відкриття зіграло свою роль,
Збулось нарешті все… не запізнились,
Неординарний вийшов карамболь.
Для моїх одногрупниць –
Інна ДАНИЛКІВ.
На фото: студенти
Тернопільського коледжу
Університету «Україна».
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«Нива» стає найагресивнішим гостем

Ц

ей матч третього
туру чемпіонату
України у Першій
лізі розпочався у
досить високому темпі.
«Олімпік» на правах
господаря швидко
заволодів територіальною
перевагою, а гості при
найменшій можливості
швидко контратакували.

«Чорноморець»
продовжує, а «Металург» розпочинає
штурм Ліги Європи

Щ

Вже з перших хвилин стало
очевидно, що обидві команди
серйозно налаштовані на максимальний результат - на три
очки у турнірній таблиці.
У середині першого тайму
після атаки з правого флангу донеччани не за правилами зіграли проти тернопільського нападника і арбітр поставив м’яч
на одинадцятиметрову позначку. Відтак, на 23 хвилині зустрічі Ігор Мельник холодно- М Команда
I В Н
“Сталь” Алчевськ
3 3 0
кровно пробив цей штрафний, 21
“Олександрія” Олександрія
3 2 1
відкривши рахунок у поєдин- 3
“Суми” Суми
3 2 1
4
“Нива Т” Тернопіль
3 2 0
ку – 0:1.
5
“Зірка” Кіровоград
3 2 0
“Нафтовик-Укрнафта” Охтирка 3 1 1
Буквально через п’ять хви- 6
“Десна” Чернігів
3 1 1
лин «Олімпік» міг відігратися, 87
“Миколаїв” Миколаїв
3 1 1
9
“Авангард”
Краматорськ
3
1 1
проте чудовим ударом зі стан10
“Олімпік” Донецьк
3 1 0
дартного положення Олександр 11 “Полтава” Полтава
3 1 0
12
“Титан” Армянськ
3 1 0
Ситник перевірив на міцність 13
“Буковина” Чернівці
3 0 2
каркас тернопільських воріт. 14 “Динамо-2” Київ
3 0 2
15
“Украгроком” Головківка
3 0 1
Також у першому таймі Ситник 16
“Геліос” Харків
3 0 1
мав ще одну гарну можливість
забити гол, але, перегравши захисни- ти, як мінімум, автором дубля.
Донеччани до фінального свистків «Ниви», пробив вище воріт.
ка
боролися за результат і на останПісля перерви господарям необхідно
ніх
хвилинах влаштувати штурм воріт
було підсилювати свій атакуючий по«Ниви».
Один з останніх ударів по воротенціал, але й «Нива» не збиралася «відтах
гостей
наніс зі штрафного Кирило
сиджуватися» на своїй половині поля та
Дорошенко,
але м’яч просвистів значно
регулярно створювала гольові моменти і більше контролювала м’яч. Одним з вище воріт.
У підсумку тернополяни уже вдруге
найбільш активних і небезпечних гравців у складі тернопільського клубу був поспіль перемагають у виїзних поєдинСергій Шестаков. Лише він один міг ста- ках. Натомість, у минулому турі вдома

«Олімпік»
(Донецьк) –
«Нива»
(Тернопіль) –

об потрапити
до третього
кваліфікаційного
раунду Ліги Європи,
«Чорноморець» повинен був
підтвердити серйозність своїх
намірів і у другому поєдинку з
молдовською «Дачією».

0:1

вони зазнали прикрої
поразки від футболістів з Миколаєва. Цікаво, а яким буде результат у домашній зустрічі «Ниви» з охтирським
«Нафтовиком»?
До речі, цей матч
четвертого туру Першої
ліги покаже у прямому
ефірі телеканал «Футбол».
Рішення керівництва телеканалу продиктованне активністю тернопільських вболівальників, котрі створили справжню футбольну атмосферу під час першої телетрансляції, а також рівнем гри «Ниви», яка
демонструє якісний атакуючий футбол. Тож поєдинок «Нива» — «Нафтовик» винесений за межі усіх інших матчів 4-го туру. Відбудеться він 2 серпня.
Початок о 17:00 годині.
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Впевнена перемога «Тернополя»

У

Спорт

своєму першому домашньому матчі
муніципальна команда Тернополя
порадувала болільників, забивши 4
голи у ворота «Гірника» з Кривого Рогу.
Рівна гра у матчі точилася лише перші
п’ятнадцять хвилин. А вже у середині першого тайму форвард ФК «Тернопіль» Богдан Семенець відкрив рахунок – 1:0. Ще через хвилину суперники
знову розпочинали з центру поля – після невпевненої гри воротаря «Гірника» знову Семенець подвоїв перевагу - 2:0.
Після двох пропущених голів «Гірник» спробував переламати хід гри та провів кілька атак, однак
усі удари суперників ставали легкою здобиччю воротаря ФК «Тернопіль» Миколи Плетеницького.
На початку другого тайму «Гірник» знову кинувся атакувати, а на 60-ій хвилині гості дуже не-

безпечно пробивали штрафний. Однак, буквально через
2 хвилини ФК «Тернопіль» забив третій м’яч у сітку воріт суперника – 3:0.
Четвертий за рахунком гол у цій зустрічі записав на
свій рахунок тернополянин Сергій Полянчук.
В подальшому футболісти ФК «Тернопіль» могли
збільшувати рахунок, однак при виході один на один Семенець перекинув м’яч і через воротаря, і через ворота,
ще в кількох епізодах бракувало влучності і його одноклубникам.
Втім, болільників це не надто засмутило. Після завершення матчу вони скандували футболістам: «Молодці!».
Перший домашній матч вдався.
За публікацією офіційного
сайту ФК «Тернопіль».

Однак, навіть домашня перемога
одеситів у першому матчі з переконливим рахунком 2:0 не стала запорукою
легкої гри у Кишиневі.
Команди розпочали дуже активно і
вже на 2-ій хвилині матчу обмінялися
небезпечними ударами. Під кінець першої десятихвилинки перевага “Чорноморця” стала вимальовуватися дуже
чітко. Одесити контролювали гру і на
26-ій хвилині Олексій Гай відкрив рахунок - 0:1. Та ще до перерви «Дачія»
зуміла відновити рівновагу - 1:1.
Після перерви молдавани пішли в
атаку, а одесити, схоже, розслабилися,
за що й були покарані - 2:1.
Кульмінаційний момент матчу припав на 69-у хвилину, коли голкіпер моряків фактично врятував команду від
третього гола.
У підсумку «Чорноморець» таки
втримав рахунок без змін, проте це не
тішить, адже попереду – значно складніші поєдинки.
Уже завтра в Одесі господарі прийматимуть «Црвену Звезду» з Белграда.
До речі, у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи стартує і донецький «Металург». Українська команда
також 1 серпня зіграє свій матч в Албанії проти клубу “Кукес”.

Несподівана осічка
«Дніпра»

У

третьому турі Прем’єрліги найбільшу сенсацію
створила луганська «Зоря»
- у Дніпропетровську вона
відібрала три очки в одного з
лідерів вітчизняного футболу.
Поєдинок розпочався з першого
автогола нового сезону, автором якого
став захисник «Дніпра» Денис Бойко.
Безсумнівно, що такий перебіг подій
на футбольному полі аж ніяк не влаштовував господарів, та, попри всі їх
зусилля швидко відновити рівновагу, м’яч потрапив у сітку воріт луганчан аж на завершенні першого тайму.
Початок
другої
45-хвилинки нічого хорошого гостям не обіцяв. Однак «Зоря»
відбила перші атаки, а потім разюче
почала відповідати і встановила підсумковий рахунок матчу - 1:3.

Результати поєдинків третього
туру у Прем’єр–лізі:
«Металіст» - «Іллічівець» - 2:0;
«Карпати» - «Арсенал» - 0:2;
«Ворскла» - «Металург» Д. -1:2;		
«Дніпро» - «Зоря» - 1:3;
«Металург» З. – «Волинь» - 1:2;		
«Таврія» - «Говерла» - 1:3;
«Шахтар» - «Чорноморець» - 1:0;
«Динамо» - «Севастополь» - 2:0.
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Зміцнюємо здоров’я влітку

Поради від

народної медицини

Марії
Тройчак

Чебрець порятує

від застуд і алкоголізму

Ч

ебрець добре відомий у багатьох країнах.
На галявинах у затінку ця рослина цвіте
від червня до вересня. Якраз у період
повного цвітіння і слід збирати чебрець. Для
використання в лікувальних цілях беруть
гілочки з листям, квіти. Сушать в затіненому і
добре провітрюваному місці.

На вулиці – прекрасна літня пора.
Час відпочинку, розмаїття фруктів та овочів,
зелені та буяння трав. За цей період кожній
людині потрібно запастися вітамінами на цілий
рік, загартуватися та відновити своє здоров’я.

Щ

о потрібно їсти,
аби зміцнити свій
імунітет і принести
користь організму, які
трави збирати у розпалі
літа та як правильно це
робити, ми запитали у
відомого тернопільського
фітотерапевта
Марії ТРОЙЧАК.

Абрикос для довголіття

– Ще з давнини рослини були
не лише джерелом харчування
людей, а й допомагали їм позбутися багатьох хвороб, – розповідає пані Марія. – У ті часи їжа була
ліками, а ліки були їжею.
Фітотерапевт радить звернути особливу увагу на абрикоси, які
сьогодні можна придбати на ринку за доступною ціною. Вже сам
колір цього фрукта говорить про
те, що у ньому містяться багато вітамінів. Зокрема, це провітамін А,
який необхідний кожній людині
для зміцнення імунітету.
Найкраще споживати абрикоси свіжі або ж сушені. Однак і у
варенні з цих фруктів зберігається багато корисних речовин. Перед вживанням їх варто залишити у воді на кілька годин, щоб позбутися шкідливих речовин. Огірки і помідори фахівець радить вимочувати цілу ніч.
Абрикоси виводять з організму холестерин, допомагають у лікуванні атеросклерозу, гіпертонії, нирок. Колись наші предки готували з цих фруктів суміш довголіття. Її рецепт доволі простий:
півкілограма абрикосів нарізати
маленькими шматочками. Окремо приготувати сироп: 100 г цукру, 100 г води, 100 г ванільного
цукру. Залити ним абрикоси і поставити на 2 години в холодильник. Потім розкласти в баночки і
поставити в темне місце. На більш
тривале зберігання варто приготувати суміш з цитрусовими. Для
цього потрібно 2 кілограми абрикосів, 4 великих апельсини і один
лимон. Цитрусові варто добре
промити і залити окропом. Коли
вода охолоне, разом з абрикосами
пропустити через м’ясорубку, додати два кілограми цукру і залишити на дві доби. Потім розкласти в пропарені скляні банки, закрутити їх і зберігати в прохолодному місці. Таку суміш можна вживати всю зиму для підняття імуні-

тету. Однак людям з підвищеною
кислотністю шлунка варто бути
обережними.

Настої можна виготовляти з
подрібненої сировини – 3 столові ложки на 200 грамів окропу. Настояти 3-4 години в темному місХуднемо смачно
Жінкам, які прагнуть схуднути, ці. Вживати внутрішньо три рази
Марія Тройчак радить спробувати на день, щоб нормалізувати рораз у тиждень влаштовувати собі боту кишково-шлункового тракрозвантажувальні дні, з’їдаючи по ту, підвищену кислотність, для
5-6 склянок абрикосів або аґру- поліпшення венозного кровообісу. Така методика ефективніша за гу, при лікуванні гастритів, коліту,
виснажливі дієти і приносить до- циститу, жовчокам’яної хвороби.
брі результати. Якщо ж хвороби Примочка із звіробою дуже добре
шлунку не дозволяють вживати ці знімає зубний біль. Ця рослина
фрукти сирими, можна їх заморо- помічна при хворобі ветеліго, від
зити та варити з них чай. Вживати якої сьогодні страждають багато
по одній четвертій склянки протя- людей. Для лікування використогом дня. Через два тижні зробити вують настій із суцвіть звіробою
перерву і знову продовжити пити. на оливковій олії, яку потрібно виЦей чай допомагає нормалізувати стоювати 21 день на світлі бажано
в жовтій банці під скляною кришпорушений обмін речовин.
кою.

Рослина від 99 хвороб

Пані Марія вважає, що кожна людина різноманітними травами може лікувати захворювання, покращувати собі настрій і підтримувати здоров’я. Тільки треба цим усім вміло користуватися.
Пам’ятати, що рослини мають як
корисну, так і шкідливу дію. Все,
що надміру, не лікує, а вбиває нас.
– Зараз на порі звіробій та волошка синя, – розповідає фітотерапевт. – Стародавні знахарі говорили, що звіробій може зцілити від 99 хвороб. Дійсно ця рослина має дуже широкий спектр дії.
Він дуже помічний при виразках
та для загоєння ран. Подрібнені
суцвіття з медом можна прикладати до ран. Якщо є несприйняття
меду, то можна використовувати
соняшникову або оливкову олію.

Звіробій врятує
від ветеліго

Марія Тройчак радить збирати лікарські рослини в екологічно чистих місцях і заготовляти їх
прямо на вулиці. Відразу ж брати
з собою скляну банку, ніж, щоб подрібнити рослину, і рідину для заливання. Адже у щойно зірваних
трав зберігаються всі ефірні олії.
Суцвіття звіробою (10-20 см. зверху) зібрати і натовкти в баночку.
Залити їх олією чи спиртом і настоювати.
Така рідина допомагає від
укусів комарів, з неї можна робити компреси при
трофічних виразках,
тромбофлебіті, хворих суглобах, попереку.

Квітка для очей

Пані Марія розповіла нам про
ще одну корисну літню квітку –
волошку синю. У цій рослині, яка
сьогодні квітне на полях, лікувальними є лише сині пелюсточки. Варто їх рвати до обіду у перші
два тижні цвітіння. ЇЇ застосовують при лікуванні нирок, сечовивідних шляхів, курячої сліпоти, запалення очей. Суцвіття заливають
кип’ятком, туди вмочують лляне
полотно і прикладають до очей.
При ангіні та ларингітах можна
використовувати відвар цієї рослини. Одну столову ложку квітів волошки синьої залити склянкою гарячої кип’яченої води, закрити кришечкою і варити на водяній бані 15 хвилин. Потім долити окропу до повної склянки, адже
частина рідини в процесі варіння
випарується. Пити по одній столовій ложці три рази на день.
Юля Томчишин.

Допомагає чебрець при багатьох недугах, адже в ньому містяться ефірні масла та цілий спектр корисних речовин – флавоноїди, камедь, жири, дубильні речовини, смоли, різноманітні кислоти, є вітаміни і мікроелементи.
Важливо, що протипоказань у чебрецю небагато.
Його не рекомендують при вагітності, а при захворюваннях щитовидної залози, печінки, нирок, виразки шлунку
та дванадцятипалої кишки слід проконсультуватися з лікарем.
Препарати готують зі свіжого чебрецю та сушеного.
Без попередньої обробки застосовують для лікування ран, шкірних захворювань. На уражені ділянки шкіри накладають подрібнену свіжу траву. У такий
же спосіб зменшують набряки, біль і свербіння після укусів комах.
У довідниках з народної медицини можна знайти різні варіанти препаратів з чебрецю. Найбільш поширені – настої, для їх
приготування беруть столову
ложку сухої трави або 2 ложки свіжої на склянку окропу, настоюють 1-2 години в щільно закритій
посудині.
Приймають по 1-2 столовій ложці 3 рази у день до
їжі при туберкульозі, бронхіальній астмі, захворюваннях дихальних шляхів, бронхів і легень, невралгіях, неврозах, безсонні, запаленні нирок і
сечового міхура, як сечогінний і
загальнозміцнюючий засіб.
Для лікування органів дихання застосовують також інгаляції. Найпростіший варіант – залити чебрець окропом і дихати парою. При нежиті настоєм чебрецю промивають ніс, полощуть ним і хворе горло.
При захворюванні очей настій використовують як
краплі. Маслом або екстрактом чебрецю лікують герпес
та інші запальні процеси шкіри.
У селах сушене листя і квітки іноді кладуть у подушки. Адже чебрець зменшує головний і суглобовий біль,
знімає напругу і сприяє хорошому сну.
У народній медицині чебрець здавна застосовували для лікування алкоголізму, вважається, що завдяки
йому виробляється відраза до спиртних напоїв. Для цього настій готують із суміші 5 частин чебрецю і 1-2 частин
полину гіркого (5 столових ложок сухої трави на 1 літр
окропу). Приймають по столовій ложці 3-4 рази на день
до їди не менше двох місяців.
Звісно, вмовити сильну половину на таке нелегко. Лікування можна обгрунтувати профілактикою «чоловічих» захворювань, адже препарати з чебрецем позитивно впливають на статеву функцію. Для лікування і профілактики простатиту та імпотенції в народній медицині
зазвичай використовують настої та олії рослини. Настої
п’ють натщесерце, а олії втирають в промежину. Можна
застосовувати і ванни з відваром чебрецю.
Тож не полінуйтеся заготовити ароматну траву про
запас. Вона допоможе і хвороби вилікувати, і страви
зробити апетитними. Як приправу чебрець застосовують до м’ясних, рибних і овочевих страв, для приготування соусів.
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5 серпня

Понеділок
УТ-1
07.30 Д/ф “Скобцева-Бондарчук”.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.20 Без цензури.
10.00 Нехай Вам буде кольорово!
11.15 Фольк-music.
12.30 Телевистава “Сiльськi бувальщини”.
14.40 Право на захист.
15.00 Темний силует.
15.10 Вiкно до Америки.
15.35 Життя на рiвних.
15.50 Т/с “Царiвна”, 1-4 с.
18.20 Новини.
18.40 Економiчна перспектива.
18.50 Агро-News.
19.05 Останнє попередження.
19.25 Щоденник Дефлiмпiади.
19.45 Сiльрада.
20.00 Дорослi iгри.
21.25 Концертна програма “Мелодiя для
двох сердець”, ч. 1.
23.55 Х/ф “Чаклунка”, 16 с.

Êàíàë “1+1”

07.05,19.30 “ТСН”.
07.40 “Економiчна правда”.
10.30,17.15 Т/с “Сила. Повернення додому”.
12.25 “Знiмiть це негайно”.
13.25,03.05 “Не бреши менi 4”.
14.25,03.55 “Росiйськi сiмейнi драми”.
15.30 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
20.15 Т/с “Склiфосовський 2”.
22.15 “Українськi сенсацiї. Фатальнi
жiнки”.
23.20,04.45 Т/с “Гра престолiв”. (3
категорiя).
00.35,01.20 Т/с “Болота”. (2 категорiя).

Iíòåð

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10 Х/ф “Зворотний бiк мiсяця”.
12.15 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.
13.15 “Судовi справи”.
15.00 “Сiмейний суд”.
16.10 “Чекай на мене”.
18.05,03.55 Т/с “Смак граната”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “I все-таки, я люблю...”
22.35 Т/с “Мар`їна роща”. (2 категорiя).
00.30 Х/ф “Соловей-розбiйник”. (2
категорiя).

ICTV
05.10
05.20
05.35
06.40
07.00
07.45
08.45
09.15

Служба розшуку дiтей.
Факти.
Свiтанок.
Т/с “Таксi”.
Т/с “Леся+Рома”.
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
Факти. Ранок.
Анекдоти по-українськи.

09.25,13.00 Т/с “Снайпери. Любов пiд
прицiлом”.
12.45 Факти. День.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с “Морськi дияволи”.
22.10 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
23.20 Х/ф “Подвiйний КОПець”.

ÑÒÁ

06.10,15.55 “Усе буде добре!”
07.55,18.20 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
09.35 “Зоряне життя. Вiдчайдушнi домогосподарки”.
10.15 “Зоряне життя. Що пiшли в 2012
роцi”.
11.15 Х/ф “Подорож у закоханiсть”.
13.40 “Холостяк”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
19.50 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
20.55 “Мiстичнi iсторiї-5 з Павлом
Костiциним”.
22.25 “Зоряне життя. Убити зiрку”.
23.25 “Битва екстрасенсiв”.
00.25 “Ванга повертається! Секретний архiв
вiщунки”.

Íîâèé êàíàë

06.30 Аферисти.
07.30,19.00 Репортер.
07.40 ФБР:-)
09.10 Х/ф “Щасти тобi, Чак!”
11.10,18.00 Т/с “Татусевi доньки”.
13.30,14.45 Kids` Time.
13.35 М/с “Губка Боб”.
15.00 Т/с “Друзi”.
15.55 Т/с “Кадетство”.
19.20 Т/с “Воронiни”.
21.00 Ревiзор 2.
23.15 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”.
07.15,08.15,22.40,23.20,00.15,02.35,03.15,0
6.15 “Бiзнес-час”.
07.25 “Автопiлот-новини”.
08.20,03.40 “Ранок iз зiркою”.
08.40 “Трансмiсiя-новини”.
09.15,13.10,14.10 “5 елемент”.
10.10,16.10 “Велика полiтика”.
11.15 “Портрети з Сергiєм Дорофеєвим”.
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”.

6 серпня

Вівторок
УТ-1
07.30 Д/ф “В. Золотухiн. Я мало не проспав “Бумбараша”.
09.05,21.00 Пiдсумки дня.
09.40 Шеф-кухар країни.
10.40 Нехай Вам буде кольорово!
11.50 Кордон держави.
12.05 Х/ф “Шукай вiтру”.
13.20 Х/ф “Далекий голос зозульки”.
15.40 Т/с “Царiвна”, 5-8 с.
18.10 Економiчна перспектива.
18.20 Новини.
18.30 Криве дзеркало.
21.25 Концертна програма “Мелодiя для
двох сердець”, ч. 2.
23.55 Х/ф “Чаклунка”, 17 с.

Êàíàë “1+1”

06.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
06.05 “Українськi сенсацiї. Фатальнi
жiнки”.
06.55,19.30 “ТСН”.
07.40 “Економiчна правда”.
08.00 “Повне перевтiлення. Дiм за тиждень 3”.
09.00,03.40 Т/с “Мала Москва”.
10.00 “Шiсть кадрiв”.
10.30,17.20 Т/с “Сила. Повернення додому”.
12.30 “Знiмiть це негайно”.
13.30 “Не бреши менi 4”.
14.30 “Росiйськi сiмейнi драми”.
15.35 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
20.15 Т/с “Склiфосовський 2”.
22.15 “Мiняю жiнку 5”.
23.55,04.25 Т/с “Гра престолiв”. (3
категорiя).

Iíòåð

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10 Т/с “Мар`їна роща”.
11.05,02.50 Д/с “Слiдство вели...” з Л.
Каневським”.
13.00 “Судовi справи”.
14.45 “Сiмейний суд”.
15.45 “Давай одружимося в Українi”.
16.40 Т/с “Наложниця”.
18.00 Т/с “Смак граната”.
20.00 “Подробицi”.
22.30 Т/с “Мар`їна роща”. (2 категорiя).
00.25 Х/ф “Санктум”. (2 категорiя).

ICTV

05.05 Факти.
05.30 Свiтанок.
06.35 Т/с “Таксi”.
07.00 Т/с “Леся+Рома”.
07.45 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.25 Надзвичайнi новини.
10.10,13.00 Анекдоти по-українськи.

Наш ДЕНЬ

10.20,16.30 Т/с “Агент нацiональної безпеки”.
12.45 Факти. День.
13.05,22.10 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.25,20.10 Т/с “Морськi дияволи”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.20 Х/ф “Пiдстава”.

ÑÒÁ

06.10,15.55 “Усе буде добре!”
07.55,18.20 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
09.10 “Зоряне життя. Убити зiрку”.
10.15 “Зоряне життя. Що пiшли в 2012
роцi”.
11.15 Х/ф “Янгол пролетiв”.
13.45 “Холостяк”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
19.55 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
20.55 “Мiстичнi iсторiї-5 з Павлом
Костiциним”.
22.25 “Зоряне життя. Бiс у ребро”.
23.25 “Битва екстрасенсiв”.

Íîâèé êàíàë

05.55 Пекельне побачення.
06.30 Аферисти.
07.30,19.00 Репортер.
07.40 ФБР:-)
09.15 Т/с “Щасливi разом”.
11.15,18.00,21.00 Т/с “Татусевi доньки”.
13.35,14.45 Kids` Time.
13.40 М/с “Губка Боб”.
15.00 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

07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.0
0,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,1
9.00,20.00,21.00,22.00,23.00,01.00
“Час новин”.
07.05 “Час економiки”.
07.15,08.10,22.40,23.20,00.15,02.35,03.15,
06.15 “Бiзнес-час”.
07.20 “Автопiлот-новини”.
08.20 “Новини Київщини”.
08.40 “Трансмiсiя-новини”.
09.15,13.35,14.10,15.15 “5 елемент”.
10.30,11.10,12.10,19.30,20.10,21.10,01.15,
05.00 “Час. Пiдсумки дня”.
13.10 “Податковий щоденник”.
16.10 “Трансмiсiя”.
17.15 “Драйв-новини”.
17.25 “Особливий погляд”.
18.15,22.45,04.15 “Хронiка дня”.
21.40,03.00,04.00 “Час-Тайм”.
22.15 “Агроконтроль”.
23.30 “Crime news”.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

07.00,17.00,19.00,03.40 Подiї.
07.10 Ранок з Україною.

Êàíàë «Óêðà¿íà»
07.00,17.00,19.00,03.40 Подiї.
07.10 Ранок з Україною.
09.10,12.50,17.20,21.40 Т/с “Слiд”.
10.00 Х/ф “Прогноз”.
11.50 “Хай говорять.”Блискучий” розлучення”.
15.25,03.00 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Подружжя”, 44 с.
19.20,04.00 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “П`ятницький. Роздiл другий”
23.10 Х/ф “Супермайк”. (2 категорiя).

Ê1

07.00 М/ф.
09.05 “Штучки”.
10.05 Х/ф “Без їхньої згоди”.
12.00,18.00 “Звана вечеря”.
13.00,01.50 Т/с “Маргоша”.
14.05 “Рандеву”.
15.25 “КВК-2013”.
19.00 “Орел i Решка”.
20.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
21.00 “Розсмiши комiка”.
22.00 Х/ф “Доброго ранку”. (2 категорiя).

ÍÒÍ

08.10,02.55 “Агенти впливу”.
09.00,04.40 “Правда життя”.
09.30 Х/ф “Розплата за любов”.
11.15 Т/с “Крутi повороти”.
15.15 Т/с “Знахар”.
19.00,01.30,04.10 “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 8”. (2 категорiя).
23.30 Т/с “Менталiст 4”. (2 категорiя).
00.30 Т/с “Закон i порядок”. “Вiддiл особливих справ”. (2 категорiя).

ÒÅÒ

07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/ф “Чiп i Дейл - бурундучкирятiвнички”.
09.00 Т/с “Ранетки”, 18 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”, 54 с.
15.00 Богиня шопiнгу.
17.00 УТЕТа пара.
18.10 Моду народу.
19.00 Т/с “Крем”, 16 с.
20.00 Дайош молодьож!
21.05,22.30 ТЕТ-Iнтернет.
21.35 Бульдог шоу.
23.15 Дурнєв+1.
23.40 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).

ÒÂi

06.30 Голос вiруючого.
07.00 Уранiшнi курасани.
09.30,19.00,22.00,02.30 Приватнi новини.
10.00 Вiдверто з В. Портниковим.
09.10,13.00,17.20,21.40 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “П`ятницький. Роздiл другий”,
9 i 10 с.
12.00 “Хай говорять. Хто винен”.
15.30 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Подружжя”, 45 с.
19.20,04.00 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “П`ятницький. Роздiл другий”,
11 i 12 с.
23.10 Т/с “Глухар. Продовження”, 48 с.
00.00 Т/с “Глухар. Повернення”, 1 i 2 с.

Ê1

07.00 М/ф.
09.00 “Добрий вечiр, тварини”.
10.00 “Штучки”.
11.35,19.00 “Орел i Решка”.
12.35,18.00 “Звана вечеря”.
13.35,23.00 Т/с “Маргоша”.
14.35 “Рандеву”.
15.50,20.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
17.00,21.00 “Розсмiши комiка”.
22.00 “Три сестри”.

Програма ТБ
11.00,14.30,17.00 Навколо свiту.
12.00,15.00,18.30,20.30,22.30,01.00
Сьогоднi.
12.30 Ювелiрочка.
15.30 Мегаперевезення тварин.
19.30,23.00 Сьогоднi про головне.
21.00,01.30 Знак оклику з А. Шевченко.

Òîíiñ

07.00,05.00 “Ранковий еспресо”.
09.00 Д/с “Iлюмiнацiя: Приватне життя
середньовiчних царiв”.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 “П`ять дорiг доктора Сивого”.
12.45 “Таке спортивне життя. Анна Бессонова”.
13.20,04.25 “Будь у курсi!”
14.00 Д/с “Дивовижнi розповiдi про тварин”.
15.00,18.30,21.00,04.00 “Служба новин
15.15,21.25 “Соцiальна економiка”.
16.10,23.35 Д/с “Сто питань про тварин”.
16.35,04.50 “Цивiлiзацiя Incognita”.
17.50 Секретнi матерiали.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Олександр
Ширвiндт, ч. 2.
20.00 Великi битви.
21.35 Сергiй Капiца. Мiж очевидним i
неймовiрним.
22.40 Культурний шок.

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)

04.00,08.00,11.00,14.00,02.00 Новини.
08.15 “Контрольна закупiвля”.
08.50 “Жити здорово!”
09.55,03.00 “Модний вирок”.
11.15 “Час обiдати!”
12.00 “Доброго здоров`ячка!”
12.45,17.20 “Iстина десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20,00.30 “Зрозумiти. Пробачити”.
14.15 Т/с “Жiночий лiкар”.
15.10 “Останнiй герой”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.35,01.05 “Давай одружимося!”
18.50,02.05 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30 Т/с “Серафима Прекрасна”.
22.50 Т/с “Група “Zeta”.
23.50 “Слiд”.

ÍÒÂ-Ñâiò

07.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”. “Хвилина слави”. “Безкоштовний сир”.
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: Кiровська обл. Соколина гора - аномалiя чи мiстика?”
12.35 “До суду”.
13.35,03.25 Суд присяжних.
14.35,17.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
15.30 Т/с “Знаки долi 2”. “Надiя людства”.
16.25 “Прокурорська перевiрка”.
18.30 Т/с “Москва. Три вокзали 3”.
“Кур`єр”. “Гра в пiжмурки”.
20.25 Т/с “Патруль”. “Мiльйон доларiв”.
“Втрачений пiстолет”.
22.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.40 Т/с “Собр”, 9 i 10 с.
12.00,15.00,18.30,20.30,22.30,01.00
Сьогоднi.
12.30 Ювелiрочка.
15.30 Мегаперевезення тварин.
16.45 Здорове життя з I. Трухачовою.
19.30,23.00 Сьогоднi про головне.
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 Сергiй Капiца. Мiж очевидним i
неймовiрним.
12.30 “Ронiн”.
14.00,22.40 Культурний шок.
15.15,21.25 “Соцiальна економiка”.
16.10,23.35 Д/с “Сто питань про тварин”.
17.45 “Соцiальний статус: ваша пенсiя”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Марiя Шукшина, ч. 1.
21.35 Несамовитий Свєтланов.

ÍÒÍ

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)

08.30,16.45,19.00,01.30,04.10 “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
10.00 “До суду”.
12.00 Т/с “Детективи”.
13.00,19.30 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв
12”.
14.50,17.00 Т/с “Знахар 2”.
21.30 Т/с “Тiло як доказ 2”. (2 категорiя).
22.30 Т/с “CSI: Нью-Йорк 8”. (2 категорiя).
23.30 Т/с “Менталiст 4”. (2 категорiя).
00.30 Т/с “Закон i порядок”. “Вiддiл особливих справ”. (2 категорiя).

04.00,08.00,11.00,14.00,02.00 Новини.
08.15 “Контрольна закупiвля”.
08.50 “Жити здорово!”
09.55,03.00 “Модний вирок”.
11.15 “Час обiдати!”
12.00 “Доброго здоров`ячка!” з Г. Малаховим.
12.45,17.20 “Iстина десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20,00.30 “Зрозумiти. Пробачити”.
14.15 Т/с “Жiночий лiкар”.
15.10 “Останнiй герой”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.35,01.05 “Давай одружимося!”
18.50,02.05 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30 Т/с “Серафима Прекрасна”.
22.50 Т/с “Група “Zeta”.
23.50 “Слiд”.

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”, 19 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”, 55 с.
15.00 Богиня шопiнгу.
17.00 УТЕТа пара.
18.10 Моду народу.
19.00 Т/с “Крем”, 17 с.
20.00 Дайош молодьож!
21.00,22.30 ТЕТ-Iнтернет.
21.30 Бiйцiвський Клуб.
23.15 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).

ÒÂi

06.30 Голос вiруючого.
07.00 Уранiшнi курасани.
09.30,19.00,22.00,02.30 Приватнi новини.
10.00 Знак оклику з А. Шевченко.
11.00,14.30,17.00 Навколо свiту.

ÍÒÂ-Ñâiò
07.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”. “Молодший брат”. “Гостиннiсть”.
09.00,12.00,15.00,18.00 Сьогоднi.
09.25 “Кулiнарний двобiй”.
10.25 Росiйська начинка.
11.00 Т/с “Повернення Синдбада”, 5 с.
12.35 “До суду”.
13.35,03.30 Суд присяжних.
14.35,17.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
15.30 Т/с “Знаки долi 2”. “Рiвнi шанси”.
16.25 “Прокурорська перевiрка”.
18.30 Т/с “Москва. Три вокзали 3”.
“Змiїний рейс”. “Ефект бумеранга”.
20.25 Т/с “Патруль”. “Горобинова
гiлочка”. “Театр”.
22.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.40 Т/с “Собр”, 11 i 12 с.

Êàíàë «2+2»
07.00 Т/с “Патруль “Гаваї”.
09.00,21.00 “ДжеДАI”.
09.30 Х/ф “Хоробре серце”.
13.00 Т/с “Чоловiча робота”.
17.00 Т/с “Кодекс честi 5”.
19.00 Т/с “Ментiвськi вiйни”. (2 категорiя).
21.40 “Маски-шоу”.
22.05 Х/ф “Патрiот”. (2 категорiя).
23.55 Т/с “Секретнi матерiали 2”. (2
категорiя).

Íàøå óëþáëåíå êiíî

06.30,12.30 Драма “Випадковий вальс”.
(12+).
08.30,14.30 Х/ф “Мертвий сезон”. (12+).
10.50,16.50 Комедiя “Обережно, бабусю!” (6+).
18.30,00.30 Х/ф “Голова Горгони”. (12+).
20.30,02.30 Кiноповiсть “Вулиця Ньютона,
будинок 1”. (6+).
22.30,04.30 Х/ф “Блокада. Лужський
рубiж”. (12+).

ªâðîñïîðò

09.30 Автоспорт. ЧC в класi Туринг. Аргентина. Заїзд 2.
10.15,15.00 Супербайк. ЧC. Сiльверстоун.
Заїзд 2.
11.00 Екстремальнi види. Пригодницький
журнал.
11.30,16.00,19.00,23.30 Плавання. ЧC.
Фiнали.
13.00,17.00,20.45,01.00 Легенди легкої атлетики. Журнал.
14.00,18.00 Велоспорт. Одноденнi перегони. Лондон.
21.45,02.00 Оце так!
22.00 Про рестлiнг. Огляд WWE.
22.30 Про рестлiнг. Вiнтажна колекцiя.
США.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

08.00,13.40,19.40 Новини.
08.10 “Хронiка минулого сезону”. Чемпiонат
Iталiї. “Лацiо” - “Фiорентiна”.
10.00,19.50 “Хронiка минулого сезону”.
Лiга чемпiонiв. 1/4 фiналу. ПСЖ “Барселона”. 1-й матч.
11.55 “Хронiка минулого сезону”.
Чемпiонат Iспанiї. “Атлетiко” - “Реал
Сосьєдад”.
13.50,01.40 “Хронiка минулого сезону”.
Лiга Європи. 1/4 фiналу. “Тоттенхем” - “Базель”. 1-й матч.
15.40,03.35 “Хронiка минулого сезону”.
Чемпiонат Нiмеччини. “Баварiя” “Аугсбург”.
17.50 “Хронiка минулого сезону”.
Чемпiонат Iталiї. “Iнтер” - “Болонья”.
21.45,05.45 “Futbol Mundial”.
22.15 “Хронiка минулого сезону”.
Чемпiонат Iспанiї. “Реал” - “Мальорка”.
23.55 “Хронiка минулого сезону”.
Чемпiонат Iталiї. “Наполi” - “Аталанта”.

Êàíàë «2+2»
07.00 Т/с “Патруль “Гаваї”.
09.00,21.00 “ДжеДАI”.
10.05 “Угон”.
10.45 “ДАI. Дорожнi вiйни”.
11.20 “Нереальнi iсторiї”.
11.55 “Шалене вiдео по-українськи”.
13.35 “Облом.UA”.
15.20 Х/ф “Варiант Омега”, ч. 1.
17.00 Т/с “Кодекс честi 5”.
19.00 Т/с “Ментiвськi вiйни”. (2 категорiя).
21.40 “Маски-шоу”.
22.05 Х/ф “Сьогоднi ти помреш”. (2
категорiя).
23.55 Х/ф “Акули”. (2 категорiя).

Íàøå óëþáëåíå êiíî

08.30,14.30 Кiноповiсть “Вулиця Ньютона,
будинок 1”. (6+).
10.30,16.30 Х/ф “Блокада. Лужський
рубiж”. (12+).
18.30,00.30 Детектив “Петрiвка, 38”. (12+).
20.30,02.30 Х/ф “Одного разу один”.
(6+).
22.30,04.30 Х/ф “Блокада. Пулковський
меридiан”. (12+).
23.50,05.50 Х/ф “Ванька”. (6+).

ªâðîñïîðò

09.30,13.00,16.00,17.00,20.00 Легенди легкої атлетики. Журнал.
10.30 Плавання. ЧC. Фiнали.
12.00,23.30 Оце так!
14.00 Легка атлетика. Командний ЧЄ.
18.00 Легка атлетика. Мiжнародне змагання. Острава.
21.00 Бокс. Бiй за титул чемпiона свiту за
версiєю IBF. США.
22.00 Бокс. Бiй за iнтерконтинентальний
титул. Нiмеччина.
00.25 Автоспортивний журнал.
00.30 Автоспорт. Endurance series.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

08.00,14.10,20.00 Новини.
08.10 “Хронiка минулого сезону”.
Чемпiонат Iталiї. “Торiно” - “Наполi”.
10.00,20.10 “Хронiка минулого сезону”.
Лiга чемпiонiв. 1/4 фiналу. “Малага” - “Боруссiя” (Дор.) 1-й матч.
11.55 “Хронiка минулого сезону”.
Чемпiонат Iспанiї. “Валенсiя” “Бетiс”.
13.40,00.00 “Futbol Mundial”.
14.20,02.25 “Хронiка минулого сезону”.
Лiга Європи. 1/4 фiналу. “Фенербахче” - “Лацiо”. 1-й матч.
16.20,04.25 “Хронiка минулого сезону”.
Чемпiонат Нiмеччини. “Фрайбург”
- “Шальке”.
18.05 “Хронiка минулого сезону”.
Чемпiонат Iталiї. “Iнтер” - “Ювентус”.
22.10 “Хронiка минулого сезону”.
Чемпiонат Iспанiї. “Сельта” - “Барселона”.

Наш ДЕНЬ

Програма ТБ
7 серпня

Середа
УТ-1
06.15 Д/ф “Великi битви. Громадянська
вiйна в Iспанiї”.
07.15 Хочу все знати.
07.30 Д/ф “I. Купченко. Без свiдкiв”.
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 Контрольна робота.
12.15 Х/ф “Пiчники”.
13.35 Х/ф “П`ятiрка вiдважних”.
15.00 Українська пiсня.
15.50 Т/с “Царiвна”, 9-12 с.
18.20 Новини.
18.40 Економiчна перспектива.
18.50 Концертна програма “Я люблю тебе,
Україно”.
20.50 Мегалот.
20.55 Служба розшуку дiтей.
21.25 Концертна програма С. Ротару.
22.35 Фестиваль пiснi в Коблево.
23.55 Х/ф “Чаклунка”, 18 с.

06.40 Т/с “Таксi”.
07.00 Т/с “Леся+Рома”.
07.40 Нетаємнi файли.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.25 Надзвичайнi новини.
10.20,16.30 Т/с “Агент нацiональної безпеки”.
12.45 Факти. День.
13.05,22.15 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.25,20.10 Т/с “Морськi дияволи”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.25 Х/ф “Гран Торiно”. (2 категорiя).

Ê1

08.45,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
10.05 “Зоряне життя. Бiс у ребро”.
11.10 “Зоряне життя. Полюби себе такою”.
12.10 Х/ф “Ми дивно зустрiлися”.
13.55 “Холостяк”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
19.50 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
20.55 “Мiстичнi iсторiї-5 з Павлом
Костiциним”.
22.25 “Зоряне життя. Помилки молодостi”.
23.20 “Битва екстрасенсiв”.
00.20 Т/с “Доктор Хаус”.

07.00 М/ф.
09.00 “Добрий вечiр, тварини”.
10.00 “Штучки”.
11.35,19.00 “Орел i Решка”.
12.35,18.00 “Звана вечеря”.
13.35,23.00 Т/с “Маргоша”.
14.35 “Рандеву”.
15.50,20.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
17.00,21.00 “Розсмiши комiка”.
22.00 “Три сестри”.

Íîâèé êàíàë

06.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
06.05 “Мiняю жiнку 5”.
06.55,19.30,01.55 “ТСН”.
07.40 “Економiчна правда”.
08.00 “Повне перевтiлення. Дiм за тиждень 4”.
09.00,04.05 Т/с “Мала Москва”.
10.00 “Шiсть кадрiв”.
10.30,17.15 Т/с “Сила. Повернення додому”.
12.25 “Знiмiть це негайно”.
13.25 “Не бреши менi 4”.
14.25,03.15 “Росiйськi сiмейнi драми”.
15.30 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
20.15 Т/с “Склiфосовський 2”.
22.15 “Територiя обману”.
23.20,04.55 Т/с “Гра престолiв”. (3
категорiя).

05.50,06.25 Teen Time.
06.30 Аферисти.
07.30,19.00 Репортер.
07.40 ФБР:-)
09.15 Т/с “Щасливi разом”.
11.15,18.00,21.00 Т/с “Татусевi доньки”.
13.35,14.45 Kids` Time.
13.40 М/с “Губка Боб”.
15.00 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).

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10,23.30 Т/с “Мар`їна роща”.
11.05 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.
13.00 “Судовi справи”.
14.45 “Сiмейний суд”.
15.45 “Давай одружимося в Українi”.
18.00 Т/с “Смак граната”.
20.00 “Подробицi”.
20.30,03.35 Т/с “I все-таки, я люблю...

ICTV

04.55 Служба розшуку дiтей.
05.05 Факти.
05.35 Свiтанок.

5 êàíàë

07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00
,20.00,21.00,22.00,23.00,01.00 “Час
новин”.
07.05 “Час економiки”.
07.15,08.10,22.40,23.20,00.15,02.35,03.15,0
6.15 “Бiзнес-час”.
07.20 “Автопiлот-новини”.
07.55,09.50,13.50,14.50,16.55,17.20,17.50
,22.50,23.50,03.55,06.25 “Погода”.
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”.

8 серпня

Четвер
УТ-1
06.15 Д/ф “Великi битви. Франкоiндiанська вiйна”.
07.30 Д/ф “I. Кваша. Супротив течiї”.
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!
11.50 Х/ф “Волга-Волга”.
13.30 Х/ф “Наталка-Полтавка”.
15.00 Крок до зiрок.
15.50 Т/с “Царiвна”, 13-16 с.
18.20 Новини.
18.35 Економiчна перспектива.
18.45 Останнє попередження.
19.10 Криве дзеркало.
21.25 Концертна програма С. Ротару.
23.55 Х/ф “Чаклунка”, 19 с.

Êàíàë “1+1”

06.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
06.05 “Територiя обману”.
06.55,19.30 “ТСН”.
07.40 “Економiчна правда”.
08.00 “Повне перевтiлення. Дiм за тиждень 4”.
09.00,04.00 Т/с “Мала Москва”.
10.00 “Шiсть кадрiв”.
10.25,17.15 Т/с “Сила. Повернення додому”.
12.25 “Знiмiть це негайно”.
13.25 “Не бреши менi 4”.
14.25,03.10 “Росiйськi сiмейнi драми”.
15.30 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
20.15 Т/с “Склiфосовський 2”.
22.20 “На ножах”.
23.30,04.50 Т/с “Гра престолiв”. (3
категорiя).

Iíòåð

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10,23.25 Т/с “Мар`їна роща”.
11.05 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.
13.00 “Судовi справи”.
14.45 “Сiмейний суд”.
15.45 “Давай одружимося в Українi”.
18.00 Т/с “Вiрю”.
20.00 “Подробицi”.
20.30,03.40 Т/с “I все-таки, я люблю...”

ICTV

05.05 Факти.
05.30 Свiтанок.
06.40 Т/с “Таксi”.
07.00 Т/с “Леся+Рома”.
07.40 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.25 Надзвичайнi новини.
10.10,13.00 Анекдоти по-українськи.
10.15,16.30 Т/с “Агент нацiональної безпеки”.
12.45 Факти. День.

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”,
11 i 12 с.
12.00 “Хай говорять. Аффтар жжот 4”.
15.30 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Подружжя”, 46 с.
19.20,03.40 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “П`ятницький. Роздiл другий”,
13 i 14 с.
23.10 Т/с “Глухар. Повернення”, 4 i 5 с.

ÑÒÁ

Êàíàë “1+1”

Iíòåð

Êàíàë «Óêðà¿íà»

13.05,22.10 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.20,20.10 Т/с “Морськi дияволи”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.20 Х/ф “Придорожнiй заклад”. (2
категорiя).

ÑÒÁ

06.55,15.55 “Усе буде добре!”
08.55,18.20 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
10.10 “Зоряне життя. Помилки молодостi”.
11.10 “Зоряне життя. Голi i несмiшнi”.
12.05 Х/ф “Сiм я”.
14.00 “Холостяк”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
19.50 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
20.55 “Мiстичнi iсторiї-5 з Павлом
Костiциним”.
22.25 “Зоряне життя. Слава в обмiн на
сiм`ю”.
23.25 “Битва екстрасенсiв”.
00.25 Т/с “Доктор Хаус”.

Íîâèé êàíàë

05.50,06.25 Teen Time.
05.55 Пекельне побачення.
06.30 Аферисти.
07.30,19.00 Репортер.
07.40 ФБР:-)
09.10 Т/с “Щасливi разом”.
11.15,18.00,21.00 Т/с “Татусевi доньки”.
13.35,14.45 Kids` Time.
13.40 М/с “Губка Боб”.
15.00 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

07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00
,20.00,21.00,22.00,23.00,01.00 “Час
новин”.
07.05 “Час економiки”.
07.15,08.10,22.40,23.20,00.15,02.35,03.15,0
6.15 “Бiзнес-час”.
07.20 “Автопiлот-новини”.
08.20 “Драйв-новини”.
08.30,03.40 “Ранок iз зiркою”.
08.40 “Трансмiсiя-новини”.
09.15,13.10,14.10,15.15 “5 елемент”.
10.30,11.10,12.10,19.30,20.10,21.10,01.15,0
5.00 “Час. Пiдсумки дня”.
16.10,00.30 “В кабiнетах”.
17.25 “Акцент”.
18.15 “Лiсовий патруль”.
21.40,03.00,04.00 “Час-Тайм”.
22.10 “Реальний сектор”.
22.45,04.15 “Хронiка дня”.
23.30 “Crime news”.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

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

ÍÒÍ

08.30,16.45,19.00,01.30,04.05 “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
10.00 “До суду”.
12.00 Т/с “Детективи”.
13.00,19.30 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв
12”.
14.50,17.00 Т/с “Знахар 2”.
21.30 Т/с “Тiло як доказ 2”. (2 категорiя).
22.30 Т/с “CSI: Нью-Йорк 8”. (2 категорiя).
23.30 Т/с “Менталiст 4”. (2 категорiя).
00.30 Т/с “Закон i порядок”. “Вiддiл особливих справ”. (2 категорiя).

ÒÅÒ

07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/ф “Чiп i Дейл - бурундучкирятiвнички”.
09.00 Т/с “Ранетки”, 20 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”, 56 с.
15.00 Богиня. Нова колекцiя.
17.00 УТЕТа пара.
18.10 Моду народу.
19.00 Т/с “Крем”, 18 с.
20.00 Дайош молодьож!
21.00,22.30 ТЕТ-Iнтернет.
21.30 Бiйцiвський Клуб.
23.15 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).

ÒÂi

06.30 Голос вiруючого.
07.00 Уранiшнi курасани.
09.30,19.00,22.00,02.30 Приватнi новини.
10.00 “Ч/Б”.
10.00 Т/с “П`ятницький. Роздiл другий”,
13 i 14 с.
12.00 “Хай говорять. За кадром 2”.
15.30 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Подружжя”, 47 с.
19.20,03.40 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “П`ятницький. Роздiл другий”,
15 i 16 с.
23.10 Т/с “Глухар. Повернення”, 7 i 8 с.

Ê1

07.00 М/ф.
09.00 “Добрий вечiр, тварини”.
10.00 “Штучки”.
11.35,19.00 “Орел i Решка”.
12.35,18.00 “Звана вечеря”.
13.35,23.00 Т/с “Маргоша”.
14.35 “Рандеву”.
15.50,20.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
17.00,21.00 “Розсмiши комiка”.
22.00 “Три сестри”.

ÍÒÍ

08.30,16.45,19.00,01.30,04.00 “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
10.00 “До суду”.
12.00 Т/с “Детективи”.
13.00,19.30 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв
12”.
14.50,17.00 Т/с “Знахар 2”.
21.30 Т/с “Тiло як доказ 2”. (2 категорiя).
22.30 Т/с “CSI: Нью-Йорк 8”. (2 категорiя).
23.30 Т/с “Менталiст 4”. (2 категорiя).
00.30 Т/с “Закон i порядок”. “Вiддiл особливих справ”. (2 категорiя).

ÒÅÒ

07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/ф “Чiп i Дейл - бурундучкирятiвнички”.
09.00 Т/с “Ранетки”, 21 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”, 57 с.
15.00 Богиня. Нова колекцiя.
17.00 УТЕТа пара.
18.10 Моду народу.
19.00 Т/с “Крем”, 19 с.
20.00 Дайош молодьож!
21.00,22.30 ТЕТ-Iнтернет.
21.30 Бiйцiвський Клуб.
23.15 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).

ÒÂi

06.30 Голос вiруючого.
07.00 Уранiшнi курасани.
09.30,19.00,22.00,02.30 Приватнi новини.
10.00 Homo sapiens.
11.00,14.30,17.00 Навколо свiту.
12.00,15.00,18.30,20.30,22.30,01.00
Сьогоднi.
12.30 Ювелiрочка.
15.30 Мегаперевезення тварин.
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11.00,14.30,17.00 Навколо свiту.
12.00,15.00,18.30,20.30,22.30,01.00
Сьогоднi.
12.30 Ювелiрочка.
15.30 Мегаперевезення тварин.
19.30,23.00 Сьогоднi про головне.
21.00,01.30 Homo sapiens.

Òîíiñ

06.30,08.30,15.00,18.30,21.00,04.00 “Служба новин.
07.00,05.00 “Ранковий еспресо”.
09.00,20.00 Великi битви.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Несамовитий Свєтланов.
12.45 “Соцiальний статус: ваша пенсiя”.
13.10,04.30 “Цивiлiзацiя Incognita”.
14.00,22.40 Культурний шок.
15.15,21.25 “Соцiальна економiка”.
16.10,23.35 Д/с “Сто питань про тварин”.
17.50 Секретнi матерiали.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Марiя Шукшина, ч. 2.
21.35 Життя без брехнi. Євгенiй Матвєєв.

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)

04.00,08.00,11.00,14.00,02.00 Новини.
08.15 “Контрольна закупiвля”.
08.50 “Жити здорово!”
09.55,03.00 “Модний вирок”.
11.15 “Час обiдати!”
12.00 “Доброго здоров`ячка!” з Г. Малаховим.
12.45,17.20 “Iстина десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20,00.30 “Зрозумiти. Пробачити”.
14.15 Т/с “Жiночий лiкар”.
15.10 “Останнiй герой”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.35,01.05 “Давай одружимося!”
18.50,02.05 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30 Т/с “Янгол у серцi”.
22.50 Т/с “Група “Zeta”.
23.50 “Слiд”.
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Êàíàë «2+2»
07.00 Т/с “Патруль “Гаваї”.
09.00,19.00 “ДжеДАI”.
10.05 “Угон”.
10.45 “ДАI. Дорожнi вiйни”.
11.20 “Нереальнi iсторiї”.
11.55 “Шалене вiдео по-українськи”.
13.35 “Облом.UA”.
15.20 Х/ф “Варiант Омега”, ч. 2.
17.00 Т/с “Кодекс честi 5”.
19.50 Лiга Чемпiонiв УЄФА. “Металiст”
(Україна) - “ПАОК” (Грецiя). Пряма трансляцiя.
22.00 “ПроФутбол онлайн”.
23.00 Х/ф “Сьогоднi ти помреш”. (2
категорiя).

Íàøå óëþáëåíå êiíî

08.30,14.30 Х/ф “Одного разу один”. (6+).
10.30,16.30 Х/ф “Блокада. Пулковський
меридiан”. (12+).
11.50,17.50 Х/ф “Ванька”. (6+).
18.30,00.30 Детектив “Огарьова, 6”. (12+).
20.30,02.30 Комедiя “Веселi хлоп`ята”.
(6+).
22.30,04.30 Х/ф “Блокада. Ленiнградський
метроном”. (12+).

ªâðîñïîðò

ÍÒÂ-Ñâiò

09.30,09.40 Мотоспортивний журнал.
09.45,13.00,16.00,17.00,18.00 Легенди легкої атлетики. Журнал.
10.45,02.00 Оце так!
11.45 Легка атлетика. Командний ЧЄ.
14.00 Легка атлетика. Мiжнародне змагання. Острава.
19.00 Фехтування. ЧC. Будапешт (Угорщина).
21.00,01.20 Вибране по середах.
21.05 Кiнний спорт. Кубок нацiй. Хiкстед.
22.05 Новини кiнного спорту.
22.10 Гольф. Європейський тур. Вiдкритий
чемпiонат Британiї. Жiнки.
23.10 Гольф. USPGA. Reno Tahoe.
00.10 Гольф. Bridhestone Invitational.

07.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”. “Чай з
цукром”. “Ось така субота”.
09.00,12.00,15.00,18.00 Сьогоднi.
09.25 Квартирне питання.
10.30 “Поїдемо, поїмо!”
11.05 Т/с “Повернення Синдбада”, 6 с.
12.35 “До суду”.
13.35,03.50 Суд присяжних.
14.35,17.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
15.30 Т/с “Знаки долi 2”. “До Росiї з
любов`ю”.
16.25 “Прокурорська перевiрка”.
18.30 Т/с “Москва. Три вокзали 3”. “Ланцюгова реакцiя”. “Шаленi грошi”.
20.25 Т/с “Патруль”. “Любов, пожежа i
болiвар”. “Поїздка в Сочi”.
22.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.40 “Професiя - репортер”. “5 рокiв
без вiйни. До рiчницi конфлiкту в
Пiвденнiй Осетiї”.
23.05 Т/с “Собр”, 13 i 14 с.

08.00,13.35,19.15 Новини.
08.10 “Хронiка минулого сезону”. Чемпiонат
Iталiї. “Iнтер” - “Аталанта”.
10.00,19.25 “Хронiка минулого сезону”.
Лiга чемпiонiв. 1/4 фiналу. “Реал”
- “Галатасарай”. 1-й матч.
11.50 “Хронiка минулого сезону”. Чемпiонат
Iспанiї. “Атлетiко” - “Валенсiя”.
13.45,00.50 “Хронiка минулого сезону”.
Лiга Європи. 1/4 фiналу. “Челсi” “Рубiн”. 1-й матч.
15.35 “Хронiка минулого сезону”. Чемпiонат
Iталiї. “Рома” - “Лацiо”.
17.25 “Хронiка минулого сезону”. Чемпiонат
Iспанiї. “Реал Сосьєдад” - “Малага”.
21.20,04.25 “Хронiка минулого сезону”.
Чемпiонат Нiмеччини. “Боруссiя”
(Мен.). - “Баварiя”.
23.05 “Хронiка минулого сезону”. Чемпiонат
Iталiї. “Кальярi” - “Iнтер”.

16.45 Здорове життя з I. Трухачовою.
19.30,23.00 Сьогоднi про головне.
21.00,01.30 Зелена лампа.

Òîíiñ

06.30,08.30,15.00,18.30,21.00,04.00 “Служба новин.
07.00,05.00 “Ранковий еспресо”.
09.00,20.00 Великi битви.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Життя без брехнi. Євгенiй Матвєєв.
12.45 Секретнi матерiали.
13.10,04.30 “Щоденник для батькiв”.
14.00,22.40 Культурний шок.
15.15,21.25 “Соцiальна економiка”.
16.10,23.35 Д/с “Лемури”.
17.45 “Соцiальний статус: вашi права i
пiльги”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Вiктор Ющенко, ч. 1.
21.35 Анна Герман. Наперекiр долi.

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)

04.00,08.00,11.00,14.00,02.00 Новини.
08.15 “Ураза-байрам”. Трансляцiя з Уфимської соборної мечетi.
08.45 “Жити здорово!”
10.00,03.00 “Модний вирок”.
11.15 “Час обiдати!”
12.00 “Доброго здоров`ячка!” з Г. Малаховим.
12.45,17.20 “Iстина десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20 “Зрозумiти. Пробачити”.
14.15 Т/с “Жiночий лiкар”.
15.10 “Останнiй герой”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.35,00.50 “Давай одружимося!”
18.50,02.05 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.40 Т/с “Янгол у серцi”.
23.00 Х/ф “Олiмпiус Iнферно”.

ÍÒÂ-Ñâiò

07.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”. “Жива
мiшень”. “Гiтара”.
09.00,12.00,15.00,18.00 Сьогоднi.
09.25 Дачна вiдповiдь.
10.30 “Диво технiки” з С. Малоземовим.
11.05 Т/с “Повернення Синдбада”, 7 с.
12.35 “До суду”.
13.35 Суд присяжних.
14.35,17.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
15.30 Т/с “Знаки долi 2”. “Хлопчаки
розбiйники”.
16.25 “Прокурорська перевiрка”.
18.30 Т/с “Москва. Три вокзали 3”. “Цiна
помилки”. “Закон пiдступностi”.
20.25 Т/с “Патруль”. “Маршрут 6”. “Таємне побачення”.
22.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.40 Т/с “Собр”, 15 i 16 с.

Êàíàë «2+2»

07.00 Т/с “Патруль “Гаваї”.
09.00,21.00 “ДжеДАI”.
10.05 “Угон”.
10.45 “ДАI. Дорожнi вiйни”.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

11.20 “Нереальнi iсторiї”.
11.55 “Шалене вiдео по-українськи”.
13.35 “Облом.UA”.
15.20 Х/ф “Варiант Омега”, ч. 3.
17.00 Т/с “Кодекс честi 5”.
19.00 Т/с “Ментiвськi вiйни”. (2 категорiя).
21.40 “Маски-шоу”.
22.05 Х/ф “Нестримнi”. (2 категорiя).
23.55 Х/ф “Чорна дiра”. (2 категорiя).

Íàøå óëþáëåíå êiíî

08.30,14.30 Комедiя “Веселi хлоп`ята”.
(6+).
10.30,16.30 Х/ф “Блокада. Ленiнградський
метроном”. (12+).
18.30,00.30 Драма “Преферанс по
п`ятницях”. (12+).
20.30,02.30 Комедiя “Небеснi ластiвки”.
22.45,04.45 Х/ф “Блокада. Операцiя
“Iскра”. (12+).
23.55,05.55 Драма “Батькiвський день”.
(6+).

ªâðîñïîðò

09.30 Бiзнес-клас. Журнал.
09.35 Кiнний спорт. Кубок нацiй. Хiкстед.
10.30 Оце так!
11.00,13.00,16.30,17.30,22.30 Легенди легкої атлетики. Журнал.
12.00 Велоспорт. Одноденнi перегони.
Лондон.
14.00 Легка атлетика. Мiжнародне змагання. Люцерн.
15.00,18.30 Велоспорт. Багатоденнi перегони. Норвегiя.
19.30,01.00 Фехтування. ЧC. Будапешт
(Угорщина).
23.30 Бойовi мистецтва. Бiйцiвський клуб.
Нью-Йорк. (16+).

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

08.00,13.50,19.20 Новини.
08.10 “Хронiка минулого сезону”.
Чемпiонат Iталiї. “Мiлан” - “Наполi”.
10.05,20.35 “Хронiка минулого сезону”. Лiга чемпiонiв. 1/4 фiналу.
“Боруссiя” (Дор.) - “Малага”. Матч
у вiдповiдь.
12.05 “Хронiка минулого сезону”.
Чемпiонат Iспанiї. “Еспаньол” “Валенсiя”.
14.00,03.15 “Хронiка минулого сезону”.
Лiга Європи. 1/4 фiналу. “Ньюкасл” - “Бенфiка”. Матч у вiдповiдь.
15.50,05.10 “Хронiка минулого сезону”.
Чемпiонат Нiмеччини. “Боруссiя”
(Дор.) - “Хоффенхайм”.
17.35 “Хронiка минулого сезону”. Чемпiонат Iспанiї. “Бетiс” “Севiлья”.
19.30,00.25,06.55 “До старту Бундеслiги”.
22.35 “Хронiка минулого сезону”.
Чемпiонат Iталiї. “Лацiо” - “Ювентус”.
01.30 “Хронiка минулого сезону”.
Чемпiонат Iспанiї. “Атлетiк” - “Реал”.
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П’ятниця
УТ-1
06.15 Д/ф “Великi битви. Норманське завоювання Англiї”.
07.15 Хочу все знати.
07.30 Д/ф “Є. Весник. Все не так, як у
людей”.
08.45 Кориснi поради.
09.05,21.00 Пiдсумки дня.
09.35 “Вiра. Надiя. Любов”.
10.35 Нехай Вам буде кольорово!
11.45 Х/ф “Хочу зробити зiзнання”.
14.10 Х/ф “Фотографiя жiнки з диким кабаном”.
15.50 Т/с “Царiвна”, 17-20 с.
18.20 Новини.
18.40 Економiчна перспектива.
18.50 “Надвечiр`я”.
19.50 Концертна програма.
20.25 Д/ф “Приречений на любов”.
21.25 Фольк-music.
23.15 Ексклюзивне iнтерв`ю з Iгорем
Жижикiним.
00.00 Х/ф “Чаклунка”, 20 с.

Êàíàë “1+1”

06.00 “На ножах”.
06.55,19.30 “ТСН”.
07.40 “Економiчна правда”.
08.00 “Повне перевтiлення. Дiм за тиждень 4”.
09.00,04.30 Т/с “Мала Москва”.
10.00 “Шiсть кадрiв”.
10.25,17.15 Т/с “Сила. Повернення додому”.
12.20 “Знiмiть це негайно”.
13.20 “Не бреши менi 4”.
14.25 “Росiйськi сiмейнi драми”.
15.30 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
20.15 “Вечiрнiй Київ - 2013”.
22.10 Комедiя “Гарячi голови 2”.
00.05 Бойовик “Чорна дiра”. (2 категорiя).

Iíòåð

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10 Т/с “Мар`їна роща”.
11.05,04.15 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.
13.00 “Судовi справи”.
14.45 “Сiмейний суд”.
15.45 “Давай одружимося в Українi”.
18.00,20.30 Т/с “Вiрю”.
20.00 “Подробицi”.
00.15 Т/с “Чемпiони з пiдворiття”.

ICTV

05.05 Служба розшуку дiтей.
05.15 Факти.
05.45 Свiтанок.
06.50 Т/с “Таксi”.
07.10 Т/с “Леся+Рома”.
07.45 Стоп-10.
08.45 Факти. Ранок.

09.15,19.25 Надзвичайнi новини.
10.10,13.00 Анекдоти по-українськи.
10.15,16.30 Т/с “Агент нацiональної безпеки”.
12.45 Факти. День.
13.05,21.10 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.25,20.10 Т/с “Морськi дияволи”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.45 Максимум в Українi.

ÑÒÁ

06.15 Х/ф “Де знаходиться нофелет?”
07.45,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
09.00 Х/ф “Екiпаж”.
11.50 Х/ф “Невловимi месники”.
13.30 Х/ф “Новi пригоди невловимих”.
15.00 Х/ф “Корона Росiйської iмперiї, або
Знову невловимi”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
19.50 “Моя правда. Микола Носков. Один
проти всiх”.
20.50 “Моя правда. Людмила Гурченко.
“Будь ласка, не вмирай...”
22.25 “Зоряне життя. Зiрки з небайдужим
серцем”.
23.25 “Зоряне життя. Не родись вродлива”.
00.25 Х/ф “Сiм я”.

Íîâèé êàíàë

05.40 Служба розшуку дiтей.
05.45,06.25 Teen Time.
05.50 Пекельне побачення.
06.30 Аферисти.
07.30,19.00 Репортер.
07.40 ФБР:-)
09.15 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”.
08.15,22.45,04.15 “Хронiка дня”.
08.25 “Ранок iз зiркою”.
08.45 “Трансмiсiя-новини”.
09.15,13.10,14.10,15.15 “5 елемент”.
10.30,11.10,12.10,19.30,20.10,21.10,01.15,0
5.00 “Час. Пiдсумки дня”.
16.15,04.40 “Лiсовий патруль”.
17.15 “Мотор-новини”.
17.25 “Не перший погляд”.
18.15 “Реальний сектор”.
21.40,03.00,04.00 “Час-Тайм”.

10 серпня

Субота
УТ-1
06.20 Фiльм-концерт “О. Газманов. Сделан в СРСР”.
07.50 Ексклюзивне iнтерв`ю з Iгорем
Жижикiним.
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 Армiя.
10.25 Х/ф “П`ятiрка вiдважних”.
11.50 Сiм чудес України. Збараж.
12.10 Театральнi сезони.
13.10 Star-шоу.
14.05 В гостях у Д. Гордона.
15.05 Золотий гусак.
15.40 Криве дзеркало.
17.15 Без цензури.
17.50 Легка атлетика. ЧС.
19.25 Футбол. Чемпiонат України. Прем`єрлiга. “Таврiя” (Сiмферополь) - “Шахтар” (Донецьк).
20.25 У перервi - Мегалот.
21.20 Пiдсумки дня.
21.45 Українська пiсня.
22.35 Фестиваль пiснi в Коблево.
23.10 Фiльм-концерт “О. Газманов. Сделан в СРСР”.

Êàíàë “1+1”

06.00 Комедiя “Гарячi голови 2”.
06.40 “Ремонт +”.
07.15,19.30 “ТСН”.
08.00 “Свiтське життя”.
09.00 “Хто там?”
10.00 М/ф “Енгрi бердс”.
10.05,03.05 Комедiя “Як Майк 2: Стрiтбол”.
12.05 “Свiт навиворiт 2: Iндiя”.
13.10 Х/ф “Полiт навiгатора”.
15.05 “Шiсть кадрiв”.
16.30 “Вечiрнiй Київ - 2013”.
18.30 “Розсмiши комiка 3”.
20.00 “Операцiя Краса”.
21.40 Драма “Австралiя”. (2 категорiя).

Iíòåð

07.00 Х/ф “Покровськi ворота”.
09.30 “Усе для мами”.
10.00 “Лiтня кухня”.
11.00 Т/с “Сiмейний детектив”.
14.20 Т/с “Лорд. Пес-полiцейський”, 1-4 с.
18.05,20.30,03.00 Т/с “Уральська мереживниця”. (2 категорiя).
20.00 “Подробицi”.
22.25 Т/с “Один єдиний i назавжди”.

ICTV
05.35
06.05
07.10
07.45
08.50

Факти.
Свiтанок.
Козирне життя.
Т/с “Морськi дияволи”.
Зiрка YouTube.

Наш ДЕНЬ

10.00 Дача.
10.25 Квартирне питання.
11.25 Х/ф “Костянтин”.
14.00 Т/с “Мисливцi за дiамантами”, 1-4 с.
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Пiдсумки з К. Стогнiєм.
19.55 Т/с “Мисливцi за дiамантами”.
00.20 Х/ф “Бiла iмла”. (2 категорiя).

ÑÒÁ

05.30 М/ф “Троє з Простоквашино”.
06.25,01.20 Х/ф “Червонi вiтрила”.
07.55 “Караоке на Майданi”.
08.55 “Їмо вдома”.
10.00 “ВусоЛапоХвiст”.
10.45 Х/ф “Танцор диско”.
13.45 “Зоряне життя. Зiрки з небайдужим серцем”.
14.50 “Зоряне життя. Не родись вродлива”.
15.50 “Моя правда. Микола Носков. Один
проти всiх”.
16.50 “Моя правда. Людмила Гурченко.
“Будь ласка, не вмирай...”
18.00 Х/ф “Любов не дiлиться на два”.
22.05 Х/ф “Тобi, справжньому”.

Íîâèé êàíàë

04.45 М/с “Фiнес i Ферб”.
05.45 Парад порад.
07.30,10.00 Ревiзор 2.
11.45 Уральськi пельменi.
13.25 Люди ХЕ.
13.50 Нереальна iсторiя.
14.30 Файна Юкрайна.
14.50 Т/с “Воронiни”.
17.30 Х/ф “Моя суперколишня”.
19.30 Х/ф “Охоронець”.
22.00 Хто зверху? 2.

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”.
07.50,10.15,12.10,00.30,02.15,06.25
“Хронiка тижня”.
08.30 “Не перший погляд”.
09.25 “Укравтоконтинент”.
09.50 “Мотор-новини”.
10.10 “Новинометр”.
11.10 “Трансмiсiя”.
11.30 “Автопiлот-тест”.
12.15 “Час iнтерв`ю”.
13.10 “Вперед на Олiмп!”
13.30 “Драйв”.
14.10,23.50 “Iсторiя успiху”.
14.25 “Гра долi”.
15.15 “Кiно з Янiною Соколовою”.
16.15 “Арсенал”.
17.25 “Феєрiя мандрiв”.
18.15 “Особливий погляд”.
19.30 “Машина часу”.
20.10,01.15,05.15 “Портрети з Сергiєм Дорофеєвим”.

22.15 “Особливий погляд”.
23.30 “Crime news”.
23.45,00.30,02.40 “Хронiка тижня”.

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”,
15 i 16 с.
12.00 “Хай говорять. Вечеря”.
15.30,02.35 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Подружжя”, 48 с.
19.20,03.35 “Говорить Україна”.
20.50 Т/с “Слiд. Лiквiдатор”.
21.55 Т/с “Слiд. Богадiльня”.
23.00 Т/с “Охоронець 5”, 3 i 4 с. (2
категорiя).

Ê1

07.00 М/ф.
09.00 “Добрий вечiр, тварини”.
10.00 “Штучки”.
11.35 “Орел i Решка”.
12.35,18.00 “Звана вечеря”.
13.35,23.00 Т/с “Маргоша”.
14.35 “Рандеву”.
15.50 Т/с “Моя прекрасна няня”.
17.00 “Розсмiши комiка”.
19.00 “КВК-2013”.
21.20 “Crimea Music Fest”.

ÍÒÍ

07.00 Х/ф “Бажаю здоров`я!”
08.30,16.45,19.00,04.20 “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
10.00 “До суду”.
12.00 Т/с “Детективи”.
13.00 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 12”.
14.50,17.00 Т/с “Знахар 2”.
19.30 Т/с “Росiйський переклад”.
23.40 Х/ф “ДМБ 3”.

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”, 22 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”, 58 с.
15.00 Богиня. Нова колекцiя.
17.00 Досвiдос.
17.35 Вiталька.
17.55 4 весiлля.
19.00 Т/с “Крем”, 20 с.
20.00 Дайош молодьож!
21.00,22.30 ТЕТ-Iнтернет.
21.30 Бiйцiвський Клуб.
23.15 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).

ÒÂi

06.30 Голос вiруючого.
07.00 “Ч/Б”.
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»

07.00,19.00,03.45 Подiї.
07.10 Т/с “Бiгль”, 14 с.
07.50 Т/с “Iнтерни”, 139 i 140 с.
09.00 Т/с “Iнтерни”, 147 i 148 с.
10.00 Люблю! Чекаю!
11.00 Х/ф “Стань мною”.
13.00 Т/с “Розлучення”, 2 i 3 с.
16.15 Т/с “Розлучення”, 4 i 5 с.
19.20 Т/с “Розлучення”, 6 i 7 с.
21.15 Т/с “Ми оголошуємо вам вiйну”.

Ê1

07.00,10.00 М/ф.
09.00 М/с “Рожева пантера i друзi”.
11.35 М/ф “Велика подорож Пуха”.
13.15 Х/ф “Чiта Гьорлз в Iспанiї”.
15.15 “Розсмiши комiка”.
16.15 “Пороблено в Українi”.
18.00 “Crimea Music Fest”.
19.40 “Вечiрнiй квартал”.
21.40 Т/с “Надприродне”. (2 категорiя).
00.20 Х/ф “Моє велике грецьке лiто”. (2
категорiя).

ÍÒÍ

07.40 Т/с “Вiдчинiть, мiлiцiя!”
11.30 “Речовий доказ”. Мат дiамантовiй
королевi.
12.00 “Головний свiдок”.
13.00 “Випадковий свiдок”.
13.30 Х/ф “ДМБ 3”.
15.00 Т/с “Загадка для Вiри”.
19.00 Т/с “Таємницi слiдства 3”.
23.00 “Парк автомобiльного перiоду”.
23.30 Т/с “Кримiналiсти: мислити як злочинець”. (2 категорiя).

ÒÅÒ
08.00
08.35
08.50
09.00
09.40
11.00
11.40
13.10
15.55
17.10
19.10
21.10
23.00

ÒÂi

Телепузики.
Байдикiвка.
М/с “Смiшарики. Пiн-код”.
Мультик з Лунтiком.
М/с “Лiло i Стiч”.
М/с “Фiксики”.
М/ф “Мисливцi на драконiв”.
Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
Королева балу 3.
Х/ф “Селюки з Беверлi-Хiллз”.
Х/ф “Оптом дешевше”.
Вiталька.
Т/с “Американська iсторiя жаху”.
(3 категорiя).

06.30 Блага вiсть з Рiком Реннером.
07.00,02.00 Homo sapiens.
08.30,17.00 Iсторичнi хронiки з М. Сванiдзе.
1927р. Лев Каменєв i Григорiй
Зинов`єв.
09.45 Здорове життя з I. Трухачовою.
10.45 Навколо свiту.
11.45 Автомандри.

Програма ТБ
08.00,12.00,15.00,18.30,20.30,22.30,01.00
Сьогоднi.
09.30,19.00,22.00,02.30 Приватнi новини.
10.00,21.00,01.30 Музика для дорослих.
11.00,14.30,17.00 Навколо свiту.
12.30 Ювелiрочка.
15.30 Найхимернiшi динозаври в свiтi.
19.30,23.00 Сьогоднi про головне.

Òîíiñ

06.30,08.30,15.00,18.30,21.00 “Служба новин “Соцiальний пульс”.
07.00,05.00 “Ранковий еспресо”.
09.00,20.00 Великi битви.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Анна Герман. Наперекiр долi.
12.45 “Соцiальний статус: вашi права i
пiльги”.
14.00,22.40 Культурний шок.
15.15,21.25 “Соцiальна економiка”.
16.10,23.35 Д/с “Лемури”.
17.50 Секретнi матерiали.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Вiктор Ющенко, ч. 2.
21.35 Трагедiя Фросi Бурлакової.

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)

04.00,08.00,11.00,14.00 Новини.
08.15 “Контрольна закупiвля”.
08.50 “Жити здорово!”
09.55 “Модний вирок”.
11.15 “Час обiдати!”
12.00 “Доброго здоров`ячка!” з Г. Малаховим.
12.45,17.20 “Iстина десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20 “Зрозумiти. Пробачити”.
14.15 Т/с “Жiночий лiкар”.
15.05 “Останнiй герой”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.35 “Людина i закон”.
18.50 “Поле чудес”.
20.00 “Час”.
20.30 “Один в один!” На бiс!”Мiськi пiжони”.
23.50 “Viva Forever - iсторiя групи “Spice
Girls”.

ÍÒÂ-Ñâiò

05.00 “НТВ вранцi”.
07.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
“Жалюзi”. “Обручка”.
09.00,12.00,15.00,18.00 Сьогоднi.
09.25 “Очна ставка”.
10.25 Щиросерде зiзнання.
11.00 Т/с “Повернення Синдбада”, 8 с.
12.35 “До суду”.
13.35 Суд присяжних.
14.35,17.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
15.30 Т/с “Знаки долi 2”. “Корсет для
мачо”.
16.25 “Прокурорська перевiрка”.
18.35 Т/с “Москва. Три вокзали 3”.
“Залiзний чинник”. “Золотий гол”.
20.30 Т/с “Патруль”. “Свiй-свiй-чужий”.
“Патруль. Любов”.
22.25 Т/с “Братани 3”, 16 с.
02.05 “Влада сну”. Проект.
03.15 Т/с “Повний вперед!”, 12 с.
12.30 Ювелiрочка.
14.30 Шоу Фрая i Лорi.
15.00 Третiй дзвiнок.
18.00 “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 “Мрiї про Калiфорнiю”. (2
категорiя).

Òîíiñ

06.00 Х/ф “Небезпечний вiк”.
07.35 “Будь у курсi!”
08.00 “Служба новин “Соцiальний пульс”.
08.25,18.55,21.15 “Погода”.
09.00 Трагедiя Фросi Бурлакової.
10.00 “Свiтськi хронiки”.
10.40 Х/ф “Розклад на завтра”.
13.30 За сiм морiв.
14.00 Культурний шок.
15.05 Д/с “Дивовижнi розповiдi про тварин”.
15.50,23.15 Д/с “Лiс Джиммi”.
16.50,04.25 “Ронiн”.
17.35 “Щоденник для батькiв”.
18.15 “Цивiлiзацiя Incognita”.
18.30,04.00 “Соцiальний пульс вихiдних”.
19.00 Д/с “Iлюмiнацiя: Приватне життя
середньовiчних царiв”.
20.15 Д/ф “На орбiтi: як супутники керують нашим свiтом”.
21.20 Д/ф “Космiчнi глибини”.

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)

05.00,09.00,11.00 Новини.
05.10 “Мiй син - Андрiй Краско”.
06.00 Х/ф “Вiрнi друзi”.
07.45 “Смiховинки. Новi пригоди”.
08.00 “Грай, гармонь улюблена!”
08.40 “Слово пастиря”.
09.15 “Смак”.
09.55 “Юлiй Гусман. Людина-оркестр”.
11.15 “Iдеальний ремонт”.
12.10 Х/ф “Серпень. Восьмого”.
14.50 “Весiльний переполох”.
16.15 “Вiдгадай мелодiю”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.15 “Форт Боярд”.
18.50 “Правда про “Останнього героя”.
20.00 “Час”.
20.20 “Сьогоднi увечерi”.
22.05 “КВН”. Прем`єр-лiга.
23.50 Х/ф “Маленькi таємницi”.

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”.

Êàíàë «2+2»
07.00 Т/с “Патруль “Гаваї”.
09.00 “ДжеДАI”.
10.05 “Угон”.
10.45 “ДАI. Дорожнi вiйни”.
11.20 “Нереальнi iсторiї”.
11.55 “Шалене вiдео по-українськи”.
13.35 “Облом.UA”.
15.50 Х/ф “Варiант Омега”, ч. 4.
17.20 Х/ф “Варiант Омега”, ч. 5.
19.00 Х/ф “Армiя спасiння”. (2 категорiя).
21.00 Бiйцiвська п`ятниця. Схiднi єдиноборства. Бушидо.
23.10 Т/с “Королi втечi”. (2 категорiя).
01.55 “ПроФутбол”.
03.10 Х/ф “Зiрка шерифа”.

Íàøå óëþáëåíå êiíî

08.30,14.30 Комедiя “Небеснi ластiвки”.
10.45,16.45 Х/ф “Блокада. Операцiя
“Iскра”. (12+).
11.55,17.55 Драма “Батькiвський день”.
(6+).
18.30,00.30 Комедiя “Пiдкидьок”.
19.50,01.50 Х/ф “Мiшель i Мiшутка”.
20.30,02.30 Комедiя “Комедiя помилок”.
(6+).
22.45,04.45 Драма “Двадцять днiв без
вiйни”. (6+).

ªâðîñïîðò

09.30,19.30,01.00 Фехтування. ЧC. Будапешт (Угорщина).
10.45,11.45,14.30,15.30,18.30,22.30 Легенди
легкої атлетики. Журнал.
12.45 Футбол. Жеребкування Лiги Чемпiонiв.
13.15 Оце так!
14.00 Футбол. Жеребкування Лiги Європи.
16.30,17.00,02.00 Велоспорт. Багатоденнi
перегони. Норвегiя.
23.30 Спiдвей.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

08.00,13.45,18.45 Новини.
08.10 “Хронiка минулого сезону”. Чемпiонат
Iталiї. “Удiнезе” - “Лацiо”.
09.50 “Хронiка минулого сезону”. Лiга
чемпiонiв. 1/4 фiналу. “Ювентус” “Баварiя”. Матч у вiдповiдь.
11.40,17.10 “До старту Бундеслiги”.
12.45 Жеребкування раунду плей-офф Лiги
чемпiонiв. Пряма трансляцiя.
13.10,18.15,23.30 “Futbol Mundial”.
14.00 Жеребкування раунду плей-офф Лiги
Європи. Пряма трансляцiя.
14.25 “Хронiка минулого сезону”. Лiга Європи. 1/4 фiналу. “Базель” - “Тоттенхем”. Матч у вiдповiдь.
18.55,00.00 Чемпiонат Нiмеччини. Preview.
19.25 2 Бундеслiга. “Динамо” (Дрезден) “Унiон”. Пряма трансляцiя.
21.25 Чемпiонат Нiмеччини. “Баварiя” “Боруссiя” (Мен.). Пряма трансляцiя.
00.30,04.15 2 Бундеслiга. “Динамо” (Дрезден) - “Унiон”.
02.20,06.05 Чемпiонат Нiмеччини. “Баварiя”
- “Боруссiя” (Мен.)
14.00 “Повернення Мухтара 2”. “Справа
в капелюсi”. “Слава його знайде”.
15.55 Олександр Журбiн. Мелодiї на
згадку.
16.35 I знову здрастуйте!
17.05 “Слiдство вели...”
18.25 Т/с “Угро 3”. “Найкращi друзi
дiвчат”.
22.05 Т/с “Стерво”. “Ступор”. “Тростина”.
23.55 Т/с “Москва. Центральний округ 3”.
“Жорстокий спорт”.

Êàíàë «2+2»
07.45
08.50
10.50
18.50
21.00
23.00
00.50

“Маски-шоу”.
Т/с “Солдати 14”.
Т/с “Чоловiча робота”.
ЧУ 5 Тур. “Карпати” - “Зоря”.
ЧУ 5 Тур. “Металiст” - “Волинь”.
Х/ф “Нестримнi”. (2 категорiя).
Х/ф “Гоемон”. (2 категорiя).

Íàøå óëþáëåíå êiíî

07.50,13.50 Х/ф “Мiшель i Мiшутка”.
08.30,14.30 Комедiя “Комедiя помилок”.
(6+).
10.45,16.45 Драма “Двадцять днiв без
вiйни”. (6+).
18.30,00.35 Комедiя “Цирк”.
20.05 “Плюс кiно”. (12+).
20.35,02.30 Детектив “Кольє Шарлотти”. (12+).
00.00,05.55 Х/ф “Холостяки”. (12+).

ªâðîñïîðò

08.30,23.00 Легка атлетика. ЧC. Москва.
День 1.
19.45,00.45 Легка атлетика. Грiнлайт.
Журнал.
20.00,02.00 Спiдвей. ЧЄ. Росiя.
01.00 Фехтування. ЧC. Будапешт (Угорщина).

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

08.00,13.45,19.00 Новини.
08.15,11.15,15.55 Чемпiонат Нiмеччини.
Preview.
08.50,18.30 “Futbol Mundial”.
09.20 2 Бундеслiга. “Динамо” (Дрезден)
- “Унiон”.
11.50 Чемпiонат Нiмеччини. “Баварiя” “Боруссiя” (Мен.)
13.55 2 Бундеслiга. “Падерборн” - “Кельн”.
Пряма трансляцiя.
16.25 Чемпiонат Нiмеччини. “Аугсбург” “Боруссiя” (Дор.). Пряма трансляцiя.
19.25 Чемпiонат Нiмеччини. “Айнтрахт”
(Бр.) - “Вердер”. Пряма трансляцiя.
21.25,06.10 Чемпiонат Нiмеччини. “Байєр”
- “Фрайбург”.
23.10 Чемпiонат Нiмеччини. “Ганновер” “Вольфсбург”.
00.55 2 Бундеслiга. “Падерборн” - “Кельн”.
02.40 Чемпiонат Нiмеччини. “Аугсбург” “Боруссiя” (Дор.)
04.25 Чемпiонат Нiмеччини. “Айнтрахт”
(Бр.) - “Вердер”.

Наш ДЕНЬ

Програма ТБ
11 серпня

Неділя
УТ-1
07.35 “Дружина”.
09.05 Шеф-кухар країни.
09.55 Околиця.
10.35 Подорожуй свiтом з Ю. Акунiною.
11.00 Крок до зiрок.
11.55 Маю честь запросити.
12.50 Чудеса України. Дивно.
13.05 Як Ваше здоров`я?
13.55 Ближче до народу.
14.25 Як це?
14.50 Золотий гусак.
15.20 “Караоке для дорослих” в Коблево.
16.10 Не вiр худому кухарю.
16.35 В гостях у Д. Гордона.
17.25 Рояль в кущах.
17.55 Легка атлетика. ЧС.
20.55 Служба розшуку дiтей.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Головний аргумент.
21.35 Фестиваль пiснi Коблево.
23.25 “Дружина”.

Êàíàë “1+1”

06.00 Бойовик “Доктор Ноу”.
07.50,10.00 М/ф.
08.10 “Ремонт +”.
09.00 “Лото-Забава”.
10.35,05.00 “Недiля з Кварталом”.
11.30,04.35 “Смакуємо”.
12.10 Детектив “Без слiду”.
13.15 Драма “Бiле сонце пустелi”.
15.05 Мелодрама “Милосердя”.
19.30 “ТСН”.
20.00 Мелодрама “Москва сльозам не
вiрить”.
23.15 “Свiтське життя”.
00.20 “Багатi теж плачуть”.

Iíòåð

09.25 “Школа доктора Комаровського”.
10.00 “Орел i Решка”.
11.00 “Очманiле весiлля”.
11.55 Т/с “Сiмейний детектив”.
14.20 Т/с “Один єдиний i назавжди”.
18.05,20.25,02.40 Т/с “Уральська мереживниця”.
20.00 “Подробицi”.
22.20 Т/с “Ключi вiд щастя”.

ICTV

05.15 Факти.
05.35 Свiтанок.
06.35 Квартирне питання.
07.30 Анекдоти по-українськи.
07.50 Дача.
08.30 Х/ф “На гребенi хвилi”.
11.00 Козирне життя.
11.30 Максимум в Українi.
12.10,03.20 Х/ф “Ягуар”.

14.10
18.45
19.00
20.15
22.50

ÑÒÁ

Т/с “Картина крейдою”, 1-4 с.
Факти. Вечiр.
Замочениє.
Х/ф “Костянтин”.
Х/ф “Бiла iмла”. (2 категорiя).

05.50 М/ф “Мауглi”.
06.55 Х/ф “Висота”.
08.50 “Їмо вдома”.
09.55 “Караоке на Майданi”.
10.55 Х/ф “Любов не дiлиться на два”.
15.00 “Мiстичнi iсторiї-5 з Павлом
Костiциним”.
19.00 “Друге пришестя Ванги”.
21.10 Х/ф “Четвер, 12-е”.
23.05 Х/ф “Рита”.

Íîâèé êàíàë
05.40
06.50
07.45
08.00
09.35
11.30
13.00
14.50
16.50
19.20
22.00

М/с “Фiнес i Ферб”.
Парад порад.
Церква Христова.
Уральськi пельменi.
Хто зверху? 2.
Педан-Притула Шоу.
Т/с “Воронiни”.
Х/ф “Моя суперколишня”.
Х/ф “Охоронець”.
Х/ф “Ван Хелсiнг”.
Великi почуття.

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”.
07.20,08.15,22.25,23.20,00.15,03.15,06.15
“Бiзнес-час”.
07.30 “180 градусiв”.
07.50,18.10,20.35,21.10,01.15,02.15,04.55,0
5.15,06.25 “Хронiка тижня”.
08.30 “Феєрiя мандрiв”.
09.10,01.35,05.35 “Простiр iдей”.
09.35 “Вiкно до Америки”.
10.10 “Мамина школа”.
10.30 “Здоровi iсторiї”.
11.10 “Технопарк”.
11.30 “Трансмiсiя-тест”.
12.10,04.20 “Життя цiкаве”.
12.30 “Iнтелект.ua”.
13.15 “Захисник вiтчизни”.
13.30 “Мотор”.
14.20,04.40 “Гра долi”.
15.15 “Акцент”.
16.10 “Фактор безпеки”.
17.20 “Палата”.
17.30,23.40 “Новини Київщини”.
19.30,02.35 “Велика полiтика”.
20.10 “Дорогi депутати”.
21.40,03.00,04.00 “Час-Тайм”.
22.00 “Територiя закону”.
22.35,03.40 “Кiно з Янiною Соколовою”.

Програма місцевих телеканалів
TV-4
Понеділок, 5 серпня

20.00 «Формула здоров’я»
22.35 Х.ф. «Порятунок Джесіки
Мак Клур»

07.35 ФАЙНЕ МІСТО ТЕРНОПІЛЬ
07.50 «Індекс небезпеки»
08.10 Вікно в Америку
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Справжня ціна»
09.45 «Про нас»
10.00 Т.с.«Серцю не накажеш»
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 Межа правди
13.10 Хіт-парад
14.00 Х.ф. «Відсутня ланка»
16.00, 19.00, 22.00 Провінційні вісті
17.00 «Підводний світ»
18.00 Т.с.«Серцю не накажеш»
19.30 Наші вітання
20.00 «Погляд зблизька»
20.30 «Ти зможеш»
20.40 Дім книги
21.30 «Baby-boom»
22.35 Х.ф. «Куля»

07.35 «Формула здоров’я»
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Підводний світ»
10.00 Т.с.«Серцю не накажеш»
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 «Про кіно»
12.20 «Рекламна кухня»
12.35 «Автоакадемія»
13.00 «Пароль». Концерт Ірини Федишин, 2ч.
14.00 Х.ф. «Красуня і Денис»
16.00, 19.00, 22.00 Провінційні вісті
17.00 «Підводний світ»
17.30 «Музичні делікатеси»
18.00 Т.с.«Серцю не накажеш»
18.45 ФАЙНЕ МІСТО ТЕРНОПІЛЬ.
20.00 Знати більше
21.30 «Відчиняй»
22.35 Х.ф. «Дика вечірка»

Вівторок, 6 серпня

07.35 «Погляд зблизька»
08.00 «Ти зможеш»
08.20 «Індекс небезпеки»
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Підводний світ»
10.00 Т.с.«Серцю не накажеш»
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 «Музичні делікатеси»
12.40 «Відчиняй»
13.10 Хіт-парад
14.00 Х.ф. «Світло в лісі»
15.40 ФАЙНЕ МІСТО ТЕРНОПІЛЬ
16.00, 19.00, 22.00 Провінційні вісті
17.00 «Ти зможеш»
17.30 «Про кіно»
18.00 Т.с.«Серцю не накажеш»
20.00 Власна думка
21.30 «Автоакадемія»
22.35 Х.ф. «Оператор»

Cереда, 7 серпня

07.35 Власна думка
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Автоакадемія»
10.00 Т.с.«Серцю не накажеш»
11.00, 16.10 Дитяча година
12.40 «Ти зможеш»
13.00 «Пароль». Концерт Ірини Федишин, 1ч.
14.00 Х.ф. «Собака-привид»
16.00, 19.00, 22.00 Провінційні вісті
16.40 «Чарівний ключик»
17.00 «Підводний світ»
17.25 ФАЙНЕ МІСТО ТЕРНОПІЛЬ
17.30 «Baby-boom»
18.00 Т.с.«Серцю не накажеш»

Четвер, 8 серпня

П’ятниця, 9 серпня

07.35 Знати більше
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Підводний світ»
10.00 Т.с.«Серцю не накажеш»
11.00, 16.10 Дитяча година
12.40 «Baby-boom»
13.10 Хіт-парад
14.00 Х.ф. «Один у лісі»
16.00, 19.00, 22.00 Провінційні вісті
17.00 «Підводний світ»
17.30 «Відчиняй»
18.00 Т.с.«Серцю не накажеш»
20.00 «Ти зможеш»
20.10 «Погляд зблизька»
20.40 «Індекс небезпеки»
21.30 «Про кіно»
21.45 ФАЙНЕ МІСТО ТЕРНОПІЛЬ
22.35 Х.ф. «Інша жінка»

Субота, 10 серпня

07.00 Провінційні вісті
07.35 Х.ф. «Живим»
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. «Тримайся, козаче»
14.30 ФАЙНЕ МІСТО ТЕРНОПІЛЬ
14.40 Мультфільми
15.00 Х.ф.«Тато-невидимка»
16.30 Дім книги
17.00 Хіт-парад
19.00 «Коліжанка»
20.10 Суботній вечір. «Любов останньою ніколи не буває».

Êàíàë «Óêðà¿íà»
07.10 Х/ф “Стань мною”.
09.00 Ласкаво просимо. А. Заворотнюк.
10.00 Герої екрану. Улюбленцi публiки.
11.00 Т/с “Подружжя”.
14.00 Т/с “Розлучення”, 9 i 10 с.
16.50 Т/с “Розлучення”.
19.00,03.35 Подiї тижня.
20.00 Т/с “Iнтерни”, 149 i 150 с.
21.00 Т/с “Iнтерни”, 68 i 69 с.
22.30 Comedy Woman.
23.30 Великий футбол.

Ê1

07.00 М/ф.
09.10 М/ф “Велика подорож Пуха”.
10.20 Х/ф “Чiта Гьорлз в Iндiї”.
12.10 Х/ф “Няня 3: Пригоди в раю”.
14.00 “Добрий вечiр, тварини”.
15.00 Х/ф “Моє останнє перше кохання”.
16.50 “Вечiрнiй квартал”.
19.00 Х/ф “Привид”. (2 категорiя).
21.40 Т/с “Надприродне”. (2 категорiя).
00.20 Х/ф “Кохання трапляється”. (2
категорiя).

ÍÒÍ

07.30 Т/с “Росiйський переклад”.
11.30 “Легенди карного розшуку”. Снайпери. Жiночий рахунок.
12.00,04.50 “Агенти впливу”.
13.00 Х/ф “Живий”.
14.50 Т/с “Таємницi слiдства 3”.
19.00 Т/с “По гарячих слiдах”.
23.00 “Крутi 90-тi”.
00.00 Т/с “Кримiналiсти: мислити як злочинець”. (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”.
11.45 М/ф “Сердитi пташки”.
11.55 Х/ф “Селюки з Беверлi-Хiллз”.
13.55 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
15.45 Х/ф “Оптом дешевше”.
17.45,20.15 4 весiлля.
19.00 Королева балу 3.
21.35 Вiталька.
23.00 Т/с “Американська iсторiя жаху”.
(3 категорiя)

ÒÂi

08.00,18.00 Автомандри.
08.30,17.00 Iсторичнi хронiки з М. Сванiдзе.
1928р. Академiк Лихачов.
09.45 Здорове життя з I. Трухачовою.
10.45 Навколо свiту.
11.45 Сiм чудес України.
12.30 Ювелiрочка.
14.30 Шоу Фрая i Лорi.
15.00 Третiй дзвiнок.

Вечір пам’яті М.Мозгового
21.30 «Відчиняй»
22.00 Х.ф. «Океанське плем’я»

Неділя, 11 серпня

06.00 Х.ф. «Тримайся, козаче»
08.40 Час-Тайм
09.00 Повнота радості життя
09.30 «Справжня ціна»
10.00 Дім книги
10.15 Пряма трансляція Божественної Святої Літургії з Архикатедрального Собору УГКЦ
м.Тернополя
11.40, 15.30, 20.45 «Про нас»
12.00 Х.ф.«Тато-невидимка»
13.30 «Чарівний ключик»
14.00 «Сільський календар»
14.30 Власна думка
16.00 «Формула здоров’я»
17.00 Вікно в Америку
17.20 «Індекс небезпеки»
19.00 Провінційні вісті
19.40 ФАЙНЕ МІСТО ТЕРНОПІЛЬ
19.50 Хіт-парад
22.00 Х.ф. «Святкові велоперегони»

ТТБ
Понеділок, 5 серпня
7.00 “Панорама подій”
7.30 “Урок… для батьків”
8.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Відверті діалоги”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Мамина школа”
12.30 “Вухаті та хвостаті”
12.45 “Азбука смаку”
13.30 “Словами малечі про цікаві речі”
13.45 “Пройди світ”
14.15 “Батур-нащадок Чінгісхана”
14.30 Жарт-клуб “Побрехеньки”
15.00 “Кіноісторії нашого часу”
15.30 “Звитяга”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Юні експерти”
16.45 “До речі, про речі”
17.00 “Новини України”
17.15 “100 шедеврів”
17.30 “Випробуй на собі”
17.55 “Гуморинка на хвилинку”
18.00 “В об’єктиві ТТБ”
18.30 “Західний експрес”
19.45 “Храми Поділля ”
20.00 “Кобзар єднає Україну”
20.15 “Будьте здорові”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Таємниця Богородиці Пирогощі”
21.30 “Урок… для батьків”
22.45 “Гра долі”
23.00 “Перший та єдиний у світі”
23.40 Д/Ф “Степан Ковнір”

Вівторок , 6 серпня

8.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Ранок з ТТБ”
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18.30 World Stories. Мiжнароднi кореспонденти.
19.00 Homo sapiens.
20.00,03.30 “Ч/Б”.
21.00,01.30 Вiдверто з В. Портниковим.
22.00,02.30 Зелена лампа.
23.00 Х/ф “Помста”. (2 категорiя).

Òîíiñ

07.35,20.10 “Кумири”.
07.50,20.00 “Цивiлiзацiя Incognita”.
08.00 “Соцiальний пульс вихiдних”.
08.25,18.55 “Погода”.
09.00 Д/с “Iлюмiнацiя: Приватне життя
середньовiчних царiв”.
10.00,04.10 “Будь у курсi!”
10.40,04.35 “Щоденник для батькiв”.
11.10 Х/ф “Небезпечний вiк”.
14.10 За сiм морiв.
15.00 Д/ф “Гiгантськi видри в басейнi
Амазонки”.
15.50 Д/ф “Полiт носорогiв”.
16.50,23.15 Д/с “Лiс Джиммi”.
17.50 “Таке спортивне життя. Свiтлана
Мазiй”.
18.30,03.45 “Свiт за тиждень”.
19.00 Д/ф “Єрусалим: виникнення святого мiста”.
20.40 “Свiтськi хронiки”.
21.20 Х/ф “Небеса, що впали”. (2
категорiя).

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)

05.00,09.00,11.00 Новини.
05.10 Х/ф “Острiв Вiльховий”.
05.55 Х/ф “Любити...”
07.10 “Армiйський магазин”.
07.45 “Смiховинки. ПIН-код”.
07.55 “Здоров`я”.
09.10 “Непутящi нотатки”.
09.35 “Поки всi вдома”.
10.30 “Фазенда”.
11.15 До 40-рiччя з дня виходу в ефiр легендарного фiльму. “Сiмнадцять миттєвостей весни”. Останнiй дубль”.
12.20 Х/ф “Гараж”.
14.50 Ювiлейний концерт Льва Лещенко.
17.40 “Клуб Веселих та Кмiтливих”. Вища
лiга.
20.00 “Час”.
20.15 “Унiверсальний артист”.
22.10 Комедiя “Запах вересу”.

ÍÒÂ-Ñâiò

07.00,09.00,12.00,18.00 Сьогоднi.
07.20 Казки Баженова.
07.50 Їхнi вдачi.
08.25 “Академiя краси” з Ляйсан Утяшевою.
09.20 Їмо вдома!
09.55 “Кулiнарнi курси: Iталiя. Тоскана” з
Ю. Висоцькою.
10.25 Дачна вiдповiдь.
11.25 Золотий пил.
12.25 Т/с “Глухар. Продовження”. “Ве-

7.30 “Кіноісторії нашого часу”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Будьте здорові”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “В об’єктиві ТТБ”
12.15 “100 шедеврів“
12.30 “Випробуй на собі”
13.25 “Плекайте мову”
13.30 “Кобзар єднає Україну”
13.45 “Новини України”
14.00 “Поліська світлиця”
14.30 “Душка, що означає душа”
15.00 “Економічне коло”
16.15 “Хатинка Василинки”
16.40 “Мандри кота Фініка”
16.55 “Служба розшуку дітей”
17.00 “Новини України”
17.15 “Мікс”
17.30 “Люди і долі”
17.55 “Гуморинка на хвилинку”
18.30 “ПрофStyle”
19.45 “Зона ризику”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Час реформ”
21.30 “Діловий ритм”
22.45 “Гра долі”
23.00 Х/Ф “Собаче серце”. 1 с.

Середа, 7 серпня

8.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Ранок з ТТБ”
7.30 “Удосвіта”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Мікс”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Люди і долі”
12.30 “Час реформ”
13.00 “Вісті ТТБ”
13.30 “Студмістечко”
13.45 “Новини України”
14.00 “Зона ризику”
15.00 “Удосвіта”
15.30 “Час змін”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Танцювальний калейдоскоп”
17.00 “Новини України ”
17.15 “Козацька звитяга”
17.30 “Після школи”
17.45 “Національний художній музей”
17.55 “Гуморинка на хвилинку”
18.00 “Думки вголос ”
18.30 “Надія є”
19.45 “Просто неба”
20.00 “Економічний інтерес”
20.15 “Козацькі землі України”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Світлиця”
21.30 “Енергоманія”
22.45 “Гра долі”
23.00 Х/Ф “Собаче серце”. 2 с.

Четвер, 8 серпня

8.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Ранок з ТТБ”
7.30 “Розмова без нотацій”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Думки вголос”
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черя”. “Друге життя”. “Плацебо”.
“Жахи”. “Пробудження”.
17.00 “Очна ставка”.
18.25 Т/с “Угро 3”. “Палений ствол”.
22.10 Т/с “Стерво”. “Альфонс”. “Соцопит”.
00.00 Т/с “Москва. Центральний округ 3”.
“Невидимка”

Êàíàë «2+2»

07.55 “Маски-шоу”.
10.00 Т/с “Мисливцi за старовиною”.
13.00 Т/с “Мерлiн”.
15.00 Х/ф “Французький бокс”.
16.50 ЧУ 5 Тур. “Днiпро” - “Говерла”.
19.15 ЧУ 5 Тур. “Динамо” - “Чорноморець”.
21.30 “ПроФутбол”.
23.00 Х/ф “Армiя спасiння”. (2 категорiя)

Íàøå óëþáëåíå êiíî

06.30,12.35 Комедiя “Цирк”.
08.05 “Плюс кiно”. (12+).
08.35,14.30 Детектив “Кольє Шарлотти”. (12+).
12.00,17.55 Х/ф “Холостяки”. (12+).
18.30,00.30 Драма “Чужi листи”. (6+).
20.30,02.30 Комедiя “Собака на сiнi”. (6+).
22.50,04.50 Х/ф “Без особливого ризику”. (12+).

ªâðîñïîðò

8.00,15.45,22.15,02.00 Легка атлетика. ЧC.
Москва. День 2.
14.00,21.15 Велоспорт. Багатоденнi перегони. Норвегiя.
15.00 Легка атлетика. ЧC. Москва. День 1.
21.00,23.30 Легка атлетика. Грiнлайт.
Журнал.
23.45 Спiдвей. ЧЄ. Росiя.
01.00 Фехтування. ЧC. Будапешт (Угорщина).

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

08.00,14.15 Новини.
08.15 Чемпiонат Нiмеччини. “Ганновер” “Вольфсбург”.
10.05,02.00 “Futbol Mundial”.
10.35 Чемпiонат Нiмеччини. “Аугсбург” “Боруссiя” (Дор.)
12.25 Чемпiонат Нiмеччини. “Айнтрахт”
(Бр.) - “Вердер”.
14.25 2 Бундеслiга. “Санкт-Паулi” “Армiнiя”. Пряма трансляцiя.
16.25 Чемпiонат Нiмеччини. “Майнц” “Штутгарт”. Пряма трансляцiя.
18.25 Чемпiонат Нiмеччини. “Шальке”
- “Гамбург”. Пряма трансляцiя. У
перервi - Новини.
20.30,02.30 2 Бундеслiга. “Санкт-Паулi”
- “Армiнiя”.
22.20,04.20 Чемпiонат Нiмеччини. “Майнц”
- “Штутгарт”.
00.10,06.10 Чемпiонат Нiмеччини. “Шальке” - “Гамбург”.

10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Після школи”
12.15 “Козацькі землі України”
12.40 Телезамальовка
12.45 “Козацька звитяга”
13.00 “Вісті ТТБ”
13.25 “Плекайте мову”
13.30 “Надія є”
13.45 “Новини України”
14.00 “Національний художній музей”
14.15 “Просто неба”
14.30 “Азбука смаку”
14.45 Д/Ф “Кам’янець-Подільський”
15.00 “Кінопростір”
15.30 “Інновації ”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Живі сторінки”
16.55 “Служба розшуку дітей”
17.00 “Новини України”
17.15 “Живі історії”
17.30 “Як це було”
18.00 “Загублені у часі”
18.30 “Мій Шевченко”
19.45 “Що робити?”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Час реформ”
21.30 “Розмова без нотацій”
22.45 “Гра долі”
23.00 Х/Ф “Новий Гулівер”

П’ятниця, 9 серпня

8.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Ранок з ТТБ”
7.30 “Як це було”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Мій Шевченко”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Живі історії”
12.15 “Так було”
12.30 “Час реформ”
13.25 “Плекайте мову”
13.30 “Загублені у часі”
13.45 “Новини України”
14.00 “Що робити?”
15.00 “Міське кільце”
15.30 “Повір у себе”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Іноземна для дітей”
16.50 “Юні експерти”
16.55 “Служба розшуку дітей”
17.00 “Новини України ”
17.15 Д/Ф “Усипальниця гетьмана
Розумовського”
17.25 “Скарби музеїв Полтавщини”
17.55 “Гуморинка на хвилинку”
18.00 “У світі незвичайного”
18.30 “Назбиране”
19.45 “Західний експрес”
20.00 “Сад. Город. Квітник”
20.20 “Свято-Успенська Святогірська Лавра”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Дорогою додому”
21.30 “Абетка здоров’я”
22.45 “Гра долі”
23.00 “Нічого нового”
23.40 “На крилах любові”

Субота, 10 серпня
7.00 “Вісті ТТБ”
7.30 “Свято-Успенська Святогірська Лавра”
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 “Азбука ремесел”
13.25 “Плекайте мову”
13.30 “У світі незвичайного”
13.45 “Новини України”
14.00 “Скарби музеїв Полтавщини”
14.30 “Сад. Город. Квітник”
14.50 “Театральні зустрічі”
16.00 “Скарби роду”
16.30 “Країна талантів”
17.00 Х/Ф “Сьомий перстень чаклунки”. 2 с.
17.45 “Історія рідного краю”
18.05 “У пошуках легенд”
18.30 “Кулінарія від Андрія”
19.00 “Панорама подій”
19.30 “Смак життя”
20.00 “Жива традиція”
20.15 “Спортивні меридіани”
20.30 “7 природних чудес України”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Поклик таланту ”
22.00 Д/Ф “Людина Всесвіту”
22.30 “Оселя на березі Росі”
22.45 “Гра долі”
23.00 “Від класики до джазу”
23.30 “Подорож до моря”

Неділя, 11 серпня

7.00 “Панорама подій”
7.30 “Від класики до джазу”
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”
13.30 “Смак життя”
14.00 “Казки Миколаївського зоопарку”
14.30 “Жива традиція”
14.45 “7 природних чудес України”
15.00 “Поклик таланту ”
16.00 “Мамина школа ”
16.30 “Театральні зустрічі”
17.40 “Просто неба”
18.00 “Пройди світ”
18.30 “Оселя на березі Росі”
19.00 Х/Ф “У зоні особливої уваги”
20.30 “Музична хвиля ТТБ”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Відверті діалоги”
22.00 “Скарби роду”
22.30 Жарт-клуб “Побрехеньки”
23.00 Д/Ф “Культурні центри Китаю”
23.50 “У пошуках легенд”
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Готуємося до зими

Н

nday.te.ua Смачна сторінка

й дочки

едарма кажуть, готуй сани влітку. От і добрі господині та господарі
часу не гають, а заготовляють усілякі смаколики вже зараз, адже сезон
консервування овочів якраз у розпалі. Огірки, помідори, баклажани,
перець, кабачки, квасоля - все буде стояти в банках акуратними рядочками
у коморі, підвалі чи в кладовій. Консервуйте, маринуйте за старими
перевіреними рецептами, але й обов’язково спробуйте щось нове, а ну ж
припаде всім до смаку і у вашому арсеналі з’явиться ще одна фірмова страва.

Салат на зиму
з огірків і цибулі

Потрібно: огірки свіжі (будьяких розмірів і форм) – 2кг; цибуля ріпчаста – 4шт; свіжий зелений кріп – 50гр; оцет столовий
(9%) – 6 ст. ложок; олія рослинна
– 10 ст. ложок; цукор – 3 ст. ложки;
сіль – 1,5 ст. ложки.
Приготування:
підготуйте огірки, промийте їх у холодній воді і наріжте кружечками завтовшки в 4-5мм. Ріпчасту цибулю очистіть від шкірки і також наріжте її великими кільцями. Змішайте в глибокій каструлі скибочки огірків і цибулі, додайте нарізану свіжу зелень кропу, столовий оцет, рослинну олію,
цукор і сіль. Все перемішайте, накрийте кришкою і залиште настоятися на 4-5 годин. Як тільки
виділиться сік, поставте каструлю з огірками й цибулею на сильний вогонь, доведіть до кипіння,
і перемішуючи, кип’ятіть протягом 5 хвилин. Овочі в гарячому
вигляді розкладіть у заздалегідь
промиті і просушені банки, закатайте прокип’яченими металевими кришками і поставте охолоджуватися під “шубу”. Повністю остиглі банки з салатом можна спокійно зберігати в темному
місці, у коморі чи льосі.

Салат на зиму
з огірків, помідорів
та перцю

Потрібно: огірки – 2 кг; помідори – 2 кг; перець болгарський –
7 шт.; часник – 200гр. (можна менше); сіль – 2 ст. ложки; цукор – 250
гр.; рослинна олія – 150 мл; оцет
9% – 80 гр.
Приготування: помідори і перець прокрутити на м’ясорубці.
Додати цукор, сіль, часник і олію.
Варити хвилин 10-15. Огірки подрібнити, додати в соус і варити
ще 10–15 хв.
Далі в суміш овочів додати
оцет, виключити, розкласти салат у банки, закатати. Вкрити перевернуті догори банки ковдрою
на 12 годин.

Огірки засолені
холодним способом

Потрібно: огірки – 2 кг; кріп
(парасольки) – 2шт.; листя чорної
смородини – 5 шт.; листя вишні –
5 шт.; часник – 1 головка; хрін (корінь або листя) – 20г; перець горошком - 8 горошин; сіль – 75 г;
горілка – 50г; вода – 1,5 л.

Приготування: свіжі зелені огірки (не перерослі) ретельно вимити, обдати окропом і відразу ж занурити в дуже холодну
воду. Замочувати 2-3 години. Потім щільно укласти огірки в трилітрову банку, перекладаючи вимитим листям, кропом, часником
та горошком перцю. Залити приготовленим холодним сольовим
розчином (50г солі на 1 л води).
Додати 2 стол. ложки горілки і
щільно закрити банку поліетиленовою кришкою. Огірки, засолені холодним способом слід відразу поставити в холодне місце
(холодильник, льох і т.д.). Огірки
зберігають свій природний зелений колір, набувають своєрідного
смаку і дуже добре зберігаються.

Огірки кисло-солодкі
мариновані

Потрібно: 3 кг дрібних огір-

ків; 200 г дрібної ріпчастої цибулі; 100 г хрону; 1 ч.л. гірчичного
насіння; 3 лаврових листки; 15
горошин чорного перцю; кріп за
смаком.
Для маринаду: 2 л води; 150г
цукру; 500мл 9% оцту; 60г солі.
Приготування: огірки вимити і щільно вкласти в банки, переклавши їх очищеною цибулею, стеблами кропу, шматочками хрону, додавши гірчичне насіння, лавровий лист і перець. Залити гарячим маринадом. Банки накрити залізними кришками
прокип’яченими і залишити до
наступного дня. Наступного дня
злити маринад і прокип’ятити
його. Потім знову залити огірки і
закатати.

Малосольні огірки,
швидкий спосіб

Потрібно на трилітрову банку: огірки – приблизно 2 кг; зелень петрушки, хрону, кропу – 50
г; гіркий перець – 1 стручок; сіль
– 60 г; часник – 10 зубчиків; морквина – 1 шт.
Приготування: для засолювання огірки беруть найменшого
розміру. Готуємо трилітрові банки, на дно кладемо зелень, моркву, червоний стручковий перець,
часник. Потім щільно укладаємо
огірки, засипаємо наверх сіль, заливаємо холодною водою, закриваємо капроновою кришкою, пе-

ревертаємо банку кілька разів
для розчинення солі. Витримуємо банки при кімнатній температурі приблизно 3 дні, поки не почнеться процес бродіння. Все, малосольні огірки готові до вживання. Банки ставити в холодне приміщення (льох або холодильник)
для зберігання.

Консервовані огірки

Потрібно на трилітрову банку: огірки (скільки увійде); оцет –
100гр; цукор – 35 гр; сіль – 90 гр;
часник – кілька зубчиків; зелень
(листя хрону, смородини, вишні,
кріп, петрушка) -15 гр.
Приготування: на дно трилітрової банки кладемо зелень,
зверху компактно вкладаємо
огірки, далі - гілочку кропу. Потім
обережно вливаємо в банку окріп.
Залишаємо банку, попередньо накривши кришкою, на деякий час,
поки вода не стане тепленькою,
приблизно хвилин на 10. Після
цього воду зливаємо, додаємо в
банку пару часточок нарізаного
часнику, а зі злитої рідини готуємо маринад. У ємність зі злитою
водою додаємо сіль, цукор і доводимо до кипіння. Як тільки маринад закипить, додаємо оцет і відразу ж заливаємо в банку з огірками. Банку доливаємо до самого
верху, закочуємо кришкою, перевертаємо дном вгору для прогрівання кришки і щільно вкриваємо. Перевертати і ховати на зберігання консервовані огірки можна
через добу.

Огірки з цукром
по-чеськи

Потрібно: 5 кг огірків, 50 г
кропу (зелені), 100 г моркви (молодої), 50 г кореня хрону, 3 цибулини.
На розсіл: 5 л води, 1 л оцту,
100 г солі, 250–350 г цукру, 4 лаврові листки, 10 горошин чорного
перцю, 5 зернят насіння гірчиці.
Приготування: моркву, цибулю та хрін чистять і дрібно нарізують (соломкою). Огірки миють,
щільно укладають у банки, пересипаючи овочами, заливають гарячим розсолом. Стерилізують:
літрові банки – 40 хв, дво- і трилітрові – 60 хв.

Салат «Подарунок
пізнього літа»

Потрібно: 1 кг капусти, 1 кг
помідорів, 1 кг огірків, 1 кг моркви, 1 кг цибулі, 1 кг яблук твердих сортів, 8 г лимонної кислоти,
лавровий лист – по 1–2 листки на
банку, перець горошком – по 2–3
горошини на банку, сіль, цукор до
смаку.
Приготування: овочі ретельно помити й обібрати. Капусту
пошаткувати. Моркву порізати на

тонкі кружальця. І те, й інше трохи відварити в невеликій кількості води. Додати порізані на тонкі кільця цибулю, огірки, яблука,
помідори. Варити, доки не вони
розм’якнуть, додати сіль і цукор
до смаку, лавровий лист, перець.
Укласти в банки. Розвести у воді
лимонну кислоту, довести до кипіння й залити овочі. Пастеризувати при температурі 80 °С (півлітрові банки – 10 хв, літрові – 20
хв).

Салат з огірків
з морквою

Потрібно: огірки - 8 кг; морк-

ва велика - п’ять штук; цибуля
ріпчаста - 300-500гр.
Для маринаду: оцет 3% - 1
склянка; сіль - одна столова ложка; цукор - 1 /2 склянки; соняшникова олія - 1 склянка; лавровий
лист; перець чорний і запашний
горошком.
Приготування: огірки нарізаємо шматочками, моркву – кружечками, цибулю – півкільцями.
Овочі з’єднуємо, заливаємо маринадом і складаємо в банки. Півлітрові банки стерилізуємо 8 хвилин, а літрові – 10-12 хвилин.
Щоб приготувати маринад,
необхідно з’єднати всі інгредієнти та довести їх до кипіння, охолодити.

Смарагдові огірки

Потрібно: 2 кг огірків; пряна зелень: кріп, листя вишні, смородини та хрону; 80 г цукру; 80 г
солі; 100 г лимонної кислоти; 50 г
горілки; 1,5 л води.
Приготування: свіжі огірки
вимити, обдати окропом і відразу
занурити в холодну воду. Викласти в 3-літрову банку, перекладаючи пряною зеленню. Розчинити в
киплячій воді сіль, цукор і лимонну кислоту, залити огірки, витримати 5 хвилин. Злити розчин, довести його до кипіння і знову залити ним огірки. Після другого
5-хвилинного витримування знову злити розчин, довести його до
кипіння і втретє залити цим огірки, додати в банку 50 г горілки і
закатати її.

Огірки з часником

Потрібно: 4 кг огірків; 100 г
оцту; 100 г солі; 7 чайних ложок
цукру; 2 чайних ложки меленого
чорного перцю; 250 г олії; 1-2 головки часнику; 1 склянка (можна

менше) посіченого кропу.
Приготування: огірки порізати вздовж на 4 частини, часник
потовкти і додати до огірків. До
цієї суміші додати олію, приправи і добре вимішати. Поставити
на ніч. Вранці нещільно викласти
в банки. Виходить 6 літрових банок. Варити 15 хвилин, закатати.

Огірочки в
томатному соку

Потрібно на 10 півлітрових
банок: 3,3 кг невеличких огірків, 100 г солі, 70 г кропу, 50 г листя хрону, 30 г часнику, трішки солодкого і гіркого перцю, кілька
лаврових листків і 2 л томатного соку.
Приготування: в банки покласти спеції, огірки і залити гарячим підсоленим томатним соком (на 1 л – 50-60 г солі), накрити стерильними кришками і стерилізувати півлітрові банки 15
хвилин, літрові – 20, 3 літрові
– 35. Закатати, перевернути і охолодити.

Огірки малосольні
на білому хлібові

Потрібно: 2 кг огірків; 200 г
білого хліба; 1,5 л води; 75 г солі.
Приготування: огірки вимити, вкласти щільно в банку на
хліб, розташовуючи їх вертикально. Закип’ятити воду, розчинити
в ній сіль, гарячим маринадом залити хліб і огірки, щоб вони були
повністю занурені в рідину, зверху покласти гніт. Через 2-3 дні огірочки можна їсти.

Огірки за 5 хвилин

Потрібно на 1 кг огірків: 2 ст.
л. солі, 1 пучок кропу, 2-3 зубчика
часнику.
Приготування: свіжі огірки
наріжте кружальцями та покладіть їх у ємність з кришкою, заповнивши посудину на одну третину об’єму. Додайте сіль та дрібно нарізані кріп і часник. Закривши ємність, ретельно збовтайте
вміст протягом п’яти хвилин. В
результаті отримаєте свіжі, ароматні, хрумкі майже малосольні
огірки.

Пікантний салат
з огірків

Потрібно: 4 кг огірків (соломкою), 2 головки часнику, 2 ст. л.
гірчиці в зернах, півсклянки покришеної зелені, 1 склянка олії,
1 склянка оцту, 1 склянка цукру,
чверть склянки солі, 1 ч. л. меленого чорного перцю.
Приготування: всі інгредієнти перемішати і залишити на 2-3
години. Потім салат розкласти в
банки і стерилізувати 20-30 хв.

Підготувала
Оксана ХОМА.

Дозвілля

Відповіді

nday.te.ua
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Курйози

Українцям запропонували
платні курси «азіровкі»

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.

У розділі «Освіта» на сайті оголошень «Slando» з’явилася пропозиція
вивчення мови «азіровка». Автор пропонує пройти курс з 10 або 25 занять.
«Пройшовши мінімальний курс з 10 занять, ви зможете зрозуміти, про що говорять пан Азаров та пані Королевська,
а також більшість депутатів Партії регіонів та Комуністичної партії. А після
курсу з 25 занять зможете вільно розмовляти з ними», - повідомив автор оголошення. При замовленні повного курсу він обіцяє «можливість зустрітись з

Редактор - Зіна КУШНІРУК.
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Українські анекдоти

Китайські мудреці стверджують: на спині
сплять святі, на животі - грішниці, на правому
боці - цариці, на лівому - мудрі жінки. Вже тиждень перевертаюся - не можу визначитись.
***
- Коханий, що мені взяти з собою на море,
щоб усі, подивившись, ахнули?
- Санки або лижі!
***
Ти їздиш на «BMW» і смієшся, що я їжджу на
трамваї? А тобі відомо, що трамвай три мільйони коштує?
***
- Тату, а чому цукерки загортають в обгортки, які шелестять?
- Щоб вся квартира чула, як наша мама худне.
***
Що за життя! Я досить скромна і вихована
жінка, але розмовляти іноді доводиться так,
ніби у мене дві судимості.
***
Коли чоловiк залишається вдома один, то
холодильник набирає 300 переглядiв за вечiр.
***
Донька олігарха приводить звичайного
хлопця знайомитися з батьками. Батько його
запитає:
- Квартира є?
Хлопець:
- Бог дасть, буде!
А машина є?
- Бог дасть, буде!
- Доньку мою забезпечити зможеш?
- Бог дасть, забезпечу!
Мати:
- Ну, як він тобі?
Батько:
- Лох - лохом, але мені подобається, як він
мене називає.
***
На дачі п’яний чоловік на четвереньках
пробирається додому, назустріч йому повзе
змія.
- Ти куди повзеш?
Змія:
- Ш-ш-ш-ш-ш...
Чоловік:
- Правильно, всі сплять, не будемо голосно
розмовляти.
***
Викрали нового українця. Привезли до озера, опустили головою у воду і запитують:
- Долари є?
- Ні.
- Євро є?
- Ні.
- Гривні є?
- Мужики, ви або глибше опустіть, або довше тримайте, бо нічого не видно.

та онукою Ганді мав там позувати перед
фотографами, на мангових деревах на
території музею з’явилася зграя мавп.
Зірваними з гілок манго макаки почали
В Індії зграя макак атакувала кидатися в присутніх. Ніхто не постраждав, проте ця витівка викликала велике
віце-президента США
занепокоєння особистої охорони віцеВитівка зграї мавп в індійській столи- президента США і співробітників індійці призвела до інциденту, що мало не зі- ської служби безпеки.
рвав одну з офіційних церемоній під час
Макаки вже неодноразово заважавізиту до Нью-Делі віце-президента США ли церемоніям зустрічі високих гостей
Джозефа Байдена. Як повідомляє ІТАР- біля будівель міністерств оборони і МЗС
ТАРС, пригода трапилася під час відвіда- у центрі індійської столиці. Під час виння політиком меморіалу лідера індій- конання оркестром державних гімнів
ського визвольного руху Махатма Ганді. і маршової музики, під яку крокує рота
За кілька хвилин до того, як, відпо- почесної варти, мавпи починають головідно до протоколу, Байден з дружиною сно кричати від захоплення.
носіями «азіровкі» та поспілкуватись з
ними, закріпивши усі отримані знання».
Вартість такого навчання - 50 гривень
за урок.

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

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

Банківські реквізити: отримувач – ФОП Кушнірук Зіна
Антонівна, р/р №26006010939623,
в ПАТ «Укрсоцбанк» м. Київ, МФО 300023, код 2265003402
Друк: ПП Бенев’ят Р. М., м.Чернівці, вул. Лесина, 31
тел./факс (0372) 54-45-46
Тираж 12077

Думки авторів можуть не
збігатися з позицією редакції.
Редакція залишає за собою право
редагувати та скорочувати
тексти. Оригінали не
рецензуються і не повертаються.
Відповідальність за зміст
реклами несе рекламодавець.

20

№8 /31 липня 2013 року

Наш ДЕНЬ

Подорожуємо світом

Цей рік почався для мене не
дуже щасливо. Похорони у
родині, коли безглуздо,
раптово пішла
з життя зовсім
молода людина,
залишивши
сиротами четверо
малих дітей. Деякі
негаразди на
роботі і з власним
здоров’ям.

ГОРОСКОП

з 31 липня по 6 серпня
Овен

Гора Монсеррат –

серце Каталонії,

або Кілька штрихів до слова «щастя»
Перші письмові свідчення про гору знайдені у стародавніх манускриптах 9 століття. Ось одна із загадкових історій про Монсеррат. Якось ввечері хлопчаки-пастушки
побачили в небі яскраву заграву. Сніп світла ніби стікав з високості і губився серед лисих зубчастих скель. Фантастичне дійство
супроводжувала тиха блаженна музика. А,
може, спів ангелів? У супроводі єпископа сусіднього міста Манрез численна процесія вирушила до місця, де бачили небесне світло.
Там знайшли печеру, у центрі якої була сяюча дерев’яна статуя Святої Марії з немовлям
на лівій руці і кулею на правій.
Богоматір вже тоді хотіли перенести у
Манрез. Але статуя була такою важкою, що
її не змогли навіть зрушити. На цьому місці і побудовали каплицю. Пізніше Чорну Мапотім доля подарувала мені
донну священнослужителі теж намагалися
тижневу поїздку до Іспанії і,
перенести в інший монастирський храм, але
зокрема, на всесвітньовідому
вона якимось дивом завжди поверталася на
гору Монсеррат, до монастиря з
своє первісне місце.
такою ж назвою, де знаходиться
Авторство статуї приписують святому
єдина у світі Чорна Мадонна.
апостолу Луці. Чому Мадонна чорного коЦе дивне місце, до якого тягнуться тися- льору – точних версій немає. Може, вона почі паломників з різних країн, знаходиться у темніла від полум’я багатьох свічок, що стоКаталонії, одній з автономій Іспанії, багатій яли поруч з нею? А, може, як свідчать окремі
своєю культурою, історією, традиціями та се- джерела, святий Лука вирізьбив Богоматір з
чорного клена?..
редземноморськими курортами.
Сам бенедиктинський монастир був заУ дослівному перекладі Монсеррат означає «закрита гора». Можливо, така назва снований у 1025 році абатом Олібою. У 1223
з’явилася через форму цього гірського хреб- році тут відкрили першу в Європі музичну
та, найвищий пік якого – 1,236 метра над рів- школу для хлопчиків, яка існує досі та вважається найпрестижнішою не лише в Іспанії, а
нем моря.
Від Барселони до Монсеррат близько й за її межами.
Протягом століть монастир пережив на40 кілометрів. Ми добираємося неймовірно складним гірським серпантином екскур- вали різних ворогів. Зокрема, у 1811 році арсійним автобусом (можна ще поїздом або на мія Наполеона пограбувала святиню і спафунікулері). Чим ближче, тим більше пере- лила. У 1940-му гітлерівці на чолі з Генріхом
хоплює подих. Погляд вихоплює голі, обві- Гімлером шукали тут священну чашу Грааль.
трені століттями, схожі на дивних ідолів чи За переказами, з неї пив Христос під час Тайякихось космічних велетів, скелі. Автобус то ної Вечері, а потім у цю чашу зібрали кров з
впирається у цей, кажуть ще дольовиковий, рани Ісуса. Але те, що оберігає сама Божа Мавитвір природи, то ніби летить у провалля. тір, – знищити неможливо.
До речі, всередині монастиря покоятьВузькі канали нагадують химерні візерунки,
а похмурі печери, де колись селилися
монахи-відлюдники (до речі, в окремих
і нині моляться святці), надають Монсеррат особливу таємничість.
Про це місце каталонці склали немало легенд. Одна з них розповідає, що
якось на гору спустилися ангели. Їм стало сумно від сірого, непривабливого
краєвиду. Тоді крилаті небожителі розпиляли гору навпіл і прикрасили її різноманітними фігурами. Тому каталонці називають Монсеррат ще «розпиляна
гора».

А

ся останки римських пап: Калліста Третього і Олександра Шостого. У музеї є картини знаменитих Сальвадора Далі та Ель Греко, а в бібліотеці – древні єгипетські папіруси. Ще в одному залі – багато різних предметів: дитячі речі, іграшки, вінчальні плаття...
Усе це – подяки від тих, чиї прохання виконала Мадонна. Кажуть, що Свята Марія допомагає знайти пару і створити щасливу сім’ю.
Біля входу в храм – черга. Люди повільно наближаються до статуї Чорної Мадонни. Під склепінням горять сотні свічок – маленькі живі вогники чиїхось прохань, надій і
вдячності.
Торкнувшись до Святої Мадонни, я просила тільки здоров’я для рідних, близьких
і дорогих мені людей. А ще під ангельський
спів хору хлопчиків, коли у прямому розумінні тріпоче душа , а по обличчю самі котяться
сльози, думала: що ж таке щастя?
Світлий клаптик вікна перед очима, коли
прокидаєшся зранку, улюблені тапочки біля
ліжка, запах кави на кухні... Мама, яка завжди чекає, вийде тобі приїхати чи ні. Зелена трава і голубе небо... А ще подорож до Монсеррат – культурного і
релігійного центру, де на листі поодиноких дерев тремтять крапельки хмар. Недарма монастир називають серцем Каталонії, а серцем монастиря
– Чорну Мадонну.
Зіна
КУШНІРУК.

На цьому тижні слід проявити більше витримки. Через загострене почуття справедливості ви можете бути залучені в непотрібні суперечки. Зірки обіцяють успіх у пошуку додаткових
джерел доходу.

Телець

Не потрібно усамітнюватися
і уникати людей і подій. Виходьте в світ – на зустрічі, семінари.
Спілкування допоможе налагодити потрібні зв’язки, ви зможете розширити свої інтелектуальні горизонти.
Близнюки
Зорі віщують спокійний, необтяжливий тиждень без особливих складнощів, для подолання яких довелося б докласти значних зусиль. Вільний час
проведіть на природі, у колі сім’ї.
Рак
Ви придбаєте важливий досвід, який незабаром стане вам у
пригоді. Пам’ятайте: нині успіх і
удача вибирають тих, хто активний, сміливий і по-діловому амбітний.
Лев
Необхідно максимально зосередитися, щоб жодна цікава
ідея не залишилася осторонь вашої уваги. Спілкуйтеся, але не
сперечайтеся, долайте, але не
ризикуйте, сподівайтеся, але не
захоплюйтеся.
Діва
Повсякденна рутина справ
не залишить вас у спокої. Тому
скоріше зробіть найнеобхідніше і вирушайте на відпочинок.
Саме час подбати про власне
здоров’я.
Терези
На горизонті не видно особливих проблем. Єдине, що
може вас напружити, це фінансові справи. Запорука успіху
цього тижня не в галасливій колективній творчості, а в спокої,
де ви зможете повністю розкритися.
Скорпіон
Нині сутності вашої душі емоційна і розумова – перебувають у постійному протиборстві.
Позірна монотонність життя
може змусити вас шукати нові
знайомства. Пробуйте, але не
поспішайте, щоб потім не розчаруватися у скоєному.
Стрілець
Ви можете відчути внутрішній неспокій без видимої причини. Відпочиньте від усіх турбот.
Найближчим часом вас відвідає
натхнення, і навколишні оцінять ваші реальні можливості.
Козеріг
Для блага справи ваші симпатії мають бути на боці давніх
партнерів і друзів. Кращий помічник у справах – ваш оптимізм.
Володій
Довіряйте не інтуїції, а холодній логіці розуму. Зберігайте впевненість у своїх силах і не
розмінюйтеся на дрібниці.
Риби
Не варто загострювати стосунки з оточуючими. Це може
завершитися сваркою. Більше часу приділіть відпочинку і
близьким людям.

