
?

Сьогодні відзначає 
свій день народження  
палкий шанувальник 
нашого видання та ав-
тор фоторозповідей 
про працелюбних ла-
нівчан  Мирослав Ко-
ломійчук.

З першого номера 
«Нашого ДНЯ» він за-
пропонував редакції 
професійні світлини, 

короткі сюжети  та небайдужі розповіді про сво-
їх героїв – студентів і лікарів, талановитих учнів, 
котрі роблять тільки перші кроки на шляху ста-
новлення, людей непересічної долі та незвичай-
них захоплень. Кожне фото Мирослава – це кра-
плинка сьогодення Лановецького краю.

Тож і надалі зичимо вам, Мирославе, вдалих 
кадрів, бажаємо ще багато літ міцно тримати у 
руках фотооб’єктив, жити у доброму здоров’ї та 
творчому неспокої. З роси і води!

Щиро – «Наш ДЕНЬ».  

Незалежний   громадсько-політичний   тижневик Тернопілля

ДЕНЬwww.nday.te.ua
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Наш
Заснований у червні 2013 року

Детальніше - 20 стор.

 10-11 стор.3 стор. 5 стор.

Життя після шоу

Магнітні бурі у серпні
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. 

7 серпня - ясно, 
без опадів, температу-
ра повітря вночі 17-18, 
вдень 27-30 градусів 
тепла. Схід сонця - 5.56, 
захід - 20.50.   

8 серпня - ясно, без опадів, 
температура повітря вночі 17-
18, вдень 29-30 градусів тепла. 
Схід сонця - 5.57, захід - 20.48.

9 серпня - ясно, без опадів, 
температура повітря вночі 18-
20, вдень 29-31 градус тепла. 
Схід сонця - 5.58, захід - 20.47.

10 серпня - вдень ясно, без 
опадів, увечері місцями мож-
ливий невеликий дощ, тем-
пература повітря вночі 19-20, 
вдень 29-31 градус тепла. Схід 

сонця - 6.00, захід - 
20.45.

11 серпня - хмар-
но з проясненням, вно-
чі можливий сильний 
дощ, температура по-

вітря вночі 16-17, вдень 23-
25 градусів тепла. Схід сонця 
- 6.01, захід - 20.43.

12 серпня - ясно, без опа-
дів, температура повітря вно-
чі 14-15, вдень 25-26 градусів 
тепла. Схід сонця - 6.03, захід 
- 20.41.

13 серпня - хмарно з прояс-
неням, без опадів, температу-
ра повітря вночі 15-16, вдень 
25-26 градусів тепла. Схід сон-
ця - 6.04, захід - 20.40.

Погода в Тернополі і області

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

Триває передплата на тижневик 
«Наш ДЕНЬ» індекс - 68710

(ціни вказані 
з послугами 

“Укрпошти»).

1 місяць -   7,14 грн.
3 місяці -    20,82 грн.
4 місяці - 27,51 грн.

«Сімейне гніздечко» 

Івана Степановича КРУП’ЯКА 
вітаємо з 65-річчям!

На незбагненному цім світі, 
де на долоні все, як є - 
Вам ювілей щасливо і привітно, 
як другу руку подає. 
Ви для людей - порадник щирий,
для багатьох - розрадник у житті.
То ж хай і Вам щаслива буде доля
і хай добро дарують зорі золоті.    
Нехай живе у Вас душа дитини 
і мудрість матінки-землі. 
І хай завжди щедріє тепле літо
У Вашім добрім серці… в кожнім дні.      
З повагою і найкращими побажан-

нями колектив «Нашого ДНЯ».  
   Першому передплатнику тижне-
вика «Наш ДЕНЬ» у Ланівцях 
Мирославу КОЛОМІЙЧУКУ – 

перших п’ятдесят шість роківзнову палала ватра  

У лемківському
«Єрусалимі»

На фото Інни ДАНИЛКІВ: танцювальний 
колектив «Весна» з Монастириської.

Уже 15 років поспіль «Дзвони 
Лемківщини» скликають до спільної 
ватри усіх, кого навіть через покоління 

торкнулася чорним крилом велика трагедія  
тисяч людей. 

Депортація, або ж примусове виселення лемків зі  спо-

конвічно рідних місць – лише одна сторінка великого 
сталінського геноциду проти власного народу. Цього не 
забули, пам’ятають та пам’ятатимуть завжди. Можливо 
тому на фестивалі із задушевними лемківськими пісня-
ми краяли високе вечірнє небо і гіркі спогади… 

Безпечно 
ходити 
вулицею 
Спортивною 
можуть 
тільки 
спортсмени 

2 стор.

Геннадій 
СІМОНОВ: 

то можу спати, 
розмовляти,
їсти, а вона – 
у мене в голові»

малюю ікону,
«Коли

Якщо ви метеозалежні, 
стежте за прогнозом погоди

У серпні людей 
випробовуватимуть 

сильні 
магнітні бурі

справжні 
рибалки

Сторінка 
для чоловіків

18 стор.

Що то за народ –Життєві історії 
від Зіни Кушнірук  

На сторінках «Нашого ДНЯ» ви 
можете привітати своїх рідних, 

друзів, знайомих, дорогих вашому 
серцю людей з гарною датою чи 

подією в їхньому житті. 
Звертайтеся у редакцію, 

телефонуйте: (0352) 40-77-60.
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Виявляється, у 0,3 відсотка 
наших співвітчизників рівень 
доходу торік складав до 480 
гривень на місяць. Страшно 
подумати, як прожити на такі 
гроші. 3,1 відсотка українців 
мали від 480,1 до 840 гривень, 
а 12,9 відсотка - від 840,1 - до 
1200 гривень. Водночас, роз-
мір середньої мінімальної за-
робітної платні становив ми-
нулоріч 1105 гривень. 

Вивести країну з економіч-
ного піке, підвищити зарпла-
ти, пенсії, соціальні допомоги 
мали б реформи, як це робить-
ся у багатьох інших держа-
вах. Україну реформують від 
початку незалежності. Про-
те позитивних результатів за 
більш, аніж двадцять років, 
суспільство так і не побачило. І 
на це є причини. Кожна рефор-
ма у нас зупинялася тоді, коли 
починалася загроза прерога-
тивам і привілеям високопоса-
довців. Чимало реформ просто 
були згорнуті. 

Британський політолог 
Джеймс Шерр з цього приво-
ду зазначив: Україна - суверен-
на держава зі своїм урядом, 
але її економіка перебуває 
під контролем дуже малень-

кої, тісно пов’язаної внутріш-
ньо групи людей. І вони змо-
жуть підтримувати лише такі 
реформи, які не заважатимуть 
їм використовувати свою вла-
ду та зберігати багатства. 

Держави Євросоюзу, зокре-
ма, Польща, Естонія, досягли 
успіху завдяки тому, що в них, 
за словами Джеймса Шера, 
урядували еліти, які повністю 
розуміли принципи реформу-
вання, вважали їх своїми й хо-
тіли запроваджувати. А ще у 
згаданих країнах був консен-
сус еліт. У нашій державі цьо-
го, на жаль, немає. 

Зате маємо олігархів, чима-
ло з них тісно пов’язані з вла-
дою (Верховну Раду назива-
ють клубом мільйонерів), ко-
трі на словах вболівають за 
Україну, насправді ж лише ви-
користовують її природні і 
трудові ресурси для власно-
го збагачення. За словами по-
літолога Дмитра Видріна, олі-
гархам байдуже де жити. Вони 
за Україну не боротимуться, бо 
мають тил. У них маєтки й ра-
хунки у банках по всьому світі.  

Пересічним громадянам 
виживати у сучасній Україні 
складно. І перспектив мало. 

Один лише приклад - підви-
щення пенсійного віку. Кабмін 
його розглядає як засіб скоро-
чення дефіциту держбюдже-
ту. Однак ця реформа, прогно-
зують експерти, може викли-
кати зростання молодіжного 
безробіття. 

Щоб знайти бажане, хоча й 
не завжди пристойно оплачу-
ване місце праці, нерідко до-
водиться давати «винагоро-
ду». Як інформує видання «Ві-
сті», від претендентів вимага-
ють від 400 до 15000 доларів. 
Залежно від вакансії. 

Так, посада хірурга коштує 
15 тисяч «зелених». Зарплата ж 
скромна - від 2500 гривень. Зате 
дорогі операції. За місце медсе-
стри потрібно віддати 2500 до-
ларів при місячній платні - від 
тисячі гривень. Виявляється, 
«купують» робоче місце і в шах-
ті - за 300-600 доларів. Має ціну 
й посада електрика в ЖЕКу - 
400 «американців». А на пери-
ферії, зазначає видання, навіть 
за місце звичайного шкільного 
вчителя потрібно викласти мі-
німум 500 доларів. 

До речі, як свідчать резуль-
тати опитування, проведеного 
компанією «HeadHunter», біль-
шість українців хочуть зна-
йти нову роботу. Зокрема, ко-
жен третій наш співвітчизник 
активно шукає нового робото-
давця, а кожен другий - гото-
вий поміняти місце праці, якщо 

отримає вигідну пропозицію.
Невтішні справи у держа-

ві підштовхують деяких полі-
тиків до своєрідного креати-
ву. Так, у Донецьку опозиційні 
сили вирішили відкрити «Му-
зей обіцянок Януковича». Це 
має нагадувати громадськос-
ті, що саме обіцяв Віктор Яну-
кович і як виконує свою пре-
зидентську програму. За сло-
вами «ударівця» Єгора Фірсо-
ва, гучні обіцянки Глави дер-
жави досі залишаються неви-
конаними, хоча влада рапор-
тує, що країна рухається у пра-
вильному напрямку. «Януко-
вич обіцяв Україну для людей, 
а ми отримали Україну, яка на-
лежить Ахметову, Олександру 
Януковичу, Курченку, Пшон-
ці, Фірташу, Коломойському 
та іншим олігархам… Україна 
продовжує бути чиєюсь при-
ватною власністю, але жодним 
чином - не власністю народу», 
- сказав Фірсов «Коментарям».

А громадська кампанія «За 
відповідальну владу» вино-
сить на обговорення закон 
«Про владу в Україні», пові-
домляє «Gazeta.ua». Коорди-
натор громадської ініціати-
ви Ігор Курус наголошує: за-
конопроект передбачає ме-
ханізм відкликання депута-
тів усіх рівнів, міських, селищ-
них, сільських голів, звільнен-
ня начальників МВС, прокуро-
рів, начальників юстиції, суд-

дів, начальників відділів осві-
ти, голів райдержадміністра-
цій, якщо вони працюють не-
добросовісно, є корупціонера-
ми, не виконують передвибор-
чих обіцянок. Якщо впродовж 
місяця після висловлення на-
родом вотуму недовіри поса-
довець залишається на посаді, 
це варто трактувати як узур-
пацію влади, що є порушен-
ням Конституції. Адже влада в 
Україні належить народові.

Введення в дію закону дало 
б змогу громадянам оператив-
но реагувати на свавілля та 
бездіяльність чиновників, не 
чекаючи виборів і не захоплю-
ючи райвідділи міліції.

Голова правління Комітету 
виборців України Олександр 
Черненко пояснює: такий за-
кон потрібний лише Україні. 
Бо в розвинених державах уся 
відповідальність наступає на 
виборах. Там ніхто не проголо-
сує за людину вдруге, котра не 
виправдала довіри виборців 
один раз. А наші політики, не 
зробивши нічого доброго для 
держави і громади, змінюють 
партії, округи, аби знову і зно-
ву потрапити до парламенту 
чи до місцевих рад.      

Законопроект обговорять 
експерти та громадські діячі, 
після чого презентують загалу. 

Намір благородний. Але чи 
приймуть такий закон?     

Ольга ЧОРНА. 
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В Україні - 7-мільйонна армія бідняків

І як вам це 
вдалося?..

Цифра вражаюча, зважаючи на «покращення», 
яке постійно декларує рідна влада. За 
підсумками минулого року, у бідності 

жило 16,3 відсотка населення України. Такі дані 
оприлюднив Держстат. 

Що не таку файному місті?
Медіа-проект  «Нашого ДНЯ»

Нарешті у нашому 
місті з’явилася 
газета, яка не 

боїться називати 
речі своїми іменами, 
правдиво висвітлює 
події, а  особливо 
проблеми, яких у нас, 
хоч греблю гати. Ось 
і я вирішив саме вам 
написати про наболіле.

 Мешкаю в одному з бу-
динків, який розташований 
вздовж вулиці Спортивної, яка 
уже набила всім нам добрячу 
оскомину. Неодноразово меш-
канці нашого будинку за адре-
сою проспект Злуки, 29 зверта-

лися до мерії з проханням від-
ремонтувати дорогу, якою під 
час дощів ні пройти, ні прої-
хати. Болото по вуха, а калаба-
ні такі, що не допоможуть і гу-
мові чоботи. Взимку тут вза-
галі коїться щось неймовірне: 
машини буксують, люди ла-
мають руки і ноги. Неоднора-
зово про цю проблему писали 
місцеві газети, напівзруйнова-
ну вулицю показували по теле-
візору, але міська влада прики-
дається сліпою та глухою і аб-
солютно не реагує ні на наші 
звернення, ні на критику у за-
собах масової інформації. 

Днями у поштових скринь-

ках з’явилася інформація від 
нашого депутата Петра Лан-
дяка, з якої я дізнався, що він 
зробив подання на сесію місь-
кої ради. Згідно з ним у місь-
кому бюджеті на цей рік було 
передбачено кошти на ремонт 
вулиці Спортивної, яка прохо-
дить під нашими вікнами. Од-
нак, як стверджує депутат, це 
не означає, що її  цьогоріч таки 
відремонтують. Адже, за його 
словами, керівництво міськра-
ди розпоряджається коштами, 
так би мовити, у ручному ре-
жимі. Звичайно ж, першочер-
гово гроші надходять на окру-
ги, закріплені за лояльними 

до влади депутатами, а не за 
тими, хто цю владу постійно 
критикує. 

Дуже добре, що наше місто 
планують перетворити у при-
вабливий туристичний центр, 
але не треба забувати, що ту-
ристи ходитимуть не лише 
центральною частиною та на-
бережною, а й іншими вули-
цями міста. А ще, спілкувати-
муться з людьми і дізнавати-
муться правду-матінку про те, 
що вони думають про місцеву 
владу. Гріш ціна тоді усім цим 
пустопорожнім балачкам про 
віртуальне благополуччя.

Валентин ПРОЦЮК.

Безпечно ходити 
вулицею Спортивною 
можуть тільки спортсмени. 
Інші тутешні мешканці 
ламають і руки, і ноги

Я живу на «БАМі» і часто 
ходжу тими тротуарами, про 
які пишете. Це жах! І самій 
ходити важко, і візочок з ди-
тиною стрибає по тих ямах. 
Мабуть, таке зневажливе 
ставлення з боку влади до на-
ших вулиць тому, що тут жи-
вуть звичайні люди, трудяги. 
Бо влада і бізнесмени живуть 
у центрі або у заміських віл-
лах. Але ми платимо подат-
ки і ми гідні мати нормальні 
тротуари і дороги. Хотілося б, 
аби мер і його підопічні про-
гулялися «бамівськими» ву-
лицями, тротуарами. Панове 
з мерії, опустіться, нарешті, до 
народу. Не робіть показухи, їз-
дячи маршрутками, в яких ви 
побачили «порядок». Я також 
користуюся ними. Але поряд-
ку не бачу. І як вам це вдалося? 
А взагалі, тернополяни, ради 
Бога, не голосуймо за жодну 
людину, яка є нині при владі в 
Тернополі!!! Бо пропаде місто! 

Тернополянка.
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«Після ікон я 
пробував 
намалювати 

простенький пейзаж, 
але... Не вдається! 
Вже пізніше почув від 
священиків: коли ти 
отримав, так би мовити, 
дозвіл на створення 
святих образів, то 
зможеш писати тільки 
їх», –  розповідає 
тернополянин Геннадій 
Сімонов, з-під рук якого 
вже двадцять років 
народжуються унікальні 
ікони.

Свої шедеври він творить 
уночі за звичайним кухонним 
столом, під звуки улюбленої 
музики й у товаристві тако-
го ж опівнічника – домашньо-
го кота Масяні. Завдяки не-
звичайній манері та своєрід-
ній філософії автора ці роботи 
і справді не схожі на інші. Сам 
художник жартома називає 
свою творчість «сімонізмом» і 
не приховує унікальності ікон, 
у яких гармонійно переплели-
ся народні традиції, авангард і 
класика. 

До того ж, кожен образ – не-
повторний, у кожному – своя 
родзинка. Лики святих митець 
пише олійною фарбою, щоб 
зберігалися віками. Обрамлює 
їх у дерево, прикрашене витон-
ченою різьбою, металом. Ро-
бить усе з майстерністю ювелі-
ра, особливо, створюючи міні-
атюри. Найменше зображення 
на його іконі – Володимирської 
Богоматері – всього 28 міліме-
трів у висоту!

Якось через це навіть став-
ся курйоз у Львові. Місцеві ху-
дожники не повірили, що за 
допомогою пензля можна 
створити такий крихітний об-
разок. Тернополянин почув – 
мовляв, це ж репродукція! Але 
поглянувши на ікону в спеці-
альні окуляри, якими користу-
ються ювеліри, «знавці» з по-
дивом визнали, що це справді 
намальовано фарбами.
Святині,   
які усміхаються

Ще одна особливість ро-
біт художника в тому, що він 
завжди старається зробити їх 
так, аби видно було, що це – 
Україна. 

– Усі мої образи – каноніч-
ні й базуються на українській 
школі іконопису, – розпові-
дає пан Геннадій. – Я орієнту-
юся на святині, зроблені у нас 
– у Львівській області, Івано-
Франківській, Київській... Ба-

гато з них нині рідкісні, бо в 
первісному вигляді їх ніхто не 
відтворює. А між тим, колись 
були спеціально навчені люди, 
які переписували старі образи. 
Збереглися настанови, як зо-
бражувати того чи іншого свя-
того. Я дотримую цього, але 
намагаюся надати іконам су-
часного вигляду. 

Про те, як обирає образ, 
який хоче написати, художник 
розповідає у властивій йому 
жартівливій манері:

– Усе просто: гортаю літе-
ратуру зі зразками, розгля-
даю ікони. Якщо котрась із них 
мені усміхнеться – її й малюю.

Для обрамлення святинь 
митець використовує різні по-
роди дерева. Найчастіше – го-
ріх і ясен, а замовникам пояс-
нює, що завдяки міцності ма-
теріалів цими роботами милу-
ватимуться ще їхні правнуки.

Різьблені по дереву орна-

менти – ексклюзивні, таких 
ніде не зустрінете. Дивовижні 
переплетення, схожі на тонке 
мереживо, створюють багато-
вимірний простір, у якому, зно-
ву таки, зашифровані символи 
України: вишитий рушничок, 
писанки, соняшники.
Цінність образів – 
не в золоті

Аби створити таку красу, 
незвичайні інструменти не по-
трібні, лише – великий талант 
і терпіння. Навіть крихітна мі-
ніатюра – це тиждень кропіт-
кої роботи, а над більшими 
іконами художник працює і де-
кілька місяців. 

– Можливо, я через це і не 
маю учнів, – міркує митець. –  
Бо як тепер? Роблять пошвид-
ше, аби продати. А тут потріб-
но гарувати. Багато хто диву-
ється – навіщо? Коли можна за 
тиждень без особливих зусиль 

зробити чергову «штамповку» 
і отримати за неї гроші… На 
жаль, у нас нема зацікавленос-
ті мистецтвом, люди не ходять 
на виставки. А смак потрібно 
виховувати, бо цінність тих же 
ікон не залежить від золота, 
яким вони прикрашені. 

Кожен зі своїх образів Ген-
надій Сімонов створює, як для 
себе. Ідеї іноді виношує рока-
ми, аж доки не дозріє до їх вті-
лення. Одну з робіт, домашній 
канонічний іконостас, в уяві 
плекав десять років. Його збе-
рігає у своїй квартирі, де вже 
зібралася ціла колекція свя-
тинь.

Ікони тернопільського ху-
дожника прикрашають і най-
відоміші храми України – на-
приклад, Михайлівський і Во-
лодимирський собори в Києві. 
Є його роботи у Патріарха Фі-
ларета, інших священнослу-
жителів, у приватних колекці-
ях у Канаді та США. За слова-
ми митця, він пише свої святи-
ні для всіх, незалежно від кон-
фесії чи віросповідання. 

– Створюючи ікони, я вкла-
даю в них душу, тепло, любов, 
позитивну енергетику, – каже 
він. –  Своїм покупцям кажу: 
якщо прийшли з роботи втом-
лені, почитайте перед образом 
молитву чи просто постійте 
кілька хвилин у спокої. І знає-
те, люди потім розповідають, 
що їм справді стає легше.
Навколо світу  
в пошуках себе 

Ази іконопису Геннадій Сі-
монов опанував самостійно, у 
радянський час про це не мо-
гло бути й мови. У Косівському 
училищі прикладного мисте-
цтва, куди вступив після шко-
ли, навчався художньому ко-
вальству, різьбленню. За розпо-
ділом відправився у Казахстан 
художником-оформлювачем. У 
далекому Актюбинську впер-
ше потримав у руках Біблію, 
яку знайшов в «обкомівській» 
бібліотеці. Згодом доля при-
вела його в Донецьку область. 
Працював там у художній май-
стерні, брав участь у всесоюз-
них виставках. У 1997 році по-
вернувся в рідний Тернопіль, 

де продовжив творити.
– Писання ікон якось само 

прийшло, – зауважує ми-
тець. – А різьбленням я захо-
пився ще в дитистві. Взагалі, 
мені завжди подобалося ро-
бити щось своїми руками. У 
п’ятдесяті роки, після війни, 
пам’ятаю, у магазинах нічого 
не було, і занавіски для вікон 
вирізали з газет… Золоті руки 
були у мого батька. Я багато 
років возив із собою його лоб-
зик, і одного разу спробував 
щось простеньке зробити. По-
чав експериментувати – і за-
ймаюся цим досі.
У голові – ще  
ненаписані ікони  

Геннадій Сімонов вивів 
свою формулу успіху: працьо-
витість, любов до прекрасного 
та нездолане прагнення вдо-
сконалюватися. Щоправда, у 
невеликому Тернополі можли-
востей для цього менше, ніж 
у Львові, Києві. Свого часу ху-
дожник міг залишитися у сто-
лиці, але треба було пригляну-
ти за батьками, і він повернув-
ся в рідне місто. 

– Я надто часто починав 
життя з нуля – у Казахстані, на 
Донеччині… Це складно, і за-
раз вже не хочеться щось змі-
нювати. Але я люблю Терно-
піль. Я тут народився, виріс, 
бігав хлопчаком цими вули-
цями. Де б я не був, мені його 
не вистачає. Він свій, ріднень-
кий…

Поки тепло, пан Геннадій 
виставляє свої роботи разом 
з іншими майстрами на вули-
ці Валовій у Тернополі, яку міс-
цеві називають музеєм просто 
неба. Часто тут розгоряються 
цілі мистецькі дискусії. Худож-
ник терпляче розповідає тим, 
хто цікавиться, про свою твор-
чість, історію іконопису, адже 
за багато років перечитав масу 
інформації.

Однак, де б він не був, за-
вжди думає про образи, які ще 
не написав.

– Коли малюю ікону, то 
можу спати, розмовляти, їсти, 
а вона у мене в голові, – усміха-
ється художник. – І лише коли 
закінчу писати – заспокоююся.

Антоніна БРИК.

Геннадій СІМОНОВ:

Роботи 
тернопільського 
художника 
зберігають у 
найвідоміших 
храмах України 
та у приватних 
колекціях за 
кордоном

«Коли малюю ікону, 
то можу спати, розмовляти, 
їсти, а вона – у мене в голові»
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Попри існуючі 
проблеми, 
Тернопіль по праву 

може пишатися своєю 
неповторністю та красою. 

Особливого шарму йому до-
дають різноманітні елементи 
озеленення, які сьогодні ши-
роко впроваджуються з ініціа-
тиви професіоналів-екологів.

- Ми хочемо, щоб наше міс-
то було дійсно європейським, 
- наголошує Олег Іванович. – 
Тому постійно вишукуємо та 
впроваджуємо нові стилі і фор-
ми озеленення. 

- Пане Олеже, приємно 
констатувати, що Терно-
піль поволі починає відро-
джувати славу одного з най-
зеленіших та найквітучіших 
міст України. 

- Це справді так. Адже що-
року ми впроваджуємо щось 
нове і цікаве. Скажімо, цього-
річ з’явилося власне ноу-хау 
– мобільне озеленення. Аналі-
зуючи досвід інших європей-
ських міст, зрозуміли, що при 
плануванні зелених насаджень 
потрібно враховувати специ-
фіку даної території, а вона 
скрізь різна.

- Що маєте на увазі?
- Візьмімо для прикладу 

центральну вулицю Валову. 

Свого часу ми впроваджували 
тут метод вертикалього озе-
ленення, тобто чіпляли вазони 
на балкони мешканців. Було 
красиво, але цей метод не при-
жився з тієї причини, що  до-
гляд за рослинами виявився 
проблематичним. Люди не до-
пускали наших працівників до 
своїх осель та й самі не слідку-
вали за вазонами. У результаті 
вони набували досить непри-
вабливого вигляду і лише псу-
вали обличчя міста. Таких ви-
падків було чимало, тому нам 
довелося шукати іншу концеп-
цію так званого урбаністич-
ного озеленення  вулиць. Так 
з’явилося мобільне озеленен-
ня.

- До речі, виглядає дуже 
гарно.

- Воно не лише має прива-
бливий вигляд, а й дає можли-
вість експериментувати. Мо-
більним це озеленення нази-
вається не тому, що його на 
зиму забирають, а через те, що 
кілька разів на місяць можна 
змінювати композицію. Спер-
шу це були просто туї, потім їх 
поєднали з квітковими компо-
зиціями. До слова, над втілен-
ням ідеї мобільного озеленен-
ня працювали фахівці «Зеле-
ного господарства». Результат 

їхньої праці бачимо на вулиці 
Валовій та вздовж шляхопро-
воду біля технічного універси-
тету.

- У чому перевага мобіль-
ного озеленення?

- Впроваджуючи мобільне 
озеленення, ми, насамперед, 
турбувалися про те, аби терно-
поляни отримували відповід-
не естетичне задоволення. Не 
менш важливим є поліпшен-
ня екологічної ситуації, адже 
туї виділяють багато фітонци-
дів, знезаражуючи навколиш-
нє середовище. І, нарешті, ро-
динний фактор. 

- З цього місця, будь ласка, 
детальніше.

- Оскільки  через велику 
кількість проблем, пов’язаних 
з благоустроєм, у міському бю-
джеті на озеленення виділя-
ють дуже мало коштів, ми мо-
гли б залучити до цієї спра-
ви самих мешканців, які, та-
ким чином, вписали б своє ім’я 
в історію міста. Для прикладу, 
у когось з ваших рідних день 
народження чи інша знаменна 
дата. Ви купуєте тую, замовля-
єте табличку з відповідним на-
писом, а ми встановлюємо її на 
вказаній вами вулиці.  

- А де гарантія, що цю 
пам’ятку не поцуплять? 

Адже, наскільки мені відомо, 
вже «виросли ноги» у шести 
вазонів.

- Таких, не обтяжених сум-
лінням, людей ми називаємо 
екозлодіями. Сьогодні у міс-
цях зосередження мобільно-
го озеленення встановлено 
приховані камери відеоспос-
тереження, отож кожен випа-
док злодійства буде викрито і 
винні заплатять солідні штра-
фи. Придбання туї у «Зеленому 
господарстві» обійдеться зна-
чно дешевше – від 150 до 300 
гривень. Тому треба задумати-
ся, чи вартує шкіра вичинки?

- Цікаво дізнатися, що за-
раз відбувається у сквері на 
вулиці Миру?

- Тут капітально  впоряд-
ковують уже існуючу зелену 
зону, яка була досить занедба-
на. З міського бюджету виділи-
ли необхідні кошти для того, 
аби надати скверові європей-
ського обличчя. Зараз  прово-
димо благоустрій зелених на-
саджень, обрізаємо дерева, 
адже згідно з європейськими 
стандартами сквер має повніс-
тю проглядатися. Також пла-
нуємо оновити центральну 
клумбу, адже дерева, які досі 
тут росли, повсихали. На їх міс-
ці за рішенням спеціальної ко-

місії  плануємо встановити 
кам’яні скульптури, зроблені 
руками тернопільських уміль-
ців. Вони чудово  впишуться у 
ландшафт і вдало доповнюва-
тимуть зелений ансамбль.

- В одному з інтерв’ю ви 
сказали, що Тернопіль пере-
вантажений деревами. Хіба 
дерев може бути забагато?

- Це так. Якщо брати до ува-
ги європейський підхід, то аку-
ратно викошений газон має 
набагато привабливіший ви-
гляд і виконує не менш важли-
ву функцію, аніж дерево. Сьо-
годні пішла мода на висаджу-
вання дерев. Це призвело до 
того, що окремі території  міс-
та повністю затінені і позбав-
лені сонячного світла. Тому до 
озеленення також треба підхо-
дити виважено. Потрібно бра-
ти до уваги специфіку того чи 
іншого мікрорайону, його еко-
логічну ємність, визначати, 
які дерева доцільно висаджу-
вати тощо. Адже дерево вико-
нує кілька функцій: шумову, 
тіньову та екологічну. Тобто, 
якщо територія біля будинку 
і так затінена, то для чого ви-
саджувати широколисті дере-
ва? Люди повинні пам’ятати, 
що за хаотичне висаджування 
дерев, як і їх зрізання, їм загро-
жує штраф від 350 до 800 гри-
вень. Тому закликаємо усіх, хто 
хоче робити свій внесок в озе-
ленення міста, звертатися до 
нас. Ми підкажемо, що потріб-
но зробити, дерево якої поро-
ди висадити тощо. Для при-
кладу, у місті заборонено ви-
саджувати фруктові дерева. 
Адже вони плодоносять, плоди 
опадають і захаращують тери-
торію, а в обов’язки  двірника 
не входить збирати «врожай». 
Тому дозволяємо  висаджувати 
лише декоративні породи, від-
даючи перевагу хвойним. По-
перше, не потрібно прибирати 
опале листя; по-друге, хвоя за-
лишається зеленою у будь-яку 
пору року; по-третє, виділяє 
фітонциди і знезаражує тери-
торію.

Спілкувалася 
Світлана ВІТРОВА.

Мобільне озеленення 
прикрашає Тернопіль

Про це кореспондент 
«Нашого ДНЯ» розмов-
ляє із завідувачем 
відділу благоустрою 
та екології управління 
житлово-комунального 
господарства 
міської ради 
Олегом Соколовським

ТОВ «Тернопільбуд» має величезний 
ринковий досвід, фінансовий ресурс, 
потужну виробничу базу та міцні 

корпоративні стосунки. 

Фахівці постійно відстежують зміни, що виника-
ють на ринку нерухомості, зводять до мінімуму ри-
зики і планують діяльність на перспективу. Якщо бу-
дівництво в Україні останніми роками загальмува-

лося, то компанія продовжує будувати і, що важли-
во, здає новобудови в експлуатацію.

За інформацією генерального директора ТОВ 
«Тернопільбуд» Василя Лила, торік будівельники 
здали в експлуатацію чотири житлові будинки, а це 
- 223 квартири. А протягом першого півріччя ниніш-
нього року - вже два будинки, у яких отримала жит-
ло 151 сім’я. До кінця року планують здати в екс-
плуатацію ще шість житлових багатоквартирних бу-
динків, де  святкуватимуть новосілля 766 родин. За-
галом цьогоріч товариство зводить 12 будинків на 
1450 квартир. 

Крім житлових помешкань у новобудовах розта-
шовані перукарні, стоматологічні та масажні кабіне-
ти, аптеки, продуктові та промислові магазини, офі-
си тощо.  

Аби мешканці області швидше змогли придбати 
помешкання, «Тернопільбуд» працює за двома на-
прямами державної програми «Доступне житло»: 
3% і «30/70». 

Програма передбачає отримання банківського 
кредиту у розмірі не більше 75% від вартості квар-

тири під 3% річних терміном до 15 років. Перший 
внесок пайовика повинен складати не менше 25% 
від ціни квартири. Нині товариство вже співпра-
цює за цією програмою з «Укргазбанком» і «Ощад-
банком». А також підготували пакет документів для 
проходження акредитації в «Укрексімбанк». 

Із 1 квітня цього року почав діяти ще один напря-
мок програми «Доступне житло» - «30/70». Людина 
самостійно сплачує 70% вартості квартири, а 30% - 
компенсує держава. Основна вимога - перебування 
на квартирному обліку у міськраді. 

У 2012 році за програмою «Доступне житло» у 
«Тернопільбуді» придбали квартири 25 родин, а цьо-
горіч - 15. 

За програмою «30/70» акредитовані два будин-
ки: на вулиці Коцюбинського - 11 помешкань і на ву-
лиці Євгена Коновальця - 10.

Принагідно Василь Лило привітав усіх будівель-
ників Тернопілля та ветеранів галузі з їхнім профе-
сійним святом. А відзначатимуть День будівельни-
ка 11 серпня. 

Ольга ЧОРНА.

А вас цікавить «Доступне житло»?
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- Так. Коли відбува-
ються зміни погоди, до 
лікарів-кардіологів часті-
ше звертаються пацієнти із 
серцево-судинними недуга-
ми, трапляються інфаркти мі-
окарда. Взагалі, нині серцево-
судинні захворювання посіда-
ють перше місце у світі за по-
ширеністю. Україна і наша об-
ласть - не виняток. Кожна тре-
тя людина, згідно зі статисти-
кою, має підвищений артері-
альний тиск. Це - досить зна-
чна цифра. Проблема набула 
соціального характеру. Якщо 
міняється погода, а тиск у лю-
дини високий, потрібно при-
йняти ліки, які його понижу-
ють, аби не допустити небажа-
них наслідків.

- Фахівці прогнозують, 
що в серпні українців випро-

бовуватимуть найсильніші 
за останні п’ятдесят років 
магнітні бурі. І застеріга-
ють: це негативно вплива-
тиме на стан здоров’я.   

- Справді, коли починають-
ся магнітні бурі, частішають 
випадки гіпертензивних кри-
зів, тобто відбувається рапто-
ве значне підвищення артері-
ального тиску.

- Тож деякі серпневі дні 
можуть додати вам робо-
ти?

- На жаль, так... Будемо ба-
чити, яким чином магнітні 
бурі впливатимуть на людей. 
Чи це буде мерехтлива арит-
мія, чи гіпертензивні кризи, чи 
інфаркти... Захворювання мо-
жуть проявлятися по-різному.  

- Борисе Івановичу, може-
те дати поради, яким чином 

можна уберегтися від впли-
ву підвищеної сонячної ак-
тивності і від метеозалеж-
ності загалом?   

- Найперше: метеозалеж-
ні хворі повинні уважно сте-
жити за прогнозами пого-
ди. Гіпертонікам у такі дні не 
варто виходити з дому без лі-
ків. Обов’язково треба міряти 
тиск. Не захоплюватися спирт-
ним або іншими тонізуючими 
засобами. Уникати конфлік-
тних ситуацій. Адже статисти-
ка свідчить: близько 70 відсо-
тків інфарктів, інсультів та гі-
пертонічних кризів трапля-
ються саме під час магнітних 
бур. 

Метеозалежність також 
відчувають люди, котрі страж-
дають порушенням серцевого 
ритму і приймають профілак-
тичні ліки. Знаючи, що перед-
бачається зміна погоди, варто 
прийняти препарат, рекомен-
дований лікарем. 

Чудовим помічним засобом 
від метеозалежності є здоро-
вий спосіб життя. А це - пра-
вильне харчування, помірні фі-
зичні навантаження, уникання 
стресів, відмова від вживання 
надмірної кількості кави. 

- Однак, існує думка, що 
кава - корисна, коли тиск по-
нижений.

- У таких випадках горнят-
ко на день випити можна, але 
не п’ять-шість. Проте треба 
дивитися, як напій впливає на 
людину. Особисто я не реко-
мендував би людям, котрі ма-
ють серцево-судинні захворю-
вання, вживати міцний чай або 
каву. Узвари, трав’яні настоян-
ки, особливо з м’яти, меліси, - 
ось що справді корисне! 

За кордоном вивчали ризик 
виникнення серцево-судинних 

недуг у людей, котрі вживають 
багато кави. І дослідження за-
свідчило: надмірне вживан-
ня цього напою призводить 
до підвищення артеріального 
тиску. 

- Коли погана погода, осо-
бливо, у період затяжних до-
щів, набридливої мжички, 
дехто відчуває депресію. Що-
правда, депресія - діагноз не 
для українців. Про це у нас со-
ромляться говорити. А ось 
на Заході до цієї недуги став-
ляться серйозно.    

- Депресія може вплива-
ти на зміни ритму серця, ар-
теріального тиску… За дани-
ми Всесвітньої організації охо-
рони здоров’я, захворювання 
нервової системи, у тому числі 
і депресія, у 2015 році можуть 
вийти на перше місце у струк-
турі захворюваності населен-
ня в світі. 

- Хто найбільш чутливий 
до змін погоди: літні люди, 
чоловіки, жінки? 

- Від метеозалежності 
страждає половина жіночого і 
третина чоловічого населення 
планети. А ось вікового цензу 
тут не існує. Молоді люди мо-
жуть бути не менш чутливими 
до мінливості погоди, ніж їхні 
батьки. Щоправда, з роками це 
відчувається більше. 

- А чому примхи природи 
сильніше відбиваються на 
жінках? 

- Бо вони - емоційніші, чут-
ливіші та більш пов’язані з 
природою.  

- Яка пора року найнебез-
печніша для метеозалеж-
них людей: спекотні літні 
дні чи зимові холоди?

- Осінньо-зимовий період, 
коли відбувається перехід від 
тепла - до холоду. Саме у цей 

час наше відділення переван-
тажене хворими. 

- Щодо серцево-судинних 
недуг, медики констату-
ють: вони молодшають.  

- І, на жаль, прогресують. 
Десять років тому не було 
стільки випадків гіпертонії, як 
тепер. Ми не говоримо про гі-
пертензію, коли тиск 140-90 у 
нас вважається нормальним. 
На Заході існує інша думка: за 
їхніми мірками - це вже хво-
ра людина. Зростає у нас кіль-
кість інфарктів у молодих лю-
дей. Зараз спостерігаються 
такі випадки у 30-35-річних. 

У європейських країнах 
вдалося досягти зниження 
серцево-судинних захворю-
вань. І не лише завдяки зна-
чним коштам, які там виді-
ляють на медицину, а й за до-
помогою просвітницької ро-
боти. Тамтешній люд  почав 
звертати увагу на стан сво-
го здоров’я, відмовлятися від 
шкідливих звичок, займати-
ся спортом. Результат не заба-
рився. Держава має бути заці-
кавлена, щоб нація була здоро-
ва. І, звісно, кожна людина по-
винна дбати про стан свого са-
мопочуття. А в Україні люди 
більше переймаються політи-
кою, ніж власним здоров’ям. 

- І погана погода тут ні до 
чого…

- Абсолютно! Треба вести 
здоровий спосіб життя, бути 
добрішими, рухатися, мати 
більше оптимізму - і буде мен-
ше недуг, менше відчувати-
меться метеозалежність. Шко-
да, що людина не бажає зміню-
вати стиль свого життя. А коли 
захворіє, то шукає хорошого лі-
каря, який би дав їй таблеточ-
ку - бажано рожевого кольору і 
солодку, - щоб її прийняти, од-
разу виздоровіти і продовжу-
вати жити так, як раніше. На 
жаль, такої універсальної та-
блетки не існує…

Ольга ЧОРНА.

Якщо ви метеозалежні, 
стежте за прогнозом погоди

У серпні людей випробовуватимуть 
сильні магнітні бурі 

Останнім часом погода у нас міняється, наче 
настрій примхливої панночки. І чимало 
людей скаржаться: такі перепади впливають 

на самопочуття. 
У декого підвищується або знижується артеріальний тиск, 

починається головний біль, відчувається втома, з’являється 
слабкість... Реагування організму на зміни погоди дістало на-
зву метеозалежність. За результатами досліджень, її відчуває 
від 40 до 80 відсотків населення.

- Отже, метеозалежність - не вигадка, а хвороба? - 
запитую у завідувача спеціалізованого кардіологічно-
го відділення Тернопільської міської лікарні №2 Бориса               
СТЕПАНЧУКА.     

Маски з молодої літньої 
моркви чудово підходять для 
жирної, проблемної, блідої 

або зів’ялої шкіри.

Для приготування масок краще викорис-
товувати не дуже насичені за кольором коренепло-
ди. Дві добре вимиті (але в жодному разі не чище-
ні) молоді морквини натерти на дрібній тертці або 
подрібнити у блендері разом з жовтком і кількома 
краплями будь-якої рослинної олії.

Маску нанести на обличчя і тримати 20 хвилин, 
після чого акуратно зняти ватним тампоном, про-
соченим гарячою водою.

Так само наносять і маску для проблемної шкі-
ри, але замість жовтка до моркви додають незби-
тий білок і трохи більше олії. 

Живиця Морква 
врятує від прищівРадість завітала  до Наталії 

та Івана Фурманів із 
села Краснолука на 

Лановеччині. Лелека приніс 
їм сина Іванка. У сім’ї вже 
підростає  і донечка – дворічна 
Людочка.

«Матусю,  ось і я»

На фото 
Мирослава 
КОЛОМІЙЧУКА:  

завідувач акушерсько-
гінекологічного 
відділення, 
заслужений лікар 
України Лариса 
Морозюк (друга спра-
ва), акушер пологового 
відділення Лановець-
кої ЦРЛ Валентина 
Костюк із щасливою 
мамою та її синочком.
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– Такі зізнання дуже корис-
ні для розвитку малечі, – за-
значає координатор проекту 
Оксана Ратушняк. – Адже тоді 
вони відчувають себе впевне-
ніше і стають щасливішими. 
Вони починають розуміти, що 
таке любов, як її отримувати 
і проявляти. Адже саме в сім’ї 
діти вчаться будувати свої сто-
сунки з іншими людьми.

Три родини, любовні зізна-
ння яких виявилися найкра-
щими, отримали в подарунок 
подорож по Тернопільському 
ставу на яхті «Світлана», про-
гулянку на катері «Капітан Па-
рій» та квитки у кінотеатр на 

мультфільм.
І батьки, і діти не сподіва-

лися, що саме їх листи стануть 
найкращими. Зізнаються, пи-
сали від щирого серця.

– Ми не хотіли описувати, 
які хороші наші діти, – каже 
Орест Лабяк. – Адже насправ-
ді батьки люблять своїх донь-
ку чи сина не за їхні таланти, а 
просто за те, що вони є.  

Наталя Пошелок написала 
про свою донечку Юлю і роз-
містила посилання на лист на 
її сторінці у соцмережі. Сама ді-
вчинка і її друзі були приємно 
вражені таким зізнанням.

– Завжди знала, що мама 

мене любить, але так приємно 
було про це прочитати. Я та-
кож дуже сильно люблю свою 
матусю, – ділиться враження-
ми Юля Пошелок. 

Власник яхти Станіслав 
Стадник каже, що з радістю по-
годився прокатати перемож-
ців конкурсу, адже такі заходи 
дуже потрібні сьогодні. Вони 
допомагають дорослим зрозу-
міти своїх дітей, побачити, які 
вони насправді і сказати їм ті 
найважливіші слова, які інко-
ли не вдається вимовити у бу-
денному житті та шаленому 
ритмі сучасного світу.

Юля ТОМЧИШИН.

Учора відбулося 
урочисте 
закриття проекту 

нетрадиційної освіти для 
тернопільської молоді 
«Школа молодої еліти». 

Дев’ятнадцять хлопців та ді-
вчат отримали сертифікати  про 
закінчення школи із рук місько-
го голови Сергій Надала. 

– В основу школи покладена 
концепція ідеальної держави ви-
датного українського економіс-
та Богдана Гаврилишина, – за-
значив керівник програми Лю-
бомир Шимків. – Цей проект за-

родився тому, що звичайна школа не дає молодим людям всьо-
го, що потрібно, аби гідно конкурувати в житті. Тому ми створи-
ли платформу для обміну неформальними знаннями. Наші ви-
хованці спілкувалися з бізнесменами, підприємцями, політика-
ми,  громадськими діячами, здобуваючи досвід та цінні знання.

Випускників «Школи молодої еліти» привітав міський голова 
і побажав усім активно влитися в громадське життя міста.

– Ці додаткові знання, які ви отримали під час навчання, до-
поможуть вам у майбутньому здобути належне місце в суспіль-
стві, – зазначив Сергій Надал. – «Школа молодї еліти» є унікаль-
ним проектом і, на мою думку, дуже потрібним. Сподіваюся, це 
навчання стане для вас поштовхом використати ваш потенціал, 
знання та енергію на розвиток Тернополя і України. Адже саме 
ви є тим поколінням, яке може змінити нашу країну та весь світ. 

Юля ТИМКІВ.

За любов до дітей 
– подарунки
Цього літа 

тернополяни мали 
унікальну нагоду 

зізнатися в любові своїй 
малечі. Оригінальний 
конкурс «Моя дитина – 
найкраща» організувала 
громадська організація 
«Центр розвитку 
Тернопільщини»  для 
того, щоб навчити батьків 
говорити слова любові 
своїм донькам і синам.

У Тернополі – 
елітний випускний

Стосовно підприємливо війта відкрили 
кримінальне провадження.

Як повідомили у прокуратурі області, цей випадок 
стався в одному з населених пунктів Зборівського району. Вста-
новлено, що посадовець незаконно прийняв на баланс селищної 
ради гідротехнічні споруди, які перебувають на балансі держав-
ного підприємства «Укрриба». Надалі ці споруди керівник села... 
продав.

Кримінальне провадження стосовно війта розпочали за ч. 3 
ст. 365 КК України (перевищення влади або службових повно-
важень). За скоєне посадовцю загрожує до 10 років позбавлен-
ня волі.

Тернополянин за 
незаконні розваги 
з 16-річною 

мешканкою Зборова  
може потрапити за грати. 

Як розповіли в прокурату-
рі області, впродовж трьох мі-
сяців чоловік систематично 
розпивав з неповнолітньою 
спиртні напої. Робив це у її рід-
ному місті. 

За доведення підлітка до 
сп’яніння правоохоронці нео-
дноразово складали стосовно 

правопорушника адміністра-
тивні протоколи. Чоловіка 
тричі притягували до адміні-
стративної відповідальності.

Проте, тернополянин про-
довжував споювати 16-річну 
дівчину.

За фактом втягнення не-
повнолітніх у пияцтво проку-
ратура Зборівського району 
розпочала кримінальне прова-
дження. Тепер чоловікові, згід-
но з санкцією інкриміновано-
го злочину, загрожує до 7 ро-
ків позбавлення волі. 

Податкова соціальна пільга - 
це можливість платника податків 
(громадянина) зменшити нарахо-
ваний загальний місячний опо-
датковуваний дохід у вигляді за-
робітної плати. Сума, на яку змен-
шується загальний місячний опо-
датковуваний дохід, визначаєть-
ся як відсоток прожиткового міні-
муму для працездатних осіб.

Податкова соціальна пільга 
застосовується до доходу, нарахо-
ваного на користь платника по-
датку протягом звітного подат-
кового місяця як зарплата (а та-

кож інші, прирівняні до неї згід-
но із законодавством виплати, 
компенсації та винагороди), якщо 
його розмір не перевищує суми, 
що дорівнює розміру місячного 
прожиткового мінімуму, який діє 
для працездатної особи на 1 січ-
ня звітного податкового року, по-
множеного на 1,4 та округлено-
го до найближчих 10 гривень. У 
2013 році - 1610 гривень.

Податкова соціальна пільга до 
31 грудня 2014 року надається у 
сумі, що дорівнює 50-відсотково-
му розміру прожиткового мініму-

му для працездатної особи (у роз-
рахунку на місяць), встановлено-
му законом на 1 січня звітного по-
даткового року. Оскільки прожит-
ковий мінімум для працездатних 
осіб на 1 січня 2013 року скла-
дає 1147 гривень, то цьогоріч-
ний розмір податкової соціальної 
пільги становить 573,50 гривні.

Довідки за тел.: 15-07, 
52-12-27.

Інформаційно-
комунікаційний відділ 

ТОДПІ ГУ Міндоходів 
в області. 

За ці кошти чиновник 
обіцяв «швидко 
й без перешкод» 

зареєструвати право на 
нерухоме майно.

Зокрема, мешканець Тер-
нополя звернувся до одного з 
районних територіальних під-
розділів реєстраційної служ-
би з проханням зареєструвати 
право власності на дві земель-
ні ділянки та видати йому від-
повідні свідоцтва. Головний 
спеціаліст служби взявся до-
помагати чоловіку, проте, за 

свої послуги зажадав 400 дола-
рів неправомірної вигоди.

Правоохоронці затрима-
ли реєстратора «на гарячому» 
при отриманні ним грошей. 

Стосовно чиновника від-
крили кримінальне прова-
дження за ч. 4 ст. 368 КК Укра-
їни (одержання неправомірної 
вигоди службовою особою). За 
скоєне йому загрожує до 10 ро-
ків позбавлення волі з конфіс-
кацією майна.

У якості запобіжного захо-
ду суд обрав підозрюваному 
домашній арешт. 

Трагічно міг 
завершитися для 
16-річної мешканки 

Львівщини відпочинок на 
Тернопільському ставі. 

Намагаючись навчитися пла-
вати, дівчина стала тонути. На 
щастя, чоловік, котрий рибалив 
неподалік, побачив темний силу-
ет, який то пірнав під воду, то зно-
ву з’являвся поверх хвиль, і витяг-
нув напівпритомну дівчину на бе-
рег.

Рятівником виявився терно-
полянин Микола Овсейко. Раніше 
чоловік працював дільничним у 
місцевому райвідділі міліції, нині 
– на пенсії. У той день на березі 
було чимало людей, але ніхто з них не наважив-
ся пірнути. Пан Микола, щойно почувши крик 
про допомогу, кинувся на поміч.

Пропливши декілька десятків метрів, він 
підхопив тіло дівчини та, зібравши всі сили, по-
спішив до берега. На суші, поки очевидці викли-
кали «швидку», почав надавати першу долікар-
ську допомогу. За словами медиків, які прибули 
на місце події, саме зібраність та професійні дії 
пенсіонера дозволили  врятувати потерпілу.

– Стрибаючи у воду, я думав лише про те, що 
хтось потребує моєї допомоги, – зізнався Мико-
ла Овсейко, – Уже згодом, коли дівчину забра-

ла швидка, усвідомив небезпеку. Нас завжди 
вчили, що у подібних ситуаціях необхідно зня-
ти власний одяг, аби потерпілий не зміг потяг-
нути тебе під воду, та в цій ситуації навіть на це 
не було часу.

Зараз молода львів’янка оговтується після 
страшного випадку та дякує своєму рятівнико-
ві за його відважний вчинок.

В обласному управлінні внутрішніх справ 
теж відзначили вчинок колишнього міліціо-
нера. За небайдужість, людяність та мужність 
його нагородили листом подяки та подарували 
спінінг для улюбленої риболовлі.

Вчилася плавати і ледь не втонула...

Податкова соціальна пільга: кому і скільки?

Державний реєстратор вимагав 
у тернополянина 400 доларів хабара

На Тернопіллі селищний 
голова продав… гідроспоруди

За споювання неповнолітньої – 7 років тюрми
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Фотофакт

Правда 
Костянтина 

Чернеця
Після візиту до обласної 

державної екологічної інспек-
ції приватний підприємець 
Костянтин Чернець завітав 
у редакцію «Нашого ДНЯ» та 
емоційно розповів про заанга-
жованість Лановецької міської 
ради і зокрема міського голови 
Івана Ткачука.

На переконання відвідува-
ча редакції, вже роками  йде 
спланована та добре органі-
зована боротьба на знищен-
ня зооботанічного саду «Ла-
новецький», який він очолює.  
Нормальній діяльності цього 
ексклюзивного для області за-
кладу не тільки ніхто не допо-
магає матеріально чи фізично, 
а, навпаки, місцева влада ро-
бить усе, щоб унеможливити 
навіть саме існування зоопар-
ку місцевого значення. На під-
твердження своїх слів Костян-
тин Чернець навів серйозні та 
обґрунтовані аргументи, що й 
спонукало журналістів до де-
тальнішого з’ясування ситуа-
ції безпосередньо на місці.

Десять гектарів прилеглої 
до ошатного міського стаді-
ону паркової зони, й справді, 
могли б стати чудовим місцем 

для відпочинку ланівчан, гос-
тей міста та для тих, хто про-
їжджає через райцентр трасою 
на Київ.

Власне, зооботанічний сад 
розмістився тільки на двох з 
половиною гектарах. По пери-
метру його обгородили, а на  
вхідній брамі повісили масив-
ну колодку. Костянтин Андрі-
йович розповідає про своє ді-
тище охоче, як, до речі, і про 
те, чому останнім часом зму-
шений більше ходити по су-
дах, відстоювати свою пози-
цію у різних інстанціях, листу-
ватися з місцевою владою, ніж 
виконувати свої безпосередні 
обов’язки.

Через усю територію зоо-
саду протікає широкий рівчак, 
від якого доноситься неприєм-
ний запах. Це, так би мовити, 
аварійний скид каналізацій-
них стоків, а ще -  основна при-
чина конфлікту між підприєм-
цем і міськрадою. 

Намарно детально пере-
повідати нарікання  та скар-
ги Чернеця на неадекватну, 
за його ж словами, поведінку 
міського голови, бездіяльність 
природоохоронних та правоо-
хоронних органів. Пристосова-
ний  у невеличкому господар-
ському будинку робочий кабі-
нет підприємця зараз більше 
нагадує канцелярію – усі сто-

ли встелені листами, отрима-
ними на запити відповідями, 
судовими ухвалами, ксероко-
піями основних положень еко-
логічного законодавства. Май-
же чверть віку ця людина на-
магається фактично самотуж-
ки зупинити всіх, хто, на її пе-
реконання, може зашкодити 
зоопарку. Бореться з перемін-
ним успіхом, а нерідко й собі на 
збиток, проте бажання зберег-
ти зооботанічний сад завжди 
додає сил та впевненості у по-
шуках своєї правди.

Правда 
Івана Ткачука

За словами міського го-
лови, місцева влада також не 
проти, щоб ланівчани мали чу-
дове місце для відпочинку, а 
їхні діти могли побачити ек-
зотичних тварин, птахів та ди-
вовижні рослини. Однак, Іван 
Ткачук відверто зізнався, що 
вже не вірить Костянтину Чер-
нецю. Він глибоко сумніваєть-
ся у щирості намірів підприєм-
ця працювати на перспективу.

Кілька років тому зголо-
сився інвестор, який був гото-
вий вкладати кошти в обла-
штування парку та відновлен-
ня діяльності зооботанічного 
саду. Проте, наголосив міський 
голова, саме через непосту-

пливість нинішнього керівни-
ка зоопарку, розпочату справу 
не вдалося завершити. Як до-
каз, Іван Ткачук показав вже 
готову картографію місцевос-
ті, за виготовлення якої запла-
тили чималі гроші.

Також Іван Панфілович зі-
знався, що відведення каналі-
заційних стоків та споруджен-
ня комплексу сучасних очис-
них споруд його хвилює чи не 
найбільше, проте вирішен-
ня цього питання залежить 
не тільки від бажання місце-
вої влади. Необхідні проекти 
вже готові. Але, щоб розпочати 
таке масштабне для райцен-
тру будівництво, Ланівці спо-
діваються на обіцяну допомо-
гу Кабміну, а відтак – на міль-
йони гривень з держбюджету. 

 Істина 
між двох вогнів
Порівнюючи трактуван-

ня тієї чи іншої ситуації мої-
ми співрозмовниками, мимо-
волі дійшов висновку, що ко-
жен з них не був до кінця від-
вертим. Наприклад, з розпові-
ді Костянтина Андрійовича ді-
знався факти, які так і зали-
шив без коментарів Іван Пан-
філович. А от, згадуючи про ін-
вестора, міський голова роз-
повів про речі, які чомусь за-
мовчував підприємець. Саме 
це й спонукало до думки, що 
справжня, а не «для публіки», 
суть конфлікту криється не в 

обопільній фанатичній турбо-
ті моїх героїв про майбутній 
«Діснейленд» у Ланівцях, а у 
подальшій долі цілком реаль-
них десяти гектарів землі. Та 
це лише журналістська версія, 
а не аргумент у пошуку істини.

Насправді ж, істина у тому, 
що у дев’яностих роках мину-
лого століття у зооботанічно-
му саду було більше трьохсот 
тварин п’ятдесяти видів. Тут 
культивували майже вісімсот 
різновидів нетипових для на-
шого краю рослин. У штаті зо-
опарку працювали десятеро 
спеціалістів та робітників.  

Тепер ні оленя, ні косулі тут 
не побачиш - їх просто немає. 
Тільки поодинокі крики кіль-
кох представників пернатих 
та хрюкання чорнобокої сви-
номатки «Нюрки», яка ось-ось 
має опороситися, розганяють 
застійне повітря над замкну-
тою на колодку територією, а 
ще – сморід від нечистот, які 
також колись не текли у від-
критому річищі.

Як на мене, істина й у тому, 
що поки місцева влада не може 
вирішити  проблему з каналі-
заційними стоками, її, цю вла-
ду, як не парадоксально, вла-
штовує такий стан справ у пар-
ковій зоні. Адже, поки тут пре-
валює сморід, а не аромати 
різнотрав’я та квітів, про об-
лаштування будь-якого місця 
для відпочинку людей годі й 
думати. Можливо тому завжди 
прямолінійний та нерідко не-
стриманий Іван Ткачук мовчки 
терпить всі образи та випади 
на свою адресу і не поспішає 
розв’язувати проблему за до-
помогою депутатського корпу-
су чи громадськості. І даремно, 
адже тимчасова депутатська 
комісія, залучивши до своєї ді-
яльності спеціалістів, екологів  
та незалежних експертів, може 
не лише детально вивчити си-
туацію, а й запропонує вірне 
рішення на користь громади. 

Яке саме? Не мені судити. 
Знаю тільки, що поки у кон-
флікті почергово домінувати-
муть дві правди, істина непо-
мітно зникне, як тварини із 
зоопарку, або ж тихо потоне у 
багнюці, яка перетнула його 
територію. В обох випадках ла-
нівчани від цього не виграють.

Дві  правди  однієї  істини,

Перед тим, як писати ці рядки, ще раз уважно прослухав 
записи, зроблені під час журналістського відрядження у 
Ланівці, і зрозумів, що диктофон мені не допоможе. 

Дуже різними були думки моїх співрозмовників, діаметрально протилежни-
ми їх судження та висновки. Кожен міцно стояв на своїй позиції, мав свою прав-
ду, яку, очевидно, відстоюватиме до кінця - до повної  перемоги чи до болючої по-
разки. Та навіть це – неважливо. Значно більше непокоїть, ланівчан зовсім інше – десять гекта-
рів землі природоохоронного фонду у центрі міста впродовж десятиліть перетворюються у зону 
підвищеної екологічної небезпеки. 

 або Чи пікетуватиме  
  «Нюрка» з поросятами  
    Лановецьку міську раду?

…Зоопарк без тварин, каналізаційні сто-
ки під відкритим небом. Це тільки на перший 
погляд між першим і другим не існує прямо-
го взаємозв’язку. Насправді ж, він стає оче-
видним, коли зазначити, що обидва учасники 
конфлікту, намагаючись збороти один од-
ного у суперечці, навіть не підозрюють, що 
є інший варіант святкувати перемогу – по-
розумітися, знайти спільні інтереси, досяг-
ти компромісу, виробити єдину стратегію 
і планомірно підкріплювати її практични-
ми діями. Не скаргами чи «плановими» пере-
вірками, не один проти одного, як на боксер-
ському рингу, а разом – в одній команді. 

На завершення нашої розмови Костян-
тин Чернець пообіцяв, що, «коли зовсім на-
стане край», посадить «Нюрку» з приплодом 
у причіп, який змайстрував заздалегідь, та 
повезе її на пікет під міськраду.

Не знаю чому, але я у це повірив. 
Олег ГРУШКОВИК.

Фото Мирослава КОЛОМІЙЧУКА.
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Успіхи директора поляга-
ють у тому, що вона до безтя-
ми закохана у свою нелегку пра-
цю. Бо переконана: завдяки про-
фесіям, яких навчають у ліцеї, 
цей світ стає кращим. Затиш-
на будівля закладу розташова-
на в Тернополі на вулиці Чорно-
вола, 10. Тут готують кравців, 
закрійників-модельєрів одягу, 
взуттєвиків, демонстраторів мо-
делей зачісок. А ще – операторів 
комп’ютерного набору, фотогра-
фів, електромонтажників з освіт-
лення та освітлювальних мереж, 
слюсарів-електрики з ремонту 
складно-побутової техніки та ін-
ших. Ці професії – на всі часи.

Становленню директо-
ра з 29-річним стажем переду-
вали навчання в Львівському 
технікумі легкої промисловос-
ті та Івано-Франківському пе-
дагогічному інституті. Згодом 

пані Ганна працювала техноло-
гом підготовчо-закрійного цеху 
Івано-Франківської швейної фа-
брики, пізніше – майстром у бри-
гаді з пошиття хутряних жіно-
чих пальт на добре відомій тоді в 
Україні Львівській швейній фір-
мі «Маяк». І все це у ще зовсім 
молоді роки. Вже тоді вона ви-
ховала в собі міцність характеру, 
силу слова, справедливий підхід 
до працівників. А за 40 років пра-
ці в ліцеї (раніше – професійно-
технічне училище №11) Ганну 
Миколаївну працівники знали 
як майстра виробничого навчан-
ня, бібліотекаря, заступника ди-
ректора з навчально-виховної 
роботи, і з 1985 року й до сьогод-
ні – як директора закладу. Вона 
ще й викладач вищої категорії, 
багато років навчає спецпред-
мету «Технологія виготовлення 
одягу». 

Ганні Миколаївні притаман-
ний гарний смак, сміливість і по-
шук. Вважає, що не можна заци-
клюватись на матеріальному, 
необхідно дбати про інтелекту-
альний розвиток, любити дору-
чену справу – все інше неодмін-
но буде. 

Кредом її життя є вислів ві-
домого письменника-гуманіста 
Теодора Драйзера: «Немає в сві-
ті нічого вічного, крім добро-
ти, безкорисливої людської до-
броти». І таку доброту вона несе 
крізь усе життя. 

Ось один із вчинків, який 
засвідчує це. Дівчину-сироту, 
яка прийшла в ліцей з школи-
інтернату, одногрупники запро-
сили на релігійне свято в своє 
рідне село на Тернопіллі. Там 
вона зустріла місцевого юнака, і 
вони покохали одне одного. Про-
те мама хлопця була проти одру-
ження, адже хотіла шанованих 
сватів. Оскільки молоді люди не 
мали підтримки ні від кого, то 
Ганна Миколаївна поїхала в село 
зі своїм чоловіком. І їхні перекон-
ливі слова допомогли. Пара від-
гуляла весілля, тепер у сім’ї є уже 
двоє діток. Проте і досі директор 
не забуває про свою випускни-
цю, допомагає молодятам ма-
теріально, підтримує материн-
ськими порадами.

Взагалі, вона по-
справжньому вболіває за кож-
ного зі своїх випускників. Зна-
чна частина з них продовжує 
навчання у вишах. Ліцей спів-
працює з Тернопільським на-
ціональним педагогічним уні-
верситетом та Київським націо-
нальним університетом культу-
ри і мистецтв, які надають дітям 
пільги при вступі. 

Завдяки цілеспрямованій ро-
боті керівника вихованці ліцею 
креативні й успішні. Торік учні 
груп перукарів здобули друге і 
третє місця в обласному конкур-
сі «Чарівна зачіска». У Міжнарод-
ному центрі культури і мистецтв 
у Києві ліцеїсти зачарували при-
сутніх тематичною колекцією 
вбрання, у якій показали особли-
вості одягу різних регіонів Укра-
їни. Пишаються у закладі двома 
народними колективами. Один з 
них – художній театр моди «Фе-
єрія краси» недавно відзначив 
16-річчя. Цей відомий колектив 
на Всеукраїнському фестивалі 
театрів моди отримав друге міс-
це. Разом з учнями його керівник 
Мар’яна Пак не лише створюють 
колекції одягу, а й придумують 
сюжети для сценічних поста-
новок. Оригінальні презентації 
влаштовують і учасники народ-
ного художнього поетичного те-

атру «Рампа», яким керує Олек-
сандра Бартків.

Ганна Миколаївна з вели-
кою приємністю згадує кра-
щих випускників ліцею. Чимало 
з них відкривають власні спра-
ви. Саме тут колись навчалася 
відома тернопільська дизайнер-
ка Оксана Бачинська, яка розро-
бляє ексклюзивний одяг для жі-
нок. Заснували в Тернополі свої 
малі побутові фірми з пошиття 
та ремонту взуття брати Орест і 
Нестор Салаваги, Зіновій Рудаке-
вич. Створили приватні перукар-
ні Зоя Комарчук, Оксана Мигаль, 
Оля Михайлин...

Успіхами своїх вихованців 
директор завдячує викладачам, 
майстрам виробничого навчан-
ня, вихователям гуртожитку, 
господарникам. Чимало спеціа-
лістів працюють у ліцеї десятки 
років: Дмитро Дворський, Ганна 
Барабух, Іванна Штик, Людмила 
Гогусь, Василь Задорожний, Зе-
новій Ремінник, Галина Майка... 
Не відстають у професіоналіз-
мі й молоді: Інна Суп, Ліля Кара-
шевська, Володимир Гевко, Люд-
мила Богуславець, Олена Грушко 
та багато інших. 

Розуміють і підтримують 
Ганну Миколаївну вдома. Ви-
ростили вони з чоловіком двох 
гарних доньок: Тетяну – докто-
ра економічних наук, професо-
ра ТНЕУ та Наталю – економіс-
та централізованої бухгалтерії 
профтехосвіти управління осві-
ти і науки облдержадміністра-
ції. Тішать серце і внуки. Най-
старша – Христина закінчила з 
відзнакою два виші, нині навча-
ється за магістерською програ-
мою в Австрії. Пишається Ганна 
Миколаївна і внуком Назарієм 
– студентом ТНЕУ та внучкою-
медалісткою Мартою. Наймо-
лодша Зоряна ще навчається в 
школі. 

Щастя для цієї жінки – це на-
солоджуватися кожним прожи-
тим днем і творити добро на 
землі. Тому знову повняться сті-
ни ліцею голосами учнів,  які 
обов’язково стануть професіона-
лами обраної справи.

Інна МАТУШ.

Надія  
Ворончій, 
заступник дирек-
тора з навчально-
виховної роботи:
– Професіоналізм, 
уважне ставлення 
до кожного, прин-
циповість, наполе-

гливість, висока порядність – і це ще не 
всі позитивні якості такого керівника, 
яким є Ганна Миколаївна. Чарівна й до-
брозичлива, а водночас – настирлива та 
безкомпромісна, коли необхідно відсто-
яти справедливість.

Леся  
Гордійчук,
заступник дирек-
тора з навчально-
виробничої діяль-
ності:
– Колись мені пощас-
тило навчатися у гру-
пі Ганни Миколаївни. 

Пам’ятаю, як легко, доступно та цікаво 
проходили заняття. На своїх уроках вона 
навчала нас не тільки кравецької справи, 
а й прищеплювала любов до обраної про-
фесії. Прислухавшись до її порад, я продо-
вжила навчання у цьому ж закладі, а зго-
дом знову повернулась сюди вже педаго-
гом. Ганна Миколаївна зуміла створити 
дружній колектив, у якому ми всі із задо-
воленням працюємо.

Клавдія  
Іванюк,
старший майстер:
– Щаслива з того, що 
31 рік працюю в ко-
манді Ганни Мико-
лаївни, людини му-
дрої, доброї, терп-
лячої, з щедрою ду-

шею. І мої перші враження про неї не 
змінилися протягом усіх цих років.
Ганна Берегуляк,
бухгалтер, викладач:
– У Володимира Вихруща є слова: «Жит-

тя не тільки солов’ї, 
але й  наука вічна і 
бої». Такою є і Ган-
на Миколаївна. Ви-
моглива та розу-
міюча, толерант-
на й уважна до кож-
ного працівника та 
учня. Вона пам’ятає 
про день народжен-

ня всіх працівників. Коли треба – посва-
рить чи підтримає, дасть пораду і по-
радіє. 
Ярослава  
Піжицька,
комендант  
гуртожитку:
– Моє дитинство 
практично мину-
ло в стінах цьо-
го навчально-
го закладу, адже 
у гуртожитку, де зараз я комендан-
том, раніше працювала моя мама. Тож 
пам’ятаю Ганну Миколаївну молодою, 
але рішучою та вимогливою. Вона осо-
бливо піклується про учнів, які меш-

кають у гуртожитку, аби для них були 
створені домашні комфортні умови.

Дмитро  
Дворський,
голова профспілко-
вого комітету,  
майстер виробничо-
го навчання:
– Я завжди дивував-
ся, як змогла ця тен-
дітна жінка взяти 

на себе таку велику відповідальність? 
Адже бути директором не кожен змо-
же. Це і комплектація груп, підбір квалі-
фікованих кадрів, насичення матеріаль-
ної бази, оновлення кабінетів і майсте-
рень. Але Ганна Миколаївна – людина 
особливого таланту, якій хочеться при-
святити ці поетичні рядки:
Директоре! Учителю! Колего!
Бажаю щиро Вам
Ще літ і літ під Долі оберегом!
І хай таланить думам і словам.
Хай сіється розумне, добре, вічне
І мрія Ваша й праця титанічна,
І Ваш талант, і Ваша доброта!

Цю милу і добру жінку, невисокого зросту, з 
теплим і щирим поглядом знають не лише 
в області, а й за її межами. Відмінник освіти, 

заслужений працівник освіти України, директор 
Тернопільського професійного ліцею моделювання 
одягу та перукарського мистецтва Ганна Шинкарук 
уже 40 років віддає тепло свого серця учням, колегам. 
Вислухати, зрозуміти, пояснити, поспівчувати та 
розрадити – у цьому вся Ганна Миколаївна. Завжди 
усміхнена, сучасна, доброзичлива, товариська, мудра. 
За те її люблять і поважають.

«Немає в світі 
нічого вічного, 
крім доброти, 

безкорисливої 
людської 

доброти...»

Про свого директора говорять працівники ліцею

Газета «Наш ДЕНЬ» приєднується до всіх цих гарних слів. Бажаємо вам, шановна Ганно Миколаївно, талановитих учнів, розуміння 
колег, підтримки близьких. Праця педагога, керівника – нелегка, та лише завдяки їй кожен з нас знаходить своє місце у житті. 
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Через глобальне 
потепління 1,4 тисячі міст 

США підуть під воду?

Понад 1,4 тис. міст у США ризи-
кують піти під воду до 2100 року че-
рез зростання рівня Світового оке-
ану, повідомляє американський на-
уковий журнал PNAS. Видання поси-
лається на наукову роботу дослідни-
ка з незалежної організації «Climate 
Central» Бенджаміна Страусса. Дослід-
ник наголошує: у результаті глобаль-
ного потепління рівень води Світово-
го океану зростає приблизно на 127 
сантиметрів. Він приділив особливу 
увагу штатам Флорида і Луїзіана. Так, 
150 міст Флориди з населенням 2,7 
млн. осіб і 114 міст Луїзіани, де прожи-
ває 1,2 млн. людей, знаходяться у ве-
ликій небезпеці. Серед інших штатів, 
яким загрожує затоплення - Каліфор-
нія, Нью-Джерсі, Північна Кароліна. У 
зв’язку із загрозою глобальних кліма-
тичних змін Пентагон уже почав вжи-
вати заходи безпеки.

Табу на макіяж 
та міні-спідниці

В Росії приступили до створен-
ня федерального кодексу шкільної 
честі. У ньому будуть записані пра-
вила поведінки та норми зовнішньо-
го вигляду  школярів і вчителів. Педа-
гогів мають намір позбавити індиві-
дуальності в одязі через неприховану 
сексуальність, яка занепокоїла депута-
тів з «Єдиної Росії». Мовляв, такі вчи-
телі не можуть бути прикладом для ді-
тей. У кодексі хочуть узаконити крите-
рії можливого стилю одягу та аксесуа-
рів для викладачів:  заборонити одяга-
ти дуже короткі спідниці, глибоке де-
кольте та яскраво фарбуватися.

800 мільйонів громадян 
безкоштовно 

годуватиме влада Індії
Парламент країни почав роз-

гляд програми субсидування про-
довольством двох третин населен-
ня держави. Ключовий елемент до-
кумента - положення про національ-
ну продовольчу безпеку. Це коштува-
тиме державі майже 24 мільярди до-
ларів на рік. Згідно із законопроектом, 
уряд зобов’яжеться надавати по п’ять 
кілограмів зерна щомісяця 800 мільйо-
нам людей. Критики називають такий 
крок популістським. І прогнозують, що 
він призведе до банкрутства держави. 
Прибічники ж проекту наполягають, 
що це допоможе подолати бідність. 

Казахи і таджики 
не знайшли канцерогенів 

у цукерках «Roshen»
У Таджикистані не виявили жод-

них порушень щодо якості та без-
пеки виробів української фабрики 
«Roshen», повідомило радіо «Азія-
Плюс». «Ми постійно проводимо пере-
вірку продуктів, які завозять в Таджи-
кистан. Жодного разу у продукції цієї 

фабрики не було виявлено недоліків, 
вся продукція відповідала норматив-
ним документам. Після того, як ЗМІ по-
чали мусувати цю тему, ми, за пропо-
зицією МВС, знову провели перевір-
ку, але з того, про що писали російські 
ЗМІ, нічого не підтвердилося», - ска-
зав заступник директора Агентства зі 
стандартизації, метрології, сертифіка-
ції та торгової інспекції при уряді Та-
джикистану Ібодулло Курбонов. І під-
креслив, що «суперечка навколо про-
дукції «Roshen» - це політична гра між 
Україною і Росією». Жодних небезпеч-
них речовин в українському шоколаді 
не знайшов і Казахстан. 

Зміни клімату впливають 
на рівень насилля 

у суспільстві
У колективному дослідженні вче-

них ряду країн зроблено висновок, 
що на рівень насилля у суспільстві 
впливають зміни клімату, зокрема 
аномально висока температура. До-
повідь про це дослідження опубліку-
вав науковий журнал «Science». Сплеск 
насилля викликала недавня спека в Ін-
дії та у регіонах США минулого року. 
Вчені також проводять паралелі між 
підвищенням температури й міжет-
нічними зіткненнями у деяких країнах 
Європи та Африки.

Іноземці масово 
залишають Італію

Робочих перспектив для інозем-
ців в Італії стає дедалі менше, тому 
зростає число мігрантів, котрі зали-
шають Апенніни, свідчать дані ста-
тистичного відомства Італії ISTAT. 
Так, упродовж останнього року з кра-
їни виїхали на 17,9 відсотка інозем-
ців більше, ніж попереднього. Згідно з 
офіційними даними, кількість інозем-
ців, які «виписалася» з Італії у зв’язку з 
переїздом, склала 38 тисяч осіб. Однак 
ці дані, швидше за все, дуже занижені, 
зазначають демографи. Адже велика 
частка тих, хто виїжджає, просто не по-
відомляє про це відповідні служби. 

Бельгійські вчені хочуть 
навчити коропів шукати 

потопельників
Бельгійські вчені із Льєжського 

університету планують навчити ко-
ропів шукати потонулих людей, по-
відомляють місцеві ЗМІ. «Практичне 
застосування нашої роботи у рамках 
удосконалення пошуку тіл у водному 
середовищі полягає в тому, щоб випус-
кати забезпечених передавачами ко-
ропів і стежити за їх переміщенням до 
того, як вони знайдуть потопельника», 
- сказав керівник університетського 
підрозділу біології професор Паскаль 
Понсен. І пояснив: коропам не страшні 
низькі температури, погана видимість 
та невелика кількість кисню у воді. На 
думку Понсена, ці якості ідеально під-
ходять для пошуку тіл людей у кала-
мутній і забрудненій воді. Короп ви-
ростає до великих розмірів, тому йому 
можна легко вживити датчик, який 
відстежить його пересування. 

33 країни надали 
гуманітарну 

допомогу Україні
Протягом цього року найбільше 

гуманітарної допомоги до України 
надійшло з Німеччини, Польщі, Ні-
дерландів, Швейцарії, США, повідо-
мили у Мінсоцполітики. Також гума-
нітарна допомога надходила з Австрії, 
Бельгії, Білорусі, Болгарії, Англії, Греції, 
Данії, Ізраїлю, Індії, Ірландії, Ісландії, 
Іспанії, Італії, Канади, Китаю, Ліхтенш-
тейну, Люксембургу, Малайзії, Норвегії, 
ОАЄ, Росії, Туреччини, Угорщини, Фін-
ляндії, Франції, Чехії, Швеції та Японії. 
Загалом надійшло 1496 заявок про на-
мір іноземних країн надати гуманітар-
ну допомогу Україні. Найбільше допо-
моги отримали лікарняні заклади, си-
ротинці і релігійні організації. 

Сім відсотків території 
держави - звалища

Голова всеукраїнської екологіч-
ної ліги Тетяна Тимочко заявила під 
час круглого столу з питань проблем 
поводження з відходами в Україні, 
що звалища у нашій державі займа-
ють більшу територію, ніж природ-
ні заповідники. Так, за її словами, пло-
ща території, заваленої сміттям, скла-
дає сім відсотків від усієї території на-
шої держави, а площа об’єктів природ-
ного заповідного фонду - близько 4,5 
відсотка. Санкціоновані і несанкціоно-
вані полігони, звалища продовжують 
збільшуватися, а природні заповідни-
ки - майже ні. Це свідчить, що ніхто у 
владних структурах не хоче і не вміє за-
йматися питаннями екології. 

Польща видає 
все більше віз

Польські консульства в першій 
половині цього року видали в Укра-
їні майже 326 тисяч віз, що на 14 ти-
сяч більше, ніж за аналогічний пе-
ріод минулого року. За даними МЗС 
Польщі, які наводить УНІАН, найбільше 
віз традиційно видало польське кон-
сульство у Львові (164,3 тис.). До трій-
ки лідерів увійшли також представни-
цтво у Луцьку та Києві. Прес-служба мі-
ністерства, щоправда, не надала даних 
про те, скільки з виданих віз були шен-
генськими, національними, а також 
дані про кількість виданих довгостро-
кових віз.

Чи зростають тиражі 
україномовних 
видань у Росії?  

Відповідно до найновіших да-
них, останнім часом в Україні стрім-
ко зростає тираж видань російською 
мовою. Станом на 1 серпня загальний 
тираж виданих книг українською мо-
вою склав 14318,8 тис. примірників, 
російською - 12983,4 тис. Загалом цьо-
го року випустили 13 тис. 653 найме-
нувань книг і брошур тиражем 35 тис. 

231. Таку цифру озвучили у Книжко-
вій палаті. Перше місце за кількістю 
видань і тиражами посідають публіка-
ції українською мовою, друге місце - у 
російськомовних видань. Тенденція до 
збільшення російськомовних видань 
була відзначена ще в 2010 році. 

Обмін валют можуть 
зробити «безпаспортним», 

бо багато шахрайства
Держпідприємництво звернулося 

до Нацбанку з проханням відмінити 
копіювання паспортів при здійснен-
ні операцій з обміну валют. Про це по-
відомили у відомстві. За даними Держ-
підприємництва, останнім часом набу-
ли поширення випадки торгівлі копі-
ями сторінок паспортів українців, що 
використовуються для вчинення шах-
райських правопорушень, зазвичай, 
для оформлення кредитів або ж реє-
страції фірм. 

Азаров - 
«клінічний випадок»

Відомий український мовозна-
вець Олександр Пономарів назвав 
Прем’єр-міністра Миколу Азарова 
«клінічним випадком». В інтерв’ю 
«Коментарям» Пономарів зазначив, що 
Азарова неможливо навчити україн-
ської мови. «Азаров - це взагалі клініч-
ний випадок. Я більше таких не знаю. 
Його навчити неможливо», - сказав фі-
лолог. І додав, що міністр освіти Дми-
тро Табачник прекрасно володіє укра-
їнською мовою: «Він ще студентом пра-
цював помічником редактора студент-
ської газети. Він просто антиукраїн-
ський тип».

Грошові перекази 
з-за кордону примусово 

конвертуватимуть в гривню
Згідно з новими правилами, які 

набрали чинності 3 серпня, всі пере-
кази з-за кордону в Україну будуть в 
обов’язковому порядку конвертува-
ти в гривні. За повідомленням Нацбан-
ку, у випадку, якщо в клієнта відкритий 
рахунок в іноземній валюті, банк пови-
нен буде відкрити йому гривневий ра-
хунок. 

Наша держава популярна 
серед ощадливих 

мандрівників

Україна - 12-та за популярністю 
держава серед мандрівників, ствер-
джує дослідження всесвітньої ту-
ристичної організації. Торік до Укра-
їни приїхали 23 мільйони гостей. А ро-
ком раніше - 21 мільйон. Попереду, з 
невеликим відривом, - Австрія, Росія і 
Малайзія. Найбільш популярною кра-
їною виявилася Франція. Там побува-
ли 83 мільйони туристів. Однак, гроші 
витрачати не поспішали. В середньому 
залишали по 650 доларів за візит. Для 
порівняння: у Німеччині гості витрача-
ли удвічі, а Сполучених Штатах утричі 
більше. Гості України виявилися осо-
бливо ощадливими. Витратили в се-
редньому по 200 доларів.

Україна Світ
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Струни серця

Непогано 
було б…
Випити кілька 

горняток неба,
З’їсти  окрайчик сонця,
І нічого шукати не треба,
Все б залишилося тут, 

у серці,
А ще – надивитися 

на прекрасне,
На тиху спокійну гавань,
Про запас назбирати щастя,
Невідомо, що буде далі...
Запросити вітер у мандри,
Хай розвіює сум-печалі,
Та найкраще – 

навчитись  бачити,
Помічати тонкі деталі.

Інна  ДАНИЛКІВ.
(фото автора із серії 

«Закутками Тернополя»)

*   *   *
Як і тоді -
пройшли ви мимо мене.
Здавалося, дві долі 
розминаються удруге.
Тепер 
мене ви не впізнали.
Думали про щось своє.
А я безмовно вас гукала
і подумки наздоганяла,
бо я тоді вам
не сказала…
Ви віддалялися,
а я на роздоріжжі
почуттів стояла.
Спинився час на хвильку 
біля мене 
і мовив серцю:
незбутні мрії відпусти, 
нехай минуле
стане теплим віршем,
цей чоловік -
всього лиш спомин,
а чи тривожиш 
його спогад ти?..

*   *   *
Повернутися б з осені
в літо.
В жмені сонце,
мов щастя,
ловити.
Заблукати у соняхах,
наче у казці.
Танцювати з дощем.
Підспівати 
малесенькій пташці. 
Нанизати намисто
із росів ранкових.
Загубитись в туманах
терпких світанкових.
Райдугу-стрічку
заплести в волосся.
Цілувати, мов долю, 
пшеничне колосся…
Мріяла жінка…
Ховала у душу
окрайчик 
серпневого неба.
Їй так мало 
і їй так багато треба!..

Ольга ЧОРНА. 

Сімейне
гніздечко

Сокровенне

Вона з’явилася на подвір’ї, коли  
ніхто й не чекав.  У Віри тривожно 
забилося серце. .. 

– Не пущу, все одно не пущу до 
хати! І ніякий суд їй не допоможе. Не-
хай хоч до Києва мене подає, а рішен-
ня свого не зміню. Своїми руками дім 
будувала, не знала від роботи ні го-
дини спочинку. А вона? Спитайте її, 
де вона, моя матір, була в цей час?

На якусь хвильку Віра замовкає. 
Злість, образа і сльози душать їй 
горло. Але вже через секунду знову 
викрикує на ціле подвір’я:

– Коли здорова була, молода, про 
дітей не думала. Роздала по інтерна-
тах – хай ростуть по чужих людях. 
А тепер, як припекло, як зігнуло до 
землі удвоє, припленталася. Згада-
ла, що в неї діти є. Не пущу в свою 
хату – і все. Нехай під тином ночує. 
Хай у дім престарілих йде. А гризи 
в хаті мені не треба,- ставить Віра 
останню крапку.

Старенька мовчки сидить на 
нижній сходинці веранди. Час від 
часу витирає краєм фартуха очі. 
Біля неї примостився малий Сер-
гійко, її п’ятирічній правнук. �ов-’ятирічній правнук. �ов-ятирічній правнук. �ов-
гою лозиною змахує з бабиної ноги 
надо кучливу муху. Він ще не розуміє 
усієї драми, яка розігралася тут, на 
їхньому подвір’ї. 

Я теж слухаю мовчки Віру. Не 
знаю, що й сказати. А вона виливає, 
виливає свій біль.

– Мати залишила нас зовсім ма-
ленькими. Мені було чотири, а Оле-
гу, братові молодшому, два рочки, 
коли вона пішла від нас. Знайшла 
собі якогось заїжджого заробітча-
нина і вночі, зібравши свої речі, вте-
кла. Батько довго шукав її. Якось су-
сіди поїхали до родини в гості у Хер-
сонську область. Там люди і побачи-
ли мою матір. Переказали батькові. 

Він зібрався і поїхав за Оленою, 
Віриною матір’ю, наступного ж дня. 
Любив її, а головне, бачив,  як страж-
дають без матері діти. А приводити 
якусь чужаницю в хату не хотів.

– Як нині, пам’ятаю, – каже Віра, 
– батькові слова. ��іти, будьте чем- батькові слова. ��іти, будьте чем-батькові слова. ��іти, будьте чем-
ні, слухайте тітку �арину, а я за те 
привезу вам маму», – тішив нас.

Не привіз. Ні вмовляння, ні 
просьби – нічого не повернуло Оле-
ну до дітей. Так і росли Віра з Олегом 

при батькові. Аж поки не трапилася 
біда. Весняна повінь забрала одно-
го ранку батька разом з конем, коли 
ті вплав перебиралися через глибо-
кий яр з поля додому.

Залишилися діти одні. Хоч і шко-
лярі вже, але ще зовсім малі. Спо-
чатку доглядала їх �арина. Але була 
вже немолода, а ще смерть брата за-
брала до решти здоров’я. Пригадує 
Віра один вечір, як тітка �арина, хо-
ваючись від них, нишком читала 
зім’ятий папірець. Потім якось див-’ятий папірець. Потім якось див-ятий папірець. Потім якось див-
но глянула на притихлих дітей. Од-
ним порухом кинула той папір  на 
вогонь.

– Нема у вас більше матері , –  ви- Нема у вас більше матері , –  ви-Нема у вас більше матері , –  ви- –  ви-–  ви-
дихнула. – Померла. Тепер ви круглі 
сироти, запам’ятайте.

Не знала тоді Віра, що тітка �ари-
на писала матері листи, розказува-
ла про смерть чоловіка, просила, аби 
повернулася до дітей. Той папірець 
був черговою відмовою Олени. Писа-
ла, що в неї нова сім’я, чоловік дуже 
хворий, отож приїхати не може.

Розказала про це тітка �арина 
Вірі, коли помирала. Не хотіла нести 
із собою в могилу обману. Так Віра 
дізналася, що десь є жива її мати. 
Хоча для них з Олегом вона ще з 
того пам’ятного вечора була мертва.

– Виховувалися ми в дитячому 
будинку як круглі сироти, – каже 
Віра. – Чого лише не натерпілися в 
житті, поки не стали на ноги. Олег 
виїхав у Росію, там живе і нині. А я 
повернулася в село. Відбила з вікон 
погнилі дошки у нашій хатині. Ви-
мастила долівку свіжою глиною і 
стала жити тут. Пішла на ферму до-
яркою. Робила чорно, аби хоч одяг-
нутися в щось ліпше. Ніхто не спи-

тав ніколи, як живеться мені, сиро-
ті. Слава Богу, послав мені добру лю-
дину, хоча теж із бідної сім’ї. Збуду-
вали з чоловіком хату, виростили ді-
тей, дочекалися внуків.

Так би жили вони й досі. Якби не 
об’явилася одного дня в селі незна-
йомка. Віра не знала її. Але коли не-
знайомка з’явилася на подвір’ї, у неї 
чомусь тривожно забилося серце.

І недаремно. Перед Вірою стояла 
Олена, її матір. Скупо, плутано злі-
тали  зі стареньких  уст слова. Про 
те, що давно вже Олена жила сама. 
Чоловік помер, дітей у них не було. 
Що тяжко бідувала Олена в остан-
ні роки. Хата старенька, дах проті-
кає, завжди всередині повно як не 
дощу, то снігу. Кругом чужі люди, ні-
кому допомогти. От і зібрала остан-
ні сили, повернулася додому, на рід-
не, старе обійстя.

Віра не вірила своїм вухам. Не 
впізнавала матір. Та й хіба вона мо-
гла її пам’ятати? Впізнавало Олену 
село, сусіди, які уже  встигли про все 
дізнатися. Бачили у цій старій, згорб-
леній жінці колишню красуню, яка 
втекла із заїжджим парубком.

Не привезла Олена з собою нічо-
го – ні статків, ні заощаджень. Тіль-
ки маленький клуночок з поноше-
ним одягом. Мовчки тепер сидить 
вона на останній сходинці веранди. 
Чужа, мертва для рідних дітей, рід-
ного колись обійстя....

Віра принишкла, змахнула сльо-
зу і сказала чи то незнайомці, чи  
собі:

– Ходімо обідати. А там про 
все й поговоримо. Чого будемо на 
подвір’ї? Люди ж слухають...

Зіна КУШНІРУК.

- Не прощу, таки не прощу! 
Хату чужим людям відпишу, не-
хай за �дякую» забирають. Або 
сусідці, яка  мене щодня від-
відувала, їсти, щось гаряченьке, 
завжди приносила. І ліки з ап-
теки, як я хворіла. А гроші? Хіба 
то гроші тепер? Папір. Якраз на 
похорон вистачить. Аби добрі 

люди випили сто грамів за мій 
упокій.

Бабця Василина гріє на сонці 
натомлені ноги. І стиха перепо-
відає історію свого життя новій 
сусідці по кімнаті. Хоча що там 
розказувати?

Привіз її Стась у будинок 
престарілих. І як тільки добив-
ся? Кажуть, що ніяк, ну ніяк при 
живих дітях у той дім не при-
ймають. А її Стась усе може. 
�обився. Привіз її аж з Криму 
сюди.

Просила: залиши мене вдо-
ма ще на тиждень –два. Більше 
не протягну. А він: �А що вам 
бракує? Ви мене пережити мо-
жете».

- Не переживу тебе, сину, - 
гірко всміхнулася своїм думкам. 
- Але не прощу, не відпишу тобі 
ні хати, ні городу, ні паю, нічо-
го...

Не вгадала Василина. За-
мість двох прожила три тижні. 
�о останку мешканці будинку, 
медсестрички чули одне-єдине 

- Ви хотіли б доньку чи сина? 
Молода лікарка, здавало-

ся, дивилася Ларисі не в очі - в 
душу. 

- Татусі хочуть синів. А нам, 
жінкам, важливо, аби діти здо-
рові народжувалися, - продо-
вжувала медичка.  

- Сина… Я хочу сина. Любо-
мира. Ні, вибачте…

Лариса не вийшла - вилетіла 
з кабінету. Лікарка спантеличе-
но дивилася їй услід. 

�Не буде нікого. Перетерп-
лю біль. Згрішу. Вже згрішила, 
- картала і заспокоювала себе 
водночас подумки Лариса. - А 
могли б батько і син мати оди-
накові імена. Ні!!! Коли дити-
на запитає, де батько, що відпо-
вім? Трагічно загинув? Повіяв-
ся у світи? Банальне, - знайшла 
тебе в капусті? Господи, що за 

Я думала, що досі хвора то-
бою. Адже усі ці роки, відко-
ли ми розлучилися, я постій-
но думала про тебе. �о наймен-
ших подробиць згадувала не 
дні – хвилини, проведені з то-
бою. Солодко завмирало серце 
і гірчило водночас. Від того, що 
ми уже не разом. Була упевне-
на: ти – той єдиний, якого доля 
посилає  на усе життя...

І ось ми зустрілися. На вули-
ці, випадково. Затріпотіло спо-
лохано серце, заусміхалися очі 

від дотику коханих рук, від за-
бутого поцілунку...

Ти запросив мене на каву 
до себе додому. Ми знову були 
удвох, наодинці зі світом за ві-
кном. Ти казав, що досі любиш 
мене, жінку твоєї мрії. А я? Що 
відбувалося зі мною?  Ти обі-
ймав мене, шепотів чудові ла-
гідні слова. Ще недавно від них 
мені паморочилася голова. Те-
пер я просто слухала, мов ре-
пліки з якогось серіалу. Ніби 
пелена спала з моїх очей. Я зро-

зуміла, відчула кожною клітин-
кою: я більше не люблю тебе. 
Ти для мене тепер -  ілюзія, 
лише спогад, який десь далеко 
заховаю на денці. 

Я поспішила швидко піти. 
�одому, до чоловіка, дітей. �о 
своїх рідних, найдорожчих 
мені людей. Нарешті, я зрозумі-
ла, що вони – найцінніше у моє-

му житті. Все інше – тільки мої 
видумані мрії.

Ти запитав, коли знову зу-
стрінемося з тобою?  Я 
послалася на зайнятість. 
А душа промовчала...

Ольга С.,
м. Тернопіль.

– Травинко-билинко, стань 
мені у помочі від лихої немо-
чі, відведи від мене хворобу-
поробу, –  жебоніла до чудер-
нацьких листочків Люба, при-
казуючи тільки їй відомі слова 
до тільки їй відомої трави. І при-
кладала цілющі листки. І справ-
ді, болячки зникали, наче ранко-
ва роса під обід. Коли її одноліт-
ки ковтали таблетки від ангіни, 
вона ловила ропуху і дихала на 
неї. Гидко, зате болячка минала 
за годину. Вміла розкласти кар-
ти і з них вичитати, як з книжки, 
що тобі доля дала, а що додасть.  
Але з друзів грошей не брала, а 
більше нікому й не ворожила. 
Слово старше, ніж гроші, казала. 

Поза очі сусіди називали її 
�шептухою», та ні в кого корова 
не здихала – тому це прізвисько 
було лагідним. 

–  Вона, Любка, – не те, що її 
бабця, – все торочили в селі. –  Та 
не тільки трави знала: і пупи рі-
зала, і худобу відмовляла. Скіль-
кох теперішніх поважних тіток 
та дядьків по задку першою ля-
пала, щоб вдихнули та гукнули 
у той світ. А Любка – грається з 
тими метеликами, мала-малою, 
хоч вже її подруги віддівували.

Пам’ятає Люба бабцю якось 
наче у слайдах. Вона рідко су-
пилася. Казала: всі хвороби від 
лінощів і поганих думок, які в 
собі носимо і посилаємо у світ. 
Завжди було людно коло їхньої 
хати. І завжди Люба мала цукер-
ки у всіх кишенях. 

Але найбільше їй врізалося в 
пам’ять, як бабуся сільським ко-
ровам молоко повертала. 

Люба була ще зовсім ма-
лою – років як горобчику. Але 
їй зі старшим на п’ять років бра-
том довірили таємну операцію: 
пильнувати, хто до обійстя при-
йде – аби нічого не винесли, не 
вкрали. Але ж малим було ціка-
во!

Бабця раненько в неділю 
видоїла свою корову, ще кілька 
жінок принесли в гладущиках 
парне молоко. Вилили у вели-

ку миску і накрили марлею – ці-
дилком. Потім бабця щось шеп-
тала над тим молоком, під яким 
розклала вогонь і разом з сусід-
ками втикала в матерію циган-
ські голки. 

Не минуло й півгодини, як 
на подвір’я вступила Грениха з 
дальньої вулиці:

–  Ой, сусідко, чи не позичи-
те мені терниці, бо моя трісла… 
–  склала на животі руки.

–  Та що ви, Гренихо, нині ж 
свята неділя – нащо вам та тер-
ниця. Завтра приходьте, позичу, 
–  чинно відказала їй бабця стис-
нутими губами.

Грениха ні в сих, ні в тих – 
пішла з подвір’я, а Люба з бра-
том – за нею. Пильнували слід 
у слід. Стала Грениха – нічого 
нема на стежці, то вона листя з 
вишні скубнула, аж гілка з роз-
маху вперіщила малих. 

А вже до вечора сільських 
корів, в яких вим‘я аж тріскало 
від молока, а не доїлося, попус-
тило. 

Відтоді Люба наче відчува-
ла себе посвяченою у щось та-
ємниче. Бігла з бабцею ранень-
ко на вигін, бо вона приказува-
ла: багато хочеш знати – треба 
менше спати. І збирала трави, 
насіння. Бабця казала, що кож-
на рослинка має свій час і свою 
силу. Просто так рвати навіть 
траву не варто. Кожному зіллю 
вона дякувала  за майбутнє зці-
лення. Відтоді мала Люба гово-
рила з квітами та деревами, як з 
друзями. 

Говорить і тепер. Тільки не 
знає, на кого залишить всіх сво-
їх метеликів, всю ранкову росу 
на дубравниці, медунку, ряст, 
копитняк – усю живу книжку, 
яку носить з собою, коли пере-
береться до міста. �о Сергія.

А там, у якомусь офісі розчи-
няться  її знання, як кава, зали-
шиться одна гуща непотрібно-
го поспіху на шляху до успіху. 
Травинко-билинко, стань мені 
у помочі…

Зоряна ЗАМКОВА. безглуздя в голову лізе…».
- Вислухай мене, це дуже сер-

йозно, - завела мову під час ко-
роткої зустрічі з Любомиром. 

- �авай, швидше, у мене часу 
обмаль. 

- Послухай, я… ми…
- Лариско, якщо тобі пригля-

нулась якась річ, кажи, скільки 
треба. 

- Ні… 
- Проблеми на роботі?
- Та ні, інше…
- У мене справді нагальні 

справи. Телефонуй. Ти ж знаєш, 
я для тебе…

- �обре, біжи. 
Сама ж стояла, наче вкопана. 

Вона не могла нікому, крім Лю-
бомира, довірити свою таємни-
цю. Бо їхнє кохання - крадене, 

недозволене, сховане від людей. 
У нього є дружина і двійко ді-
тей. �івчатка-близнючки. У неї 
міг би бути Любомир-старший 
і Любчик-молодший. А якщо це 
дівчинка? Була б Любомира або 
Люба, Любов… Ні, це хлопчик. 
Вона відчувала. 

Любомир мріяв мати сина. 
Лариса бачила, якими очима 
він дивився на чужих Івасиків-
Тарасиків. 

Таки вирішила зізнатися. З 
хвилюванням набрала номер 
його телефону.

- Любомире, у нас буде дити-
на, - випалила. - Я ходила в полі-
клініку. Ти хотів би?..

Він мовчав. Вона чекала. 
- Гадаю, ти знаєш, що роби-

ти. Увечері заскочу. Гроші - не 

проблема. �омовся з хорошим 
лікарем. 

Вікна її оселі того вечора 
були темні. Не хотіла вмика-
ти світла. Не хотіла бачити Лю-
бомира. Хай думає, що її немає 
вдома. Він приходив. �звонив 
у двері. Чекав. Ішов й знову по-
вертався… 

Вранці ноги самі понесли до 
поліклініки. 

- �итини не буде! - випалила, 
влетівши до кабінету. 

- Що? У мене пацієнтка. Заче-
кайте, будь ласка, - лікарка зно-
ву глянула в Ларисину душу.

- Пані, тут черга, - донеслося 
з коридору.

- Вибачте, звісно, черга… 
…Лариса випадково зустріла 

Любомира через кілька тижнів. 
Не давався чути. 

- Я у відрядженні був. Замо-
тався. Навіть зателефонувати 
не мав часу. Звиняй, - виправдо-

вувався. 
- Тоді, увечері, ти приходив? 
- Не пригадую. Щось було 

важливе, здається. А, так, по-
важного партнера зустрічав. 
Звалився раптово на голову. Не 
встиг тебе попередити. 

Любомир обманював, гадаю-
чи, що її справді у той вечір не 
було вдома. 

- Жаль…
- Чого жаль?
- �итини. Її не буде. 
- Ти це зробила?
У його голосі Лариса влови-

ла відчутне полегшення. 
- Це був син. Любчик.
- Ні!!!
…Перехожі тихцем спогляда-

ли на респектабельного чолові-
ка, котрий безпомічно озирав-
ся й розтирав по обличчі сльо-
зи. І кривдника поруч не було. І 
на дивака начеб то не схожий...

Ольга ЧОРНА.  

Просто життя

Незнайомка

Була любов. І був син… 

Невигадане

Стань мені 
у помочі

Сумні сюжети Заповіт слово, яке злітало з її уст. 
�Не прощу», - відлунюва-
ли стіни і верховіття ви-
сокої сосни, під якою про-
сиджувала останні дні 
Василина.  – �Не прощу...»

Перестеляла нянеч-
ка ліжко Василини. Зна-
йшла під подушкою хус-
тинку. А в ній – пучок зі-
лля якогось. Певно, з 
її сонячної сторони, бо 
щось не бачили такого у 
наших краях. І жменька 
землі . Може, з її городу? 
А ще – листок паперу.  За-
повіт. У ньому відказува-
ла хату і все майно – сво-
єму єдиному синові. Ста-
севі своєму...

Тая ЗАРНЮК. 

Серпневий етюд

А душа промовчала...

Незаперечні істини

Три шляхи до вершин
  Чоловік, який живе лише минулим, - нещасливий. 

Той, хто марить майбутнім, - фантазер, а занурений 

у сьогодення – легковажний. А той, хто живе і мину-

лим, і сьогоденням, і майбутнім - найрозумніший чо-

ловік!
  Три шляхи ведуть до вершин розуму: власний до-

свід, наслідування, запозичення. Найлегший – остан-

ній, найблагородніший – другий, найважчий – перший. 

Вибирай такий, що веде до мети.
  Початок і завершення всіх великих справ забез-

печує віра у свої можливості. Будеш сміливим і щастя 

прихилиться до тебе.
  Велике благо, визначене людині Богом, так само 

шукає людину, як і людина прагне знайти його.

  Мудрий чоловік сказав перед смертю синам і ону-

кам: «Не побивайтеся за втраченим багатством. Ці-

нуйте швидкоплинне життя, не витрачайте його на 

дрібні справи».
  Може, справді варто взяти до уваги ці незапере-

чні істини. 

Минулої п’ятниці ми побували у Заліщицькому районі. І хоч тро-
хи притомила далека дорога та спекотне сонце, було гарно на душі 
від зустрічей з хорошими людьми. Серед них  і наші вірні друзі-
листоноші. Від них почули теплі слова на адресу «Нашого ДНЯ».  
Газета лише недавно з’явилася, а вже має своїх прихильників.

На фото Антоніни БРИК: завідуюча поштовим відділенням с. 
Нирків Марія Безушко, листоноша Галина Карпінська з донечкою-
помічницею Валею; 

завідуюча поштовим відділенням с. Торське Ганна Ковальова.
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Всеукраїнська футболь-
на асоціація студентів наді-
слала лист-подяку почесному 
президенту клубу ФК «Терно-
піль» Сергію Надалу: 

 «Всеукраїнська футболь-
на асоціація студентів щиро 
дякує вам за підготовку фут-
болістів Ігоря Курила, Михай-
ла Плетеницького, Богдана 
Семенця та тренера Василя Петровича Івегеша, які виступали у 
складі національної студентської збірної команди України з фут-
болу на іграх XXVII Всесвітньої Універсіади».

Перемогу на Універсіаді- 2013 здобули футболісти Франції, 
срібло – у Великобританії, якій українці, вийшовши із своєї групи, з 
мінімальним рахунком поступилися у четвертьфіналі.

Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ12 nday.te.ua Спорт

Безперечно центральний матч 
четвертого туру українського 
чемпіонату у Прем’єр-лізі 

зібрав на «Донбас-арені» 52 тисячі 
уболівальників. 

Вони й стали свідками того, як «Шахтар» 
записав у свій актив чергову перемогу над сто-
личними динамівцями з різницею у два м’ячі 
- 3:1.

Відтак, донецькі футболісти, як і раніше, 
мають стовідсотковий показних після 4-х ту-
рів. А «Динамо»  перебуває лише на 5-му місці.

Результати інших матчів: «Іллічівець» 
- Карпати – 1:1; «Говерла» - «Металург» З. – 
1:1;  «Арсенал» - «Ворскла» - 1:1; «Зоря» -«Ме-
таліст» - 2:2; «Волинь» - «Дніпро» - 1:3; «Севас-
тополь» - «Таврія» - 1:0; «Чорноморець» - «Ме-
талург» Д. – 1:0. 

Тернополяни почали гру досить 
обережно, від захисту, при нагоді 
виконуючи разючі атаки. Гості ж 

намагалися пресингувати «Ниву» на її 
половині поля. 

Чи не перша реальна небезпека біля терно-
пільських воріт виникла приблизно на 30 хви-
лині гри, а вже за мить хорошим шансом «роз-
мочити» рахунок не скористався нападник гос-
подарів Григорій Баранець. Ще через 10 хви-
лин «Нива» зусиллями Ігоря Мельника таки ви-
йшла вперед - 1:0. 

Зважаючи на видалення з поля за грубу гру 
проти суперника капітана «Нафтовика», для на-
шої команди все складалося якнайкраще. 

До честі футболістів з Охтирки, вони й не ду-
мали відходити у захист. 

Друга половина зустрічі розпочалась за тим 
же сценарієм. «Нафтовик-Укрнафта» намагався 
відігратись, тернополяни надійно грали в обо-

роні і чудово використовували для атак флан-
ги. Така тактика знову принесла успіх - 2:0.  Ще 
за три хвилини «Нива» втратила чудову нагоду 
збільшити рахунок. 

Усе перевернулося з ніг на голову в останній 
десятихвилинці матчу. Спочатку «Нафтовик» 
скористався помилкою тернопільських захис-
ників і скоротив відставання, а після вилучення 
з поля футболіста «Ниви»  взагалі зрівняв раху-
нок – 2:2. 

Відтак, маючи комфортну перевагу в два 
голи, наша команда у підсумку записала у свій 
актив лише одне очко і зараз після чотирьох ту-
рів знаходиться на четвертому місці турнірної 
таблиці Першої ліги.

Інший футбольний місцевий клуб «Тер-
нопіль», який виступає у Другій лізі укра-
їнського футболу, зіграв у Карлівці з одно-
йменною командою унічию - 0:0.

Завершилася XXVII 
літня Універсіада у 
російській Казані.

На цих змаганнях україн-
ці здобули 77 медалей, що ста-
ло  рекордом для нашої кра-
їни за всі роки незалежності. 
До цього найбільше, а саме 66 
нагород, “синьо-жовта” коман-
да назбирала у 2007 році у Таї-
ланді. Тоді Україна у медально-
му заліку стала третьою, взяв-
ши 28 золотих, 20 срібних і 18 

бронзових нагород. Той виступ 
залишається і надалі найкра-
щим, якщо рахувати тільки зо-
лоті медалі.

У Казані-2013 Україна здо-
була “лише” 12 золотих наго-
род. Водночас, 29 срібних і аж 
36 бронзових дозволили укра-
їнцям розділити третє місце з 
Китаєм за загальною кількістю 
медалей. У підсумковому ж за-
ліку наша країна стала шостою.

Кличко і Повєткін вперше 
зустрінуться 12 серпня

Перша офіційна 
прес-конференція 
перед боєм 

володаря титулів WBA, 
IBF і WBO в суперважкій 
вазі Володимира Кличка 
і “регулярного” чемпіона 
WBA Олександра 
Повєткіна, відбудеться 
12 серпня у Москві.

Як відомо, поєдинок росій-
ського спортсмена Олександра Повєткіна із українцем Володи-
миром Кличком відбудется 5 жовтня у Москві.

Боксери-брати з Японії 
побили рекорд Кличків

У Книзі рекордів професійного боксу з’явилась 
заміна рекорду українських боксерів 
Володимира і Віталія Кличків.

Переписали Книгу рекордів професійного боксу, коли япо-
нець Томокі Камеда завоював титул чемпіона світу WBO у вазі 
до 53,5 кг, ставши третім чемпіоном світу в сім’ї після братів Кокі 
і Даікі. 

22-річний Томокі переміг представника Намібії Паулуса Ам-
бунду і відібрав у нього титул. 26-річний Кокі Камеда нара-
зі володіє поясом чемпіона світу за версією WBA у тій же вазі, а 
24-річний Даікі Камеда раніше був володарем титулу WBA у ка-
тегорії до 52,2 кг.

Як відомо, двома братами, які одночасно володіють титула-
ми чемпіонів світу, також є українські суперважковаговики Віта-
лій і Володимир Кличко.

У хорватському Осієку 
золотим призером 
чемпіонату Європи 

з кульової стрільби 
став українець Роман 
Бондарук.

Роман Бондарук випере-
див усіх у стрільбі з малокалі-
берного пістолета з 25 метрів, 
набравши у фіналі 32 очки.

На другому місці опинив-
ся росіянин Олексій Клімов, у 
якого 31 очко. Бронза - у нім-
ця Крістіана Райтца.

Раніше на вищу сходинку 
п’єдесталу у стрільбі з гвин-
тівки піднімалися Наталія 
Кальниш та жіноча команда 
у складі Лесі Леськів, Наталії 
Кальниш та Ольги Голубчен-
ко.

Нереалізована перевага

«Нива» - «Нафтовик» - 2:2

Тріумф збірної України

Українець завоював золото 
з кульової стрільби

Гірняки - 
одноосібні лідери 

Юрій Максимов 
більше не тренуватиме 
донецький «Металург» 

Уже колишній наставник 
попрощався з гравцями команди. 

До матчу Ліги Європи з албанським «Куке-
сом» «Металург»  готуватиме старий-новий 
тренер Володимир П’ятенко.

Після поразки у четвертому турі від « Чор-
номорця» Максимов повідомив, що в разі не-
вдачі у матчі-відповіді Ліги Європи він напише 
заяву про відставку. Схоже, після зустрічі з ке-
рівництвом клубу ситуація змінилася.

Юрій Максимов очолював «Металург»  з 
23 серпня минулого року, змінивши на посаді 
того ж П’ятенка. За підсумками минулого чем-
піонату донеччани фінішували на п’ятій схо-
динці турнірної таблиці, проте у чотирьох пер-
ших турах нового сезону виграли лише один 
раз, а у першому матчі Ліги Європи поступили-
ся “Кукесу” - 0:2.

Українських дефлімпійців 
зустріли на батьківщині

Національна збірна спортсменів 
з вадами слуху завоювала 88 
медалей. З них 21 - найвищого 

ґатунку, 30 - срібних та 37 бронзових.

Україна посіла 2 загальнокомандне місце, 
поступившись лише росіянам, на третій схо-
динці - збірна Кореї.

Цього року у Дефлімпіаді, яка проходила 
з 25 липня по 4 серпня у столиці Болгарії  Со-
фії, взяли участь 4 тисячі спортсменів з 90 кра-
їн світу. Майже дві сотні українських атлетів 
змагались у 16 з 20 дисциплін, і у 14-ти видах 
спорту завоювали медалі. Найврожайнішими 
на нагороди стали легка атлетика, плавання, 
боротьба та спортивне орієнтування.

У порівнянні з літньою Дефлімпіадою 2009 
року, цього разу українські спортсмени завою-
вали на 21 медаль більше. А за роки Незалеж-
ності Україна покращила цей показник у 4,5 
рази.

З огляду на рекордну кількість медалей 
уряд вирішив збільшити преміальні україн-
ським дефлімпійцям. Винагорода за “золото” 
складе 800 тис. гривень, за “срібло” - 550 тисяч 
та 380 тисяч гривень - за “бронзу”.
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Між глиною та сім’єю
Майстриня переконує, що полімер-

на глина, яка нагадує пластилін, дозво-
ляє безкінечно фантазувати з формами 
та кольорами. Однак зусиль така робо-
та потребує багато. 

– Мені всіляко допомагає чоловік. 
Привозить з-за кордону матеріал, фур-
нітуру, – розповідає Іра.

Полімерною глиною вона зацікави-
лася після телепередачі. Перший ви-
ріб – ягідки – вдалися майже одразу. 
Це вселило впевненість. Та й допомога 
подруги, котра давно займається цим 
мистецтвом, не завадила. 

Своє хобі Ірина вдало поєднує з тур-
ботою про сім’ю. Вироби на міцність 
«перевіряє»  її однорічна  донечка, яка 
залюбки грається маминими рукотво-
рами.

У кожній прикрасі – 
енергія майстра 

За освітою Ірина – педагог, «підко-
рювати» глину вчилася сама на різно-
манітних майстер-класах. Як у кожній 
справі, вважає вона, головне – вірити в 
себе, і тоді все вдасться. 

У свої прикраси майстриня вкладає 
душу і працює лише з гарним настро-

єм. Немає виробу, схожого на 
інший, бо щоразу виникає но-
вий образ, нова ідея. 

– Унікальною глину ро-
бить майстер завдяки сво-
єму внутрішньому світові. 
Адже  вкладає туди свою дум-
ку, уяву, зрештою, душу. Та-
ким чином річ наповнюється 

енергією людини, котра виготовила її, 
– каже жінка.

І справді, роботу майстрині ціну-
ють, бо приваблює людей позитив, що 
випромінюють рукотвори.

Улюбленена техніка жінки – накла-
дання різнокольорових шарів глини та 
їхнє зрізування. Так утворюється кра-
сива мозаїка. Однак вона потребує юве-
лірної точності та  великої концентра-
ції уваги. І хоч майстриня скромно роз-
повідає, що є лише аматором, її вироби 
вбирають очі та кидають зерно сумніву 
в сказані слова. 

– Глина має відчувати любов та те-
пло. За такі почуття вона відплатить 
вам сторицею, – усміхається Ірина.

«Як зліпиш, так і носитимеш…»
Багатьох цікавить, як народжують-

ся такі граціозні та витончені прикра-
си з безформного шматка глини. Май-
стриня охоче ділиться секретами. 

– Перший етап – найважливіший, – 
зауважує  Ірина. – Бо як зліпиш, так і 
носитимеш. Далі прикрасу запікають у 
духовці при температурі 130 градусів. 
Це називається полімеризацією. Після 
цього виріб слід охолодити, це зробить 

його міцнішим. 
Ще один важливий нюанс – шліфу-

вання. Під час цієї процедури зникають 
сліди від пальців, яких особливо бага-
то у початківців. Важливо також обез-
жирити виріб. На допомогу приходить 
ацетон або спирт. Змоченим у рідині 
папером промокають кілька разів ви-
роби, а після цього – покривають пере-
віреним часом і досвідом лаком для ніг-
тів. Він має бути безколірним, матовим 
або глянцевим, залежно від оздоби. 

Усі деталі збирають докупи. Якщо 
це кольє, Ірина нанизує його на ювелір-
ний тросик – так виріб довго тішитиме 
красою. 

Кілька порад початківцям
З розповіді здається, що все просто: 

зліпив, запік, зібрав… Але насправді все 
значно складніше. Тим, хто робить пер-
ші кроки, Ірина радить запастися тер-
пінням і… глиною. 

– Спершу придбайте недорогу гли-
ну, адже поки «наб’єте руку», витрати-
те чимало матеріалу, – розповідає май-
стриня. – Якщо не все вдається, не по-
спішайте впадати у відчай. 

Важливо добре розім’яти глину пе-
ред ліпленням. Іноді це може трива-
ти 20-25 хвилин. Потрібно, щоб все по-
вітря вийшло звідти. Інакше прикраса 
розсиплеться при запіканні. 

– Глина чує тепло рук, реагує на 
нього. Тому, щоб вона краще «піддава-
лась», розімніть її добре, віддайте час-
тинку своєї любові, –  радить Ірина. 

До речі, для роботи з глиною підійде 
не кожен одяг.

– Ангорові кофти інше вбрання, де 
є ворсинки, можете відкласти, с – про-
довжує жінка. – Глина притягує їх. А ще 
слід уникати пилу – він може попсува-
ти вигляд виробу. 

Всім, хто бажає увійти у фантастич-
ний світ полімерної глини, Ірина Це-
гляк бажає завзяття, терпіння та віри 
в себе. Сама ж майстриня не збираєть-
ся зупинятися на досягнутому. В її пла-
нах – виготовлення прикрас із глини з  
використанням дорогоцінного  і напів-
дорогоцінного каміння. 

Віра ХОМ’ЯК.
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Рукотворне диво: 
квіти виростають із… глини
Ірина Цегляк живе в селі Кривчики на Збаражчині, 

виховує з чоловіком двох маленьких діток. А вільний 
час, якого у молодої мами небагато, присвячує 

незвичайному хобі – виготовленню прикрас із полімерної 
глини. У тендітних руках майстрині розквітають унікальні 
композиції. Маки й волошки, трояндочки та соняхи, наче 
живі, слугують чудовими елементами для оригінальних 
кольє, перснів… Є в Іри і «смачні» прикраси – сережки-
вишеньки, підвіски у вигляді суничок і ожини, здається, 
щойно з саду!

Виставка робіт 
«Крізь призму 
світосприйняття» 

стала творчим дебютом 
художника із Верхівця 
на Лановеччині 
шістнадцятирічного 
Олега Дробоцького. 

У виставковому просто-
рі центральної бібліотеки він 

представив 22 картини. Улю-
блений жанр – витончене мис-
тецтво графіки. 

Камертоном до експозиції 
стали музичні твори у стилі 
блюз, рок-н-рол, кантрі. Соло 
на гітарі виконував Ю. Бога-
тюк.

Під романтичні акорди 
власними асоціаціями, які ви-

лились у рядки верлібру, по-
ділилась ведуча церемонії від-
криття, а також  автор поетич-
них збірок  Б. Кукуруза,.

Особливо глядачам цікаво 
було почути думку вчителя-
наставника О. Яцули, який за-
уважив, що виставка приємно 
здивувала. Підкреслив також, 
що ніколи раніше не бачив,  

аби у графічних роботах мит-
ці використовували елементи 
орнаменту, як це робить Олег.

 Із відкриттям виставки 
молодого вербівчанина вітали 
представники місцевої влади, 
вчителі, батьки, друзі. Хвилю 
приємних емоцій і вдячності 
в Олега викликав подарунок 
– танець, який виконала учас-

ниця колективу «Веснянка» із 
Сімферополя Христина Іщук.

Леся ОРЕВЧУК, 
працівник бібліотеки.

На фото Мирослава Коло-
мійчука: 

Олег Дробоцький з батьком 
Ігорем, мамою Ольгою та бра-
тиком Денисом;

Перша  спроба  заявити  про  себе

Ірина з сином 
і чоловіком Михайлом.
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УТ-1
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.15 Д/ф “Великi битви. Повстання се-

лян Уота Тайлера”.
07.15 Хочу все знати.
07.30 “Я крокую Москвою”. Фiльм про 

фiльм.
08.45 Кориснi поради.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.20 Без цензури.
09.45 Головний аргумент.
09.55,11.20,14.10,16.25 Погода.
10.10 Нехай Вам буде кольорово!
11.25 Фольк-music.
12.30 Криве дзеркало.
14.15 Право на захист.
14.35 Темний силует.
14.45 Вiкно до Америки.
15.05 Життя на рiвних.
15.25 Дорослi iгри.
16.30 Сiльрада.
16.45 Агро-News.
17.00 Останнє попередження.
17.25 Економiчна перспектива.
17.35 Новини.
17.55 Легка атлетика. ЧС.
21.25 Концертна програма “Я тебя по-

прежнему люблю”. С. Ротару.
23.55 Х/ф “Чаклунка”, 21 с.

Êаíаë “1+1”
06.00,08.00 Мелодрама “Милосердя”.
07.05,19.30,23.20 “ТСН”.
07.40 “Економiчна правда”.
09.50,17.10 Т/с “Сила. Повернення до-

дому”.
11.50 Мелодрама “Москва сльозам не 

вiрить”.
15.00 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
16.45,03.15 “ТСН. Особливе”.
20.15 Т/с “Склiфосовський 2”.
22.15 “Грошi”.
23.35,03.40 Т/с “Гра престолiв”. (3 

категорiя).
00.45,01.30 Т/с “Болота”. (2 категорiя).

Iíòåр
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 “Ключi вiд щастя”.
13.00 “Судовi справи”.
15.10 “Сiмейний суд”.
16.05 “Чекай на мене”.
18.00 Т/с “Два кольори пристрастi”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Серафима Прекрасна”.
23.40 Т/с “Мар`їна роща”.

ICTV
06.50 Т/с “Таксi”.
07.10 Т/с “Леся+Рома”.
07.45 Надзвичайнi новини. Пiдсумки з К. 

Стогнiєм.

08.45 Факти. Ранок.
09.15,13.00 Т/с “Мисливцi за дiамантами”.
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 Т/с “Картина крейдою”, 1-4 с.

ÑТБ
08.45,18.20 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
10.00 “Зоряне життя. Слава в обмiн на 

сiм`ю”.
11.00 “Зоряне життя. Теща щастю не пе-

решкода”.
12.00 Х/ф “Четвер, 12-е”.
13.50 “Холостяк”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
19.55 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
21.00 “Мiстичнi iсторiї-5 з Павлом 

Костiциним”.
22.25 “Зоряне життя. Фатальне кохання 

холостякiв”.
23.20 “Битва екстрасенсiв”.
00.20 “Друге пришестя Ванги”.

Íоâèé êаíаë
07.30,19.00 Репортер.
07.40 Кабрiолiто.
09.25 Х/ф “Ван Хельсинг”.
12.05,17.55 Т/с “Татусевi доньки”.
13.25,14.30 Kids` Time.
13.30 М/с “Аладдiн”.
15.00 Т/с “Друзi”.
15.55 Т/с “Кадетство”.
19.20 Т/с “Воронiни”.
21.00 Ревiзор.
23.10 Т/с “Закрита школа”. (2 категорiя).

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

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

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

6.15 “Бiзнес-час”.
07.25 “Автопiлот-новини”.
08.20,03.40 “Ранок iз зiркою”.
08.40 “Трансмiсiя-новини”.
09.15,13.10,14.10 “5 елемент”.
10.10,16.10 “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”.

Êаíаë «Уêра¿íа»
06.10 Т/с “Опiкун”, 14 с.
07.00,17.00,19.00,03.25 Подiї.
07.10 Ранок з Україною.
09.10,14.10,21.40 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Ми оголошуємо вам вiйну”.
15.35 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.
17.10 Т/с “Життя, як вона є”.
19.20,03.45 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “П`ятницький. Роздiл другий”, 

17 i 18 с.
23.10 Х/ф “Не брати живим”. (2 категорiя).

Ê1
07.00 М/ф.
10.15 Х/ф “У пошуках скарбiв тамплiєрiв”.
12.10 “Штучки”.
13.50 “КВК-2013”.
16.10 “Вечiрнiй квартал”.
18.00 “Звана вечеря”.
19.00 “Орел i Решка”.
20.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
21.00 “Розсмiши комiка”.
22.00 Х/ф “Штучний розум”. (2 категорiя).

ÍТÍ
08.25 “Агенти впливу”.
09.25,05.10 “Правда життя”.
09.55 Х/ф “Живий”.
11.45 Т/с “Загадка для Вiри”.
15.20 Т/с “По гарячих слiдах”.
19.00,01.30,04.40 “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).

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

рятiвнички”.
08.55 Т/с “Ранетки”, 23 с.
10.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
11.50 Т/с “Та, що говорить з привидами”.
13.40 Т/с “Половинки”.
14.05 Т/с “Беверлi Гiлз-90210. Нове 

поколiння”, 59 с.
15.00 Богиня. Нова колекцiя.
17.00 УТЕТа пара.
18.15 Моду народу.
19.00 Т/с “Крем”, 21 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)

ТÂi
07.00 Ранковi круасани.
09.30,19.00,22.30,03.30 Приватнi новини.
10.00 Homo sapiens.
11.00,14.30,17.00 Навколо свiту.

12.00,15.00,18.30,20.30,23.00,01.30 
Сьогоднi.

12.30 Ювелiрочка.
15.30 Володар катастроф.
19.30,00.00 Сьогоднi про головне.
21.30,02.30 Знак оклику з А. Шевченко.

Тоíiñ
07.00,05.00 “Ранковий еспресо”.
09.00 Д/ф “Єрусалим: виникнення свя-

того мiста”.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11 .15  В i чний Шурик .  Олександр 

Дем`яненко.
12.40 “Таке спортивне життя. Свiтлана 

Мазiй”.
13.10,04.15 “Будь у курсi!”
14.00 Д/с “Гiгантськi видри в басейнi 

Амазонки”.
15.00,18.30,21.00,03.50 “Служба новин 

“Соцiальний пульс”.
15.15,21.25 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,18.55,21.30 “Погода”.
16.00,23.40 Д/с “Лемури”.
16.35,04.45 “Цивiлiзацiя Incognita”.
17.50 Секретнi матерiали.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Вiктор Ющен-

ко, ч. 3.
20.00 Великi битви.
21.35 Сергiй Юрський. У тiлi людини.
22.40 Культурний шок.
00.00 “Свiтськi хронiки”.

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
04.05 Телеканал “Доброго ранку!”
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. Ма-

лаховим.
12.45,17.20 “Iстина десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20,00.30 “Зрозумiти. Пробачити”.
14.15 Т/с “Жiночий лiкар”.
15.25,23.50 “Слiд”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.35,01.00 “Давай одружимося!”
18.50,02.05 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30 Т/с “Однолюби”.
22.50 Т/с “Група “Zeta”.

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

“Бюст”. “Пiд ковпаком”.
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: Курганська область. 

Полювання на русалку?”
12.35 “До суду”.
13.35,03.25 Суд присяжних.
14.35,17.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
15.30 Т/с “Знаки долi 2”. “Дiвочi мрiї”.
16.25 “Прокурорська перевiрка”.

18.30 Т/с “Москва. Три вокзали 3”. “Друзi-
товаришi”. “Вiльна каса”.

20.25 Т/с “Безодня”, 1 i 2 с.
22.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.40 Т/с “Братани 3”, 17 i 18 с.
00.35 Т/с “Звiробiй”, 1 i 2 с.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.35,18.15,21.40 “Маски-шоу”.
08.00 “Шалене вiдео по-українськи”.
09.00 Т/с “Чоловiча робота”.
17.00 Т/с “Кодекс честi 5”.
18.40 “ДжеДАI”.
19.00 Т/с “Iнспектор Купер”. (2 категорiя).
21.00 “Новини 2+2”.
22.05 Х/ф “Супертанкер”. (2 категорiя).
23.55 Т/с “Секретнi матерiали 2”. (2 

категорiя).
01.45 Х/ф “Супертанкер”.

Íаøå óëþáëåíå êiíо
06.30,12.35 Драма “Чужi листи”. (6+).
08.30,14.30 Комедiя “Собака на сiнi”. (6+).
10.45,16.50 Х/ф “Без особливого ризи-

ку”. (12+).
12.05 “Плюс кiно”. (12+).
18.30,00.30 Комедiя “Вона Вас любить”. 

(6+).
20.30,02.30 Драма “Продовження роду”. 

(12+).
22.30,04.30 Х/ф “Дон Кiхот”. (6+).

ªâроñïорò
08.30,17.40,22.45 Легка атлетика. ЧC. Мо-

сква. День 3.
11.45 Спiдвей. ЧЄ. Росiя.
13.00 Легка атлетика. ЧC. Москва. День 2.
15.00 Велоспорт. Тур Юти. Етап 6.
16.00,21.15,00.15 Велоспорт. Енеко тур. 

Етап 1.
21.00,00.00 Легка атлетика. Грiнлайт. 

Журнал.
22.15 Оце так!
22.30,23.55 Sports Excellence. Журнал.
01.30 Фехтування. ЧC. Будапешт (Угор-

щина).

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
08.00,14.00,19.00 Новини.
08.15 2 Бундеслiга. “Санкт-Паулi” - 

“Армiнiя”.
10.10,16.05 Чемпiонат Нiмеччини. “Майнц” 

- “Штутгарт”.
12.05,19.15 Чемпiонат Нiмеччини. “Шаль-

ке” - “Гамбург”.
14.15 “Хронiка минулого сезону”. Лiга Єв-

ропи. 1/4 фiналу. “Лацiо” - “Фенер-
бахче”. Матч у вiдповiдь.

18.00,06.55 Огляд матчiв чемпiонату 
Нiмеччини.

21.10 2 Бундеслiга. “Гройтер Фюрт” - “Кай-
зерслаутерн”. Пряма трансляцiя.

23.15 “Хронiка минулого сезону”. Лiга 
чемпiонiв. 1/4 фiналу. “Галатаса-
рай” - “Реал”. Матч у вiдповiдь.

УТ-1
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.15 Д/ф “Великi битви. Бунтiвнi шаблi”.
07.15 Ера будiвництва.
07.20 Хочу все знати.
07.30 Д/ф “Г. Жженов. Агент надiї”.
08.45 Кориснi поради.
09.05,21.00 Пiдсумки дня.
09.40 Шеф-кухар країни.
10.45 Нехай Вам буде кольорово!
11.55 Х/ф “Вечори на хуторi бiля Ди-

каньки”.
13.30 Крок до зiрок.
14.20 Т/с “Роксолана”, 1-3 с.
17.30 Економiчна перспектива.
17.40 Новини.
18.00 Легка атлетика. ЧС.
21.30 Фестиваль пiснi та гумору в Коблево.
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.55 Х/ф “Чаклунка”, 22 с.

Êаíаë “1+1”
06.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
06.05 “Грошi”.
06.55,19.30,23.50 “ТСН”.
07.40 “Економiчна правда”.
08.00 “Повне перевтiлення. Дiм за тиж-

день 4”.
08.55 Т/с “Школа проживання”.
09.55,17.10 Т/с “Сила. Повернення до-

дому”.
11.55 “Знiмiть це негайно”.
12.55 “Не бреши менi 4”.
13.55,04.05 “Росiйськi сiмейнi драми”.
15.00 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
16.45,03.40 “ТСН. Особливе”.
20.15 Т/с “Склiфосовський 2”.
22.15 “Мiняю жiнку 5”.

Iíòåр
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10,23.40 Т/с “Мар`їна роща”.
11.05 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Канев-

ським”.
12.55 “Судовi справи”.
14.45 “Сiмейний суд”.
15.40 “Давай одружимося в Українi”.
16.40,03.35 Т/с “Наложниця”.
18.00 Т/с “Два кольори пристрастi”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Серафима Прекрасна”.
01.35 Х/ф “Жiночi сльози”.

ICTV
06.50 Т/с “Таксi”.
07.15 Т/с “Леся+Рома”.
07.45 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.25 Надзвичайнi новини.
10.10,13.00 Анекдоти по-українськи.
10.20,16.25 Т/с “Агент нацiональної без-

пеки”.

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 “На вiдстанi удару”. (2 

категорiя).

ÑТБ
07.55,18.20 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
09.20 “Зоряне життя. Фатальне кохання 

холостякiв”.
10.20 Х/ф “Тобi, справжньому”.
13.25 “Холостяк”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
19.55 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
21.00 “Мiстичнi iсторiї-5 з Павлом 

Костiциним”.
22.25 “Зоряне життя. Весiлля - лiки вiд 

старостi”.
23.25 “Битва екстрасенсiв”.

Íоâèé êаíаë
06.30 Аферисти.
07.30,19.00 Репортер.
07.40 Кабрiолiто.
09.30 Т/с “Щасливi разом”.
11.45,17.55,21.00 Т/с “Татусевi доньки”.
13.25,14.30 Kids` Time.
13.30 М/с “Аладдiн”.
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 êаíаë
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,

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

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

6.15 “Бiзнес-час”.
07.20 “Автопiлот-новини”.
08.20 “Новини Київщини”.
08.40 “Трансмiсiя-новини”.
09.15,13.35,14.10,15.15 “5 елемент”.
10.30,11.10,12.10,19.30,20.10,21.10,01.15,0

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

Êаíаë «Уêра¿íа»
06.10 Т/с “Опiкун”, 15 с.
07.00,17.00,19.00,03.40 Подiї.
07.10 Ранок з Україною.
09.10,13.00,21.40 Т/с “Слiд”.

10.00 Т/с “П`ятницький. Роздiл другий”, 
17 i 18 с.

12.00 “Хай говорять. Адвокат розбушу-
вався”.

14.30 Т/с “Подружжя”, 50 с.
15.30 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.
17.10 Т/с “Життя, як вона є”.
19.20,04.00 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “П`ятницький. Роздiл другий”, 

19 i 20 с.
23.10 Т/с “Глухар. Повернення”, 10 i 11 с.

Ê1
07.00 М/ф.
10.00 “Добрий вечiр, тварини”.
11.00 “Штучки”.
12.35,19.00 “Орел i Решка”.
13.35,18.00 “Звана вечеря”.
14.35 “Рандеву”.
15.50,20.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
17.00,21.00 “Розсмiши комiка”.
22.00 “Три сестри”.
23.00 Т/с “Маргоша”. (2 категорiя).

ÍТÍ
06.40 Х/ф “Розмах крил”.
08.30 Ранковий “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”.
16.45,19.00,01.30,04.30 “Свiдок”.
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).

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

рятiвнички”.
08.55 Т/с “Ранетки”, 24 с.
10.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
11.50 Т/с “Та, що говорить з привидами”.
13.40 Т/с “Половинки”.
14.05 Т/с “Беверлi Гiлз-90210. Нове 

поколiння”, 60 с.
15.00 Богиня. Нова колекцiя.
17.00 УТЕТа пара.
18.15 Моду народу.
19.00 Т/с “Крем”, 22 с.
20.00 Дайош молодьож!
21.00,22.30 ТЕТ-Iнтернет.
21.30 Бiйцiвський Клуб.
23.15 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).

ТÂi
07.00 Ранковi круасани.
09.30,19.00,22.30,03.30 Приватнi новини.
10.00 Знак оклику з А. Шевченко.
11.00,14.30,17.00 Навколо свiту.
12.00,15.00,18.30,20.30,23.00,01.30 

Сьогоднi.
12.30 Ювелiрочка.

15.30 Володар катастроф.
16.45 Здорове життя з I. Трухачовою.
19.30,00.00 Сьогоднi про головне.
21.30,02.30 “Ч/Б”.

Тоíiñ
07.00,05.00 “Ранковий еспресо”.
09.00,20.00 Великi битви.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Сергiй Юрський. У тiлi людини.
12.25 “Ронiн”.
14.00 Культурний шок.
15.15,21.25 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,18.50,21.30 “Погода”.
16.10,23.40 Д/с “Лемури”.
17.45 “Соцiальний статус: ваша пенсiя”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Вiктор Ющен-

ко, ч. 4.
21.35 Микола Єрьоменко. Останнiй пал-

ко закоханий.
22.40 Д/с “Сполучаючи континенти”.
00.20 Амурнi мелодiї. (3 категорiя).
00.30 Календар Live. (3 категорiя).

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
04.05 Телеканал “Доброго ранку!”
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. Ма-

лаховим.
12.45,17.20 “Iстина десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20,00.30 “Зрозумiти. Пробачити”.
14.15 Т/с “Жiночий лiкар”.
15.20,23.50 “Слiд”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.35,01.00 “Давай одружимося!”
18.50,02.05 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30 Т/с “Однолюби”.
22.50 Т/с “Група “Zeta”.

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

панi”. “Гранатовий браслет”.
09.00,12.00,15.00,18.00 Сьогоднi.
09.25 “Кулiнарний двобiй”.
10.25 Росiйська начинка.
11.00 Т/с “Повернення Синдбада”, 9 с.
12.35 “До суду”.
13.35,03.25 Суд присяжних.
14.35,17.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
15.30 Т/с “Знаки долi 2”. “Три облич-

чя смертi”.
16.25 “Прокурорська перевiрка”.
18.30 Т/с “Москва. Три вокзали 3”. “Мить 

перед смертю”. “Батьки i дiти”.
20.25 Т/с “Безодня”, 3 i 4 с.
22.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.40 Т/с “Братани 3”, 19 i 20 с.
00.35 Т/с “Звiробiй”, 3 i 4 с.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.35,18.15,21.40 “Маски-шоу”.
08.00,11.10 “Шалене вiдео по-українськи”.

09.00,21.00 “Новини 2+2”.
09.25,18.40 “ДжеДАI”.
10.05 “Угон”.
10.40 “Дорожнi вiйни”.
13.30 “Облом.UA”.
14.50 Т/с “17 миттєвостей весни”.
17.00 Т/с “Кодекс честi 5”.
19.00 Т/с “Iнспектор Купер”. (2 категорiя).
22.05 Х/ф “Посередник”. (2 категорiя).
00.40 Х/ф “Патруль мережi”. (2 категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
06.30,12.30 Комедiя “Вона Вас любить”. 

(6+).
08.30,14.30 Драма “Продовження роду”. 

(12+).
10.30,16.30 Х/ф “Дон Кiхот”. (6+).
18.30,00.35 Мелодрама “Я тебе нiколи не 

забуду”. (12+).
20.00 “Плюс кiно”. (12+).
20.30,02.30 Комедiя “Троє в човнi, не ра-

хуючи собаки”.
22.45,04.45 Драма “Прiрва”. (Росiя - 

Францiя). (18+).

ªâроñïорò
08.30,17.30,23.30 Легка атлетика. ЧC. Мо-

сква. День 4.
12.25,00.25 Sports Excellence. Журнал.
12.30 Фехтування. ЧC. Будапешт (Угорщи-

на). Огляд.
13.30,17.00 Легка атлетика. ЧC. Москва. 

День 3.
14.45 Велоспорт. Енеко тур. Етап 1.
15.15,01.45 Велоспорт. Енеко тур. Етап 2.
21.00,00.30 Легка атлетика. Грiнлайт. 

Журнал.
21.15 Футбол. Товариський матч серед 

гравцiв до 21 року. Нiмеччина - 
Францiя.

00.45 Спiдвей. ЧЄ. Росiя.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
08.00,14.00,19.00 Новини.
08.15,17.10 2 Бундеслiга. “Гройтер Фюрт” 

- “Кайзерслаутерн”.
10.10 Чемпiонат Нiмеччини. “Баварiя” - 

“Боруссiя” (Мен.)
12.05 Чемпiонат Нiмеччини. “Байєр” - 

“Фрайбург”.
14.15 Огляд матчiв чемпiонату Нiмеччини.
15.15 “Хронiка минулого сезону”. Лiга Єв-

ропи. 1/4 фiналу. “Рубiн” - “Челсi”. 
Матч у вiдповiдь.

19.10,06.10 Чемпiонат Англiї. “Пiдсумки 
сезону 2012/2013”.

21.00 “Хронiка минулого сезону”. Лiга 
чемпiонiв. 1/4 фiналу. “Барсело-
на” - ПСЖ. Матч у вiдповiдь.

23.00 Чемпiонат Нiмеччини. “Ганновер” - 
“Вольфсбург”.

00.50 “Хронiка минулого сезону”. 
Чемпiонат Iталiї. “Ювентус” - 
“Мiлан”.

02.35 2 Бундеслiга. “Падерборн” - “Кельн”.
04.25 “Хронiка минулого сезону”. 

Чемпiонат Iспанiї. “Атлетiко” - 
“Реал”.

Поíåдіëоê

Âіâòороê

12 серпня

13 серпня
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УТ-1
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.15 Д/ф “Битва за Атлантику”.
07.15 Хочу все знати.
07.30 Д/ф “О. Збруєв. Велика перерва”.
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.
11.45 Криве дзеркало.
13.30 Українська пiсня.
14.15 Т/с “Роксолана”, 4-7 с.
18.20 Новини.
18.40 Економiчна перспектива.
18.50 Концертна програма “Мамо, вiчна i 

кохана”.
20.35 I. Попович. “Трембiтар української 

душi”, ч. 1.
20.50 Мегалот.
20.55 Служба розшуку дiтей.
21.30 Star-шоу.
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.55 Х/ф “Чаклунка”, 23 с.

Êаíаë “1+1”
06.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
06.05 “Мiняю жiнку 5”.
06.55,19.30,23.25 “ТСН”.
07.40 “Економiчна правда”.
08.00 “Повне перевтiлення. Дiм за тиж-

день 4”.
09.00 Т/с “Школа проживання”.
10.00,17.10 Т/с “Сила. Повернення додому”.
11.55 “Знiмiть це негайно”.
12.55,03.15 “Не бреши менi 4”.
13.55,04.05 “Росiйськi сiмейнi драми”.
15.00 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
16.45,02.50 “ТСН. Особливе”.
20.15 Т/с “Склiфосовський 2”.
22.15 “Територiя обману”.
23.40,04.55 Т/с “Гра престолiв”. (3 

категорiя).

Iíòåр
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10,23.00 Т/с “Мар`їна роща”.
11.05 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Канев-

ським”.
12.55 “Судовi справи”.
14.45 “Сiмейний суд”.
15.40 “Давай одружимося в Українi”.
16.40,03.30 Т/с “Наложниця”.
18.00 Т/с “Два кольори пристрастi”.
20.00 “Подробицi”.
20.45 Футбол. Збiрна України - збiрна 

Iзраїлю.
00.55 Х/ф “Iгри дорослих дiвчаток”.

ICTV
05.00 Служба розшуку дiтей.
06.45 Т/с “Таксi”.
07.10 Т/с “Леся+Рома”.
07.45 Нетаємнi файли.
08.45 Факти. Ранок.

09.15,19.25 Надзвичайнi новини.
10.10,13.00 Анекдоти по-українськи.
10.15,16.25 Т/с “Агент нацiональної без-

пеки”.
12.45 Факти. День.
13.05,22.05 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.25,20.10 Т/с “Морськi дияволи”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.15 Х/ф “Втiкачi”. (2 категорiя).

ÑТБ
08.15,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
09.50 “Зоряне життя. Весiлля - лiки вiд 

старостi”.
10.45 “Зоряне життя. Щасливi покiрнi дру-

жини”.
11.45 Х/ф “Рита”.
13.45 “Холостяк”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
19.55 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
21.00 “Мiстичнi iсторiї-5 з Павлом 

Костiциним”.
22.25 “Зоряне життя. Обережно - ревнощi!”
23.20 “Битва екстрасенсiв”.
00.25 Т/с “Доктор Хаус”.

Íоâèé êаíаë
05.40,06.25 Teen Time.
07.30,19.00 Репортер.
07.40 Кабрiолiто.
09.35 Т/с “Щасливi разом”.
11.50,17.55,21.00 Т/с “Татусевi доньки”.
13.30,14.40 Kids` Time.
13.35 М/с “Аладдiн”.
14.55 Т/с “Друзi”.
15.55 Т/с “Кадетство”.
19.20 Т/с “Воронiни”.
22.05 Т/с “Свiтлофор”. (2 категорiя).
23.10 Т/с “Закрита школа”. (2 категорiя).

5 êаíаë
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.

00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,20.00
,21.00,22.00,23.00,01.00 “Час новин”.

07.05 “Час економiки”.
07.15,08.10,22.40,23.20,00.15,02.35,03.15,06

.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”.
10.30,11.10,12.10,19.30,20.10,21.10,01.15,05.

00 “Час. Пiдсумки дня”.
16.15 “Драйв”.
17.25 “Арсенал”.
18.15 “Агроконтроль”.
21.40,03.00,04.00 “Час-Тайм”.
22.15,04.40 “Акцент”.
23.30 “Crime news”.

Êаíаë «Уêра¿íа»
06.10 Т/с “Опiкун”, 16 с.
07.00,17.00,19.00,03.20 Подiї.
07.10 Ранок з Україною.

09.10,13.00,21.40 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “П`ятницький. Роздiл другий”, 

19 i 20 с.
12.00 “Хай говорять. Катерина Шаврiна: на-

родна артистка”.
14.30 Т/с “Подружжя”, 51 с.
15.30 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.
17.10 Т/с “Життя, як вона є”.
19.20,03.40 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “П`ятницький. Роздiл другий”, 

21 i 22 с.
23.10 Т/с “Глухар. Повернення”, 13 i 14 с.

Ê1
07.00 М/ф.
10.00 “Добрий вечiр, тварини”.
11.00 “Штучки”.
12.35,19.00 “Орел i Решка”.
13.35,18.00 “Звана вечеря”.
14.35 “Рандеву”.
15.50,20.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
17.00,21.00 “Розсмiши комiка”.
22.00 “Три сестри”.
23.00 Т/с “Маргоша”. (2 категорiя).

ÍТÍ
06.50 Х/ф “Очiкування полковника 

Шалигiна”.
08.30 Ранковий “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 “Кобра”.
16.45,19.00,01.30,04.30 “Свiдок”.
19.30 Т/с “Важняк”.
21.30 Т/с “NCIS: полювання на вбивцю 9”. 

(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 осо-

бливих справ”. (2 категорiя).

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

рятiвнички”.
08.55 Т/с “Ранетки”, 25 с.
10.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
11.50 Т/с “Та, що говорить з привидами”.
13.40 Т/с “Половинки”.
14.05 Т/с “Беверлi Гiлз-90210. Нове 

поколiння”, 61 с.
15.00 Богиня шопiнгу.
17.00 УТЕТа пара.
18.15 Моду народу.
19.00 Т/с “Крем”, 23 с.
20.00 Дайош молодьож!
21.00,22.30 ТЕТ-Iнтернет.
21.30 Бiйцiвський Клуб.
23.15 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).

ТÂi
06.30 Голос вiруючого.
07.00 Ранковi круасани.
09.30,19.00,22.30,03.30 Приватнi новини.
10.00 “Ч/Б”.
11.00,14.30,17.00 Навколо свiту.

12.00,15.00,18.30,20.30,23.00,01.30 Сьогоднi.
12.30 Ювелiрочка.
15.30 Володар катастроф.
19.30,00.00 Сьогоднi про головне.
21.30,02.30 Homo sapiens.

Тоíiñ
06.30,08.30,15.00,18.30,21.00,04.00 “Служба 

новин “Соцiальний пульс”.
07.00,05.00 “Ранковий еспресо”.
09.00,20.00 Великi битви.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Микола Єрьоменко. Останнiй палко 

закоханий.
12.45 “Соцiальний статус: ваша пенсiя”.
13.15,04.20 “Цивiлiзацiя Incognita”.
14.00,22.40 Д/с “Сполучаючи континенти”.
15.15,21.25 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,18.55,21.30 “Погода”.
16.10,23.40 Д/с “Лемури”.
17.50 Секретнi матерiали.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Вiктор Ющен-

ко, ч. 5.
21.35 Михайло Ульянов. Як швидко 

пролетiло життя.

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

ховим.
12.45,17.20 “Iстина десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20,00.25 “Зрозумiти. Пробачити”.
14.15 Т/с “Жiночий лiкар”.
15.25,23.45 “Слiд”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.35 “Давай одружимося!”
18.50,02.05 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30 Т/с “Однолюби”.
21.45 Т/с “Група “Zeta”.

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

“Хiмiчний зв`язок”. “Тиха людина”.
09.00,12.00,15.00,18.00 Сьогоднi.
09.25 Квартирне питання.
10.30 “Поїдемо, поїмо!”
11.05 Т/с “Повернення Синдбада”, 10 с.
12.35 “До суду”.
13.35,03.25 Суд присяжних.
14.35,17.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
15.30 Т/с “Знаки долi 2”. “Без обличчя”.
16.25 “Прокурорська перевiрка”.
18.30 Т/с “Москва. Три вокзали 4”. 

“Зiпсована вiдпустка”. “Мiжнародний 
обмiн”.

20.25 Т/с “Безодня”, 5 i 6 с.
22.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.40 Т/с “Братани 3”, 21 i 22 с.

Êаíаë «2+2»
06.35,12.40 Мелодрама “Я тебе нiколи не 

забуду”. (12+).
08.05 “Плюс кiно”. (12+).
08.35,14.30 Комедiя “Троє в човнi, не раху-

ючи собаки”.

10.50,16.45 Драма “Прiрва”. (Росiя - 
Францiя). (18+).

18.35,00.30 Драма “Мiй бойовий розраху-
нок”. (12+).

20.30,02.30 Драма “Маленька Вiра”. (18+).
22.50,04.50 Комедiя “Сон у руку, або 

Валiза”. (6+).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
06.35,12.40 Мелодрама “Я тебе нiколи не 

забуду”. (12+).
08.05 “Плюс кiно”. (12+).
08.35,14.30 Комедiя “Троє в човнi, не раху-

ючи собаки”.
10.50,16.45 Драма “Прiрва”. (Росiя - 

Францiя). (18+).
18.35,00.30 Драма “Мiй бойовий розраху-

нок”. (12+).
20.30,02.30 Драма “Маленька Вiра”. (18+).
22.50,04.50 Комедiя “Сон у руку, або 

Валiза”. (6+).

ªâроñïорò
07.30,20.45,01.00 Легка атлетика. ЧC. Мо-

сква. День 5.
11.00,15.15 Велоспорт. Енеко тур. Етап 2.
12.00,17.45 Футбол. Товариський матч се-

ред гравцiв до 21 року. Нiмеччина 
- Францiя.

13.00 Легка атлетика. ЧC. Москва. День 4.
16.00 Велоспорт. Енеко тур. Етап 3.
19.00 Стрибки на лижах. Лiтнiй Гран-прi. Кур-

шевель (Францiя). HS-132. Змiшаний 
командний старт.

21.40,02.15 Легка атлетика. Грiнлайт. Жур-
нал.

21.55,22.00,22.05,23.55,02.10 Бiзнес-клас. 
Журнал.

22.10,23.50 Вибране по середах.
22.15 Кiнний спорт. Кубок нацiй. Дублiн.
23.15 Новини кiнного спорту.
23.20 Гольф. Європейський тур. Прага. 

Жiнки.
23.35 Новини гольфу.
23.40 Вибiр мiсяця. Журнал.
23.45 Новини вiтрильного спорту.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
08.00,14.00,19.00 Новини.
08.15 “Хронiка минулого сезону”. Лiга 

Європи. Пiвфiнал. “Фенербахче” - 
“Бенфiка”. 1-й матч.

10.10 Чемпiонат Нiмеччини. “Айнтрахт” 
(Бр.) - “Вердер”.

12.05 Чемпiонат Англiї. “Пiдсумки сезону 
2012/2013”.

14.15 “Хронiка минулого сезону”. Лiга Єв-
ропи. Пiвфiнал. “Базель” - “Челсi”. 
1-й матч.

16.05 Огляд матчiв чемпiонату Нiмеччини.
17.05 Чемпiонат Нiмеччини. “Аугсбург” - 

“Боруссiя” (Дор.)
19.10,07.05 Чемпiонат Англiї. “До старту но-

вого сезону”.
20.05 “Хронiка минулого сезону”. Лiга 

чемпiонiв. Пiвфiнал. “Баварiя” - “Бар-
селона”. 1-й матч.

22.00 “Хронiка минулого сезону”. Лiга 
чемпiонiв. Пiвфiнал. “Боруссiя” (Дор.) 
- “Реал”. 1-й матч.

УТ-1
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.15 Д/ф “Битва пiд Марстон-Муром”.
07.15 Ера будiвництва.
07.20 Хочу все знати.
07.30 Д/ф “В. Цой. Ось таке кiно”.
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!
11.45 Криве дзеркало.
13.35 Х/ф “Безприданниця”.
15.10 Т/с “Роксолана”, 8 i 9 с.
17.05 Останнє попередження.
17.30 Економiчна перспектива.
17.40 Новини.
18.00 Легка атлетика. ЧС.
20.45 I. Попович. “Трембiтар української 

душi”, ч. 2.
21.20 “Надвечiр`я”.
22.15 Українська пiсня.
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.55 Х/ф “Чаклунка”, 24 с.

Êаíаë “1+1”
06.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
06.05 “Територiя обману”.
06.55,19.30,00.00 “ТСН”.
07.40 “Економiчна правда”.
08.00 “Повне перевтiлення. Дiм за тиж-

день 4”.
08.55 Т/с “Школа проживання”.
09.55,17.10 Т/с “Сила. Повернення до-

дому”.
11.55 “Знiмiть це негайно”.
12.55 “Не бреши менi 4”.
13.55 “Росiйськi сiмейнi драми”.
15.00 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
20.15 Т/с “Склiфосовський 2”.
22.15 “Кохання без кордонiв”.
00.15 Т/с “Гра престолiв”. (3 категорiя).

Iíòåр
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10,23.40 Т/с “Мар`їна роща”.
11.05 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Канев-

ським”.
12.55 “Судовi справи”.
14.45 “Сiмейний суд”.
15.40 “Давай одружимося в Українi”.
16.40,03.30 Т/с “Наложниця”.
18.00 Т/с “Два кольори пристрастi”.
20.00 “Подробицi”.
01.35 Х/ф “Повернути Вiру”.

ICTV
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.

10.15,16.30 Т/с “Агент нацiональної без-
пеки”.

12.45 Факти. День.
13.10,22.10 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.30,20.10 Т/с “Морськi дияволи”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.20 Х/ф “Домiно”. (2 категорiя).

ÑТБ
08.05,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
09.25 “Зоряне життя. Обережно - ревнощi!”
10.25 “Зоряне життя. Окiльцювати зiрку”.
11.20 Х/ф “Арфа для коханої”.
13.10 “Холостяк”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
21.00 “Мiстичнi iсторiї-5 з Павлом 

Костiциним”.
22.25 “Зоряне життя. Народити за будь-

яку цiну”.
23.20 “Битва екстрасенсiв”.

Íоâèé êаíаë
06.30 Аферисти.
07.30,19.00 Репортер.
07.40 Кабрiолiто.
09.30 Т/с “Щасливi разом”.
11.50,17.55,21.00 Т/с “Татусевi доньки”.
13.25,14.35 Kids` Time.
13.30 М/с “Аладдiн”.
14.55 Т/с “Друзi”.
15.55 Т/с “Кадетство”.
19.15 Т/с “Воронiни”.
22.05 Т/с “Свiтлофор”. (2 категорiя).
23.10 Т/с “Закрита школа”. (2 категорiя).

5 êаíаë
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.

00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,20.00
,21.00,22.00,23.00,01.00 “Час новин”.

07.05 “Час економiки”.
07.15,08.10,22.40,23.20,00.15,02.35,03.15,06

.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”.
10.30,11.10,12.10,19.30,20.10,21.10,01.15,05

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

Êаíаë «Уêра¿íа»
06.10 Т/с “Платина”, 1 с.
07.00,17.00,19.00,03.20 Подiї.
07.10 Ранок з Україною.
09.10,13.00,21.40 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “П`ятницький. Роздiл другий”, 

21 i 22 с.
12.00 “Хай говорять. Четверта дружина”.
14.30 Т/с “Подружжя”, 52 с.

15.30 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.
17.10 Т/с “Життя, як вона є”.
19.20,03.40 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “П`ятницький. Роздiл другий”, 

23 i 24 с.
23.10 Т/с “Глухар. Повернення”, 16 i 17 с.

Ê1
07.35 “Скептик”.
08.00 М/ф.
10.00 “Добрий вечiр, тварини”.
11.00 “Штучки”.
12.35,19.00 “Орел i Решка”.
13.35,18.00 “Звана вечеря”.
14.35 “Рандеву”.
15.50,20.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
17.00,21.00 “Розсмiши комiка”.
22.00 “Три сестри”.
23.00 Т/с “Маргоша”. (2 категорiя).

ÍТÍ
06.50 Х/ф “За два кроки вiд “Раю”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
10.00 “До суду”.
12.00 Т/с “Детективи”.
13.00,19.30 Т/с “Важняк”.
14.45,17.00 Т/с “Кобра”.
16.45,19.00,01.30,04.30 “Свiдок”.
21.30 Т/с “NCIS: полювання на вбивцю 9”. 

(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 осо-

бливих справ”. (2 категорiя).

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

рятiвнички”.
08.55 Т/с “Ранетки”, 26 с.
10.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
11.50 Т/с “Та, що говорить з привидами”.
13.40 Т/с “Половинки”.
14.05 Т/с “Беверлi Гiлз-90210. Нове 

поколiння”, 62 с.
15.00 Богиня шопiнгу.
17.00 УТЕТа пара.
18.15 Моду народу.
19.00 Т/с “Крем”, 24 с.
20.00 Дайош молодьож!
21.00,22.30 ТЕТ-Iнтернет.
21.30 Бiйцiвський Клуб.
23.15 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).
00.10 Т/с “Американська iсторiя жаху”. (3 

категорiя).

ТÂi
06.30 Голос вiруючого.
07.00 Ранковi круасани.
09.30,19.00,22.30,03.30 Приватнi новини.
10.00 Homo sapiens.
11.00,14.30,17.00 Навколо свiту.
12.00,15.00,18.30,20.30,23.00,01.30 Сьогоднi.
12.30 Ювелiрочка.
15.30 Володар катастроф.
16.45 Здорове життя з I. Трухачовою.

19.30,00.00 Сьогоднi про головне.
21.30,02.30 Зелена лампа.

Тоíiñ
06.30,08.30,15.00,18.30,21.00,04.00 “Служба 

новин “Соцiальний пульс”.
07.00,05.00 “Ранковий еспресо”.
09.00,20.00 Великi битви.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Михайло Ульянов. Як швидко 

пролетiло життя.
12.45 Секретнi матерiали.
13.10,04.35 “Щоденник для батькiв”.
14.00,22.40 Д/с “Сполучаючи континенти”.
15.15,21.25 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,18.50,21.30 “Погода”.
16.10,23.40 Д/с “Лемури”.
17.45 “Соцiальний статус: вашi права i 

пiльги”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Марк Заха-

ров, ч. 1.
21.35 Таємницi столiття. Микола Гоголь. Та-

ємниця смертi.
00.20 Амурнi мелодiї. (3 категорiя).
00.30 Календар Live. (3 категорiя).

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

ховим.
12.45,17.20 “Iстина десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20,00.25 “Зрозумiти. Пробачити”.
14.15 Т/с “Жiночий лiкар”.
15.20,23.45 “Слiд”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.35 “Давай одружимося!”
18.50,02.05 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30 Т/с “Однолюби”.
22.45 Т/с “Група “Zeta”.

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

ка”. “Йшла Саша по шосе”.
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”, 11 с.
12.35 “До суду”.
13.35,03.25 Суд присяжних.
14.35,17.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
15.30 Т/с “Знаки долi 2”. “Казанова з ве-

ликої дороги”.
16.25 “Прокурорська перевiрка”.
18.30 Т/с “Москва. Три вокзали 4”. “Страш-

на сила”. “Пропащий талант”.
20.25 Т/с “Безодня”, 7 i 8 с.
22.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.40 Т/с “Братани 3”, 23 i 24 с.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.35,18.15,21.40 “Маски-шоу”.
08.00,11.10 “Шалене вiдео по-українськи”.

09.00,21.00 “Новини 2+2”.
09.25,18.40 “ДжеДАI”.
10.05 “Угон”.
10.40 “Дорожнi вiйни”.
13.30 “Облом.UA”.
14.50 Т/с “17 миттєвостей весни”.
17.00 Т/с “Кодекс честi 5”.
19.00 Т/с “Iнспектор Купер”. (2 категорiя).
22.05 Х/ф “Охоронець”. (2 категорiя).
00.05 Х/ф “Злива”. (2 категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
06.30,12.30 Драма “Мiй бойовий розраху-

нок”. (12+).
08.30,14.40 Драма “Маленька Вiра”. (18+).
10.50,17.00 Комедiя “Сон у руку, або 

Валiза”. (6+).
14.10 “Плюс кiно”. (12+).
18.30,00.30 Мелодрама “Єдина...” (12+).
20.30,02.30 Драма “Твiр до Дня Перемо-

ги”. (12+).
22.30,04.30 Х/ф “Гiперболоїд iнженера 

Гарiна”. (6+).

ªâроñïорò
08.30,17.30,23.00 Легка атлетика. ЧC. Мо-

сква. День 6.
10.45 Футбол. Товариський матч. Португалiя 

- Нiдерланди.
11.30 Футбол. Товариський матч. Колумбiя 

- Сербiя.
12.30 Футбол. Огляд матчiв.
13.30 Легка атлетика. ЧC. Москва. День 5.
14.45 Велоспорт. Енеко тур. Етап 3.
15.45,00.15 Велоспорт. Енеко тур. Етап 4.
20.30,00.00 Легка атлетика. Грiнлайт. Жур-

нал.
20.45 Стрибки на лижах. Лiтнiй Гран-прi. 

Куршевель (Францiя). HS-132.
21.45 Бойовi мистецтва. Бiйцiвський клуб. 

Нью-Йорк. (16+).
22.45 Sports Excellence. Журнал.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
08.00,14.00,19.00 Новини.
08.10 “Хронiка минулого сезону”. Лiга Єв-

ропи. Пiвфiнал. “Бенфiка” - “Фенер-
бахче”. Матч у вiдповiдь.

10.10 Чемпiонат Нiмеччини. “Шальке” - 
“Гамбург”.

12.05 Чемпiонат Нiмеччини. “Майнц” - 
“Штутгарт”.

14.15 Чемпiонат Англiї. “До старту ново-
го сезону”.

15.15 “Хронiка минулого сезону”. Лiга Єв-
ропи. Пiвфiнал. “Челсi” - “Базель”. 
Матч у вiдповiдь.

17.10 Чемпiонат Нiмеччини. “Баварiя” - 
“Боруссiя” (Мен.)

19.10,23.30,07.30 “Свiт англiйської прем`єр-
лiги”.

19.40 “Хронiка минулого сезону”. Лiга 
чемпiонiв. Пiвфiнал. “Реал” - 
“Боруссiя” (Дор.) Матч у вiдповiдь.

21.40 “Хронiка минулого сезону”. Лiга 
чемпiонiв. Пiвфiнал. “Барселона” - 
“Баварiя”. Матч у вiдповiдь.

Ñåрåда

Чåòâåр

14 серпня

15 серпня
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УТ-1
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.15 Д/ф “Великi битви. Дарданелльська 

операцiя”.
07.15 Хочу все знати.
07.30 Д/ф “Всенародна актриса Н. Са-

зонова”.
08.45 Кориснi поради.
09.05,21.00 Пiдсумки дня.
09.35 “Вiра. Надiя. Любов”.
10.40 Нехай Вам буде кольорово!
11.50 Х/ф “Два бiйцi”.
13.05 Х/ф “Антон Iванович сердиться”.
14.25 Т/с “Роксолана”, 12 с.
17.15 Економiчна перспектива.
17.25 Новини.
17.45 Легка атлетика. ЧС.
20.45 I. Попович. “Трембiтар української 

душi”, ч. 3.
21.25 Фольк-music.
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.45 Х/ф “Чаклунка”, 25 с.

Êаíаë “1+1”
06.00 “Кохання без кордонiв”.
06.55,19.30 “ТСН”.
07.40 “Економiчна правда”.
08.00 “Повне перевтiлення. Дiм за тиж-

день 4”.
08.55 Т/с “Школа проживання”.
09.55,17.10 Т/с “Сила. Повернення до-

дому”.
11.55 “Знiмiть це негайно”.
12.55 “Не бреши менi 4”.
13.55 “Росiйськi сiмейнi драми”.
15.00 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
20.15 “Вечiрнiй Київ - 2013”.
22.10 Комедiя “Без вини винуватий”. (2 

категорiя).
00.05 Драма “Хлопець з Фiладельфiї”. (2 

категорiя).

Iíòåр
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 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Канев-

ським”.
12.55 “Судовi справи”.
14.45 “Сiмейний суд”.
15.40 “Давай одружимося в Українi”.
16.40,03.20 Т/с “Наложниця”.
18.00 Т/с “Два кольори пристрастi”.
20.00 “Подробицi”.
23.45 Х/ф “Вагома пiдстава для вбивства”. 

(2 категорiя).

ICTV
05.05 Служба розшуку дiтей.
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.
10.20,16.50 Т/с “Агент нацiональної без-

пеки”.
12.45 Факти. День.
13.25,22.10 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.50,20.10 Т/с “Морськi дияволи”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.30 Максимум в Українi.
23.55 Х/ф “Стiльниковий”.

ÑТБ
07.00 Х/ф “Золоте теля”.
10.10,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
11.55 Х/ф “Гардемарини, вперед!”
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.00 “Моя правда. Микола Валуєв. Мiй лас-

кавий i нiжний звiр”.
21.00 “Моя правда. Невiдомi чоловiки 

Наталiї Могилевської”.
22.25 “Зоряне життя. Я вмираю без любовi”.
23.20 “Зоряне життя. Усi чоловiки сво...?”
00.30 Х/ф “Арфа для коханої”.

Íоâèé êаíаë
05.40 Служба розшуку дiтей.
06.30 Аферисти.
07.30,19.00 Репортер.
07.40 Кабрiолiто.
09.45 Т/с “Щасливi разом”.
11.40,17.55,21.00 Т/с “Татусевi доньки”.
13.30,14.45 Kids` Time.
13.35 М/с “Аладдiн”.
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 êаíаë
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.

00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,20.00
,21.00,22.00,23.00,01.00 “Час новин”.

07.05 “Час економiки”.
07.15,08.10,22.40,23.20,00.15,02.35,03.15,06

.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”.
10.30,11.10,12.10,19.30,20.10,21.10,01.15,05

.00 “Час. Пiдсумки дня”.
16.15,04.40 “Лiсовий патруль”.
17.15 “Мотор-новини”.
17.25 “Не перший погляд”.
18.15 “Реальний сектор”.
21.40,03.00,04.00 “Час-Тайм”.
22.15 “Особливий погляд”.
23.30 “Crime news”.
23.45,00.30,02.40 “Хронiка тижня”.

Êаíаë «Уêра¿íа»
06.10 Т/с “Платина”, 2 с.
07.00,17.00,19.00,03.05 Подiї.

07.10 Ранок з Україною.
09.10,13.00,20.00 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “П`ятницький. Роздiл другий”, 

23 i 24 с.
12.00 “Хай говорять. Брехун”.
14.30 Т/с “Подружжя”, 53 с.
15.30,02.25 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.
17.10 Т/с “Життя, як вона є”.
19.20,03.25 “Говорить Україна”.
20.40 Т/с “Слiд. Нiчний свiдок”.
21.45 Т/с “Слiд. Лiквiдатор”.
22.50 Т/с “Охоронець 5”. (2 категорiя).

Ê1
07.35 “Скептик”.
08.00 М/ф.
10.00 “Добрий вечiр, тварини”.
11.00 “Штучки”.
12.35 “Орел i Решка”.
13.35,18.00 “Звана вечеря”.
14.35 “Рандеву”.
15.50 Т/с “Моя прекрасна няня”.
17.00 “Розсмiши комiка”.
19.00 “КВК-2013”.
21.15 “Майдан`s”.

ÍТÍ
07.05 Х/ф “Людина в зеленому кiмоно”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
10.00 “До суду”.
12.00 Т/с “Детективи”.
13.00 Т/с “Важняк”.
14.55,17.00 Т/с “Кобра 2. Антитерор”.
16.45,19.00 “Свiдок”.
19.30 Т/с “Синдром дракона”.
23.40 Х/ф “Дот”.
01.25 Х/ф “Чужа гра”. (2 категорiя).

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

рятiвнички”.
08.55 Т/с “Ранетки”, 27 с.
10.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
11.50 Т/с “Та, що говорить з привидами”.
13.40 Т/с “Половинки”.
14.05 Т/с “Беверлi Гiлз-90210. Нове 

поколiння”, 63 с.
15.00 Богиня шопiнгу.
17.00 УТЕТа пара.
18.00 4 весiлля.
19.00 Т/с “Крем”, 25 с.
20.00 Дайош молодьож!
21.00,22.30 ТЕТ-Iнтернет.
21.30 Бiйцiвський Клуб.
23.15 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).

ТÂi
06.30 Голос вiруючого.
07.00 “Ч/Б”.
08.00,12.00,15.00,18.30,20.30,23.00,01.30 

Сьогоднi.
09.30,19.00,22.30,03.30 Приватнi новини.
10.00,21.30,02.30 Музика для дорослих.
11.00,14.30,17.00 Навколо свiту.

12.30 Ювелiрочка.
15.30 Зоопарки. Втеча неможлива.
19.30,00.00 Сьогоднi про головне.

Тоíiñ
06.00,13.15 Д/с “Дикий молодняк”.
06.30,08.30,15.00,18.30,21.00 “Служба но-

вин “Соцiальний пульс”.
07.00,05.00 “Ранковий еспресо”.
09.00,20.00 Великi битви.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Таємницi столiття. Микола Гоголь. Та-

ємниця смертi.
12.45 “Соцiальний статус: вашi права i 

пiльги”.
14.00,22.40 Д/с “Сполучаючи континенти”.
15.15,21.25 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,18.50,21.30 “Погода”.
16.10,23.40 Д/с “Лемури”.
17.50 Секретнi матерiали.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Марк Заха-

ров,2 ч.
21.35 Микита Михалков. Незакiнчена п`єса.
00.10 Амурнi мелодiї. (3 категорiя).
00.30 Календар Live. (3 категорiя).

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

ховим.
12.45,17.20 “Iстина десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20 “Зрозумiти. Пробачити”.
14.15 Т/с “Жiночий лiкар”.
15.20 “Слiд”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.35 “Людина i закон”.
18.50 “Поле чудес”.
20.00 “Час”.
20.30 “Один в один!” На бiс!
23.50 “Фредi Меркьюрi. Великий облудник”.
01.25 Т/с “Елементарно”.

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

ловини”. “Криве дзеркало”.
09.00,12.00,15.00,18.00 Сьогоднi.
09.25 “Очна ставка”.
10.25 Щиросерде зiзнання.
11.00 Т/с “Повернення Синдбада”, 12 с.
12.35 “До суду”.
13.35 Суд присяжних.
14.35,17.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
15.30 Т/с “Знаки долi 2”. “Спляча красуня”.
16.25 “Прокурорська перевiрка”.
18.35 Т/с “Москва. Три вокзали 4”. “Кон-

вой”. “Стильна смерть”.
20.30 Х/ф “Єльцин. Три днi в серпнi”.
22.30 Т/с “Стерво”. “Циркач”.
23.25 “Ген всевладдя”. Проект.
00.45 “Лiтнiй суперстар: Пiснi про любов”

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.35 “Маски-шоу”.
08.00,11.10 “Шалене вiдео по-українськи”.
09.00 “Новини 2+2”.
09.25 “ДжеДАI”.
10.05 “Угон”.
10.40 “Дорожнi вiйни”.
13.30 “Облом.UA”.
15.15 Т/с “17 миттєвостей весни”.
17.25 Х/ф “Втрачений рай”.
19.10 Х/ф “Дикий табун”.
21.00 Бiйцiвська п`ятниця. Схiднi єдинобор-

ства. Бушидо.
23.10 Т/с “Королi втечi”. (2 категорiя).
01.50 “ПроФутбол”.

Íаøå óëþáëåíå êiíо
06.30,12.30 Мелодрама “Єдина...” (12+).
08.30,14.30 Драма “Твiр до Дня Перемо-

ги”. (12+).
10.30,16.30 Х/ф “Гiперболоїд iнженера 

Гарiна”. (6+).
18.30,00.35 Драма “День командира дивiзiї”. 

(12+).
20.05 “Плюс кiно”. (12+).
20.35,02.30 Драма “Зiрка чарiвного щас-

тя”. (12+).
23.20,05.15 Х/ф “Вечори на хуторi побли-

зу Диканьки”.

ªâроñïорò
08.30,17.45,22.45 Легка атлетика. ЧC. Мо-

сква. День 7.
11.00,21.45 Футбол. Огляд матчiв.
12.00 Футбол. Товариський матч. Португалiя 

- Нiдерланди.
12.45 Легка атлетика. ЧC. Москва. День 6.
14.45 Велоспорт. Енеко тур. Етап 4.
16.00,20.45,01.15 Велоспорт. Енеко тур. 

Етап 5.
20.30,00.00 Легка атлетика. Грiнлайт. Жур-

нал.
00.10 Бiзнес-клас. Журнал.
00.15 Найсильнiшi люди планети. Голландiя.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
08.00,14.00,19.00 Новини.
08.10 Чемпiонат Нiмеччини. “Аугсбург” - 

“Боруссiя” (Дор.)
10.00 Чемпiонат Нiмеччини. “Ганновер” - 

“Вольфсбург”.
11.50 “Хронiка минулого сезону”. Лiга Євро-

пи. Фiнал. “Бенфiка” - “Челсi”.
14.10 “Свiт англiйської прем`єр-лiги”.
14.40 Чемпiонат Нiмеччини. “Айнтрахт” 

(Бр.) - “Вердер”.
16.30 “Хронiка минулого сезону”. Лiга 

чемпiонiв. Фiнал. “Боруссiя” (Дор.) 
- “Баварiя”.

19.15 “Futbol Mundial”.
19.45,01.20 Чемпiонат Англiї. Preview.
20.20,01.50 Чемпiонат Iспанiї. Preview.
20.55,02.20 Чемпiонат Нiмеччини. Preview.
21.25 2 Бундеслiга. “Бохум” - “Санкт-Паулi”. 

Пряма трансляцiя.
23.25 “Хронiка минулого сезону”. Чемпiонат 

Iталiї. “Сiєна” - “Мiлан”.

УТ-1
06.00 Пiдсумки.
06.20 Унiверситет зiрок.
07.10 Концерт “М. Танiч. Все добре не за-

бувається”.
08.15 Олiмпiйський виклик.
08.30 Панянка та кулiнар.
09.05 Життя на рiвних.
09.20 Православний вiсник.
09.50 Хто в домi хазяїн?
10.15 Х/ф “Антон Iванович сердиться”.
11.40 Як Ваше здоров`я?
12.40 В гостях у Д. Гордона.
13.40 Не вiр худому кухарю.
14.05 Рояль в кущах.
14.35 Золотий гусак.
15.00 Фестиваль пiснi та гумору в Коблево.
17.00 Легка атлетика. ЧС.
19.20,21.25 Баскетбол. ЧЄ серед чоловiкiв. 

Пiвфiнал.
20.55 Мегалот.
21.00 Пiдсумки дня.
23.20 Концерт “М. Танiч. Все добре не за-

бувається”.

Êаíаë “1+1”
06.25 “Ремонт +”.
07.15,19.30,05.40 “ТСН”.
08.00 “Свiтське життя”.
09.00 “Хто там?”
10.00 М/ф “Енгрi бердс”.
10.05 Анiмац. фiльм “Мулан 2”.
12.00,04.50 “Свiт навиворiт 2: Iндiя”.
13.05 Комедiя “Шiсть днiв, сiм ночей”.
15.15 “Шiсть кадрiв”.
16.30 “Вечiрнiй Київ - 2013”.
18.30 “Розсмiши комiка 3”.
20.00 Х/ф “Титанiк”.

Iíòåр
07.20,01.25 Х/ф “Щастя за рецептом”.
09.30 “Усе для мами”.
10.00 “Лiтня кухня”.
11.00 Х/ф “За сiмейними обставинами”.
13.35 Т/с “Доярка з Хацапетiвки”.
17.25 Т/с “Доярка з Хацапетiвки 2”, 1 i 2 с.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Доярка з Хацапетiвки 2”, 3 i 4 с.
21.55 Т/с “Горобини кетяги червонi”, 1-4 с.

ICTV
06.55 Т/с “Морськi дияволи”.
08.50 Зiрка YouTube.
10.00 Дача.
11.05 Квартирне питання.
12.20 Х/ф “Стiльниковий”.
14.15 Т/с “Чорнi вовки”, 1-4 с.
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Надзвичайнi новини. Пiдсумки з К. 

Стогнiєм.
19.55 Х/ф “Пункт призначення”.
23.50 Х/ф “Домiно”. (2 категорiя).

ÑТБ
07.45 “Караоке на Майданi”.
08.40 “Їмо вдома”.
09.50 “ВусоЛапоХвiст”.
10.30,00.10 Х/ф “Зiта i Гiта”.
13.50 “Зоряне життя. Я вмираю без 

любовi”.
14.50 “Зоряне життя. Усi чоловiки сво...?”
16.00 “Моя правда. Микола Валуєв. Мiй 

ласкавий i нiжний звiр”.
17.00 “Моя правда. Невiдомi чоловiки 

Наталiї Могилевської”.
18.00 Х/ф “Матуся моя”.
22.00 Х/ф “Двi iсторiї про кохання”.

Íоâèé êаíаë
07.00 Кухня для двох.
07.50,10.00 Ревiзор.
12.15 Уральськi пельменi.
14.00 Люди ХЕ.
14.20 Нереальна iсторiя.
15.00 Файна Юкрайна.
15.25 Т/с “Воронiни”.
17.50 Х/ф “Вiдгадай, хто?”
20.00 Х/ф “Кiлери”.
22.00 Хто зверху? 2.

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

14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,
20.00,21.00,23.00,01.00,02.00,04.00,
05.00,06.00 “Час новин”.

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

07.30 “180 градусiв”.
07.50,10.15,12.10,00.30,02.15,06.25 

“Хронiка тижня”.
08.30 “Не перший погляд”.
09.25 “Укравтоконтинент”.
09.50 “Мотор-новини”.
10.10 “Новинометр”.
11.10 “Трансмiсiя”.
11.30 “Автопiлот-тест”.
12.15 “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 До-

рофеєвим”.
21.10,03.40 “Велика полiтика”.
21.40,03.00 “Вiкно до Америки”.
22.00,04.35 “В кабiнетах”.
22.30 “Майстер-клас iз Наталкою Фiцич”.

Êаíаë «Уêра¿íа»
06.00 Т/с “Бiгль”, 15 с.
07.00,19.00,03.10 Подiї.

07.10 Т/с “Бiгль”, 16 с.
07.50 Т/с “Iнтерни”, 149 i 150 с.
09.00 Т/с “Iнтерни”, 67 i 68 с.
10.00 Люблю! Чекаю!
11.00,05.15 Х/ф “Мiй”.
15.00 Т/с “Чотири пори лiта”, 1 i 2 с.
19.20 Т/с “Чотири пори лiта”.
23.05 Х/ф “Танцюй...”
00.50 Т/с “Опiкун”, 15 i 16 с.

Ê1
07.00,10.00 М/ф.
09.00 М/с “Рожева пантера i друзi”.
10.55 М/ф “Великий фiльм про П`ятачка”.
12.15 Х/ф “У пошуках скарбiв тамплiєрiв 

2”.
14.00 “Розсмiши комiка”.
14.50 Пороблено в Українi.
16.20 “Майдан`s”.
19.10 “Вечiрнiй квартал”.
21.40 Т/с “Надприродне”. (2 категорiя).

ÍТÍ
06.00 Х/ф “Принцеса на бобах”.
07.50 Х/ф “Я дочекаюся”.
11.30 “Речовий доказ”. Таємниця чорно-

го знахаря.
12.00 “Головний свiдок”.
13.00 “Випадковий свiдок”.
13.30 Х/ф “ДМБ 4”.
14.50 Т/с “Загарбники”.
19.00 Т/с “Таємницi слiдства 3”.
23.00 “Парк автомобiльного перiоду”.
23.30 Т/с “Кримiналiсти: мислити як зло-

чинець”. (2 категорiя).

ТÅТ
08.35 М/с “Смiшарики. Пiн-код”.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Лiло i Стiч”.
11.00 М/с “Фiксики”.
11.35 М/ф “Володар Бобiв: Великий похiд 

Аттили”.
13.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
15.45 Королева балу 3.
17.00 Х/ф “Нецiлована”.
19.10 Х/ф “Оптом дешевше 2”.
21.10 Вiталька.
23.00 Т/с “Американська iсторiя жаху”. 

(3 категорiя).
00.50 Х/ф “Детектив Варшавскi”. (2 

категорiя).
02.20 До свiтанку.

ТÂi
07.00,01.30 Homo sapiens.
08.30,17.00 Iсторичнi хронiки з М. Сванiдзе. 

1929р. Куркулi Росiї.
09.45 Здорове життя з I. Трухачовою.
10.45 Навколо свiту.
11.45 Автомандри.
12.30 Ювелiрочка.
14.30 Шоу Фрая i Лорi.
15.00 Третiй дзвiнок.
18.00,03.30 “Ч/Б”.
19.00 Музика для дорослих.
20.00,02.30 Знак оклику з А. Шевченко.

21.00 Гран-прi.
21.30 World Stories. Мiжнароднi корес-

понденти.
22.00 Х/ф “Помста”. (2 категорiя).

Тоíiñ
06.00 Х/ф “Дещо з губернського життя”.
07.35 “Будь у курсi!”
08.00 “Служба новин “Соцiальний пульс”.
08.25,18.55,21.05 “Погода”.
09.00 Микита Михалков. Незакiнчена п`єса.
10.00 “Свiтськi хронiки”.
10.40 Х/ф “Бабусi надвоє сказали”.
13.20 За сiм морiв.
13.45 Д/с “Сполучаючи континенти”.
15.00 Д/с “Таємний свiт крокодилiв з Бе-

ном Фоглом”.
15.55,00.00 Д/с “Народженi вбивати”.
16.50,03.55 “Ронiн”.
17.35 “Щоденник для батькiв”.
18.15,04.30 “Цивiлiзацiя Incognita”.
18.30,03.30 “Соцiальний пульс вихiдних”.
19.00 Д/ф “Єрусалим: виникнення свя-

того мiста”.
20.00 Наскiльки великий Всесвiт?
21.10 Мiкаел Тарiвердiєв. 17 миттєвос-

тей долi.

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
05.00,09.00,11.00 Новини.
05.10 Х/ф “Пiчники”.
06.35 Комедiя “Невиправний брехун”.
07.45 “Смiховинки. Новi пригоди”.
08.00 “Грай, гармонь улюблена!”
08.45 “Слово пастиря”.
09.15 “Смак”.
09.55 “Вiктор Авiлов. З Воландом я в роз-

рахунку”.
11.15 “Iдеальний ремонт”.
12.10 Т/с “Спадок”.
15.15 “Сiм Симеонiв”. Бомба в контрабасi”.
16.15 “Вгадай мелодiю”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.15 “Форт Боярд”.
18.55 “Весiльний переполох”.
20.00 “Час”.
20.20 “Сьогоднi увечерi”.
22.10 “КВН”. Прем`єр-лiга.
23.55 Х/ф “Шкiра, в якiй я живу”.

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

“Вiп-таксi”.
15.55 Олександр Журбiн. Мелодiї на 

згадку.
16.35 “Ексклюзив”. “Сергiй Женовач. “Iгри 

для дорослих”.
17.05 “Слiдство вели...”
18.25 Т/с “Угро 4”. Фiльм 1. “Чудовисько”.

22.05 Т/с “Стерво”. “Шабаш”. “Перська 
княжна”.

23.55 Т/с “Москва. Центральний округ 3”. 
“Приворот”.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 “Маски-шоу”.
09.00 Т/с “Чоловiча робота-2”.
19.00 Х/ф “У тилу ворога”. (2 категорiя).
21.05 Х/ф “У тилу ворога 2: Вiсь зла”. (2 

категорiя).
23.05 Х/ф “У тилу ворога 3: Колумбiя”. 

(2 категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
06.30,12.30 Драма “День командира 

дивiзiї”. (12+).
08.30,14.30 Драма “Зiрка чарiвного щас-

тя”. (12+).
11.15,17.15 Х/ф “Вечори на хуторi побли-

зу Диканьки”.
18.30,00.30 Комедiя “Дон Сезар де Базан”.
20.50,02.50 Мелодрама “Рiдна кров”. (6+).
22.30,04.30 Кiноповiсть “На семи вiтрах”. 

(12+).

ªâроñïорò
09.30,13.15 Легка атлетика. ЧC. Москва. 

День 7.
10.45,01.40 Sports Excellence. Журнал.
11.00 Хокей на травi. ЧЄ. Антверпен 

(Нiдерланди). Груповий етап. Англiя 
- Iспанiя. Жiнки.

12.30 Велоспорт. Енеко тур. Етап 5.
14.15,23.00 Легка атлетика. ЧC. Москва. 

День 8.
19.15,01.45 Легка атлетика. Грiнлайт. 

Журнал.
19.30 Стрибки на лижах. Лiтнiй Гран-прi. 

Айнзiдельн (Швейцарiя). HS-117.
20.15,02.00 Велоспорт. Енеко тур. Етап 6.
21.45 Кiнний спорт. Global Champions Tour. 

Фалькенсвард.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
08.00,13.50 Новини.
08.15,12.10 Чемпiонат Англiї. Preview.
08.45,12.45 Чемпiонат Iспанiї. Preview.
09.20,13.20 Чемпiонат Нiмеччини. Preview.
09.50,23.20,05.40 “Futbol Mundial”.
10.20 2 Бундеслiга. “Бохум” - “Санкт-

Паулi”.
14.00 Чемпiонат Англiї. “Лiверпуль” - “Сто-

ук Сiтi”. Пряма трансляцiя.
16.40 Чемпiонат Англiї. “Арсенал” - “Астон 

Вiлла”. Пряма трансляцiя.
19.25 Чемпiонат Англiї. “Суонсi” - “Ман. 

Юнайтед”. Пряма трансляцiя.
21.30 Чемпiонат Англiї. “Норвiч” - “Евер-

тон”.
23.55 Чемпiонат Iспанiї. Пряма трансляцiя.
02.00 Чемпiонат Iспанiї.
03.50 2 Бундеслiга. “Кайзерслаутерн” - 

“Ерцгебiрге”.
06.10 Чемпiонат Нiмеччини. “Айнтрахт” 

(Фр.) - “Баварiя”.

П’яòíèця

Ñóáоòа

16 серпня

17 серпня
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УТ-1
06.35 Смiх з доставкою додому.
07.05 Панянка та кулiнар.
07.35 “Дружина”.
09.00 Шеф-кухар країни.
09.50 Околиця.
10.25 Подорожуй свiтом з Ю. Акунiною.
10.50 Крок до зiрок.
11.45 Сiм чудес України.
11.55 Ближче до народу.
12.25 Золотий гусак.
12.50 В гостях у Д. Гордона.
13.40 Маю честь запросити.
14.40 Легка атлетика. ЧС.
18.10 Унiверситет зiрок.
18.55 Футбол. Чемпiонат України. Прем`єр-

лiга. “Шахтар” (Донецьк) - “Мета-
лург” (Запорiжжя).

19.50 В перервi - Головний аргумент.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Баскетбол. ЧЄ серед чоловiкiв. 

Фiнал.
23.40 Олiмпiйський виклик.
00.00 М. Поплавський: Приречений на 

любов

Êаíаë “1+1”
07.50,10.00 М/ф.
08.10 “Ремонт +”.
09.00 “Лото-Забава”.
11.00,03.35 “Недiля з Кварталом”.
12.00 “Смакуємо”.
12.40 “Шiсть кадрiв”.
13.05,04.20 Комедiя “Не треба сумувати”.
15.05 Мелодрама “Милосердя”.
19.30 “ТСН”.
20.15 “Великий пекарський турнiр”.
21.45 “Багатi теж плачуть. Постскриптум”.
22.45 “Свiтське життя”.
23.50 Бойовик “Тiньова змова”.

Iíòåр
09.25 “Школа доктора Комаровського”.
10.00 “Орел i Решка”.
11.00 “Очманiле весiлля”.
11.55,04.20 Т/с “Сiмейний детектив”.
13.50 Т/с “Доярка з Хацапетiвки 2”, 5-10 с.
20.00 “Подробицi”.
20.25 Т/с “Доярка з Хацапетiвки 2”, 11 

i 12 с.
21.50 Х/ф “Ромашка, Кактус, Марга-

ритка”.
23.55 Х/ф “Хочу дитину”.

ICTV
06.25 Квартирне питання.
07.15 Анекдоти по-українськи.
07.35 Дача.
08.45 Х/ф “Французький поцiлунок”.
11.00 Козирне життя.
11.30 Максимум в Українi.
12.10 Х/ф “Прибульцi 2: Коридори часу”.
14.40 Т/с “Чорнi вовки”.

18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Замочениє.
20.15 Х/ф “Пункт призначення”.
23.55 Т/с “Таксi”.

ÑТБ
06.50,00.20 Х/ф “Гараж”.
08.50 “Їмо вдома”.
09.55 “Караоке на Майданi”.
10.55 Х/ф “Матуся моя”.
15.00 “Мiстичнi iсторiї-5 з Павлом 

Костiциним”.
19.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
20.00 “Один за всiх”.
22.05 Х/ф “Бажання”.

Íоâèé êаíаë
07.45 Церква Христова.
08.00 Уральськi пельменi.
09.40 Хто зверху? 2.
11.20 Педан-Притула Шоу.
13.00 Мачо не плачуть.
14.05 Божевiльний автостоп.
15.15 Т/с “Воронiни”.
15.40 Х/ф “Вiдгадай, хто?”
18.00 Х/ф “Кiлери”.
20.00 Х/ф “Гола правда”.
22.00 Великi почуття.

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

14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,
20.00,21.00,23.00,01.00,02.00,05.00,
06.00 “Час новин”.

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

07.30 “180 градусiв”.
07.50,18.10,20.35,21.10,01.15,02.15,04.55,0

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”.
17.30,23.40 “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”.

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.00 Подiї.
07.20 Х/ф “Мiй”.
09.00 Ласкаво просимо. Стас Михайлов.

10.00 Герої екрану. Улюбленцi публiки 2.
11.00 Т/с “Злочин буде розкрито”.
15.00 Х/ф “Мiй коханий генiй”.
19.00,03.30 Подiї тижня.
20.00 Т/с “Iнтерни”, 151 i 152 с.
21.00 Т/с “Iнтерни”, 71 i 72 с.
22.30 Comedy Woman.
23.30 Великий футбол.

Ê1
07.00 М/ф.
08.35 М/ф “Великий фiльм про П`ятачка”.
09.50 Х/ф “У пошуках скарбiв тамплiєрiв 

2”.
11.20 Х/ф “Звiльнiть Вiллi”.
13.45 “Розсмiши комiка”.
14.40 “КВК-2013”.
17.00 “Вечiрнiй квартал”.
19.10 Х/ф “Як позбутися хлопця за 10 

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

ÍТÍ
07.40 Т/с “Синдром дракона”.
11.30 “Легенди карного розшуку”. Снай-

пери. Лiсовий Шатун.
12.00,03.00 “Агенти впливу”.
12.45 Х/ф “Дот”.
14.40 Т/с “Таємницi слiдства 3”.
19.00 Т/с “По гарячих слiдах”.
22.45 “Крутi 90-тi”.
23.45 Т/с “Кримiналiсти: мислити як зло-

чинець”. (2 категорiя).
01.30 Х/ф “Чужа гра”. (2 категорiя).

ТÅТ
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Лiло i Стiч”.
11.00 М/с “Фiксики”.
11.45 М/с “Сердитi пташки”.
11.55 М/ф “Мавпочки мутанти-нiндзя”.
13.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
15.45 Х/ф “Оптом дешевше 2”.
17.45,20.15 4 весiлля.
19.00 Королева балу 3.
21.35 Вiталька.
23.00 Т/с “Американська iсторiя жаху”. 

(3 категорiя).

ТÂi
06.00,10.05,16.45,01.30 Музичний автомат.
07.00 Музика для дорослих.
08.00,18.00 Автомандри.
08.30,17.00 Iсторичнi хронiки з М. Сванiдзе. 

1930р. Володимир Маяковський.
09.45 Здорове життя з I. Трухачовою.
10.45 Навколо свiту.
11.45 Гран-прi.
12.30 Ювелiрочка.
14.30 Шоу Фрая i Лорi.
15.00 Третiй дзвiнок.
18.30 World Stories. Мiжнароднi корес-

понденти.
19.00,00.30 Homo sapiens.
20.00 “Ч/Б”.
21.00 Зелена лампа.
22.00 Х/ф “Далеко вiд неї”. (2 категорiя).

Тоíiñ
06.00 Х/ф “Бабусi надвоє сказали”.
07.35,20.10 “Кумири”.
07.50,20.00 “Цивiлiзацiя Incognita”.
08.00 “Соцiальний пульс вихiдних”.
08.25,18.55 “Погода”.
09.00 Єрусалим: виникнення святого мiста.
10.00,03.45 “Будь у курсi!”
10.40 “Щоденник для батькiв”.
11.10 Х/ф “Дещо з губернського життя”.
14.00 За сiм морiв.
15.00 Наскiльки великий Всесвiт?
16.00,00.50 Д/с “Народженi вбивати”.
17.00 “Україна-Європа: маятник Фуко”.
17.50 “Таке спортивне життя. Олександр 

Крiкун”.
18.30,03.20 “Свiт за тиждень”.
19.00 Д/ф “Єрусалим: виникнення свя-

того мiста”.
20.40,04.10 “Свiтськi хронiки”.
21.15 Дiти-актори. Життя пiсля слави.
22.10 Мiкаел Тарiвердiєв. 17 миттєвос-

тей долi.

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
05.00,09.00,11.00 Новини.
05.10 “Генiї i лиходiї”.
05.35 Комедiя “Вас викликає Таймир”.
07.05 “Служу Батькiвщинi!”
07.40 “Смiховинки. ПIН-код”.
07.55 “Здоров`я”.
09.10 “Непутящi замiтки”.
09.35 “Поки всi вдома”.
10.30 “Фазенда”.
11.15 Комедiя “Дiвчатка”.
13.05 Комедiя “Весiлля в Малинiвцi”.
15.00 “Єралаш”.
15.20 Ювiлейний концерт Стаса Михайлова.
17.45 “Клуб Веселих та Кмiтливих”. Вища 

лiга.
20.00 “Час”.
20.15 “Унiверсальний артист”.
22.10 Х/ф “Мiй ласкавий i нiжний звiр”.
00.20 Т/с “Елементарно”.

ÍТÂ-Ñâiò
06.00 “Пiсня для вашого столика”.
07.00,09.00,12.00,18.00 Сьогоднi.
07.20 Казки Баженова.
07.50 Їхнi вдачi.
08.25 “Академiя краси” з Ляйсан Утя-

шевою.
09.20 Їмо вдома!
09.55 “Кулiнарнi курси: Iталiя. Тоскана” з 

Ю. Висоцькою.
10.25 Дачна вiдповiдь.
11.25 Золотий пил.
12.20 Т/с “Глухар. Продовження”. “До-

пит”. “Стрес”. “Задзеркалля”. “За-
ради тебе”. “Будь що буде”.

17.00 “Очна ставка”.
18.25 Т/с “Угро 4”. “Золото”.
22.10 Т/с “Стерво”. “Лiгво”. “Звiльнення”.
00.00 Т/с “Москва. Центральний округ 3”. 

“Фiльм. Фiльм. Фiльм”.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.45 “Маски-шоу”.

09.45 Т/с “Мисливцi за старовиною”.
12.45 Т/с “Мерлiн”.
14.45 Х/ф “Молодi стрiльцi”.
16.55 Х/ф “У тилу ворога”. (2 категорiя).
19.15 ЧУ 6 Тур. “Динамо” - “Таврiя”.
21.30 “ПроФутбол”.
23.00 Х/ф “Дикий табун”.
00.50 Х/ф “У тилу ворога 2: Вiсь зла”. (2 

категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
06.30,12.30 Комедiя “Дон Сезар де Базан”.
08.50,14.50 Мелодрама “Рiдна кров”. (6+).
10.30,16.30 Кiноповiсть “На семи вiтрах”. 

(12+).
18.30,00.30 Драма “Злочин лорда Арту-

ра”. (12+).
20.30,02.30 Х/ф “Надбання республiки”. 

(12+).
22.50,04.50 Кiноповiсть “Удар! Ще удар!” 

(6+).

ªâроñïорò
09.30 Бiзнес-клас. Журнал.
09.35 Автоспорт. AutoGP. Нюрбургрiнг. 

Заїзд 1.
10.00 Автоспорт. AutoGP. Нюрбургрiнг. 

Заїзд 2.
10.45 Оце так!
11.00 Хокей на травi. ЧЄ. Антверпен 

(Нiдерланди). Груповий етап. Англiя 
- Польща. Чоловiки.

12.30 Велоспорт. Енеко тур. Етап 6.
13.15 Легка атлетика. ЧC. Москва. День 8.
14.45,20.30,00.05 Легка атлетика. ЧC. Мо-

сква. День 9.
18.00,22.00,01.30 Легка атлетика. Грiнлайт. 

Журнал.
18.15,01.45 Велоспорт. Енеко тур. Етап 7.
19.00 Хокей на травi. ЧЄ. Антверпен 

(Нiдерланди). Груповий етап. 
Нiдерланди - Iрландiя. Жiнки.

2 2 . 1 5  Б о к с .  Т и т у л ь н и й  б i й  з а 
iнтерконтинентальний титул у важкiй 
вазi. Нiмеччина.

00.00 Sports Excellence. Журнал.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
08.00,14.15 Новини.
08.15 Чемпiонат Англiї. “Арсенал” - “Ас-

тон Вiлла”.
10.05,14.30,07.30 “Futbol Mundial”.
10.35 Чемпiонат Iспанiї.
12.25 Чемпiонат Англiї. “Суонсi” - “Ман. 

Юнайтед”.
15.00 Чемпiонат Англiї. “Крiстал Пелас” 

- “Тоттенхем”. Пряма трансляцiя.
17.25 Чемпiонат Англiї. “Челсi” - “Халл 

Сiтi”. Пряма трансляцiя. У перервi 
- Новини.

19.55,21.55,23.55 Чемпiонат Iспанiї. Пря-
ма трансляцiя.

02.00 2 Бундеслiга. “Мюнхен 1860” - 
“Iнгольштадт”.

03.50 Чемпiонат Нiмеччини. “Нюрнберг” 
- “Герта”.

05.40 Чемпiонат Нiмеччини. “Боруссiя” 
(Дор.) - “Айнтрахт” (Бр.)

Íåдіëя

Програма міñцåâèх òåëåêаíаëіâ

   TV-4

Поíåдіëоê, 12 ñåрïíя    
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»
10.00 Т.с.«Серцю не накажеш» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Власна думка                   
13.10 Хіт-парад                                             
14.00 Х.ф. «Живим» 
16.00, 19.00, 22.00, Провінційні вісті
17.00 «Підводний світ»
18.00 Т.с.«Серцю не накажеш» 
20.00 «Сільський календар»
20.30 «Ти зможеш»
20.40 Дім книги
21.30 «Коліжанка»
22.35 Х.ф.«Радіо Вест» 

Âіâòороê, 13 ñåрïíя
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провін-

ційні вісті
07.35 «Сільський календар»
08.00 «Ти зможеш»
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30, 17.00 «Підводний світ»
10.00 Т.с.«Серцю не накажеш» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 «Чарівний ключик»
12.10 «Музичні делікатеси»
12.40 «Відчиняй»
13.10 Хіт-парад
14.00 Х.ф.«Бруно» 
15.45 Файне місто Тернопіль
17.30 «Про кіно»
18.00 Т.с.«Серцю не накажеш» 
20.00 Межа правди         
21.30 «Автоакадемія»
22.35 Х.ф.«Час під вогнем» 

Ñåрåда, 14 ñåрïíя
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провін-

ційні вісті
07.35 Межа правди         
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Автоакадемія»
10.00 Т.с.«Серцю не накажеш» 
11.00, 16.10 Дитяча година
12.40 «Любов останньою ніко-

ли не буває». Вечір пам’яті 
М.Мозгового

14.00 Х.ф. «Те,що бачив місяць» 
16.40 «Чарівний ключик»
17.00 «Підводний світ»
17.20 Файне місто Тернопіль
17.30 «Коліжанка»
18.00 Т.с.«Серцю не накажеш» 
20.00 «Соло»
21.30 «Музичні делікатеси»
22.35 Х.ф. «Інше життя» 

Чåòâåр, 15 ñåрïíя
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провін-

ційні вісті
07.35 «Соло»
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30, 17.00 «Підводний світ»
10.00 Т.с.«Серцю не накажеш» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 «Формула здоров’я»
13.00 «Любов останньою ніколи 

не буває». Вечір пам’яті М.
Мозгового                                             

14.00 Х.ф. «Знову до школи» 
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.«Тут палять» 

П’яòíèця, 16 ñåрïíя
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провін-

ційні вісті
07.35 Знати більше 
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30, 17.00 «Підводний світ»
10.00 Т.с.«Серцю не накажеш» 
11.05, 16.10 Дитяча година 
11.50 «Чарівний ключик»
12.40 «Коліжанка»
13.10 Хіт-парад                                             
14.00 Х.ф. «Один у лісі» 
17.30 «Відчиняй»
18.00 Т.с.«Серцю не накажеш» 
20.10 «Сільський календар»
20.40 «Індекс небезпеки»
21.30 «Про кіно»
21.45 Файне місто Тернопіль
22.35 Х.ф. «Тріумф кохання» 

Ñóáоòа, 17 ñåрïíя
07.00 Провінційні вісті
07.35 Х.ф. «Здравія бажаю» 
09.00 Час-Tайм
09.30 Знати більше
10.30 Блага звістка з Ріком Рен-

нером 
11.30 Зміни свій світ
12.00 Новини Європи
12.30 Х.ф. «Круїз або розводна 

мандрівка» 
14.30 Файне місто Тернопіль
14.40 Мультфільми
15.00 Х.ф.«Маленька чарівниця» 
16.30 Дім книги
17.00 Хіт-парад
19.00 «Підводний світ»
19.30 «Музичні делікатеси»
20.10 «Соло»
21.10 «Куди приводять мрії».Кон-

церт «Uma2rman».
22.00 Х.ф.«Полярна буря» 
23.40 Час-Тайм
00.00 Х.ф. «Читай по губам» 

Íåдіëя, 18 ñåрïíя
06.00 Х.ф. «Здравія бажаю» 
08.00 Новини Європи
08.40 Час-Тайм  
09.00 Повнота радості життя
09.30 «Справжня ціна»
10.00 Дім книги
10.15 Пряма трансляція Божествен-

ної Святої Літургії з Архика-
тедрального Собору УГКЦ 
м.Тернополя 

11.40, 15.30, 20.45 «Про нас»
12.00 Х.ф.«Маленька чарівниця» 
13.30 «Чарівний ключик»
14.00 «Погляд зблизька» 
14.30 Межа правди         
16.00 «Соло»
17.00 Вікно в Америку
17.20 «Індекс небезпеки»
19.40 Файне місто Тернопіль
19.50 Хіт-парад
21.30 «Про кіно»
22.00 Х.ф. «Круїз або розводна 

мандрівка» 
23.45 Час-тайм   

   ТТБ   

Поíåдіëоê, 12 ñåрïíя
7.00 “Панорама подій”
7.30 “Урок… для батьків”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Відверті діалоги”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Мамина школа”
12.30 “Казки Миколаївського зо-

опарку”
13.00, 16.00, 19.00, 22.00, «Вісті ТТБ»
13.20 “Історичний календар”
13.30 “Словами малечі про ціка-

ві речі”
13.45 “Пройди світ”
14.15 “Просто неба”
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”
18.00 “В об’єктиві ТТБ”
18.30 “Карпатські замальовки”
19.30 “Актуально”
19.45 “Храми Поділля ”
20.00 “Кобзар єднає Україну”
20.15 “Будьте здорові”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Як це було”
21.30 “Урок… для батьків”
23.00 Д/Ф “Клавдія Шульженко”

Âіâòороê ,  13 ñåрïíя
7.00,13.00,16.00,19.00,22.00,«Вісті ТТБ»
7.30 “Кіноісторії нашого часу”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Будьте здорові”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “В об’єктиві ТТБ”

12.15 “100  шедеврів“
12.30 “Випробуй на собі”
13.20 “Історичний календар”
13.30 “Кобзар єднає Україну”
13.45 “Новини України”
14.00 “Як це було”
14.30 “Моя колиска”
15.00 “Економічне коло”
16.15 “Хатинка Василинки”
16.40 “Мандри кота Фініка”
16.55 “Служба розшуку дітей”
17.00 “Новини України”
17.15 “Національний музей історії 

Великої Вітчизняної війни”
17.25 Д/ф “На Андріївському 

узвозі”
17.30 “Люди і долі”
18.00 “Cтудмістечко”
18.30 “ПрофStyle”
19.30 “Актуально”
19.45 “Зона ризику”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Час реформ”
21.30 “Діловий ритм”
22.30 “Актуально”
22.45 “Гра долі”
23.00 Д/ф “Будинок Івана Гончара”
23.35 “Історія рідного краю”

Ñåрåда, 14 ñåрïíя
13.00, 16.00, 19.00, 22.00, «Вісті ТТБ»
7.30 “Удосвіта”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Національний музей історії 

Великої Вітчизняної війни”
10.25 Д/ф ‘На Андріївському узвозі”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Люди і долі”
12.30 “Час реформ”
13.20 “Історичний календар”
13.30 “Студмістечко”
13.45 “Новини України”
14.00 “Зона ризику”
15.00 “Удосвіта”
15.30 “Час змін”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Тригірська обитель”
17.00 “Новини України ”
17.15 “Немов сльозинка на щоці землі”
17.30 “Після школи”
17.45 “7 природних чудес України”
18.00 “Думки вголос ”
18.30 “Надія є”
19.30 “Актуально”
19.45 Д/ф “Три рішення першого 

президента”
20.00 “Економічний інтерес”
20.15 “Чарівне джерело”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “За 4 секунди до зими”
21.30 “Енергоманія”
22.30 “Актуально”
22.45 “Гра долі”
23.00 Д/ф “Олександр Вертин-

ський”
23.50 Д/ф “Одеський художній 

музей”

Чåòâåр, 15 ñåрïíя
13.00, 16.00, 19.00, 22.00, «Вісті ТТБ»
7.30 “Розмова без нотацій”
8.00 “Ранок з ТТБ”

10.15 “Думки вголос”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Після школи”
12.15 “За 4 секунди до зими”
12.45 “Немов сльозинка на щоці 

землі”
13.20 “Історичний календар”
13.30 “Надія є”
13.45 “Новини України”
14.00 “Тригірська обитель”
14.20 “7 природних чудес України”
14.30 “Ілля Рєпін.Зі спогадів ху-

дожника”
14.45 Д/ф “Три рішення першого 

президента”
15.00 “Донбас туристичний”
15.20 Д/ф “Одеський художній 

музей”
15.30  “Фабрика ідей”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Іноземна для дітей”
16.50 “Кімерійська акварель”
16.55 “Служба розшуку дітей”
17.00 “Новини України”
17.15 “Палітра”
17.30 “Легенди Запоріжжя”
18.00 “Загублені у часі”
18.30 “Живі історії”
19.30 “Актуально”
19.45 “Що робити?”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Час реформ”
21.30 “Розмова без нотацій”
22.30 “Актуально”
22.45 Д/ф “На відстані пташино-

го лету”
23.00 “Осінній блюз”(Творчий вечір 

М.Свидюка.ч.1)

П’яòíèця, 16 ñåрïíя
13.00, 16.00, 19.00, 22.00, «Вісті ТТБ»
7.30 “Легенди Запоріжжя”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Живі історії”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Палітра”
12.15 Д/ф “На відстані пташино-

го лету”
12.30 “Час реформ”
13.20 “Історичний календар”
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 “Прости”
17.25 “Скарби музеїв Полтавщини”
18.00 “Обереги”
18.30 “Назбиране”
19.30 “Актуально”
19.45 “Західний експрес”
20.00 “Дім Грушевських у Києві”
20.35 “Тарасова візитка”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 Д/ф “Мальовнича Україна”
21.20 “Вони прославили наш край” 

21.30 “Абетка здоров’я”
22.30 “Актуально”
22.45 “Легенди Чорного острова”
23.00 Творчий вечір М.Свидюка.ч.2

Ñóáоòа, 17 ñåрïíя
7.00 “Вісті ТТБ”
7.30 “Обереги”
7.45 “Тарасова візитка”
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 смаку”
13.30 “Прости”
13.40 “Історія однієї пісні”
13.45 “Новини України”
14.00 “Скарби музеїв Полтавщини”
14.30 Д/ф “Мальовнича Україна”
14.50 “Театральні зустрічі”
16.00 “Скарби роду”
16.30 “Країна талантів”
17.00 Х/ф “Сьомий перстень ча-

клунки”. 3 с.
17.45 Д/ф “Козацькому роду нема 

переводу”
18.05 “Львівська картинна галерея”
18.30 “Жива традиція”
19.00 “Панорама подій”
19.30 “Смак життя”
20.15 “Спортивні меридіани”
20.30 “7 природних чудес України”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Поклик таланту ”
22.00 “Червона калина”
22.30 “Від класики до джазу”
23.00 “Подаруй надію”
23.20 “Музичні історії”

Íåдіëя, 18 ñåрïíя
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 ціка-

ві речі ”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Жива традиція”
12.15 “Спортивні меридіани”
12.30 “Дитячі забави”
13.20 “Історичний календар”
13.30 “Смак життя”
14.00 “Казки Миколаївського зо-

опарку”
14.30 “Червона калина”
15.00 “Поклик таланту ” 
16.00  “Мамина школа ”
16.30 “Театральні зустрічі”
17.40 “Просто неба”
18.00 “Пройди світ”
18.30 “Азбука смаку”
19.00 Х/Ф “Ответный ход”   
20.20 “Подих природи”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Відверті діалоги”
22.00 “Скарби роду”
22.30 “Невигадані історії”
23.00 “Життя Бетховена в музиці 

та листах”

18 серпня



Сторінка для чоловіківНаш ДЕНЬНаш ДЕНЬ18

Мова. Звичайно, справжні ри-
балки мають свою мову. Якщо 
хтось інший підслухає бесіду двох 
представників цього народу, то 
може статися непоправне. Через 5 
хвилин він втрачає зміст розмови, 
через 30 – у нього падає самооцін-
ка, бо не розуміє, що відбувається і 
відчуває себе неповноцінним, а за 
годину впадає в коматозний стан. 
Тому справжні рибалки вважають 
за краще спілкуватися подалі від 
непосвячених. Особливе ставлен-
ня у них до ненормативної лекси-
ки. Якщо один рибалка видає ре-
чення з десяти лайливих слів, то 
для іншого – це цінна інформація, 
у якій зашифровані місце лову, 
вид наживки, інтенсивність кльо-
ву, розмір улову. Мають справжні 
рибалки і свої «малі народи» – це 
«спінінгісти», «поплавочники», 
«нахлистовики», у кожного з яких 
– свої особливі слівця, місця про-
живання та знаряддя праці.

Культура. Вона у справжніх 
рибалок – багатюща. Мають вони 
приказки, прикмети, прислів’я, 
легенди, анекдоти, вірші, пісні. Го-
ловним героєм оповідок є «один-
мужик». Це загадкова особистість, 
яку ніхто не бачив, але розповіді 
про нього переходять з уст в уста. 
Саме він «недавно», «вчора», «тре-
тього дня» наловив мішок риби 
й «ось таких окунів», при цьому з 
кожним переказом розмір трофея 
збільшується. 

Є, звичайно, і казки. Вони, як 
правило, далекі від правди, але 
вносять в життя справжніх риба-
лок особливу пікантність. Одна 
з казок про те, що на риболовлю 
чоловіки везуть з собою коханок 
і зраджують там своїм дружинам. 
Справжні рибалки знають – це ви-
гадки, адже ніколи не проміняють 
свою пристрасть на примітивний 
гріх. 

Часто у фольклорі фігурує го-
рілка. У малих кількостях вона 
потрібна для дезінфекції мікро-

бів, які плавають у воді, літа-
ють зграйками в повітрі і норов-
лять заповзти в організм. У вели-
ких кількостях – це засіб створен-
ня нових анекдотів, байок, легенд 
і переказів. Отже, кількість спирт-
ного залежить від мети приїзду на 
риболовлю.

Територія. Справжні рибалки 
локалізуються на певних ділян-
ках берегової лінії. Залежно від 
пори року і кльову, можуть зграй-
ками мігрувати від водойми до во-
дойми.

Релігія. Справжні рибалки, 
по суті, язичники. Вони свято ві-
рять у тиск, напрямок вітру, тем-
пературу й інші природні явища. 
Крім цього, у них є чимало при-
кмет, яких свято дотримують, аби 
не злякати божество на ймення 
«Кльов».

Знаряддя праці. Це окрема іс-
торія... Знаряддя лову прирівняні 
до святині і ставлення до них від-
повідне. Ніхто не має права до них 
торкатися, крім господаря. Вони 
мають свої імена, характер і звич-
ки й зберігаються у заповітному 
місці, оточені турботою і належ-
ним доглядом.

Дружини справжніх риба-
лок. Це єдині жінки, які вже до 
весілля мають реальне уявлення 
про свою подальшу долю. Коли 
інші народи підписують шлюб-
ні контракти, справжні рибалки 
укладають зі своїми половинка-
ми «пакт про ненапад», де зазда-
легідь узгоджують графіки рибо-
ловлі, а також визначають терито-
рію, де зберігатимуть святе – снас-
ті. Такі жінки знають, що знаряддя 
лову коштують дуже дешево, на 
них завжди є знижки, жмені бле-
шень і воблерів дають замість 
дріб’язку в магазинах при купів-
лі м’яса та хліба. Водночас, дружи-
ни справжніх рибалок ніколи не 
ходять з чоловіками до риболов-
них магазинів, бо знають, що там 
на вході висять таблички «Вхід у 

магазин зі спиртним, собаками і 
дружинами категорично заборо-
нений! Штраф 1000 гривень», тож 
вони бережуть сімейний бюджет. 
А ще вудочки часто «знаходять» 
на природі чи у смітнику біля бу-
динку.

Дружини також знають, що у 
чоловіків є багато друзів, які з за-
доволенням дарують, обміню-
ють, продають задешево необхід-
ні снасті. Завжди є якийсь Толік, 
який віддав справжньому рибалці 
новий спінінг, що, своєю чергою, 
був йому подарований на день на-
родження. Мовляв, навіщо йому 
сьомий? 

Характер. Звичайно, у кож-
ного він різний, але у справжніх 
рибалок багато спільного. Вони 
дуже працьовиті. Можуть ходити 
годинами по березі або ж, не шко-
дуючи часу на сон, в’язати хитро-
мудрі вузли на дрібнесеньких гач-
ках. Та помити посуд удома – лінь-
ки. Також вони дуже терплячі. Мо-
жуть 6 годин просидіти на льоду 
для того, щоб зрозуміти, що сьо-
годні клювання немає. У них чу-
дова пам’ять, вони знають назви 
воблерів, але часто не пам’ятають 
день народження своїх тещ. По-
рада дружинам: якщо ви хоче-
те, щоб ваш справжній рибалка 
запам’ятав назавжди цю дату, по-
даруйте несподівано мамі вудли-
ще, про яке він мріяв!

А ще в таких чоловіків гарне 
почуття гумору, вони чудові кулі-
нари. Рецепти каш, підгодовувань, 
всіляких сумішей тримають у се-
креті і передають у спадок. А вже 
приготувати свій трофей справ-
жній рибалка завжди зуміє.
Ось такий короткий 
екскурс в історію на-
роду справжніх ри-
балок. Як мовиться 
– ні хвоста, ні луски!

Що то за народ – 
справжні рибалки? 

Незважаючи на те, що 
багато народів дав-
но та добре відомі, на-
род «справжні рибал-
ки» вивчений недо-
статньо. Звернемося 
до словника. Отже, на-
род – певна група лю-
дей, що вирізняєть-
ся низкою спільних 
ознак: мови, культу-
ри, території, релігії, іс-
торичного минулого… 
Почнемо з першого. 

Винайдена 
київськими 
рибалками 

мастирка – універсальна 
наживка для коропових 
риб. Полюбляє цю 
«страву» лящ, хоча не 
відмовиться від неї й 
інша «біла» риба.

Щоб приготувати таку 
мастирку, засипте в ема-
льовану каструльку пів-
склянки жовтого горо-
ху, залийте водою на 4-5 
пальців (у товщину). Якщо 
є час – нехай горох «мок-
не» 6-8 годин, якщо нема – 
можна варити й так. Коли 
почне закипати, зніміть 
піну та зробіть меншим 
вогонь. Десь за годину по-
чинайте помішувати та 
розчавлюйте ложкою цілі 
горошини. За 15-20 хв. по-
винна утворитися суціль-
на маса. 

Важливо не проґавити 
момент, коли випарується 

вода. Це неважко визначи-
ти за невеличкими «гей-
зерами», з яких замість 
води буде виходити пар, а 
сама маса неначе «дихати-
ме». 

Тоді до гороху поступо-
во всипаємо на два паль-
ці (у товщину) манку. Ре-
тельно вимішуємо, не зні-
маючи каструльку з вог-
ню. Аби перевірити, чи 
«страва» готова, слід від-
щипнути маленький шма-
точок і спробувати роз-
катати його пальцями. 
Якщо добре розкачується, 
не липне до рук і не кри-
шиться – мастирку час ви-
ймати з каструлі.

До речі, вимішувати її 
потрібно дерев’яною лож-
кою, не торкаючи руками. 
Ідеальна мастирка пови-
нна бути такою, щоб при 
першій спробі рибини по-
куштувати її кулька легко 
б відділялася від гачка.

Мастирка 
«по-київськи»

Якщо немає човна…
На великих річках лови-

ти вудкою з берега при силь-
ній течії або з берега на міли-
нах – справа майже безнадій-
на. Уклейки – ось і весь улов. А 
інша риба в річці, безумовно, є. 

Тому без човна, з якого можна 
ловити у заплавах, не обійти-
ся. А якщо його немає? Скорис-
тайтеся такою порадою. Взяв-
ши поплавкову вудку, не по-
спішаючи йдіть вздовж кру-
того берега річки. По дорозі 
обов’язково побачите невеликі 
вири позаду кущів верболозу, в 

місцях обвалених берегів. Тут і 
закиньте – улов забезпечений.

Пояснюється це тим, що 
саме в таких місцях тиха течія 
та багато корму, а пліткам, гус-
терам чи окуням цього й тре-
ба.

В одному такому вирі мож-
на зловити з десяток хоро-

ших рибин. Коли ж клювання 
майже припиниться, шукайте 
інше схоже місце. А потім по-
вертайтеся на колишні місця 
– там знову буде клювання, бо 
риба у річці весь час у русі, йде 
уздовж берега проти течії.

(Закінчення у наступних 
випусках “Кльового місця”)

Афоризми  
про риболовлю 

 Без ставка не ви-
тягнеш і рибку з нього. 

 Жінка, яка ніколи 
не бачила свого чоло-
віка за вудінням риби, 
не має поняття, за яку 
терплячу людину вона 
вийшла заміж. 

 Найбільшими з 
спійманих риб завжди 
бувають ті, що зірвали-
ся з гачка. 

 Дай людині рибу 
– і вона буде сита один 
день. Навчи людину ло-
вити рибу – і вона весь 

день сидітиме в човні і 
питиме пиво. 

 Рибалці похвали-
тися – все одно що ка-
расю хвостом вильну-
ти. 

 Добрий йорж в усі, 
а лящ – в пирозі. 

 Риба дрібна, та уха 
солодка.

 Дехто заздрить сар-
динам, вважаючи, що ті 
купаються в маслі.

 Чим довші руки у 
рибалки, тим менше 
віри його розповідям.

 Краще поганий 
день на риболовлі, ніж 
хороший на роботі.

 Справжні рибалки 
ухи не їдять. Вони нею 
закусують.

 Риба любить, де 
глибше, а людина – де 
доведеться... Дідівські поради для літньої риболовлі
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Українські анекдоти

Відповіді

Подорож через півсвіту здійснила 
руда чотирирічна кішка, повідомляє 
ТСН. Зневоднену і на-
півпритомну твари-
ну знайшли в одному 
з вантажних контей-
нерів, що приплив із 
Філіппін до Сполуче-
них Штатів. Як твари-
на потрапила всере-
дину - не відомо. 

Припускають, що 
кішка жила в порту 

у Манілі і залізла на корабель із ці-
кавості. Без води та їжі вона прове-

ла три тижні й подолала 
при цьому 12 тисяч кіло-
метрів. 

Тепер тварину вихо-
джують працівники аме-
риканського притулку. 
Назвали її Філіппінкою. 
Ветеринари сподівають-
ся, що на новій батьків-
щині руда киця знайде 
собі гарних господарів.

Курйози

- Кумо, ви не бачили, де поділася моя біла 
курка?

- І не бачила, і не чула, і хай більше не гребе 
на моєму городі!

* * *
Вовочка запитує в аптеці:
- Маєте якийсь засіб для знеболення? 
- А що в тебе болить?
- Поки нічого, але тато пішов на батьківські 

збори.
* * *
Найбільш нейтральною країною у світі ви-

знано Україну. Вона не втручається навіть у 
свої внутрішні справи.

* * *
Сільська вчителька ніяк не могла виріши-

ти, за кого виходити заміж: за директора шко-
ли чи за тракториста. З одного боку - швид-
кий кар’єрний ріст, а з іншого - без трактора до 
школи не доберешся.

* * *
Купюра номіналом 500 гривень в Україні 

до 10-ї години ранку не дійсна, бо немає здачі.
* * *
Блондинка оформляє кредит. Менеджер:
- Тут суму пишіть прописом.
- А це як?
- Літерами!
- Ви при своєму розумі? Як я цифри напи-

шу літерами?
* * *
В Україні два показники здоров’я: можна 

пити і не можна пити.
* * *
Українські хакери навчилися викачувати 

газ через торренти.
* * *
Прийшла брюнетка в гості до блондинки, 

зробила каву і каже:
- Гаряча вода залишилась, а виливати шко-

да. Що робити?
Блондинка:
- Постав у холодильник. Гаряча вода в хаті 

завжди потрібна.
* * *
У Москві провели соціологічне опитуван-

ня на тему: «Як ви ставитесь до українців, ко-
трі приїжджають до Москви на заробітки?» 40 
відсотків відповіли: «А шо нам, хай їдуть!» На-
ступні 40 відсотків: «Слюшай, дарагой, пусть 
едут!». 20 відсотків: «А нам всё равно, мы не 
местные!»

* * * 
П’яний чоловік вертається пізно додому. 

Відкриває двері, перед ним стоїть дружина, у 
руці сковорідка…

Чоловік:
- Іди лягай спати, я не голодний.
* * *
Оголошення в університеті: «Шановні 

абітурієнти, вступні іспити відміняються у 
зв’язку з тим, що продано всі білети». 

До уваги рекламодавців!
Приватне оголошення 

у газеті “Наш ДЕНЬ“ - 5 грн., 
комерційне - 10 грн. 

Два капітальних цегляних гаражі (одно- 
та двоповерховий) на масиві «Східний» у ко-
оперативі «Надія» в районі «Басарабія» (120 
гаражів, цілодобова охорона). Гаражі сухі, в 
обох є оглядові ями та підвали. Перекриття 
панельне. Площа 28.8 м.кв., розмір 4.8х6м. 
Тел.: (097) 50-25-348

ПРОДАЮ

Кішка-мандрівниця з Філліпін за три тижні 
подолала півсвіту і опинилася в США
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ГОРОСКОП
Із 7 по 13 серпня
Овен 
Найбiльш важливi спра-

ви радимо вирiшити в першiй 
половинi тижня. Пiсля середи 
хмизу у вогонь пiдкинуть давнi 
проблеми. Також нагадає про 
себе те, на що ви досi не зверта-
ли увагу.

Телець 
Найближчим часом ситуацiя 

може вийти з-пiд контролю, на-
магайтеся не ризикувати. Від-
мовтеся від участі в конфліктних 
діях. У другій половині тижня 
отримаєте несподіваний прибу-
ток.  Ближче до вихiдних можна 
розслабитися.

Близнюки 
Останнiм часом ваше жит-

тя нагадує калейдоскоп, єдине, 
що втiшає: подiї повторювати-
муться зi знаком «плюс». Друзi та 
близькi допоможуть фiнансово.

Рак 
У вас з’явиться шанс покра-

щити професiйнi якостi, началь-
ство нарештi оцiнить вашу ро-
боту. Незважаючи на брак гро-
шей, вам вдасться перетворити 
вихiднi на свято.

Лев 
Події цього тижня налашту-

ють вас на спокій і подарують гар-
ний настрій на все літо. Однак, не 
приймайте близько до серця чужi 
проблеми. Вихідні проведіть з 
близькими вам людьми. 

Діва 
Перiод буде напруженим, ви 

змiнюватимете плани вiдповiдно 
до настрою та фiнансiв. Не давай-
те обiцянок, якi не зможете вико-
нати. З наступного тижня справи 
почнуть поліпшуватися.

Терези 
Друзi та близькi потребують 

вашої пiдтримки. Час несприят-
ливий для вирiшення кар’єрних 
питань i трудових подвигiв. Тож 
краще приділіть увагу сім’ї.

Скорпіон 
У вас буде нагода досяг-

ти на роботi максимальних 
результатiв. А от вирушати в 
далекi поїздки чи вiдвiдувати 
масовi заходи цього тижня не 
варто.

Стрілець 
Уникайте плiток та iнтриг – 

все може обернутися проти вас. 
Можливi сварки через дрiбницi, 
особливо з колегами. У недiлю 
влаштуйте вiдпочинок на природi.

Козеріг 
Варто налаштовуватися на 

серйозний лад. Саме час ви-
значитися з тим, яку роль ви 
вiдiграватимете у спiльнiй 
роботi. Дехто з вас зустрiне свою 
другу половинку.

Водолій 
На проявляйте iнiцiативу, 

вам краще побути в тiнi, тодi не 
доведеться вiдповiдати за чужi 
помилки. На роботi поводьте-
ся скромно, всi i так знають вашi 
таланти. У суботу ви отримаєте 
приємнi новини.

Риби 
Період буде напруженим i ак-

тивним. Уникайте ризикiв, у тому 
числi й фiнансових. Направте 
свою енергiю на вирiшення побу-
тових питань, займiться тим, що 
давно вiдкладали.
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На фестиваль у мальовничому куточ-
ку Тернопілля, де нині компактно меш-
кають лемки, зібралися майже трид-
цять тисяч людей. Приїхали  гості з Поль-
щі, Америки, Канади, Португалії, Фран-
ції... Де б не були розкидані по світу, вони 
пам’ятають своє коріння. Дзвінкі голо-
сочки дівчат-лемкинь  піднесуть настрій 
найзатятішому песимісту. Люди з сонцем 
на обличчі – ось таке враження, коли роз-
мовляєш  з ними.

На фестивалі багато цікавого: діяли 
містечко народних майстрів (я нарахува-
ла близько ста народних умільців!), ви-
ставки живопису та декоративного мис-
тецтва. Унікальні вироби з дерева, шер-
сті, льону, картини зі шкіри, глиняний 
посуд, вишивки, прикраси з бісеру – тут 
пропонували найрізноманітніші сувені-
ри. А на майстер-класах можна було зро-
бити власними руками ляльку-мотанку 
чи навчитися розпису на склі.

Художні колективи веселили гостей 
народними піснями, танцями. Господи-
ні різних сіл Монастирищини пригощали 
лемківськими наїдками. Були тут і під-
биваний борщик, мастиво, фарширована 

рибка, квашена капуста, грулі з моло-
ком, кисилиця. Всі охочі могли взяти з 
собою роздруковані рецепти, щоб при-
готувати оригінальні смаколики вдома.

Частували кулінари гостей і пече-
ною картоплею на грилі, традиційним 
розсольником, канапками з салом та 
шинкою, а не десерт – солодощами, тож 
голодним піти нікому не вдалося.

Вдруге за історію фестивалю поряд 
з великою сценою, де виступали досві-
чені колективи, провели «Лемківську 
ватрочку» для дітей. Виступи наймен-
ших учасників свята були яскравими, 
милувало око  різнобарв’я стрічок, ві-
ночків і вишиванок. 

А ще було чимало конкурсів, один з 
них – на знання лемківської мови. При-
сутні дізналися, що розмова – то гадан-
ня, гроші – пінязі, гарний – бадний, бла-
зень – бортак, музикант – гутар, а дзер-
кало – люстро. Всі охочі могли поката-
тися на каруселях для дорослих і малих, 
які встановили на полі.

Кожен розважався, як міг: одні гра-
ли у волейбол, інші – складну партію в 
шахи. Для найменших облаштували на-

дувну гірку. Малі скелелази просто 
сяяли від радості!

А всі теплі слова, які звучали на фес-
тивалі, полинули до неба з полум’ям ва-
три, яка традиційно горіла впродовж 
свята.

Інна ДАНИЛКІВ.

знову палала ватра  

У лемківському
«Єрусалимі»

Так називають містечко Монастириська на Тернопіллі, 

куди щороку приїжджають лемки, щоб помолитися разом, 

заспівати пісень, помріяти про майбутнє і згадати 

про минуле. Збирає їх усіх фестиваль «Дзвони Лемківщини». 

Минулими вихідними він знову покликав усіх до спільної 

ватри. Уже – 15-ий рік поспіль.

У повоєнні роки лемки були 
примусово виселені радянською 
владою з рідних місць. І навіть у 

святковий день вони згадували про 
депортацію зі своїх споконвічних 
земель, ділилися спогадами про 
пережиту несправедливість. 
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