Життя без дороги
або Щоб сісти
за шкільну парту,
дівчинка щодня
долає шість
кілометрів 4 стор.

13 стор.
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Життєві історії
від Зіни Кушнірук
«Сімейне гніздечко»

10-11 стор.

Мусульманський цвинтар
- у галицькому селі
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Твій. Мій. Наш ДЕНЬ. Разом!
Триває передплата на тижневик «Наш ДЕНЬ»

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

індекс -

68710

(ціни вказані з послугами “Укрпошти»).

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

У Борщові
милувалися
вишиванками

та смакували
борщем
Різнобарвний фестиваль знову зібрав на Тернопіллі гостей з різних куточків України та світу. Місцеві господині пригощали всіх охочих смачними борщами – їх
було аж 50 видів! А талановиті майстрині вражали багатими вишиванками, які можна знайти тільки у нашому
краї. Смакували борщем, приміряли барвисті сорочки і
журналісти «Нашого ДНЯ».
Про це читайте на 3 стор.

НАРОДНИЙ СИНОПТИК

11 вересня - Усікновення голови
пророка Предтечі і Хрестителя Господнього Івана. Цей день завершує
літо. Теплий вечір і зоряна ніч 12 вересня обіцяють гарний урожай наступного року, сухий день - на пізню
зиму. 14 вересня - преподобного Симеона Стовпника і матері його Марфи: нині починається старе бабине
літо, яке триває до 21 вересня. Якщо в
цей день ясно - осінь буде теплою; без
опадів - осінь суха; тепло - зима буде
теплою. А якщо дощ, то й вся осінь
буде дощовою.

Б

У Тернополі живуть найбільш
задоволені своїм містом люди

ільшість
західноукраїнців
задоволені життям
у своїх містах.
Про це свідчать результати
дослідження, проведеного групою «Рейтинг» протягом 20122013 років у Львові, Тернополі,
Чернівцях, Івано-Франківську
та Хмельницькому.
Найбільше
задоволених
проживанням у своєму місті серед мешканців Тернополя - 91 відсоток, найменше - серед мешканців Хмельницького
та Івано-Франківська - 80 відсотків.

Тернопіль, стверджують 59
відсотків опитаних, є тихим,
затишним і зеленим. Тут проживає багато молоді. Значна
кількість респондентів відзначають духовність та релігійність міста. Третина мешканців вважають місто охайним, а
також оцінюють його як екологічно чисте, що значно вирізняється з-поміж інших обласних центрів.
Тим часом, опитані вказали
на низьку якість медицини та
освіти у місті, відсутність можливостей працювати і заробляти.

Маєте пропозиції до Міністра охорони здоров’я?
Надсилайте!

З метою врахування думки населення щодо здійснення в
краї реформи медичного обслуговування, Громадська рада при
обласній державній адміністрації розглядатиме питання «Про
стан реформування закладів охорони здоров’я та про проект
концепції розвитку охорони здоров’я в Тернопільській області».
Для участі у роботі Громадської ради запросили Міністра охорони здоров’я Раїсу Богатирьову, науковців, депутатів.
Пропозиції просимо надсилати за електронною адресою
vchubatyi@ ukr.net, або поштою: 46021, м Тернопіль, вул. Грушевського,8, кімн. 639.
Володимир ЧУБАТИЙ, голова Громадської ради.

Погода в Тернополі вдень
й області
13-14 градусів тепла.

11 вересня - хмарно з проясненням, без опадів, температура повітря вночі 10-11, вдень
21-22 градуси тепла. Схід сонця
- 6.47, захід - 19.40.
12 вересня - хмарно, дощ,
температура повітря вночі 1113, вдень 18-19 градусів тепла.
Схід сонця - 6.68, захід - 19.38.
13 вересня - хмарно, дощ, місцями сильний, температура повітря вночі 13-14,
вдень 15-16 градусів тепла. Схід сонця 6.50, захід - 19.36.
14 вересня - хмарно, дощ, увечері сильний, температура повітря вночі 12-13,

Схід сонця - 6.51, захід - 19.34.
15 вересня - хмарно з проясненням, уночі дощ, температура повітря вночі 11-12,
вдень 16-17 градусів тепла.
Схід сонця - 6.52, захід - 19.32.
16 вересня - хмарно з проясненням, без опадів, температура повітря вночі 11-12, вдень 16-18
градусів тепла. Схід сонця - 6.54, захід 19.30.
17 вересня - хмарно, без опадів, температура повітря вночі 11-12, вдень 17-18 градусів тепла. Схід сонця - 6.55, захід - 19.27.
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В онкодиспансері встановили новітнє
обладнання на 17 мільйонів
Апаратуру замінили вперше за тридцять років існування закладу.

У Тернопільському обласному клінічному онкологічному диспансері відкрили оновлене відділення
дистанційної променевої терапії. Відтепер тут можна пройти лікування та діагностику онкозахворювань за європейськими стандартами. Обладнання
цього відділення замінили вперше за тридцять років
існування закладу. Тепер тут з’явився сучасний апарат для проведення променевої терапії та спеціалізований комп’ютерний томограф, який забезпечує діагностику та передпроменеву підготовку пацієнтів.
Це обладнання вартує близько 17 мільйонів гривень. Воно придбане за кошти фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» у рамках програми фонду «Рак
виліковний».
В урочистому відкритті оновленого відділення
взяв участь віце-прем’єр-міністр України Костянтин
Грищенко, директор благодійного фонду Анатолій
Заболотний та представники місцевої влади.
– Ми вкотре пересвідчуємося, що саме партнер-

ство влади та бізнесу дає найкращий результат, дозволяє нам успішно реформувати систему охорони здоров’я та, зрештою,
рятувати життя людей, – сказав у своєму
виступі столичний гість. – Я сьогодні з радістю відвідав цей захід і щиро вдячний за
спільні зусилля, вкладені в оновлення цього відділення.
Реконструкція тривала протягом року.
На ремонтні роботи витратили майже 2
мільйони гривень. В онкодиспансері радіють таким
позитивним змінам, адже це обладнання допоможе тисячам хворих. Щоб опанувати новітню
техніку, лікарі пройшли навчання у Празі та
інших регіонах. Відтепер тернополянам не
доведеться їхати у сусідні області та до Києва. Якісну діагностику та лікування вони
зможуть отримати у рідному місті.
– Щорічно у понад 3,5 тисяч мешканців
Тернопільщини виявляють злоякісні новоутворення, – зазначив головний лікар онкодиспансеру Шагін Бабанли. – На диспансерному обліку перебуває 21 тисяча осіб. З моменту введення в експлуатацію сучасного
комп’ютерного томографа та спеціалізованого кобальтового опромінювача у відділенні дистанційної променевої терапії вже встановили діагноз та проліковували 731 паці-

єнта. Щороку такої допомоги потребують біля двох
тисяч мешканців краю. Новостворене відділення повністю покриває потреби в променевому лікуванні.
Приємно, що у нашому місті відбуваються такі позитивні зміни. Фахівці кажуть, що це обладнання забезпечить індивідуальний підхід до кожного пацієнта, враховуючи його діагноз та фізіологічні особливості. Сподіваємось, воно допоможе тернополянам
ефективніше і швидше боротися з такою страшною
хворобою, як рак, і повертатися до нормального життя.
Юля ТИМКІВ.

Янукович справді зрозумів,

т

що майбутнє України - з Європою,

ворець Німецької імперії канцлер Отто фон Бісмарк у 1800-х роках
сказав: «Угоди з Росією не варті й паперу, на якому написані».
Нарешті у цьому переконався й український Президент.

На закритій зустрічі з регіоналами Віктор Янукович
чітко дав зрозуміти: майбутнє України - з Європою, а не
з Росією. Як повідомляє, посилаючись на власні джерела «Дзеркало тижня», виступаючи перед нардепами,
Президент звинуватив російських партнерів у відсутності поваги та в порушенні ряду домовленостей. Фактично, Янукович визнав, що
Кремль обдурив його з газом, нагадавши, що під час
узгодження Харківських угод
російська сторона на найвищому рівні пообіцяла: частиною досягнутих домовленостей стане зміна формули
ціни газу, яку продає «Газпромом» Україні. Проте росіяни так і не дотримались обіцянки.
Віктор Янукович також
розповів, що під час переговорів у Москві представив
своїм візаві інформацію про
ціни, за якими російський
монополіст продає газ Німеччині, Італії, Австрії та деяким
іншим державам. Ціна «голубого палива» для них сягала від 360 до 380 доларів за
тисячу кубометрів. А нашій
країні, з урахуванням відмінусованих 100 доларів плати за оренду Чорноморським

флотом Росії баз у Криму, паливо обходиться у 430 доларів за тисячу кубів.
Навівши й декілька інших прикладів недостатньо
добросусідських відносин,
Президент повідомив, що європейський вибір України очевидний і безальтернативний. А тим, хто з таким твердженням незгідний, запропонував залишити зібрання.
Голова Верховної Ради Володимир Рибак під час візиту до Вільнюса також запевнив: Україна виконає всі умови для підписання Угоди про
асоціацію з ЄС вже у жовтні.
«На Вільнюський саміт Україна приїде готовою для підписання Асоціації», - наголосив спікер.
Однак, не всі нардепирегіонали розділяють єврооптимізм Президента і спікера. Ті, у кого в Білокам’яній
є власні бізнес-інтереси, не
зацікавлені у євроінтеграції. Зокрема, Нестор Шуфрич,
Олег Царьов, В’ячеслав Богуслаєв і, звісно, Вадим Колесніченко налаштувалися
прощатися зі своїми колегами по фракції.
У тому, що Янукович остаточно обрав курс на ЄС, сумнівається дехто з вітчизняних політекспертів. Зокре-

а не з Росією?

ма, політолог Юрій Шведа зазначив: у нього залишається
сумнів стосовно остаточного рішення української влади про євроінтеграцію. Влада, на його думку, наразі намагається вести політику «і
вашим, і нашим», аби отримати вигоду для себе.
А політолог Ігор Танчин
вважає, рішення Президента стосовно курсу в бік євроінтеграції зумовлене тим,
що йому потрібно змінювати імідж. Вплинули також і
складні особисті стосунки
Януковича з Путіним. Крім
того, на Януковича тиснуть
бізнес-кола, оскільки «бізнесмени Донеччини не витримають конкуренції з російськими грішми». Існує ще
один важливий фактор: більшість українців підтримують
рух до ЄС, і Президентові потрібно на це зважати.
Голова Представництва
Євросоюзу в Україні Ян Томбінський вважає, що наша
держава повинна вибирати: розвиток та демократія
чи автократія та занепад. ЄС,
на його думку, дасть можливість Україні розвиватися. «Наразі Україна перебуває на роздоріжжі, обираючи між двома шляхами. Перший шлях пропонує розви-

ток більш відкритого суспільства, інтегрованого у європейський простір демократії, добробуту та ринкової економіки, що ґрунтується на повазі до прав людини
і верховенства права. Другий
- це автократична система,
яка загрузла в економічній
стагнації та політичній нестабільності, що є історичними характеристиками прикордонних територій Європи», - цитує політика «Українська правда».
Щодо нового політичного
сезону в Україні, то експерти
майже одностайні у прогнозах: він буде гарячий. Протистояння і чвари у парламенті
викличе Угода про асоціацію
з ЄС, оскільки євроінтеграцію вітають не всі. Традиційно, супроводжуватиметься
скандалами та компроматами наближення президентських виборів. Не варто скидати з рахунку й економічні
проблеми.
Для нашого політикуму,
правда, жодних проблем не
існує. Народні депутати, для
прикладу, за сім місяців нинішнього року на службові
поїздки витратили вже 6,3
мільйона бюджетних гривень. Таку інформацію оприлюднив Секретаріат Верхо-

вної Ради.
Найбільше налітав нардеп від «Свободи» Михайло
Блавацький, повідомляють
«Вісті». 37 польотів обійшлися у 83 тисячі 851 гривню. Це
- утричі більша сума, яку апарат парламенту рекомендує
витратити протягом року на
депутата - 26 тисяч 800 гривень. Парламентарій пояснив: його поїздки пов’язані
виключно з роботою, тому
економити не має наміру. Це
- по-перше. А, по-друге, потягів не визнає взагалі.
Глава регламентного комітету парламенту, регіонал
Володимир Макеєнко пояснив: закон про статус нардепа не обмежує пересування
країною за рахунок бюджету. «Перельоти - взагалі не та
стаття, на якій потрібно економити», - наголосив «слуга
народу». І «заспокоїв» платників податків: «переліт» одних парламентарів фактично компенсується «недольотом» інших. Не зайве нагадати: один народний депутат обходиться держбюджету 2039 гривень на день. Не
кожен пересічний українець,
зокрема тернополянин, може
заробити таку суму на роботі
за місяць.
Ольга ЧОРНА.

Осінній фестиваль nday.te.ua
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У Борщові
милувалися
вишиванками
та смакували
борщем

Ц

ими вихідними у Борщові святкували на славу.
Жителі мальовничого містечка Тернопільщини
відзначили 557-у річницю із дня заснування,
а також всьоме провели фестиваль «В Борщівському краї
цвітуть вишиванки».
На свято завітали гості з різних куточків світу. Мешканці
Сербії, Литви, Польщі, Канади
дивувалися з неймовірних узорів, вишитих нашими майстринями. Кожне село Борщівського
району представило свої вишиванки, деяким сорочкам і ковдрам – понад 120 років!
Площа міста майоріла розмаїттям візерунків. Тут були вишивки на будь-який смак: сучасні та стародавні, для маленьких
і дорослих. Щоправда, у гарних
сорочок були геть непристойні, як на українські зарплати,
ціни: від тисячі гривень і більше.
Оздоблені бісером блузки вартували 7-8 тисяч гривень, але й вишивати таку красу потрібно щонайменше рік. Пропонували на
ярмарку й дешевші вишиванки,
дитячі – за кілька сотень.
Найбільший попит, звичайно, був на традиційну чорну
борщівську вишиванку. За легендою, вона виникла через жалобу жінок, чиї чоловіки загинули на війні з турками, тому весь
рукав такої сорочки покритий
чорними нитками. Ці вироби
не перуть – їх вдягають лише в
дуже великі свята, а в інший час
дбайливо зберігають у скринях.
Намилувавшись вишиванками та виступами артистів, гості
фестивалю вирушили до «кулінарного» містечка, де традиційно проводили смачне свято «Борщ’їв». В особливій пошані був, звісно, борщ. Близько
50 господинь із різних куточків
Борщівщини приготували кіль-

Журналіст “Нашого ДНЯ”
Інна Данилків з керівником “Лісапетного батальйону” Наталією Фаліон.

ка сотень літрів цієї української
страви. Кожна варила за власним ексклюзивним рецептом.
Для особливого смаку додавали
і гриби, квасолю, і чорнослив, і
навіть горілку. А ще наготували
різноманітних українських смаколиків
Жительки сіл Озеряни та
Констанція пригощали всіх охочих бабусиним борщем — з копченими ребрами та з квашеного
червоного буряка. До речі, приготувати його зовсім не складно.
– Для цього беремо бурячки
середнього розміру, – розповіла
Галина Романишин з Озерян. –
Кидаємо в трилітрову банку, заливаємо водичкою, даємо цукру
і солі та залишаємо в теплі на
тиждень, щоб заквасилось.

Голова облдержадміністрації
Валентин Хоптян, представники
місцевої влади та народний улюбленець Гриць Драпак готували
борщ у великих казанах.
– Ми варимо 180 літрів смачної страви, – розповів керівник
фестивальної кухні Степан Шевчук. – Для приготування використали 10 кілограмів свинячих
реберець, 14 кілограмів буряка,
три кілограми моркви, стільки
ж цибулі, 15 кілограмів квасолі,
зелень і спеції.
Окрім смачних частувань,
гостей фестивалю розважали
концертною програмою. Дійство відбувалося на двох сценах.

Особливо тепло публіка приймала своїх земляків, які прославилися на всю Україну, – гурт
«Лісапетний батальйон».
Голова облдержадміністрації Валентин Хоптян пообіцяв,
що ініціюватиме надання фестивалю «В Борщівському краї
цвітуть вишиванки» статусу
всеукраїнського. Адже вже багато років свято є візитною карткою не лише Тернопілля, а й всієї України.
Фестиваль залишив по собі
теплі спогади та зачарування
талантами українських жінок і
щирими усмішками. Приємно,
що майже кожен другий одяг-

нув на свято свою вишиванку.
І не для того, аби зайвий раз похвалитися, а щоб нагадати насамперед собі, якого ми роду.
Юля ТИМКІВ,
Інна ДАНИЛКІВ.
Фото авторів.
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Наш ДЕНЬ

Запрошуємо до розмови

Що не так
у файному місті?

Медіа-проект «Нашого ДНЯ»

Повірити

ВЛАДІ!?
Нізащо!
Торік жителі багатоповерхівки звернулися за допомогою
до міського голови, місцевого
депутата, керівництва ПП «Сонячний». Посадовці на листаскаргу відгукнулися. Зустрілися з підписантами. І пообіцяли:
у 2013-у почнуть наводити лад.
До завершення нинішньо-

Т

акої думки дотримуються
тепер чимало мешканців
тернопільської
багатоповерхівки, що на
проспекті Злуки, 57. Особливо
згадують очільника мерії та
інші служби у дощову погоду. Бо
тротуари тоді перетворюються
у суцільне болотяне місиво. Не
витримують жодної критики
і заїзд до будинку з дороги
проспекту та міжбудинковий
проїзд.

го року залишилося неповних
чотири місяці, а обіцяного вирішення питання люди так і не
дочекалися. Ями, вибоїни й далі
створюють проблеми для водіїв, пенсіонерів, матерів з дитячими візочками. Очевидно, за
три десятки років, відколи здали в експлуатацію будинок, і

Обіцянка-цяцянка або
черговий лохотрон
від влади

Н

ещодавно тернопільська міська влада
вихвалялися, як дбає про людей.
Мовляв, місячник з перевірки громадського
транспорту організували, щоб виявити недоліки. Потім десятки разів про ті недоліки розповідали і обіцяли найближчим часом усе виправити, бо тернополяни повинні отримувати якісні послуги. Начебто все правильно, але, фактично,
нічого не змінилося. Водії і далі розмовляють по телефону
під час руху, палять в салоні, продовжують хамити.
Я належу до категорії пільговиків. Якось заходжу в 15ту маршрутку. У салоні кілька молодих людей і двоє чоловіків з вигляду пенсійного віку. Запитую у водія: «З посвідченням можна?». А він знервовано: «Вже маю». Тоді я попросила людей, щоб підняли руки, хто має посвідчення. Водій як це почув, накинувся на мене, наче яструб на жертву.
Мені стало дуже незручно і я вийшла з автобуса. Від хвилювання навіть забула записати його номер. Але і це ще не
все…
Нам обіцяли, коли підвищать плату за проїзд, маршрутки їздитимуть як новенькі: і технічний стан, і санітарний, і
комфорт у салонах покращиться. Але... У деяких маршрутках сидіння такі обшарпані і брудні, що неприємно сідати.
Єдине «нововведення» - уже не раз довелося їхати в автобусах, де взагалі відсутній ряд передніх або задніх сидінь.
Один із водіїв зізнався, що крісла не поспішають ставити,
бо в години пік вміщується таким чином більше пасажирів,
а це ж додатковий заробіток.
Я не спеціаліст, однак, технічний стан окремих автобусів також незадовільний. У салоні часто чути горілою гумою чи то газами. А інколи сідаєш у маршрутку і не маєш
гарантії, доїдеш до потрібної зупинки, чи ні. Ось останній
випадок. Минулої неділі вирішила поїхати на ринок. Сіла у
«двадцятку» і коли повертали з «Нового світу» на вулицю
Крушельницької, водій так розігнався, що врізався у таксі.
Довелося виходити з автобуса. Однак водій не тільки не повернув хоча б половину грошей за проїзд, але й не пересадив пасажирів в інший автобус. Мені пощастило, бо я пільговик, але ж багато людей заплатили за проїзд.
Я вирішила дійти до найближчої зупинки, щоб сісти
на «тринадцятку» і таки доїхати до ринку. І ось під’їхала
маршрутка. Однак й цього разу до зупинки «Ринок» так і не
добралася. Бо водій повідомив, що автобус поламався і він
їде в ремонт.
За що ж тоді ми платимо по 2,50 гривні? Невже влада не
розуміє, що таким чином підриває свій авторитет? А тернополяни і досі чекають на «покращення».
З повагою Неоніла МАРТИНЮК.

мешканці оплачують житловокомунальні послуги, необхідних коштів для ремонту тротуару та внутрішньої дороги так
і не назбиралося. Скільки часу
потрібно ще, аби люди нарешті дожилися до нормального
шматка дороги?
У міській казні немає гро-

шей - чуємо традиційне. Але
подекуди ця фраза свідчить
швидше про безгосподарність
та байдужість з боку чиновників до життя і побуту пересічних тернополян, аніж про фінансову скруту.
Коли ж мешканці проспекту
Злуки, 57 отримали спецвипуск

видання міської ради, де місцеві очільники хвалилися відремонтованими вулицями (за кошти платників податків, звісно), то сумно жартували: а нам
що, тими газетами ями позакидати? Ліпше б ті гроші витратили на машину асфальту.
Ольга ЧОРНА.

... і на Збаражчині

Життя без дороги або Щоб сісти
за шкільну парту, дівчинка щодня
долає шість кілометрів

У селі Олишківці Збаразького району найпоширеніший
транспорт – коні або велосипед. По-іншому в сусіднє село
не доберешся.

Т

ут вже кілька років будують
дорогу, але донині селяни йдуть
вбрід через воду і болото та з
побоюванням думають про дощову
осінь.
За три роки у дорогу, яка пролягає через вулицю Набережну, вклали більше мільйона гривень.
Проте, за що заплатили такі гроші, люди не розуміють. Адже дорога в Олишківцях починається з
болота та закінчується посеред поля.
Щодня діти долають 3-6 кілометрів, аби добратися до школи. Сюди не доїде жодна легківка,
не зможе приїхати і швидка. Люди практично ізольовані від світу та можуть розраховувати лише
на себе.
Назар Пірох до школи добирається три кілометри бездоріжжям. Щоб встигнути на перший
урок, встає в 6 годині ранку.
– Якщо є велике болото, то у гумаки взуваюся
і йду, – розповідає хлопець. – Коли виходжу на дорогу, перевзуваюся в кросівки і прямую до школи.
Дівчинка з цієї ж дуже довгої вулиці теж щодня
долає 6 кілометрів. Коли сильне болото, її везуть
на возі або велосипедом.
Про нормальну дорогу до Олишківець селяни мріяли давно. Ще у 2008 році зібрали 30 тисяч
гривень на документи – 20 тисяч дала сільська
рада, 10 – люди здавали самі.
–П’ять років тому з ініціативи громади села
був розроблений проект дороги по вулиці Набережній та кошторисна документація, – бідкається
місцевий житель Василь Роздольський. – У 2010му розпочалося прокладання шляху. Однак досі
немає ні кюветів, ні обочин. Частина шляху поси-

пана грубим щебенем, третина – грубим і дрібним,
а решта залишилась недоторканою.
У Тернопільській облраді здивовані ситуацією,
яка склалася.
– На будівництво цієї дороги довжиною 2 кілометри 75 метрів було виділено 1 мільйон 332
тисячі 598 гривень, – зазначив в.о. голови обласної ради Сергій Тарашевський. – Більше коштів на
ремонт доріг не виділяли жодному населеному
пункту області.
Проти підприємства, яке втридорога ладнало
шлях, зараз розпочато кримінальне провадження. На добудову ж дороги не вистачає 250 тисяч
гривень. В обласній раді гроші ці є. Та робота не
проводиться з банальної причини – депутати вже
практично рік не можуть зібратися на сесію. Тож,
ймовірно, і цю осінь Олишківці знову переживуть
без дороги...
Юля ТИМКІВ.

Тернопілля

nday.te.ua
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Тернопільських дітей навчатимуть
за підручниками з помилками

«В автобус зайшли 20
хлопчиків, а дівчаток на
10 менше. Скільки дівчат
поїхало на екскурсію?
Куди їхали хлопці, якщо
відомо, що в автобусі їхали учні одного класу?». Це
– не завдання на розвиток
телепатії, а задача з підручника для другого класу, затвердженого Міністерством освіти України. І
таких прикладів – багато.
Всього в новому підручнику, за яким цього вересня
почала вчитися половина
українських другокласників, тернопільські видавці
знайшли 90 помилок.

У такому ж підручнику для першокласників – уже
153 помилки!
І всі – на будь-який
смак: орфографічні,
пунктуаційні, стилістичні та... геть безглузді. Двієчникам
і не снилось...
Що знатимуть про світ школярі?

– Було б весело, якби не було сумно, – вважає директор тернопільського видавництва
«Підручники та Посібники» Ярослав Гринчишин, чиї редактори досліджували «ляпи» у нових книжках. – Наприклад, учням початкових
класів пропонують задачу про бджілку. Цитую приблизно: бджілка Майя зібрала за літо
27 (!) кілограмів липового меду та 24 кілограми (!) квіткового. Скільки кілограмів меду
зібрала бджілка за літо? Це ж якою повинна
бути та бджілка, аби півцентнера меду принести? В іншій задачі пташки сиділи на стовпі,
певна кількість відлетіла, а дітей запитують,
скільки птахів залишилося... на дроті. Такі задачі, а їх у нових підручниках – десятки, формують у школярів неправильне уявлення про
світ і можуть позбавити логічного мислення.
Поширені й власне математичні помилки, каже видавець. Дітям пропонують накреслити не сам відрізок, а його «довжину». Крок
називають «міркою довжини», хоча терміну
«мірка» в математиці нема, та й крок – змінна величина, а отже, не може бути тією «міркою». Крім того, визначення чисел написані
чи не академічною мовою, яка шестирічним
малятам незрозуміла. Все це може зовсім відбити у дітей бажання вчитися.
– Уявіть собі: перший клас, приблизно десятий урок, а школярам вводять з десяток нових понять: точка, пряма, вертикальна пряма, горизонтальна пряма, похила, крива, ламана, замкнена... Не можна з маленькими дітьми вивчити на одному уроці таку кількість
термінів! – обурюється пан Ярослав.

Монополія на безграмотність

Наведені приклади – це прикро та страшно, каже він. Ганебним явищем вважає неграмотні підручники і тернопільський видавець
Василь Ванчура. Водночас, засилля помилок у
книжках, за якими змушені навчатися школярі, вони пояснюють відсутністю конкуренції.
– В Україні приблизно 30 видавництв продукують навчальні книги, – розповідає Ярослав Гринчишин. – Однак, останнім часом так
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Водограй кольору та світла

В

иставку картин
великого
сина Індії,
видатного гуманіста
й філософа Шрі
Чинмоя відкрили
у тернопільському
Палаці кіно.
Цю людину шанували мільйони людей у різних куточках земної кулі.
Протягом більш як сорока років
свого служіння людству він був
удостоєний численних премій і
нагород багатьох країн світу.
Останні чотири десятиріччя
Шрі Чинмой жив у Нью-Йорку,
присвячуючи свою творчу та гуманістичну діяльність встановленню гармонії та взаєморозуміння у світі. Він хотів донести
до людей, що найбільше багатство заховано у них самих. Наше
фізичне тіло нічого не варте без
душі. Саморозвиток, гармонія і
невичерпне джерело любові –
ось про що, на думку мислителя,
повинен пам’ятати кожен із нас.
Як художник Шрі Чинмой володів унікальним стилем. Він називав його «Джарна Кала», що в

перекладі з бенгальської означає «Фонтан мистецтва». Майстер створив декілька тисяч
живописних полотен і понад
15 мільйонів малюнків «птахівдуш».
Виставка у Тернополі триватиме до 16 вересня. У програмі підготовлено майстер-класи
для всіх охочих «За межами можливого», «Вчимося медитації».
Звучатимуть витончені імпровізації на бандурі на тему мелодій
Шрі Чинмоя, який був ще й талановитим композитором і музикантом.
Відвідавши виставку, кожен
відкриє у собі щось нове. Адже
вчитися ніколи не пізно, головне
– вибрати правильного учителя.
Інна ДАНИЛКІВ.

Микола КОБЗОВ: «Мистецтво

не має кордонів…»

званий конкурс підручників виграють в основному два видавництва. Вони й отримують
право друкувати навчальну літературу для
школярів і отримують на це відповідний гриф
Міносвіти.
Одне з таких видавництв – «Видавничий
дім «Освіта» – і надрукувало горе-підручники
з математики для першого та другого класів
(автори – Фаїна Рівкінд, Любов Оляницька).
Цікаво, що заснували його наприкінці травня 2011 року. А вже за кілька місяців, у вересні, це приватне видавництво отримало від Міносвіти право друкувати майже половину запланованих тиражів шкільних підручників.
При цьому незрозуміло, за якими принципами й показниками визначали авторів, що допустили стільки помилок.

Неякісні книжки вигідні державі?

Тернопільські видавці пояснюють це тим,
що сьогодні гриф МОН – не ознака якості, а інструмент для монополізації ринку навчальнометодичної літератури. Разом з колегами з інших міст України вони організовують акцію
«Скажи «Ні» корупції в освіті» на форумі видавців у Львові, що розпочнеться 12 вересня.
Учасники протесту вимагатимуть заборонити друк і використання неграмотних підручників, які, на їх переконання, ведуть до деградації українських дітей.
– На жаль, помилками рясніють не лише
підручники з математики, – зауважує Ярослав
Гринчишин. – Чому наших дітей змушують
навчатися за такими книжками і яке майбутнє чекає на українську школу? Мені здається,
що сьогодні це цілеспрямована політика в нашій державі.
Видавці стверджують, що від неякісної навчальної продукції в школах можна відмовитися, якщо на це буде воля батьків і вчителів.
Для того ж першого класу є підручник, виданий у попередні роки. Він теж «грифований»
Міністерством освіти, але без засилля помилок. Однак, у такому випадку батькам доведеться купувати кращу книгу вже за власні
кошти. Хоча за неграмотні підручники також
заплатили ми – зі своїх податків...
Антоніна БРИК.

«Цирк Кобзов» продовжує гастролювати містами України. Великий
тур розпочали в квітні цього року з розважальною програмою, аналогів
якій немає у світі. І ось, із 16 по 29 вересня тернополяни мають нагоду побачити грандіозні та видовищні номери у своєму місті. Це - один із найбільших пересувних комплексів шапіто європейського зразка, що розрахований на три тисячі глядацьких місць та оснащений професійним світловим обладнанням, екраном 3D і системою звуку Dolby Surround. Діаметр шатра складає 44 метри, висота - 22 метри.

Зануритись у фантастичний вимір краси та мистецтва, досконалості та
феєрії, глядачі зможуть, завітавши в «Кобзов СІТІ». Крім цього, у вас є можливість відвідати різноманітні виставки: «Зоопарк», де можна віч-на-віч зустрітися з тиграми, левами, ведмедями, вовками та іншими видами диких і домашніх тварин. У «ТЕРАРІУМІ» на вас чекають більше 30 видів екзотичних плазунів та рептилій. «Динопарк Юрського періоду», де знаходиться понад 15 видів
динозаврів у натуральну величину та археологічні залишки кісток рептилій,
перенесе вашу уяву в незапам’ятні часи. До речі, всі виставки цілком безпечні.
Дійство відбуватиметься біля ТЦ «Орнава» на вулиці Живова. Колектив
обіцяє вразити дитячим театралізованим дійством ляльок «Мультленд», незабутнім шоу «Vivat» та запальним молодіжним шоу «MADNESS».
У програмах беруть участь артисти світового рівня: призерка міжнародних конкурсів, еквілібрист Тетяна Бєлова, двократний чемпіон України з велотріалу Владислав Черниш і представник відомої італійської династії, дресирувальник Емануель Фаріна та інші учасники шоу Німеччини, Франції, Італії,
Швеції, Японії, Монако, Росії, Румунії, Бельгії, України. Номери вражають ювелірною точністю та майстерністю виконання. Видовищні і запальні танці дарують чудовий настрій, бо, як казав Микола Кобзов: «Живе мистецтво неможливо замінити інтернетом…» І його творчість справді заслуговує, щоб її бачили і відчували наяву. Для цього докладають чимало зусиль відомі хореографи
й режисери таких шоу, як «Танцюють всі!», «Х-фактор», «Україна має талант»,
«Майданс»: Олександр Лєщенко, Олег Капустін, Дмитро Вісков, яких Микола
Кобзов запросив для спільної праці.
Окремої уваги заслуговує шоу для молоді - вечірня програма «MADNESS»,
де артисти своїми номерами закликають людей задуматися над глобальними
проблемами людства, одна з яких - збереження довкілля. Це дійство пронизане ідеєю любові до планети, турботою про її долю.
«Основна місія «Цирку Кобзов» - донести до кожного: все, що відбувається
навколо людини, створено нею самою, і все в її житті залежить тільки від неї.
«Якщо хочеш, щоб було краще - стань кращим сам», - стверджує Микола Кобзов. І кожен виступ на манежі цьому є доказом.
Віра ХОМ’ЯК.

P.S. Як придбати акційні квитки,
можна дізнатися в ТЦ «Барвінок».
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На вулицях Тернополя серед
дня нахабно грабували жінок

Наш ДЕНЬ

Н

а мешканок міста влаштували «полювання»
20-річний тернополянин і на 17 років
старший уродженець Хмельниччини.
Зловмисників затримали за гарячими слідами.
Тернополянин змалку жив у кримінальному середовищі.
Хлопця виховував батько та двоє дядьків, які мали проблеми з
законом. Та й сам молодик уже був судимий за наркотики. Недавно в гості до його дядька приїхав колишній співкамерник з
Хмельниччини. На новому місці чоловік взявся за старе, а компанію йому склав племінник товариша.
Першою жертвою лиходіїв стала 28-річна тернополянка. На
вулиці Романа Купчинського вони зірвали з неї золотий ланцюжок із підвіскою. Того ж дня зловмисники пограбували ще одну
жінку.
Уродженця Хмельниччини заарештували, а його спільника
суд відпустив під домашній арешт. Дії підозрюваних кваліфіковані ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України.
Триває слідство. Як з’ясувалося, підозрювані причетні ще до
трьох пограбувань.

Марихуану
вирощували
на...
покинутій
фермі

В

ирок суду
вислухали троє
мешканців
Тернопілля, які
виготовляли та збували
наркотики.
Організував незаконну діяльність мешканець Підволочиського району, залучивши
двох товаришів зі Збаражчини.
«Бізнес» чоловіки розпочали в рідному районі керівника
банди. На одній з покинутих

Дітей ледь
не нагодували
макаронами
з кишковою паличкою

Хвороботворні мікроорганізми знайшли у продуктах в
шумському дитсадку.
Виявили
небезпеку при дослідженні проб харчових продуктів на бактеріологічне забруднення, яке
проводив обласний
лабораторний центр
Держсанепідслужби
України. З’ясувалося,
що відварені макарони, призначені для вихованців дошкільного навчального закладу «Сонечко», містять
кишкову паличку.
Крім того, незадовільні проби харчових
продуктів відібрані
на ринку Гусятина. У
м’ясній сировині ФОП
Кочетков О. виділили
умовно патогенні мікроорганізми протею.

ферм вони вирощували марихуану. Надалі вже готову продукцію реалізовували на території Збаражчини.
За вироком районного суду
всі члени групи отримали реальні міри покарання. Організатор проведе за гратами 6 років, а його спільники отримали
по 5 років позбавлення волі з
конфіскацією майна.
Як зазначили у прокуратурі, двох із засуджених вже не
вперше притягують до кримінальної відповідальності.

У районному РАЦСі людей
обдирали як липку

Зайві кошти стягували з молодят,
які бажали офіційно оформити свої
стосунки.
Зокрема, прокурором одного з районів встановлено, що працівники
РАЦСу людям, які зверталися з заявами про державну реєстрацію шлюбу, нав’язували платні послуги. Їм надавали виписки із зазначенням рахунків, на які необхідно було перерахувати кошти. Відтак, молодята сплачували
в банку більше 30 гривень за виготовлення, заповнення бланка заяви про
реєстрацію шлюбу та внесення відомостей до реєстру.
При цьому люди думали, що це є
обов’язковою передумовою для подальшої державної реєстрації шлюбу.
Жодному заявнику працівники РАЦСу
не повідомляли про те, що оплата – добровільна, а такий документ можна
скласти власноруч.
Крім того, під час перевірки, яку
провела прокуратура, виявили й інші
порушення у сфері надання адміністративних послуг. Загалом в органи юстиції області внесли 13 подань, до дисциплінарної відповідальності притягнули 14 посадовців органів виконавчої
влади.

А як у них?

Н

ині в Україні
активно
обговорюють
роботу міліції.

Через злочини, скоєні правоохоронцями, тих часто-густо бояться не менше, аніж бандитів.
Лише 1% українців повністю довіряє міліції. Про це свідчать результати дослідження Інституту соціології НАН України. Водночас, у розвинених європейських
державах прості мешканці абсолютно не бояться правоохоронців. Наприклад, у Франції, яка пишається своїми демократичними традиціями, їх роботу підтримує понад 60% населення. Поліція цієї країни, уявлення про яку
в нас помилково склалося за комедіями Луї де Фюнеса, сьогодні є
однією з найкраще організованих
служб громадської безпеки Європи. І в багатьох випадках, коли
доводиться мати справу з людьми у погонах, українці можуть
лише позаздрити французам.

Закон – однаковий для всіх

Французькі поліцейські – це
150 тисяч осіб, які покликані забезпечувати, як це сформульовано в республіканської конституції, «одне з невід’ємних прав людини – її безпеку».
Діяльність правоохоронців у
цій державі суворо регламентована. Наприклад, їм заборонено,
навіть маючи на руках відповідний прокурорський мандат, проникати в житло громадян з 11 вечора до 6 годин ранку або затримувати будь-кого при перевірці
документів більш ніж на чотири
години.
Французькі поліцейські діють, слідуючи строго за інструкціями, і щодо колег. За найменше порушення закону – позбавляють посад. Показовий випадок недавно стався з 46-річним
служителем порядку, який перевищив швидкість на автостраді, розігнавшись до 176 км/год
на ділянці, де допускається всього 110. У порушника відразу ж
забрали права. Загалом, суть в
тому, що закон діє однаково для
всіх, незважаючи на звання і статус людини.
Крім того, у французьких поліцейських є свій кодекс поведінки, порушення якого несумісне зі
службою. Також за роботою поліції уважно стежить парламент,
який може з власної ініціативи
створювати слідчі комісії з того
чи іншого приводу.

Державтоінспекція –
найдавніша у світі

Взагалі, правоохоронна струк-
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Поліцейські
у Франції:
за найменше
порушення
закону
позбавляють
посади
тура, якою французи можуть по
праву пишатися, складається з
трьох елементів. Найбільшою є
Служба національної поліції, підпорядкована МВС. Менш розгалужена – всього 18 тисяч дільничних – муніципальна поліція,
якою керує місцева влада. Також
є жандармерія, що перебуває під
контролем міністра оборони.
Цікаво, що французька жандармерія – це ще й найдавніша у
світі діюча служба охорони безпеки руху. Створили її тоді, коли головною загрозою на дорогах були
не порушники-водії, а бандити,
які грабували мандрівників. Саме
для боротьби з ними ще в 1337
році у Франції з’явився спеціальний військовий підрозділ, який
підкорявся радникові короля.
Сьогодні порядок на дорогах підтримують і жандармерія, і
цивільна поліція. Як і в більшості країн світу, французькі автоінспектори не мають права безпосередньо штрафувати порушників, тому в їх обов’язки входить
лише виписування штрафних
квитанцій.
А от всіма силовими акціями
займаються так звані CRS – підрозділи республіканської безпеки – на кшталт нашого «Беркута» чи «Сокола». Вони слідкують
за порядком на великих фестивалях, спортивних матчах, офіційних заходах… До 1984 року підрозділи поліції надавали навіть
термінову допомогу при нещасних випадках. Правоохоронців
викликали при пологах, серцевих
нападах. Тепер ця функція перейшла до пожежників.
Є у Франції й особливий вид
охоронців порядку – поліція моралі, яка контролює дотримання
моральних норм у громадських
місцях. Наприклад, торік був розроблений спеціальний дрес-код
для відпочиваючих. Купальники
тепер дозволені тільки на пляжі.
Порушникам загрожує великий
штраф до 4 тисяч євро або навіть
тюремний термін.

Потрапити на службу –
велика удача

У кожного народу є свої прізвиська для поліцейських, у Франції їх називають «poulet» – курами. За однією з версій, почалося це відтоді, як паризьке поліцейське управління займало місце колишнього пташиного ринку. Незважаючи на іронічну назву, чимало цивільних французів зовсім не проти також одягнути форму. А причина цього – статус державного службовця, що
дає гарантовану зайнятість аж
до цілком пристойної пенсії. Але

для цього треба пройти суворий
відбір. Кандидат повинен бути віком від 18 до 35 років, мати хорошу фізичну підготовку. Раніше
обов’язковою умовою був також
ріст: тих , у кого менше 1,6 метра,
до конкурсу не допускали. Але
недавно це скасували, тож серед
поліцейських з’явилися невисокі
французи та француженки .
Крім цього, приймальна комісія проводить розслідування
моральних якостей кандидата.
У тих, хто мав проблеми із законом, шанси стати поліцейським
дорівнюють нулю. Під час співбесід з психологами також виявляють, наскільки претендент здатний протистояти стресам. Якщо
кандидат пройшов усі перевірки,
то його на рік зараховують в одну
з поліцейських шкіл.
Особливістю французької поліції є велика кількість жінок.
Двері для прекрасної статі поліція цієї держави відчинила на початку 70- х років минуло століття. Нині жінки працюють нарівні
з чоловіками: розслідують кримінальні справи, розшукують злочинців, патрулюють вулиці. Чимало з них є комісарами, займають керівні посади.
Проте, жінкам набагато
складніше поєднувати роботу правоохоронця з родинними обов’язками. У багатьох з тих,
які досягли висот у службі, особисте життя не таке блискуче, як
кар’єра.

Важко уявити в Україні...

Незважаючи на те, що ще
за правління президента Ніколя Саркозі опозиція почала критикувати розширення функцій
поліції, мешканців інших країн, навпаки, дивує демократичність французьких охоронців порядку. Ось що розповів на одному з інтернет-форумів відвідувач вечірнього феєрверк-шоу в
Каннах: «Народу зібралося багато, під’їхали і поліцейські машини. Невдовзі кілька людей, втомлених стояти, сіли на капот поліцейської машини і продовжували спокійно дивитися шоу. Поліція ніяк не відреагувала! На моє
здивування товариш, який живе
у Франції вже років десять, не
менш здивовано сказав: «А що
такого, вони ж нічого не ламають».
Хтось може подібне уявити у
нас, в Україні?..

Антоніна КОЛЯДА.

Матеріал підготовлено за
сприяння проекту «Українські
студії європейської журналістики» за підтримки МФ «Відродження».

Соціум

nday.te.ua

На тролейбусах
і маршрутках –
електронне ноу-хау
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Тернополі
презентували
систему GPSстеження за рухом
громадського
транспорту через
інтернет у режимі
реального часу.

Як зауважив міський голова Сергій Надал, уже понад півроку транспортна галузь міста
працює за новою програмою.
Це допомагає слідкувати, чи
дотримують перевізники графіків руху та маршрутної мережі. Тепер програму зробили доступною для всіх тернополян.
Кожен може побачити в режимі онлайн, як рухається маршрутка чи тролейбус, де вони перебувають та коли орієнтовно прибудуть на ту чи іншу зупинку.
Керівник компанії-розробника
ТОВ
«Системний
зв’язок» Віталій Васильків пояснив, як працює система. Зо-

крема, розповів, що з її допомогою тернополяни можуть
бачити рух усього транспорту
на конкретному маршруті. Для
різних видів транспорту існують позначки різними кольорами. Тут також можна отримати інформацію, які маршрути проходять через ту чи іншу
зупинку. Як пояснив пан Віталій, ті, хто користується мобільним телефоном, можуть
задати пошук потрібної зупинки, побачити, які маршрути слідують через неї, а також
зорієнтуватися, через який час
прибуде маршрутка чи тролейбус.
Система зручна перш за все

для людей, які живуть у віддалених мікрорайонах і змушені тривалий час очікувати на
транспорт. За словами Віталія Васильківа, наразі система
перебуває у стадії розробки, її
оптимізують.
Відтак, тернополяни зможуть стежити за роботою громадського транспорту через
спеціальну програму за адресою: detransport.com.ua.
Це – не єдине ноу-хау у сфері новітніх технологій на транспорті. Наступним має стати
впровадження системи електронного проїзду. Наразі пройшли апробацію так звані валідатори, якими користувати-

муться і котролери в автобусі
та тролейбусі, і продавці квитків. На квитку, який видаватимуть пасажиру, буде зазначено номер тролейбуса, номер
маршруту та час оплати проїзду. Також буде впроваджено
транспортні картки на зразок
«електронного гаманця», які
замінятимуть проїзний. Тобто при бажанні кожна людина
зможе «закинути» туди відповідні кошти і використовувати їх для оплати проїзду в транспорті.
Спеціальними платіжними
картками користуватимуться студенти та учні, які мають
право на пільговий проїзд.

СильнI духом

Соціальні картки розроблять і для пільговиків, які користуються правом безкоштовного проїзду. Це дасть можливість відстежити реальну кількість пільговиків і вирахувати
суму компенсацій за їх перевезення, а також проконтролювати, чи дотримуються перевізники норм, передбачених правилами перевезень.
Стандартні
розрахункові картки можна буде придбати у колишніх пунктах продажу квитків. Крім того, за проїзд можна буде розрахуватися,
заплативши кондуктору готівкою.
Світлана ВІТРОВА.

У Тернополі стартувала перша в Україні спартакіада для
людей-інвалідів, які втратили здоров’я на виробництві.

У

часники зізнаються, що любов до
життя та спорт – ось головні ліки, котрі
допомогли їм вижити. Вони грають у
шахи, дартс й інші, рухливі види спорту, і не
збираються здаватися.
Започаткував спартакіаду, яка отримала символічну назву «Сила духу», Фонд соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України. У серпні Фонд відзначив тринадцятиліття. За роки його роботи тисячі людей, які з виробничих причин втратили здоров’я або годувальника,
отримали матеріальну допомогу, відчули, що вони не
залишені наодинці з бідою.
Минулого тижня в Тернополі відбулися відбіркові
змагання спартакіади. Провели його управління виконавчої дирекції Фонду в області разом із обласною організацією фізкультурно-спортивного товариства «Спартак». Підтримати учасників, які зібралися в спортивному залі школи №3, прийшли керівництво та працівники
Фонду, представники влади, соціальні партнери.
– Багато наших потерпілих пережили страшні трагедії, – розповів голова організаційного комітету, заступник начальника управління виконавчої
дирекції Фонду в області Олександр Казанцев. – І ми влаштували
ці змагання, перш за все, щоб допомогти таким людям розкрити свої
таланти, адаптуватися до сучасного суспільства. Адже часто вони не
мають куди себе подіти. Тож надалі такі спартакіади стануть традиційними.
За його словами, сьогодні на
Тернопіллі Фонд опікується близько 2300 особами, які втратили
здоров’я на виробництві, з них

1200 – інваліди. Таким людям надають різноманітні послуги – соціальні, медичні, реабілітаційні, оздоровчі... За
7 місяців цього року на медико-соціальну реабілітацію
структури управління виконавчої дирекції Фонду в області виділили понад 726 тисяч гривень. А на страхові
виплати потерпілим – понад 11,2 мільйона гривень.
– У нас щодня на прийомі є потерпілі, вони розказують свої біди, ми їх усіх знаємо. Діє
гаряча телефонна лінія, а до інвалідів, яким важко пересуватися,
виїжджаємо додому. Коли людина звертається – завжди отримує
професійну консультацію, співчуття та увагу, адже їх наші підопічні
часто потребують не менше, ніж
грошей, – зауважує начальник відділення виконавчої дирекції Фонду в Козівському та Зборівському
районах Степан Щур.
До речі, саме з Козівського району на спартакіаду приїхало найбільше учасників. Усього
ж в різних видах спорту змагалися 16 спортсменів-аматорів. Вони
грали в шашки, шахи, настільний
теніс, дартс, зійшлися у поєдинках
з арм-спорту.
Михайло Мішталь на змагання приїхав із Бучацького району.
Чоловік народився в сорочці, кажуть медики. У 1995 році його переїхав трактор. 45 хвилин Михайло лежав під кількома тоннами металу, згодом ще 8 місяців не міг поворухнутися. Попри важкі травми,
він вижив. Вибратися з того світу

допомогли фізичні вправи, які виконував, незважаючи
на страшний біль. А ще поряд була дружина Таня, яка
стала його ангелом-охоронцем. Уже 21 рік вони разом, і
на спартакіаду теж вирушили сім’єю .
Взагалі, історія Михайла і Тетяни варта окремої розповіді. Оговтавшись від біди, вони прихистили у своєму
домі, де вже підростали донька і син,
трьох прийомних дітей. Недавно їхня
родина поповнилася ще одним сином,
який прийшов до своїх братів. Спартакіада для чоловіка стала не лише гарною нагодою позмагатися в улюблені шашки, а й познайомила з людьми,
які теж зуміли подолати чимало негараздів.
У кожного з учасників – своя історія. Хтось, як тернополянин Богдан Комаринський, навіть через десятки років пам’ятає годину, коли сталося лихо
(у далекому 1984 році на будівництві
він втратив ногу), хтось намагається
забути пережите. Та усіх поєднує неймовірна сила духу,
яка допомагає долати хвороби.
Серед перших переможців турніру – Петро Грубський
(Зборів) і Петро Стрихальський (Теребовля), які відзначилися у шахах. Найкращим знавцем шашок виявився
Володимир Лотоцький (Тернопіль). У дартсі відзначилися Микола Лобур та Іван Корчук (Зборів-Козова). В армспорті переможцями стали Роман Слободян із Теребовлянщини та Петро Фечишин (Зборів). У настільному тенісі перше місце виборов тернополянин Віталій Баран.
Переможці тернопільських змагань далі поїдуть
в Алушту, вже на Всеукраїнську спартакіаду інвалідів
праці «Сила духу», яка пройде з 26 по 29 вересня.
Антоніна КОЛЯДА.
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Село - колиска України... Згадувала
ці чиїсь мудрі слова, коли минулої
неділі журналістські стежки привели мене у мальовничий куточок
Кременеччини - Лідихів. Стояв теплий вересневий день. Село розквітало першою осінньою позолотою,
посмішками дорослих і дітей, розмаїтими узорами вишиванок. Купалося у мелодійному благословенні
церковних дзвонів, адже святкувало свій день.

У Лідихова, як і в більшості українських сіл, цікава і, водночас, непроста історія. За окремими джерелами, перша писемна згадка про
цей край датується 1442 роком! Чого лише не пережило
село, яке було гніздом відомого українсько-польського шляхетського роду Лідихівських
(Лєдуховских). Ним прокотилися війни, на фронтах гинули звичайні прості люди. З-під
Речі Посполитої село переходило до Російської імперії, межуючи з Австро-Угорщиною. Але,
наперекір усім вітрам і черговим панам, берегло свою віру,
традиції, культуру.
З 1891 року у селі діяла Лідихівська сільськогосподарська школа, яка готувала своїх
вихованців до праці на землі за
новими методами та знайомила їх з досягненнями агротехніки. На жаль, під час Першої
світової війни цей навчальний заклад був перенесений
до Житомира. Пізніше він став

основою технікуму, а згодом переріс у Житомирський сільськогосподарський інститут. В інститутському музеї є згадка
про походження закладу
саме з Лідихова.
До речі, сільськогосподарську школу в той
час у селі очолював чудовий
агроном-селекціонер,
який
вивів кілька сортів черешень,
яблунь, слив Захарій Шкурін.
Може, і звідти у лідихівчан
особливе розуміння того, що
родить на рідній землі. Нині
чи не кожна сім’я вирощує полуниці - хто на кількох сотках
біля хати, а хто і в полі, на більшій частині. Праця - важка, а
врожай часто залежить ще й
від погоди. Але зараз це - майже єдиний заробіток старших
селян. Молодші шукають копійки по закордонах, у столиці
- в новітніх українських панів.
Про це з гіркотою у душі
виповідали
мені
жінкилідихівчанки. Як і про розвалений будинок культури, що сиротливо зяє незаскленими віТихо сплять верби старі
над водою,
Гомонять в сонних
лугах солов’ї,
Спить село, вкрите
нічною красою,
Боже мій, я за це
вдячна Тобі...
По траві вітер тихенько
гуляє
І туман чари розвіяв свої,
На село сонечко день
посилає,
Боже мій, я за
це вдячна Тобі...

кнами.
А в селі ж є стільки талантів! І саме в неділю їх презентували односельцям, гостям,
які завітали на свято.
Почався день села зі спільної молитви. Настоятель храму батюшка Іван Федорович
Смакоуз побажав парафіянам
здоров’я і віри, Божої милості
та благословення. Церковний
хор обдарував усіх «Многая
літа». Дзвеніли мелодії у виконанні музичного гурту «Лідихівчанка» під керівництвом
Володимира Цапка. Оплесками
зустрічали присутні пісні Світлани Саган, яка сама пише і
слова, і музику. І - співає. Учнів
місцевої школи, які читали вірші..
Чула багато гарних слів подяки тим, хто долучився до орЯк земля в праці
щоденнїй зітхає,
Рясно дощ візьме
в обійми свої,
Над селом райдуга
в небі заграє,
Боже мій, я за це вдячна Тобі...

День за днем роки
пливуть за роками,
Рід людський вірить
в майбутнє своє,
А село буде пишатися вами,
Боже мій, я Тобі
вдячна за все...
Світлана САГАН.

ганізації свята. Зокрема, завідуючій клубом Валентині Шапран, секретарю сільської ради
Людмилі Степанюк, учительці
музики Тетяні Олійник, ведучій і виконавиці пісень Наталі Цапок... Особливе «спасибі»
звучало Світлані Саган з її «...
Лідихів рідний, я завжди з тобою, в чистих джерелах, квітучих садах...»
Особисто я щиро дякую завідуючій поштовим відділенням Анфісі Зьомбрі та листоноші Марії Сторожук. Завдяки

їм лідихівчани змогли ближче познайомитися з наймолодшою на Тернопіллі газетою –
«Наш ДЕНЬ».
Ми поверталися додому з
гарним настроєм, із скибочкою пахучого короваю. Хотілося лише одного: щоб нарешті і держава, своя, рідна, незалежна Україна, пригорнулася до колиски-годувальниці
- до села.
Зіна КУШНІРУК.
Фото Івана ПШОНЯКА.

Україна і світ
Україна
Сезон дощів
почнеться у вихідні

Синоптики обіцяють українцям початок сезону дощів уже з
наступних вихідних - 14-15 вересня. Про це заявив заступник директора гідрометцентру Анатолій Прокопенко. «На вихідних, 14-15 вересня, вплив південно-західного циклону пошириться практично на всю
територію України. Очікуються короткочасні дощі. Денна температура здебільшого становитиме плюс
16-22 градуси - на Заході і в Центрі, а
на Сході - у межах 20-25 градусів тепла», - сказав він.

Спекулянти залякують
девальвацією,
щоб заробити на паніці

У створенні ажіотажного попиту на долари зацікавлені спекулянти - у них накопичилося багато валюти, яку вони хочуть дорожче продати. А для цього потрібно
створити паніку, щоб спровокувати
ажіотажний попит на долари, заявив
президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко. Він
закликав не піддаватися на «обвальні» прогнози, оскільки зараз більшість факторів працюють на зміцнення гривні, і економічних передумов для девальвації немає. На думку
Охріменка, цілком очевидно, що доларові заощадження не принесли доходу тим, хто розраховував заробити
на девальвації.
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ків. Банкіри ж заявляють: клієнти
можуть спокійно подавати до суду.
Водночас, у міліції припускають, що
мічені купюри потрапили в банки
через хабарників: «Гроші, очевидно,
належали хабарнику, він утік від міліції, через своїх знайомих у банку
легалізував їх, обмінявши на звичайні». «До речі, у тих, хто бере тривалий час хабарі, є «свої» касири, куди
вони за заниженою вартістю збувають мічені купюри», - додав юрист.

Смертність на дорогах
схожа на військові втрати

В Україні у ДТП пішоходи гинуть
так само часто, як у найбільш відсталих країнах третього світу. Як
інформує «Кореспондент», смертність, порівняна з військовими втратами, є наслідком середньовічної дорожньої інфраструктури та масової
омани, що людина на дорогому авто
завжди права. Так, в Україні половина смертей у результаті аварій припадає на пішоходів. Згідно з інформацією МОЗ, на дорогах країни щороку гинуть близько 2,5 тисячі осіб.
Це - один із найвищих показників у
світі. Вищий він лише у двох тихоокеанських країнах - Вануату і Кірибаті, в латиноамериканському Сальвадорі, та в африканських Мозамбіку і
Ліберії.

Наша країна - одна
з найгірших
для народження дітей

Погода і хвороби «вкрали»
частиру врожаю картоплі

Цього року в Україні зберуть на
25-30 відсотків менше картоплі,
ніж торік, повідомив голова Союзу сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів Іван Томич.
Це пов’язано з тим, що в основному її вирощують приватні селянські
господарства, які залежні не від технології, а від погодніх умов. А вони
цьогоріч були не зовсім сприятливі.
«Вдарили» по врожаю картоплі також хвороби. Згідно з даними Міністерства аграрної політики та продовольства, у 2012 році в Україні зібрали 23 мільйони тонн картоплі.

Фармацевти свідомо
замовчують наявність
дешевих ліків

Українських фармацевтів можуть зобов’язати інформувати покупців дорогих ліків про вартість
аналогічних препаратів за нижчою ціною. Такі вимоги до аптечних
установ Державна служба України з
лікарських засобів направила на затвердження до Мінохорони здоров’я.
У кожній аптеці є як мінімум 5-6 аналогів ліків з однаковою діючою речовиною. І якщо дія медикаментів така
ж, ціна на них суттєво різниться, іноді у декілька разів. Українці нерідко
скаржаться: інколи працівники аптек свідомо мовчать про дешеві ліки.

У деяких банках продають
мічені та зношені долари

В Україні деякі банки продають
населенню мічені і зношені долари, якими потім не можна розплатитися, пише «Сьогодні». Так,
юрист Олексій Святогор повідомив,
що знає уже кілька подібних випад-

Якби діти могли обирати де народитися, то Україну вони, напевно, уникали б. Такої думки дотримуються західні аналітики, яких цитує
«Фокус». У рейтингу країн, найкращих для народження (складений корпорацією «The Economist Intelligence
Unit»), Україна посіла «почесне» 78-е
місце. Нижче тільки Кенія і Нігерія.
Оцінювали держави за 11 критеріями: рівень життя, стабільність на
ринку праці, рівноправ’я статей, рівень злочинності, оцінка особистого щастя, оцінка системи охорони
здоров’я тощо. Перші позиції у рейтингу посіли Швейцарія, Австралія
і Норвегія. Україна ж потрапила до
складу бунтуючих і бідних держав,
де панує політичний гніт. І, фактично, стала найгіршою в Європі країною, де можна було б народитися.

Податок на обмін валют
таки може з’явитися

Нацбанк не виключає введення в Україні податку на обмін валюти уже в нинішньому році, повідомив директор юридичного департаменту НБУ Віктор Новіков. «У планах дій Президента на 2013 рік передбачено захід щодо введення податку
на обмін валюти. Міністерство доходів зараз розробляє цей законопроект», - сказав він. За словами Віктора
Новікова, Нацбанк також бере участь
у розробці згаданого документа. Збір
до Пенсійного фонду від готівкових
валютообмінних операцій, найімовірніше, може скласти 10 відсотків.
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нападають на людей, тому, що їм більше немає чим зайнятися. Вже осінь, і
комахам немає що робити. Ви можете
просто мирно йти далеко від вулика,
Європейські інтернетоднак оси на вас все одно нападуть»,
сказав голова відділення першої допірати створили партію
Учасники конференції пірат- помоги Червоного Хреста Джої Мулліських партій, що відбулася в Люк- ган. Аби захиститися від комах, він расембурзі, заявили про створення дить тримати напоготові будь-яку річ,
об’єднаної піратської партії Євро- щоб скинути нею осу, якщо вона раппи «European Pirate Party». Документ том сяде на руку.
підписали представники піратських
Молдова через погрози
партій із 14 країн, зокрема, НімечРосії вирішила
чини, Швеції, Фінляндії, Люксембургу, Норвегії, Франції, Росії, Бельгії, Ітазміцнювати зв’язки з ЄС
лії і Швейцарії. Основними напрямкаПрезидент Молдови Ніколае Тіми роботи організації буде боротьба за мофті заявив, що країна не може
прозорість діяльності органів держав- жити за умов «тиску і погроз», тому й
ної влади і реформа авторського пра- надалі зміцнюватиме зв’язки з Єврова в ЄС. Ще однією важливою метою союзом. Кілька днів тому російський
піратських об’єднань є підготовка до віце-прем’єр Дмитро Рогозін поперевиборів до Європарламенту, які відбу- див Молдову, що підписання угоди про
дуться у 2014 році. На вибори європей- асоціацію з ЄС спричинить ускладненські пірати йтимуть єдиним блоком. ня у відносинах із Росією. Зокрема, за
Наразі Піратська партія Швеції має два його словами, виникнуть проблеми у
місця у Європарламенті.
торгівлі, вільному пересуванні робочої сили з Молдови, у пошуку статусу
Ловити злочинців
для самопроголошеної Придністровполіцейським
ської республіки. Після заяви Рогозіна,
«Роспоживнагляд» заявив, що молдовдопомагають… щурі
Голландська поліція мобілізува- ські вина та інша алкогольна продукла щурів на боротьбу зі злочинніс- ція небезпечні для росіян через низьтю. У Роттердамі їх використовують ку якість.
для виявлення слідів пороху. ПоліцейПричина сучасних
ські зазначають: у цих гризунів дуже
воєн - комерція,
добре розвинений нюх, що допомагає
легше і швидше знаходити підозрюваа не політика
них із вогнепальною зброєю. ЕфективПро це заявив Папа Римський
ність такого методу, за словами місце- Франциск під час звернення до вівих експертів, складає від 95 до 100 рян минулої неділі. На його думку,
відсотків, повідомляє «Euronews».
значну роль у роздмухуванні збройних
конфліктів відіграє нелегальна торУ Швеції перевезуть
гівля зброєю. Папа подякував усім, хто
місто, яке може
взяв участь у месі, під час якої молилися за мир у Сирії. І наголосив: щоб зупровалитися під землю
Шведському місту Кіруна, щоб пинити війни, молитов недостатньо,
вижити, доведеться переїхати на потрібно докладати чимало зусиль.
нове місце. Протягом наступних двох Сам понтифік уже звернувся до країндесятиліть понад три тисячі квартир і учасниць великої двадцятки та заклибудинків, кілька готелів, 670 тисяч ква- кав їх відкинути можливість силоводратних метрів офісних приміщень, го вирішення конфлікту в Сирії й зосешколи і лікарні будуть мігрувати на редитися на переговорах. «Війни трисхід. Річ у державній гірничодобувній вають по всьому світі - то там, то там.
компанії «Luossavaara-Kiirunavaara». Але, чи це війни через конкретні проДля того, щоб видобувати більше за- блеми, чи вони мають комерційне підлізної руди, треба копати вглиб довко- ґрунтя, щоб торгувати зброєю на нелелишніх гір, це призведе до тріщин і де- гальному ринку?»
Китайці
формації землі, на якій стоїть місто.
«The Wall Street Journal» повідомляє:
підробляють все…
переїзд Кіруни обійдеться доволі доУ Китаї з 2008 по 2010 рік було
рого. А місцева влада обіцяє: всі зна- вироблено 70 відсотків усіх контракові будівлі будуть акуратно розібра- фактних товарів, йдеться у доповіні, перевезені і відтворені на новому ді Управління ООН по боротьбі з нармісці. Зокрема, подорож очікує стару команією і злочинністю. Однак у Підцеркву, яку визнали найгарнішою бу- небесній процвітає не тільки індустрія
дівлею Швеції.
фальшивих виробів класу люкс. КитайП’яні, злі і «безробітні» оси ці копіюють все і вся, починаючи від
назв відомих брендів і закінчуючи цінападають на британців
лими кварталами європейських міст.
Так, за інформацією видання «Business
Insider», серед дивовижних китайських
підробок - Париж. Тіандученг - точна копія французької столиці. У китайському Парижі навіть є своя Ейфелева
вежа. У Сонгджіанге збудоване Темзамісто, в якому відтворено архітектурний стиль середньовічних англійських
У Великобританії мешканці кра- міст. Є в Китаї і власне голландське село
їні стають жертвами нападів п’яних з традиційним вітряком. Китайці також
і «безробітних» шершнів. Як повідо- скопіювали австрійське містечко Гальмляє «The Independent», здебільшо- штат, яке є пам’ятником Всесвітньої
го на людей нападають рої ос, які в цю спадщини ЮНЕСКО. Точна копія Конпору року вже не мають «роботи». Крім гресу США – Капітолію - зведена у двох
того, комахи їдять перестиглі фрукти, китайських містах. А копія резиденції
сік в яких вже почав бродити. Таким чи- американського президента - Білий дім
ном, оси літають дуже п’яні. «П’яні оси - розташована у Пекінському парку.
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Просто життя
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Сімейне

гніздечко
Зустріч, мов спалах

Як тебе забути?

Г

азета «Наш ДЕНЬ»
потрапила до моїх
рук випадково.
Сподобалися усі
публікації, а особливо
«Сімейне гніздечко»
з його життєвими
історіями. Вирішив і сам
написати, може, якраз
мій лист прочитає жінка,
зустріч з якою була, наче
спалах.

Я побачив її на дні народження свого друга. Вікторія
трималася якось осібно від інших, ніби мусила відбути повинність. Пізніше я дізнався, що
так воно десь і було. Чоловікбізнесмен захворів, тож від сім’ї
подарунок прийшла вручити
дружина.
Вікторія явно нудьгувала.
Відчувалося, що вона спішила піти. А мені хотілося, щоб
вона залишилася якнайдовше.
Якщо існує кохання з першого
погляду, то це був саме той випадок. Кожну клітинку мого
тіла ніби пронизував струм.
Я запросив Вікторію на танець. Жадав ніколи її не відпускати. Вродлива, елегантна, з фіалковими очима, ця жінка зачаровувала, манила до себе якоюсь особливою звабою.
Вечір ще не закінчився, але
Вікторія зібралася додому. Я
запропонував провести її. На
щастя, вона не заперечувала.

Теплий серпневий вечір дарував нам свою, особливу мелодію. А, може, це просто в унісон билися наші серця...
Ми ішли пішки майже через усе місто. «Не треба викликати таксі», - попросила Вікторія. – Я хочу трішки прогулятися вечірнім містом.»
Я дякував Богові за це бажання, адже ще кілька зайвих
хвилин міг побути з нею. Жінкою, яка так несподівано увірвалася в моє серце.
Не вірив, що більше ніколи
не зустрінуся з нею. Сказав несміливо про свої думки Вікторії. Про те, що люблю її з першої миті, як тільки побачив. І не
хочу нікуди відпускати. Що моє
серце вільне і воно належить їй.
Може, це звучало смішно.
Але я вдячний Вікторії: вона не
сміялася. Лише тихо зітхнула і
відповіла, що це – неможливо.
Хіба, може, потім, колись...
Якби ці слова прозвучали
не таким серйозним тоном, я б
подумав: ця жінка просто фліртує. Але я відчув у голосі Вікторії смуток і жаль.
Пізніше я дізнався, що насправді вона не така щаслива у
шлюбі, як здається зі сторони.
Але що можу вдіяти я? Вікторія заборонила телефонувати
їй навіть на мобільний. Кохана,
тоді підкажи, як тебе забути?..
Олександр Ш.
м. Тернопіль.

Замальовки

Чекання

День осінній квапить до роботи,
Тут й смачні рецепти, і рибалка…
Бо який спочинок у селі?
І… чого нема лиш в «Нашім ДНІ»?
Пані Леся, Афанасія та пан Іван присіли,
На фото Івана ПШОНЯКА:
Щоб поглянуть: що там нині пишуть в «Нашім ДНІ»?
мешканці Малих Вікнин,
Чиїсь долі аж до сліз проймають.
що на Збаражчині - Афанасія Хільчук,
А які живуть цікаві люди на землі!
Леся Шимко, Іван Гуменюк.
Про політику, новини, жарти прочитають,

Що між нами було?
Усе починалося буденно і
просто. Я жила удвох з сином.
Чоловік залишив нас, коли малий важко захворів. Безсонні
ночі, постійні переживання, лікарні і поліклініки – усе це було
не для нього. але, дякувати
Богу, син одужав, лише ходити
сам ще не міг.
Я перевела свого хлопчика
на індивідуальне навчання, тож
педагоги проводили уроки у нас
вдома. А потім я знайшла тебе.
Тоді, коли купила для сина піаніно. У газеті натрапила на твоє
оголошення про те, що навчаєш
музики.
Ви розучували з Ігорчиком
нудні й незрозумілі мені гами.
Після цього я пригощала тебе
кавою. Ти випивав її швидко і
завжди спішив. Напевне, до інших своїх учнів. А, може, додому.
Якось ти обмовився, що у тебе
красива дружина, підростають
дві донечки.
У тебе були теплі голубі очі,
лагідний погляд. Ти обдаровував ним мого малого сина. Я ж
заздрила у душі твоїй дружині.

Сокровенне

вати життя». І,
Її не полишало жагуче бажання «влаштущастя не треба
, що
водночас, у ній жила свята впевненість піднесуть на «блюйого
тобі
,
само
йде
при
о
підганяти, вон
дечку».
ірне – щастя
Роки минали...Іноді відбувалося неймовся виделкою та
пала
справді підносили. Але вона мляво колу і гарнір міг би бути
ене,
смаж
пере
і
ене,
осол
нед
і
морщилася:
есіть!..
кращим, і взагалі вже все остигло – відн
ю.
діво
Вона залишилася старою

Маленька і високий

кий. Під час спілВона була маленька на зріст, а він – висо у. Якось увечевгор
ву
кування ій доводилося закидати голо
ш зірки, якщо їх,
рі він сказав: «Добре тобі, ти постійно бачи
звісно, не затуляє моє обличчя...»
що дуже кохала.
Але вона бачила тільки його очі, тому ння зіркою гокоха
її
як
Він дивився зверху вниз і відчував,
цієї зірки, щоб стати
рить над ним. І він щосили тягнувся до
кращим і... вищим.

Володимир КОСКІН.

Олеся відкрила для себе червоний колір. Вона ніколи не любила
його. Вважала викличним, крикливим. Улюбленим був лавандовий.
Цей колір личив до її очей. Він перетворював їх у два дивовижні озерця, в глибінь яких і потрапив колись
Михайло.
Він казав, що їхня любов також
має колір лаванди. І запевняв: Олеся - його єдине кохання. Вона ж відчувала: це почуття недовговічне, як
гаряче літо. Обіцяв: мине ще трішки часу і вони будуть завжди разом.
Хотіла вірити, але знала, що в його
житті була жінка, до якої він завжди
повертався.
- Олесю, - сказав якось. - Я не
можу залишити Галю. Вона чекає
дитину. Ми мусимо одружитися.
Прохолодні осінні дощі крали

Мелодія для двох
Інколи твій погляд я ловила на собі. Тоді у душі ще довго
було тепло.
Якось у гості приїхала моя
мама. І забрала Ігорчика з собою до села. Ти ж прийшов, як
завжди, вчасно.
- А сина – нема. Пробачте, я
мала вам зателефонувати.
Ти посміхнувся.
- Хочете, я заграю для вас?
- Грайте, але щось гарне, романтичне...
Чому я сказала ці слова? Не
знаю. Але ти не заперечив, лише
знову загадково усміхнувся.
Я запалювала свічки. Відкрила пляшку доброго старого вина. А – ти грав. З-під твоїх
пальців зринали ніжні мелодії.
То плакали, то сміялися чорнобілі клавіші. Тремтіло полум’я
свічок. За вікном згасав осінній
вечір, розсипаючи жовтим листям твої акорди. Моя рука лежала у твоїй долоні. У цьому світі були тільки ти і я. І ніжна, загадкова, хвилююча мелодія для

двох...
А потім знову усе стало звично, буденно. Ти ще кілька разів приходив на уроки до мого
сина. Однак щось уже було не
так. Щось недомовлене, до болю
жагуче, але недозволене, стало
між нами.
- Я більше не прийду. Простіть, але вам доведеться знайти для сина іншого учителя, сказав ти котрогось дня. - Прости і відпусти мене, - благали
твої очі.
Хіба у мене був вибір? Я –
тільки жінка, незахищена, земна, яка на мить забула про усі
турботи. На вечір, на однуєдину ніч украла краплину щастя. Утім, воно, це щастя, розтануло разом із звуками музики,
що зринала з-під твоїх рук.
То що ж між нами було?
Хтось скаже: нічого. Бо як назвати один-єдиний вечір, одну
ніч, які з’єднали нас? Але хіба це
можна виміряти часом?
Наталя С.

Кохання кольору

їхні сліди. На душі було терпко. Гірке хвилинне зізнання перекреслило п’ять років зустрічей.
Червоний, жовтий, зелений,
червоний - блимали вогники світлофора. Олеся і Михайло стояли по
різні боки дороги. Люди поспішали, оминаючи їх. Він першим ступив
крок…
- Привіт!
Михайло колись брав маленькі Олесині руки у свої долоні і цілував кожен пальчик. Ось і знову знайомий жест, вона ж поглядом зупинила його. Не вірилось, що цей недоглянутий, розхристаний чоловік
- її незабутнє кохання.
- Тут неподалік є забігайлівка…

Катерина набирала воду з криниці. Сьомий десяток розміняла,
та, дякувати Богу, здоров’я іще добре має. Он і зараз вихитує два відра на коромислі. Невістка не раз дорікає, мовляв, нащо людей смішити? Вода на подвір’ї і в хаті є, а Катерина в інший кінець вулиці ходить.
Наче її хтось змушує до цього.
Катерина ніби не чує. Бо не смакує їй та вода, що тече на подвір’ї з
крана чи у хаті з умивальника. Помити нею щось, їсти зварити – нехай, Катерина згідна. Але пити – нізащо. Катерині ту воду трубами
чути. От з криниці – крижана, джерельна, аж солодка. Хоча колодязь
теж потроху замулюється. Молоді
лінуються сюди по воду ходити, а
Катерині скільки треба... Це колись
уся вулиця звідти воду брала.
Замислюється Катерина. Повертає думки у минуле. Тут, біля
криниці, вона виглядала своє перше кохання. Спішила з поля під
густу крону горіха, у тіні дерева чекала Федора. О, та їй заздрили усі
сільські дівчата! Федір – вродливий, ставний, одинак у батьків. А
найбільше Ольга. І це найкраща
подруга. Катерина серцем відчувала цю заздрість.
- Ольго, не смій, - попереджувала подругу. – Не займай Федора. Ти
ж знаєш – я за нього душу віддам.
- Все одно він мій буде, - тихо,
але твердо мовила Ольга.- Ворожка мені сказала. Та не хвилюйся ти,
я жартую, - намагалася змінити
тему розмови.
Катерина лише розсміялася.
Кому-кому, а ворожкам вона не вірить.
Але, певно, таки затаїлася
підозра у дівочому серці. Ще більше пильнувала Федора, догоджала парубкові у всьому. Якось захворіла зненацька. Горіла уся. Забігла
Ольга: може, чим помогти?
- Піди до криниці, попередь

лаванди

кафе. Може, посидимо? Але я нині…
без грошей.
«Михайле, Михайле, - мовила
про себе жінка, - і це з тобою я зраджувала в думках своєму чоловікові?»
- Не звик тебе бачити в червоному вбранні.
«І я не звикла бачити тебе та-

ким» - вела внутрішній діалог.
- Мовчиш… Соромно стояти поряд зі мною? Ось такий я зараз. Бачиш?
- Як живеш, Михайле? Як сім’я?
- Я живу?! Ха-ха! Нема в мене
сім’ї. І не було!
- Але ж ти…
- Ага, одружився. Галька… вона

Федора, нехай нині мене не чекає. Скажи, що захворіла я. Зустрінемося завтра.
Хвора Катерина не помітила, як задоволено усміхнулася
Ольга. Мить – і подруги в хаті уже
не було.
Що тоді сказала Ольга Федорові, Катерина і досі не знає. Тільки
коли одужала і, як завше, прийшла
на побачення зустріла під горіхом
двох – Федора та Ольгу. Пригасила у душі тихий зойк, що голосним
криком рвався з грудей. Повернулася і пішла. Дарма кликали її Федір з Ольгою. Бігла геть, чуючи
лише калатання власного серця.
А через тиждень Катерину засватав сусідський Микола. Знала,
що давно сохне він за нею. Тихий,
сумирний, дивився відданим поглядом їй завжди услід.
Сама перестріла хлопця на вулиці. Горда, насмішлива, вродлива
– стояла тепер Катерина, покірна у
своїй звабі і красі.
- Засилай сватів, Миколо. Поки
не передумала.
Примчала Ольга. Просила Катерину схаменутися. Клялася, що
не було нічого поміж нею і Федором.
- Ти ж не любиш його, Катерино. То чи будеш щаслива?
- Зате ти отримала те, що хотіла, Ольго. Але і ти не будеш щасливою, - сказала, як відрізала Катерина. – А тепер вступися з моїх очей і
нехай я тебе ніколи не бачу.
Аж після весілля Катерина
дала волю сльозам. Плакала так,
що батьки боялися, аби не злягла
знову. А найдужче – Микола. Якби
міг – небо прихилив би молодій
дружині.
І так усеньке життя молився на Катерину. Їсти зварити, попрати – не цурався ніякої роботи.
Зарплату теж до копійки дружині
віддавав. До дітей серед ночі встати – Микола. Худобу зранку попорати, звісно, Катерина нехай поспить. Умів зробити усе, полагодити не лише собі, а й сусідам.

три аборти зробила. Першою вагітністю, хотіла «прив’язати» мене
до себе. Сама сказала. Діти їй не потрібні… були. Тепер схаменулася.
До лікарів бігає. Пізно. Може, розлучитися? І ми могли б з тобою
знову…
- Не могли б, Михайле.
- Олесю, ти віриш, що людину
можна причарувати? Мені Гальчина подруга якось сказала, що Галька того… до ворожок їздила. Тому не міг я від неї піти. Тримало
щось… А я часто згадував про тебе.
То що, йдемо в кафе? Годилося б перекинути по сто грамів за зустріч. І
не снідав ще нині. А вже скоро обід.
- Я поспішаю, Михайле. Справи.
- Нині ж субота, які справи? Гордуєш мною? Так і скажи. А колись
кохала.
Те «кохала» прозвучало чи то
зухвало, чи недбало.

Тільки
правду сказала тоді,
як врекла Ольга: Катерина не
була щасливою. Ні жагою
першої ночі, ні притишеним
коханням прожитих літ. Поважала, але таки не любила Миколи.
Схоже, не знала щастя й Ольга,
хоч і вийшла заміж за Федора. Одразу після весілля чоловік зібрався
на заробітки. По ліс, десь аж в Росію,
у Вологду. Хату надумав будувати,
хоч в Ольги дім – на все село. Не захотів і зі своїми батьками жити, казав: хочеться свого. Насправді Ольга знала: не стільки Федір на заробітки їхав, як від неї утікав.
Вже і хата була збудована, а Федір ніяк не тримався рідного обійстя. Якось з тих далеких заробітків прилетіла трагічна звістка: Федора колодою привалило.
Ховали Федора усім селом. Катерина на похорон не пішла. Під
вечір, наступного дня, знайшла на
цвинтарі свіжий горбик землі. Молилася лише їй відомо про що. Тепер вона наодинці з тим, кого ніколи не переставала любити.
Зненацька здригнулася. Чиясь
рука лягла на плече. Обернулася.
Ольга. Вся у чорному, як мара у вечірніх сутінках. Мовчки дивилися
одна на одну. Мовчки і розійшлися.
...Набирає Катерина воду, змотує у клубок прожиті літа. Минулого року не стало Ольги. Давно всох біля криниці розлогий горіх. На його місці шумить густою
кроною липа, посаджена чиєюсь
дбайливою рукою. І вже хтось інший, молодий, виколисує тут своє
кохання.
Пригадує Катерина ще один
епізод. Як знову зустріла на кладовищі Ольгу.
- Навіть мертвий не дає він тобі
спокою. Чи не так, Катре? – за багато літ озвалася до неї Ольга. Та ще
й покликала, як колись, у молодості: Катре...
- Любив таки тебе Федір. Тебе,
одну... Можеш втішитися цим, подружко...

- Ти подумай… про нас. Пліткують, що моя Галька коханця завела. От подам завтра на розлучення.
Ні, не завтра, в понеділок. Хай знає!
Прив’язала вона мене! Дзуськи!
Телефон про всяк випадок залиши. Як тільки стану вільним, дамся чути.
- Мамо! А ми тебе чекаємочекаємо, - старшенька Настуня і
молодший Ігорчик удавано образливо закопилили губки.
- Олесю! Де ж ти пропала? - запитав Микола, чоловік.
- Знайомого зустріла. Вже йду.
Бувай, Михайле.
- Я не знайомий, я… А телефон…
номер… який? - розгублено бубонів Михайло. - Я не знайомий…
Олеся притулилася до Миколиного плеча. Її чоловік такий надійний. Добрий. Гарний. Скільки разів вона хотіла бачити на місці Ми-

І в цю мить Катерина відчула, що насправді усе це давно не
має значення. Що любила вона не
Федора, а, мабуть, свою мрію про
нього. Що поруч з нею стільки
часу був інший чоловік. Добрий,
турботливий, ніжний... А вона,
мов у мушлі, ховалася від його
любові, плекаючи щось нездійсненне. І що вона не тримає на
Ольгу зла. Адже тішиться дітьми,
онуками. Зараз вона усе це скаже,
виповість давній подрузі. Та Ольжина постать уже розтанула у вечірній тиші.
А Катерина спішила додому.
Ще здалеку гукала Миколу.
- Трапилося щось? – перепитував злякано чоловік.
- Ні-ні, нічого. Я лише хотіла
сказати, що люблю тебе...
Вимовила і ніби засоромилася
цих запізнілих слів. Бо хіба у її роках кажуть про кохання?
Ховала обличчя у чоловіка на
грудях. А він, чи не вперше, бачив її
такою незрозумілою і рідною.
Жаль лише одного: вона так
і не поговорила відверто з Ольгою. Тепер, відвідуючи на цвинтарі рідні могили, не оминає ще два
горбики. Обірве зайву траву, змолить молитву. Хай десь там, в небесах, у Вічності буде добре Ольжиній душі.
Зітхнула. Наливала аж через
вінця прозору криничну воду. Закуталася тепліше у вовняну хустину. Вдихала пахощі чорнобривців,
густо насаджених нею біля криниці. Жаль, відцвітають квіти цьогоріч дуже рано. Треба нарізати букет, віднести на могилу Ольги. Колись вона теж любила ці квіти, їхній терпкуватий запах. Була у нього, у цього запаху, якась таємниця,
очікування. Щось прекрасне і недосяжне...
Зіна КУШНІРУК.
коли - Михайла! Навіть пробувала писати вірші про своє незабутнє кохання кольору лаванди. Потім
рвала списані аркуші на дрібненькі
клаптики. Подумки втікала до Михайла…
З дерев скапувало листя, наче
жовті сльози жалю і прощення. На
душі було щемно і легко водночас.
- Мамо, я зібрав тобі букет, Ігорчик простягнув Олесі кілька
осінніх листочків.
Однією рукою гладила синову
голівку, інша рука грілася у теплій,
рідній Миколиній долоні. Здавалося, висмикне руку і невидимим
птахом випурхне її щастя. Аж злякалася цієї думки.
- Я кохаю тебе, - тихенько прошепотіла до чоловіка.
Це зізнання почув всенький
світ…
Ольга ЧОРНА.
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На струнах серця
* * *
А ти не плач Втирає осінь сльози.
Ти не сумуй Дощ хлипає,
немов дитя.
Ти повертайсь Шепоче тихо вітер.
Не забувай Ти живеш там,
а тут - душа.
І вже думки
зриваються у вирій,
а тобі важко
відірватись від землі.
Тут небеса
такі осінньо-сині,
шукають стежку
в літо
пізні журавлі.
Присів спочити
картопляний дим
у вечоровім полі.
Вранці тумани
колять ноги
на стерні…
Беззубий сонях
так кумедно
усміхається
до сонця,
що аж тепліє світ
й весняно на душі
стає тобі.
Пора…
Кладеш в валізку
трішки щему,
в кишеньці
причаїлася журба.
Не плач, прохає осінь,
сама ж очі втира
хустинкою
із жовтого листка.
* * *
Осінь…
Дощ…
Ви йдете промерзлим
промоклим
вечірнім парком.
Ви забули парасолю
і кожна краплина
безсоромно
і холодно
пестить ваше
обличчя.
Ви йдете
розміреним кроком.
У думках обганяєте
завтрашній день.
Регоче
іржавий ліхтар,
я ж бо
ховаюся під ним.
(Люди не звертають
уваги
на темні ліхтарі.
Та їм і ніколи).
… Ваш силует
ховає ніч.
Промоклими слідами
пробігся захеканий
вітер.
Ви знову
не помітили мене.
А, може, не хотіли…
Ольга ЧОРНА.
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Спорт

XXXII Літні Олімпійські ігри
у 2020 році пройдуть у ТОКІО

Т

аке рішення прийняли на
125-й сесії Міжнародного
олімпійського комітету в
Буенос-Айресі.

Н

а проведення Ігор
претендували
Стамбул, Мадрид
і Токіо. Підтримати
заявки приїхали прем’єрміністри Японії, Іспанії і
Туреччини.
До речі, уже з 2015 року в
Європі також проводитимуть

Чи то поле

Європейські ігри на зразок
Олімпійських.
Таке рішення прийняла
41-а Генеральна Асамблея Європейських Олімпійських Комітетів.
Вперше ігри проведуть у
червні 2015 року у Баку.
Організатори очікують,

що у змаганнях візьмуть
участь приблизно 7 тисяч
спортсменів, які поборються за нагороди у 15 з 28 олімпійських видів спорту та ще
удвох, які не входять до олімпійських.
Євроігри відбуватимуться
кожні 4 роки.

«ФАРТОВЕ»,

а чи суперник

Ф

У відбірних матчах до фінальної стадії Чемпіонату
світу у групі H збірна України переграла Сан-Марино - 9:0;

О

М

атч 9-го туру
«Фавбет ліги 1»
між «Буковиною»
і тернопільською
«Нивою», який мав
відбутися у Чернівцях, 7
вересня, перенесено.
За повідомленням представників ФСК «Буковина»,
через те, що спонсори відмовились надалі фінансувати команду, 12 футболістів залишили клуб. Також пішов за згодою сторін головний тренер
«Буковини» Вадим Заяць.
Відтак, щоб заповнити па-

узу, тренерський штаб «Ниви»
в екстреному порядку почав
пошуки спаринг-партнера.
На пропозицію відгукнулися
«Карпати». Тож «Нива вирушила у Львів.
Рахунок у дебюті поєдинку відкрили господарі поля,
а зрівняли його тернополян
вже у другому таймі з одинадцятиметрового штрафного удару.
Після цього обидві команди не використали своїх шансів забити гол і так і розійшлися мирно і по-товариськи – 1:1.

Така необов’язкова поразка

«СЛАБЕНЬКИЙ»

Польща розійшлася мирно
з Чорногорією - 1:1:
Англія розгромила Молдову - 4:0
Станом на понеділок лідерство і надалі зберігали футболісти з туманного Альбіону. На
другому місці турнірної таблиці перебувала збірна Чорногорії, яка набрала 15 очок у 8 матчах. Українська команда замикала трійку лідерів з 14 очками,
але після 7 ігор.
Коли цей випуск «Нашого
ДНЯ» потрапить до читачів, ситуація вже кардинально зміниться, адже вчора увечері на
Олімпійському наші хлопці провели чи не найважливішу гру
відбірного циклу з англійцями.

Матч «Буковина» — «Нива»:
зачекаємо до кращих часів

Що ж до матчу з Сан-Марино
у Львові, то у ньому збірна України здобула найрезультативнішу перемогу у своїй історії.
Варто нагадати, що у 2006 році
українці на виїзді перемогли
команду Азербайджану, а ще через три роки – збірну Андорри з
однаковим рахунком – 6:0.
Національна команда СанМарино у своїй історії пропускала і більше. Чого тільки вартий
результат 0:13 від Німеччини у
2006 році.
Доречно зауважити, що напередодні матчу Україна – СанМарино просто «задовбала» реклама типу «У Львові для нас
«фартове» поле, то ж всі як один
прийдімо та підтримаймо укра-

їнців у цьому напруженому поєдинку».
Зійшлися та підтримали. Минулої п’ятниці на «Арена-Львів»
зібралося більше п’ятдесяти тисяч уболівальників, тоді як населення Сан-Марино не перевищує й 35 тисяч осіб. Також у
збірній цієї маленької країни
грає тільки один професійний
футболіст, а для решти цей вид
спорту –захоплення у позаробочий час.
Відтак, всі рекорди наших
збірників у матчі проти аматорів не варті такого ажіотажу.
Набагато важливіше здобувати по-справжньому вольові перемоги над іменитими суперниками.

утболісти ФК «Тернопіль» грали в
Хмельницькому з місцевим «Динамо».
На перерву наші гравці ішли в хорошому настрої,
адже вели в рахунку. Гол уже на 5-й хвилині забив Роман Гаврилюк.
У другому таймі тернополяни продовжували контролювати
м’яч, мали чимало моментів. Лише Богдан Семенець двічі виходив один на один з воротарем, однак свої нагоди змарнував.
А на 75-й хвилині екс-нападник тернопільської «Ниви», а
нині гравець «Динамо» Олександр Лакуста зрівняв рахунок у
матчі – 1:1.
З 80-ї хвилини господарі грали в меншості, оскільки за другу жовту суддя вилучив ще одного екс-нападника «Ниви» Редана Османова.
Втім, чисельна перевага не дала тернополянам можливості
вирватися вперед. Навпаки, на останніх хвилинах матчу Лакуста
після навісу з флангу замкнув передачу ударом головою і приніс
перемогу господарям.
Наші гравці могли привезти з Хмельницького бодай очко, однак на 90-й хвилині м’яч після удару Андрія Дубчака потрапив у
перекладину, а не у сітку воріт, - повідомляє прес-служба тернопільського клубу.
Після дев’яти турів чемпіонату серед команд другої ліги муніципали опустилися з третього на п’яте місце у турнірній таблиці.

У боротьбу за Кубок вступають гранди

крім 16-ти клубів еліти, до чергового етапу
після двох відбірних раундів пробилось
також 9 представників Першої ліги, та 7
команд − з Другої.
Жереб, як і у попередні роки, був сліпим, але мав невеликі відмінності. Тепер кульки з назвами команд та їхні номери для сітки 1/16 фіналу витягали у випадковому порядку,
а не згідно поточного рейтингу. Інші правила збереглись:
команди з нижчих ліг автоматично ставали господарями
поля у парі. Якщо жереб зводив представників однієї ліги,
тоді перевагу свого поля отримували володарі непарного
номера.
За підсумками жеребкування визначились одразу 5 пар,
в яких представники Прем’єр-ліги зустрінуться між собою.
Саме у такому матчі візьме участь чинний володар Кубка України − донецький «Шахтар», який вирушить у гості
до «Іллічівця». Фіналіст попереднього розіграшу одеський
«Чорноморець» також зіграє на чужому полі. Однак його
суперником стане дебютант Другої ліги − миколаївська
«Енергія».
Перелік пар 1/16 фіналу Кубка України:

1. «Сталь» Дніпродзержинськ − «Металург» Запоріжжя;
2. «Славутич» Черкаси − «Таврія» Сімферополь;
3. «Іллічівець» Маріуполь − «Шахтар» Донецьк;
4. «Динамо» Київ − «Металург» Донецьк;
5. «Тернопіль» − «Полтава»;
6. «Шахтар» Свердловськ − «Мир» Горностаївка;
7. «Гірник» Кривий Ріг − «Десна» Чернігів;
8. «Олександрія» − «Металіст» Харків;
9. «Карпати» Львів − «Севастополь»;
10. «Енергія» Миколаїв − «Чорноморець» Одеса;
11. «Ворскла» Полтава − «Волинь» Луцьк;
12. «Авангард» Краматорськ − «Зоря» Луганськ;
13. «Буковина» Чернівці − «Дніпро» Дніпропетровськ;
14. «Миколаїв» − «Зірка» Кіровоград;
15. «Говерла» Ужгород − «Арсенал» Київ;
16. «Нива» Тернопіль − «УкрАгроком» Головківка.
Базовий день проведення 1/16 фіналу Кубка України −
середа, 25 вересня.
Суперник тернопільських муніципалів ФК «Полтава» у
турнірній таблиці серед 16-ти команд Першої ліги входить
у першу десятку турнірної таблиці. У першому турі коман-

да вдома програла тернопільській «Ниві» з рахунком 1-2.
«Наразі будемо збирати більш детальну інформацію
про суперника. Однозначно, що гратимемо на виграш, бо
дуже хочемо у рамках Кубку України ще помірятися силами з якоюсь командою з Вищого дивізіону», – прокоментував жереб головний тренер ФК «Тернопіль» Василь Івегеш.
«Нива» та її суперник «УкрАгроком» провели між собою у рамках чемпіонату України два матчі. В сезоні
2011/12 рр. команди записали на свій рахунок по одній перемозі на власному полі: у Тернополі – 1:0 та у Головківці
– 3:0.
І хоча від очного протистояння «Ниви» та «УкрАгрокому» пройшло не так багато часу, однак у складах обох команд знайшлося тільки шестеро футболістів, які виступали в тих матчах, і які можуть теоретично зіграти в кубковому поєдинку.
Також у минулому сезоні обидві команди синхронно
здобули путівки до першої ліги. Щоправда, «УкраАгроком»
це зробив з першого місця у групі «Б» другої ліги, а «Нива»
підвищилася в класі пройшовши крізь сито перехідних
матчів.

Цікаве і незвичне
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Олексій Пізник
проїхав на велосипеді
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ернополянин Олексій Пізник вирішив на власні очі побачити, як
живуть люди в Європі. Відкрив візу, сів на велосипед і вирушив у
подорож різними країнами світу. Із собою прихопив лише наплічник
із спорядженням, який важив трохи більше десяти кілограмів. Витратив на
поїздку всього 270 євро. Про враження закордонного життя, способи економії в
дорозі та особливості веломандрівки Олексій Пізник розповів «Нашому ДНЮ».

рез Польщу, Словаччину, Австрію. Цього літа знову вирушив у дорогу. До Братислави
добрався поїздом. А далі їхав
на своєму двоколісному транспорті. На Дунаї перетнув кордон з Австрією, потім через Німеччину поїхав до Швейцарії
та Франції.
У французькому місті Доли
велотраса закінчилась. Я був
дуже стомлений, адже подорожував уже чотири тижні. Тому
повертався додому поїздом.
Коли приїхав в Україну, почувався дуже щасливим.
- Торік я мандрував на веУсі 28 днів подорожі Олеклосипеді з Тернополя до ні- сій ночував у наметі або промецького міста Пассау - че- сто неба. Не витрачав гроші на

кемпінг та хостел, адже за ці
кошти можна було купити їжу.
Якось заблудився у місті Базель. Ходив центром і не
знав, де поставити намет. Зайшов на церковне подвір’я, постелив каремат біля кущів,
спальник і заснув. Щогодини
прокидався, бо на храмі бив
дзвін. А вранці розбудили собаки, яких вивели на прогулянку.
- У французькому місті Діжон мене «попросили» з вокзалу півдванадцятої ночі,
- продовжує тернополянин.
- Там потяги вночі не їздять,
тому вокзал зачиняють. Я пішов на трамвайну зупинку.

Біля неї була велосипедна стоянка і кущі. Там і проспав до
ранку.
На думку Олексія, європейці дуже доброзичливі. Допомагали йому заносити речі у
потяг, пригощали кавою, запрошували на ночівлю. З усіх
країн найбільше сподобалася
Франція. Там гарний клімат і
привітні люди. Ця країна, вважає Олексій, найбільше схожа
на Україну.
Жартує: з України не віз ні
сала, ні горілки. Зате взяв вівсянку. Щоранку готував її
на пальнику. Пив українську
каву «Галка». Купував багато
«Снікерсів». Воду брав у міс-

цевих жителів, одного разу - в
умивальнику потяга, хоча там
було написано, що вживати її
не можна. Але Олексій вирішив, що вона просто хлорована і це те ж саме, що в Україні
пити воду з-під крана.
Тернопільський мандрівник каже: не побачив у Європі нічого кращого за те, що є
в Україні. Найбільше розчарували француженки. На його
думку, вони схожі на наших
дівчат у часи брежнєвського
застою.
Після повернення на Батьківщину мандрівник уже вивчає нові та цікаві маршрути.
Юля ТИМКІВ.

Мусульманський цвинтар - у галицькому селі
Велика історія маленької батьківщини.
Нею багате кожне українське село, місто і містечко. Бо чого лишень не бачила
наша земля? Чого не пережила?

Події минулих часів залишили для нас стільки цікавого! Якщо будете мандрувати Бережанщиною, не обминіть села Гутиська. Воно вас зачарує і здивує водночас.
Саме тут я уперше побачила мусульманський цвинтар. Майже сотню років тому, під час Першої світової війни, на галицькій землі загинуло чимало турецьких вояків. Крім Гутиська, є ще поховання і в інших селах Бережанщини, а також - у сусідній Івано-Франківщині.
Але цвинтар у Гутиську - особливий, повідав місцевий мешканець Мар’ян Михайлишин. Тут поховані тільки офіцери. І навіть генерал турецької армії.
Пан Мар’ян - надзвичайно цікавий співбесідник. Чудово знає тутешню історію. Охоче її розповідає. І доглядає за турецьким цвинтарем. Від його помешкання - до
поховання - рукою подати.
- Наразі діє шість турецьких кладовищ. Деякі ж знаходяться в лісах, але туди немає доріг, - каже пан Мар’ян.
З історії відомо: пі�������������������������������
д час Першої світової війни
���������
Ос���
манська імперія воювала
������������������������������������
на боці���������������������
Австро-Угорщини проти Росії. Перші
�������������������������������������������
турецькі сили почали прибувати до Галичини у липні 1916 року. Загалом на території Галичини перебувало п’ять турецьких корпусів. 15-ий корпус
прибув на Галицький фронт останнім. Він розташувався вздовж річки Золота Липа, південно-західніше від Бережан.
Перед прибуттям до Галичини, у 1916-у, 15-ий корпус налічував майже 30 тисяч осіб. А вже в липні 1917-го
мав близько 15 тисяч поранених та вбитих, у тому числі, загинуло майже сто офіцерів, а 120 було поранено.
- Чимало союзників Австро-Угорщини загину-

ло не від куль, а від хвороби. У Гутиську в
ті часи лютувала краснуха, - продовжує мій
співрозмовник. - А в Мечищеві, наприклад,
тільки-но турецькі солдати вийшли з ешелона, російські війська їх відразу ж розстріляли…
У серпні 1916 року позиції турецьких частин були розташовані у безпосередньому сусідстві з позиціями, які займали українські січові стрільці. У бойових діях, що розпочалися
14 серпня, зв’язок із 15-м турецьким корпусом тримала
8-а сотня УСС. Українські стрільці характеризували турецьких солдатів як дуже хоробрих, а офіцерів - як культурних європейців.
…До 1939-го року турецькі кладовища в Галичині
були �����������������������������������������������
догля������������������������������������������
нуті��������������������������������������
.�������������������������������������
У Гутиську, приміром, польський жандарм охороняв турецький офіцерський цвинтар і отримував за це зарплату.
Після Другої світової кладовище почало руйнуватися. Співчуття та пошанівку від радянської влади чекати було годі. Згодом від могил залишилися тільки надгробки. А місце поховання заросло високими травами.
- Що то за шапки через дорогу від кладовища? - цікавлюся у пана Мар’яна.
Пояснює:
- На кожній могилі турецького офіцера була шапка. Скільки шапок - стільки могил. Під час реставрації
позбирали ці кам’яні убори і виклали рядами напроти
цвинтаря.
Турецька сторона, довідавшись про військові поховання на галицьких землях, приділила загиблим зем-

лякам належну увагу. У 2004 році до Гутиська приїхали представники
��������������������������������������������������
посольства Туреччини�����������������
в Україні. А наступного року кладовище почали упорядковувати. Туреччина виділила на це необхідні кошти.
Тепер на Тернопілля, до українського села, з далекої
Туреччини, приїжджають родичі загиблих, дипломати,
був тут генерал турецької армії, військовий аташе. Навідуються сюди студенти, які навчаються в нашій державі. Варто зазначити, турки поіменно знають усіх тут
захоронених.
Українці доглядають за мусульманськими цвинтарями. А вдячна турецька сторона допомагає українцям.
Наприклад, підсобили в облаштуванні цілющого джерела, з якого тече срібна вода.
І поки триває вічне протистояння між християнським та мусульманським світами, на слов’янській землі мирно покояться турецькі солдати та офіцери. Людська пам’���������������������������������������������
ять �����������������������������������������
-����������������������������������������
вище політичних
����������������������������������
та релігійних пристрастей…
Ольга ЧОРНА.
Фото автора.
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16 вересня

Понеділок
УТ-1

ICTV

07.20 Країна on-line.
07.25 Ера бiзнесу.
07.35 Д/ф “М. Державiн. Менi все ще
смiшно”.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Пiдсумки тижня.
09.50 Без цензури.
10.25 Нехай Вам буде кольорово!
11.25 Хай щастить.
11.45 Кордон держави.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.50,21.25 Дiловий свiт.
12.35 Т/с “Злочин з багатьма невiдомими”,
1 с.
13.40 “Таємницi успiху” з Н. Городенською.
14.10 Право на захист.
14.30 Темний силует.
14.40 Вiкно до Америки.
15.15 Euronews.
15.30 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Життя на рiвних.
15.50 М/ф “Сан Ча Коу”.
16.15 Х/ф “Конфуцiй”.
18.40 Фiнансова перспектива.
19.05 Про головне.
19.30 Агро-News.
19.40 Сiльрада.
19.55 Дорослi iгри.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.35 Свiт спорту.
21.45 Фестиваль пiснi в Коблево.
23.25 Фестиваль гумору “Умора”.

05.00 Служба розшуку дiтей.
05.10 Свiтанок.
06.15,07.25 Дiловi факти.
06.20 Економiчний iнтерес.
06.30 Т/с “Таксi”.
06.50 Т/с “Леся+Рома”.
07.35 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.25 Надзвичайнi новини.
10.10 Головна програма.
12.10,13.00 Т/с “Штрафбат”.
12.45 Факти. День.
18.45 Факти. Вечiр.
20.10 Т/с “Морськi дияволи”.
22.10 Четверта башта.
23.05,03.10 Свобода слова.

Êàíàë “1+1”

07.00,08.00,09.00,19.30,23.35 “ТСН”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05,17.10 Т/с “Сила. Повернення додому”.
10.50 Комедiя “Кара небесна”.
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 “Величне столiття. Роксолана 3”.
22.30,05.00 “Грошi”.
23.50 Х/ф “Хронiки Нарнiї: Пiдкорювач
свiтанку”.

Iíòåð

07.05 Х/ф “Перевiрка на любов”.
08.00 Профiлактика.
14.00,04.50 “Судовi справи”.
14.40 “Чекай на мене”.
16.50 Т/с “Перше кохання”.
17.50 Новини.
18.00 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Ясмiн”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Ванга”.
22.25 Т/с “Завжди говори “завжди” 9”.
00.20 Х/ф “Ведмежатник”. (2 категорiя).

ÑÒÁ

06.10,16.00 “Усе буде добре!”
07.55,18.20 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
09.30 “Зоряне життя. Спроможнi i
незамужнi”.
10.30 “Зоряне життя. Голi i несмiшнi”.
11.30 Х/ф “Службовий роман”.
14.45 “Один за всiх”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.15 “Куб 4”.
22.25 “Детектор брехнi 4”.
00.15 “Слiдство ведуть екстрасенси”.

Íîâèé êàíàë

07.00,07.35,08.35 Пiдйом.
09.00 Т/с “Щасливi разом”.
11.00,18.00,21.00 Т/с “Воронiни”.
13.20,14.30 Kids` Time.
15.00 Т/с “Друзi”.
16.00 Шафа.
17.00 Голоднi iгри.
19.00,00.10 Репортер.
19.05 Абзац!
20.00 Т/с “Супер Макс”.
22.00 Пойа, якщо зможеш.
23.30 Великi почуття.
00.20 Т/с “Щоденники вампiра”. (2
категорiя).

5 êàíàë

07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,22.00,
23.00,01.00 Час новин.
07.30,08.30,09.30,10.30,11.30,12.30,13.30,
14.30,15.30,16.30,17.30,18.30,22.30,
23.30,00.30,01.30,02.30,03.30,04.30,
05.30 Час. Важливо.
07.40 Автопiлот-новини.
08.45 Трансмiсiя-новини.
08.55,16.10 Погода у свiтi.
09.35,16.35 Машина часу.
10.35,17.35,00.35 В кабiнетах.
11.35 Дорогi депутати.
12.35 Новинометр.
13.35,14.35 5 елемент.
15.35 Новини Київщини.

17 вересня

Вівторок
УТ-1
07.25 Країна on-line.
07.30 Ера бiзнесу.
07.35 Д/ф “О. Бiлявський. Особиста справа Фокса”.
08.45 Кориснi поради.
09.05,21.00 Пiдсумки дня.
09.30,20.55 Офiцiйна хронiка.
09.55 Шеф-кухар країни.
11.00 Нехай Вам буде кольорово!
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.50,21.25 Дiловий свiт.
12.15 Д/ф “Красоти Тулоу”.
12.45 Т/с “Злочин з багатьма невiдомими”,
2 i 3 с.
15.15 Euronews.
15.35 Дiловий свiт. Агросектор.
15.45 Крок до зiрок.
16.45 Х/ф “Сонце у хмарах”.
18.40 Фiнансова перспектива.
19.05 Останнє попередження.
19.30 Формула захисту.
19.40,21.45 Фестиваль пiснi в Коблево.
21.35 Свiт спорту.
23.25 Фестиваль гумору “Умора”.

Êàíàë “1+1”

06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23.55 “ТСН”.
06.45,07.10,08.10 “Снiданок з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05,17.10 Т/с “Сила. Повернення додому”.
11.00 Т/с “Величне столiття. Роксолана 3”.
13.00 “Не бреши менi 4”.
14.00 “Росiйськi сiмейнi драми”.
15.05 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
20.15 Т/с “Сказочная Русь”.
21.30 Футбол. Лiга Чемпiонiв. Реал (Сосьєдад) - Шахтар (Донецьк).

Iíòåð

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,17.5
0 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10,20.30 Т/с “Ванга”.
11.10,12.20,03.30 Д/с “Слiдство вели...” з
Л. Каневським”.
13.20,04.50 “Судовi справи”.
14.50 “Сiмейний суд”.
15.50 “Давай одружимося в Українi”.
16.50 Т/с “Перше кохання”.
18.00 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Ясмiн”.
20.00 “Подробицi”.
00.25 Х/ф “Сонна Лощина”. (2 категорiя).

ICTV

06.35 Т/с “Таксi”.
07.00 Т/с “Леся+Рома”.
07.45 Надзвичайнi новини. Пiдсумки з К.
Стогнiєм.
08.45 Факти. Ранок.

Наш ДЕНЬ

09.15,19.25 Надзвичайнi новини.
10.10,13.00 Анекдоти по-українськи.
10.25,16.40 Т/с “Агент нацiональної безпеки”.
12.45 Факти. День.
13.15,22.10 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.35,20.10 Т/с “Морськi дияволи”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.20 Х/ф “Бiй з тiнню”. (2 категорiя).

ÑÒÁ

06.10,16.00 “Усе буде добре!”
07.55,18.20 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
09.50 Х/ф “Солнцекруг”.
11.45 Х/ф “Спокутування”.
13.40 Х/ф “Лекцiї для домогосподарок”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.00,22.25 “Врятуйте нашу сiм`ю 2”.
23.25 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.

Íîâèé êàíàë

07.00,07.35,08.35 Пiдйом.
09.00 Т/с “Щасливi разом”.
11.00,18.00,21.00 Т/с “Воронiни”.
13.20,14.30 Kids` Time.
15.00 Т/с “Друзi”.
16.00 Шафа.
17.00 Голоднi iгри.
19.00,23.55 Репортер.
19.05 Абзац!
20.00 Т/с “Супер Макс”.
22.00 Знайти Крайнього.
23.15 Великi почуття.
00.05 Т/с “Щоденники вампiра”. (2
категорiя).

5 êàíàë

07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,22.00,
23.00,01.00 Час новин.
07.10 Час економiки.
07.25,08.15,08.35,19.45,22.45,23.35,03.15,
06.15 Тема/Хронiка дня.
07.40 Автопiлот-новини.
07.45,18.20,23.40,00.20,06.20 Час спорту.
08.45 Трансмiсiя-новини.
09.35,15.35 Машина часу.
10.10,20.00,01.15,05.00,05.35 Час. Пiдсумки
дня.
10.35,11.15,11.35,12.15 Час: пiдсумки дня.
13.10 Податковий щоденник.
13.35,14.35 5 елемент.
16.10 Трансмiсiя.
17.15 Драйв-новини.
17.35 Особливий погляд.
18.35 Дорогi депутати.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.30 Час новин, 2 блок.
21.40,03.00,04.00 Час-Тайм.
22.10 Агроконтроль.
23.25 Crime News.

18.35 Територiя закону.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.20 Час новин, 2 блок.
20.00,01.15,01.35,05.00,05.35 Час. Пiдсумки
дня.
21.40,03.00,04.00 Час-Тайм.
22.10 Податковий щоденник.
23.25 Crime News.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

06.00 Т/с “Злочин буде розкрито”.
07.00,09.00,17.00,19.00,03.00 Подiї.
07.30 Щиросердне зiзнання.
07.50 Остаточний вердикт. Причина вбивства - донорство.
09.10,14.00,17.20,21.40 Т/с “Слiд”.
10.00 Х/ф “Формула щастя”.
12.00 “Хай говорять. Обережно: цiлителi!”
13.00 Люблю! Чекаю!
14.45 Остаточний вердикт. Пластика.
16.00,04.50 Критична точка.
18.00 Т/с “Поцiлунок!”
19.20,03.20 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Агент”, 1 i 2 с.
23.20 Х/ф “Подвiйний форсаж”.

Ê1

07.40 М/ф.
10.20 Х/ф “Зiпсованi дiвчиська 2”.
12.15 “Пороблено в Українi”.
13.50 “КВК”.
16.15 “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 “Турецький гамбiт”. (2
категорiя).

ÍÒÍ

06.15 Х/ф “Подвiйний капкан”.
08.35,02.50 “Агенти впливу”.
09.30 “Лохотрон”.
10.00 Х/ф “Чорний принц”.
11.45 Т/с “Матусю, я кiлера люблю”.
15.40 Т/с “По гарячих слiдах 2”.
19.00,01.25,04.10 “Свiдок”.
19.30 Т/с “Другий убивчий 2”.
21.30 Т/с “Перевiзник”. (2 категорiя).
22.30 Т/с “CSI: Нью-Йорк 9”. (2 категорiя).
23.30 Т/с “Менталiст 5”. (2 категорiя).
00.30 Т/с “Закон i порядок”. Вiддiл особливих справ”. (2 категорiя).

ÒÅÒ

07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/с “Шоу Гарфiлда”.
09.00 Т/с “Маленькi таємницi”.
11.00 Т/с “Шпигунка”.
11.55 Т/с “Та, що говорить з привидами”.
12.50 Богиня шопiнгу.
14.55 Т/с “Чемпiонки”, 15 с.
16.00 Т/с “Маленькi таємницi”, 20 с.
18.10 Любов з майбутнього.
19.00 Моду народу.
20.00 Вiталька.
21.25 Бiйцiвський Клуб.
22.25 Русо туристо.

Êàíàë «Óêðà¿íà»
07.00,09.00,17.00,19.00,03.25 Подiї.
07.30,03.00 Щиросердне зiзнання.
07.50 Остаточний вердикт. Пластика.
09.10,13.10,17.20,21.40 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Просте життя”, 1 i 2 с.
12.00 “Хай говорять. Сам на сам”.
14.45 Остаточний вердикт. Помста кинутої
дочки, що пiдросла.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Поцiлунок!”
19.20,03.45 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Агент”, 3 i 4 с.
23.20 Т/с “Глухар. Повернення”, 51 i 52 с.

Ê1

07.40 М/ф.
10.00,23.00,00.50 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
11.50,19.00 “Орел i решка”.
12.50,01.30 Т/с “Маргоша”.
13.50 “Шопiнг монстри”.
14.50 “Спецiя”.
16.00,20.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
17.00,21.00 “Розсмiши комiка”.
18.00 “Звана вечеря”.
22.00 “Хi та Ха”.
22.35 “Три сестри”.

ÍÒÍ

06.00 Х/ф “Призначаєшся внучкою”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
10.00 “До суду”.
12.00 Т/с “Детективи”.
13.00,19.30 Т/с “Другий убивчий 2”.
15.00,17.00 Т/с “Квиток у гарем”.
16.45,19.00,01.25,04.40 “Свiдок”.
21.30 Т/с “Перевiзник”. (2 категорiя).
22.30 Т/с “CSI: Нью-Йорк 9”. (2 категорiя).
23.30 Т/с “Менталiст 5”. (2 категорiя).
00.30 Т/с “Закон i порядок”. Вiддiл особливих справ”. (2 категорiя).

ÒÅÒ

07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/с “Шоу Гарфiлда”.
09.00 Т/с “Маленькi таємницi”.
11.00 Т/с “Шпигунка”.
11.55 Т/с “Та, що говорить з привидами”.
12.50 Богиня шопiнгу.
14.55 Т/с “Чемпiонки”, 16 с.
16.00 Т/с “Маленькi таємницi”, 21 с.
18.10 Любов з майбутнього.
19.00 Моду народу.
20.00 Вiталька.
21.25 Бiйцiвський Клуб.
22.25 Руссо туристо.
22.55 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).
00.05 Валєра TV.

ÒÂi

06.00,12.00,15.00,18.00,21.00,00.00
Сьогоднi.
07.00 Ранковi курасани.

Програма ТБ
22.55 Дурнєв+1.
23.35 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).

ÒÂi

06.00,14.00 Вiдверто з В. Портниковим.
07.00 Ранковi курасани.
10.00,12.45,15.50,19.45,01.00,03.30 Музичний автомат.
11.00,17.00 Навколо свiту.
12.00,15.00,18.00,21.00,00.00 Сьогоднi.
12.10,15.15 Парламентський контроль.
12.20,15.25,19.35 Арт дозор.
12.30,15.35,19.30 Базар_IТ.
13.00 Aрт City.
13.30,16.30,19.00,03.00 Особлива думка.
20.00,23.00 Сьогоднi про головне.
22.00,02.00 Знак оклику з А. Шевченко.

Òîíiñ

06.30,08.30 “Свiт за тиждень”.
07.00 “Ранковий еспресо”.
14.30 Майстер подорожей.
15.00,18.30,21.00 “Служба новин
“Соцiальний пульс”.
15.15,21.25 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,18.55,21.30 “Погода”.
16.10,23.45 Д/с “60 найсмертоноснiших
тварин”.
16.40 “Цивiлiзацiя Incognita”.
16.50 “Алло, лiкарю!”
17.50 Секретнi матерiали.
18.50,22.40 “Економiчний пульс”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Леонiд Черновецький, ч. 2.
20.00 Великi битви.
21.35 Курортний роман. Небезпечнi
зв`язки.
22.45 Неймовiрно, чи не так?

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)

04.00,08.00,11.00,14.00,02.00 Новини.
04.05 Телеканал “Доброго ранку!”
08.15 “Контрольна закупiвля”.
08.50 “Жити здорово!”
09.55,02.55 “Модний вирок”.
11.15 “Час обiдати!”
11.55 “Доброго здоров`ячка!” з Г. Малаховим.
12.40,14.55 “Iстина десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20,00.20 Т/с “Хатня робiтниця”.
14.15 “Слiд”.
15.10,23.30 Т/с “Ясмiн”.
16.00 “У наш час”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.45,00.50 “Давай одружимося!”
18.55,02.05 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30 Т/с “Мати-й-мачуха”.
22.45 “Вечiрнiй Ургант”.
23.20 Нiчнi новини.

ÍÒÂ-Ñâiò

07.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
“Клонований друг”. “У вiльному
плаваннi”.
09.00,12.00,15.00,18.00 Сьогоднi.
09.25 Олександр Журбiн. Мелодiї на
згадку.
10.05 Ти не повiриш!
11.00 “Ахтунг, руссiш!” “I який же нiмець
10.00,12.45,15.50,19.45,01.00,03.30 Музичний автомат.
11.00,17.00 Навколо свiту.
12.10,15.15 Парламентський контроль.
12.20,15.25,19.35 Арт дозор.
12.30,15.35,19.30 Базар_IТ.
13.00 Автомандри.
13.30,16.30,19.00,03.00 Особлива думка.
14.00 Знак оклику з А. Шевченко.
20.00,23.00 Сьогоднi про головне.
22.00,02.00 “Ч/Б”.

Òîíiñ

06.00,13.25 Д/с “Сто питань про тварин”.
06.30,08.30,15.00,18.30,21.00 “Служба новин “Соцiальний пульс”.
06.55,18.50,22.40 “Економiчний пульс”.
07.00,05.00 “Ранковий еспресо”.
09.00,20.00 Великi битви.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Курортний роман. Небезпечнi
зв`язки.
12.45 “Ронiн”.
14.00,22.45 Неймовiрно, чи не так?
15.15,21.25 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,18.55,21.30 “Погода”.
16.10,23.55 Д/с “60 найсмертоноснiших
тварин”.
17.45 “Соцiальний статус: ваша пенсiя”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Леонiд Черновецький, ч. 3.
21.35 Дмитро Дюжев. На свiтлiй сторонi
життя.

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)

04.00,08.00,11.00,14.00,02.00 Новини.
04.05 Телеканал “Доброго ранку!”
08.15 “Контрольна закупiвля”.
08.50 “Жити здорово!”
09.55,02.55 “Модний вирок”.
11.15 “Час обiдати!”
11.55 “Доброго здоров`ячка!” з Г. Малаховим.
12.40,14.55 “Iстина десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20,00.20 Т/с “Хатня робiтниця”.
14.15 “Слiд”.
15.10,23.30 Т/с “Ясмiн”.
16.00 “У наш час”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.45,00.50 “Давай одружимося!”
18.55,02.05 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30 Т/с “Мати-й-мачуха”.
22.45 “Вечiрнiй Ургант”.
23.20 Нiчнi новини.

ÍÒÂ-Ñâiò

07.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
“Гiпотеза”. “Без обличчя”.
09.00,12.00,15.00,18.00 Сьогоднi.
09.25 “Кулiнарний двобiй”.
10.25 Росiйська начинка.
11.00 Т/с “Демони”.
12.35 “До суду”.
13.35 Суд присяжних.
14.35,17.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
15.30 “Суд присяжних. Остаточний вердикт”.

не їздить на шестисотому?”
12.35 “До суду”.
13.35 Суд присяжних.
14.35,17.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
15.30 “Суд присяжних. Остаточний вердикт”.
16.40 “Справа лiкарiв”.
18.30,02.30 “Прокурорська перевiрка”.
19.35,03.35 “Говоримо i показуємо”.
20.25 Т/с “Москва. Три вокзали 5”. “Вокзальний зомбi”. “Нечистий спирт”.
22.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.40 Т/с “Ментовськi вiйни 5”. “Iнша
рiчка”, ч. 1 i 2.

Êàíàë «2+2»
06.00
06.55
08.35
12.40
18.40
19.00
21.00
21.40
22.05

М/ф.
Х/ф “Розслiдування”.
Х/ф “Живi та мертвi”.
Т/с “Таємна варта 2”.
“ДжеДАI”.
Т/с “Меч”.
“Новини 2+2”.
“Обережно, модерн!”
Х/ф “Вiддача”. (2 категорiя).

Íàøå óëþáëåíå êiíî

06.35,12.35 Мелодрама “Жiнки”. (6+).
08.30,14.30 Комедiя “Майже смiшна
iсторiя”. (6+).
11.05,17.05 Х/ф “Женя, Женiчка i “Катюша”. (12+).
18.35,00.30 Мелодрама “Батькiв не вибирають”. (12+).
20.30,02.30 Мелодрама “Рiзнi долi”. (12+).
22.30,04.30 Опера “Євгенiй Онєгiн”.

ªâðîñïîðò

09.30,12.30,14.30,17.30,00.45 Снукер. Шанхай мастерс (Китай). День 1.
13.30 Велоспорт. Вуельта. Етап 21.
18.30,01.45 Футбол. Євроголи. Журнал.
19.15,23.45 Велоспорт. Тур Британiї.
Етап 2.
20.45 Велоспорт. Гран-прi Монреаля.
21.45 Оце так!
22.00 Про рестлiнг. Огляд WWE.
22.30 Про рестлiнг. Вiнтажна колекцiя.
США.
23.30 Кiнноспортивний журнал

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

08.00,14.00,18.45 Новини.
08.15 Чемпiонат Нiмеччини. “Айнтрахт”
(Бр.) - “Нюрнберг”.
10.10 Чемпiонат Англiї. “Саутгемптон” “Вест Хем”.
12.05 Чемпiонат Iталiї. “Сампдорiя” - “Дженоа”.
14.10 Чемпiонат Нiмеччини. “Хоффенхайм” - “Боруссiя” (Мен.)
16.00 Чемпiонат Iталiї. “Удiнезе” - “Болонья”.
17.50,07.05 Огляд матчiв чемпiонату Iталiї.
18.55 “Тисяча й один гол”.
19.55 Огляд матчiв чемпiонату Iспанiї.
20.55 Огляд матчiв чемпiонату Нiмеччини.
21.55 Чемпiонат Англiї. “Суонсi” “Лiверпуль”. Пряма трансляцiя.
23.55 2 Бундеслiга. “Енергi” - “Кельн”.
16.40 “Справа лiкарiв”.
18.35,02.25 “Прокурорська перевiрка”.
19.45,03.35 “Говоримо i показуємо”.
20.40 Т/с “Москва. Три вокзали 5”. “Великий куш”, “Непотрiбний свiдок”.
22.35 Т/с “Ментовськi вiйни 5”. “Iнша
рiчка”, ч. 3 i 4.

Êàíàë «2+2»

06.00 М/ф.
07.00 Х/ф “Бризки шампанського”.
09.00,21.00 “Новини 2+2”.
09.25,18.40 “ДжеДАI”.
10.00 “Дорожнi вiйни”.
11.10 “Шалене вiдео по-українськи”.
12.05 “Облом UA”.
13.55 Х/ф “Фронт без флангiв”, ч. 1.
15.45 Д/ф “Диверсанти Третього рейху”, 5 с.
16.40,19.00 Т/с “Меч”.
21.25 Лiга Чемпiонiв УЄФА. Баварiя ЦСКА. Пряма трансляцiя.
23.45 Про Лiгу Чемпiонiв + огляд iгрового
дня.

Íàøå óëþáëåíå êiíî

06.30,12.30 Мелодрама “Батькiв не вибирають”. (12+).
08.30,14.30 Мелодрама “Рiзнi долi”. (12+).
10.30,16.30 Опера “Євгенiй Онєгiн”.
18.30,00.30 Драма “Вiрiнея”. (12+).
20.30,02.30 Х/ф “Освiдчення в коханнi”.
(12+).
22.45,04.45 Х/ф “Наказано взяти живим”. (12+).

ªâðîñïîðò

09.30,13.30 Футбол. Євроголи. Журнал.
10.15,12.30,14.30 Снукер. Шанхай мастерс
(Китай). День 2.
14.15 Оце так!
17.30 Велоспорт. Тур Британiї. Етап 3.
19.00 Футбол.
21.00 Бокс. Бiй за звання чемпiона свiту за
версiєю WBA. Перша напiвсередня
вага.
23.00 Найсильнiшi люди планети. Угорщина.
00.00,02.15 Автоспортивний журнал.
00.15 Ралi. ERC. Огляд.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
08.00,14.00,19.00 Новини.
08.10,14.10 “Тисяча й один гол”.
09.10,15.10 Огляд матчiв чемпiонату
Нiмеччини.
10.10,16.10 Огляд матчiв чемпiонату Iспанiї.
11.10 Чемпiонат Англiї. “Суонсi” “Лiверпуль”.
13.00 Огляд матчiв чемпiонату Iталiї.
17.10 Чемпiонат Iталiї. “Парма” - “Рома”.
19.10 Огляд матчiв чемпiонату Англiї.
20.05 “Futbol Mundial”.
20.30 “Журнал Лiги чемпiонiв”.
21.00 Лiга чемпiонiв. “Баварiя” - ЦСКА.
Пряма трансляцiя.
23.45,06.55 Огляд матчiв Лiги чемпiонiв.

Наш ДЕНЬ

Програма ТБ
18 вересня

Середа
УТ-1
07.20 Країна on-line.
07.25 Ера бiзнесу.
07.35 Д/ф “В. Глаголєва. Всупереч долi”.
08.45 Кориснi поради.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25,20.55 Офiцiйна хронiка.
09.30 Уряд на зв`язку з громадянами.
10.00 Вступне слово Прем`єр-Мiнiстра
України на засiданнi уряду.
10.20 Контрольна робота.
10.55 Книга.ua.
11.30 Д/ф “Горобине гнiздо на деревi”.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.40,21.25 Дiловий свiт.
12.15 Формула захисту.
12.25 Д/ф “Ляльки та iграшки”.
12.50 Т/с “Злочин з багатьма невiдомими”,
4 i 5 с.
15.15 Euronews.
15.35 Дiловий свiт. Агросектор.
15.45 Українська пiсня.
16.35 Х/ф “Закохаймось!”
18.10 Фiнансова перспектива.
18.55 Про головне.
19.25,21.45 Криве дзеркало.
21.35 Свiт спорту.
22.40 Фестиваль пiснi в Коблево.
23.25 Фестиваль гумору “Умора”.

Êàíàë “1+1”

06.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23.35,04.3
0 “ТСН”.
06.45,07.10,08.10 “Снiданок з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05,17.10 Т/с “Сила. Повернення додому”.
10.55 Драма “Процес”.
15.05 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
16.45,03.15 “ТСН. Особливе”.
20.15 Т/с “Величне столiття. Роксолана 3”.
22.30,04.45 “Iлюзiя безпеки. Продукти
вiчної молодостi”.
23.50 Комедiя “Нiчого не бачу, нiчого
не чую”.

Iíòåð

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,17.5
0 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10,20.30 Т/с “Ванга”.
11.10,12.20,03.25 Д/с “Слiдство вели...” з
Л. Каневським”.
13.20,04.45 “Судовi справи”.
14.50 “Сiмейний суд”.
15.50 “Давай одружимося в Українi”.
16.50 Т/с “Перше кохання”.
18.00 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Ясмiн”.
20.00 “Подробицi”.
00.25 Х/ф “Крiзь обрiй”.

ICTV

06.40 Т/с “Таксi”.
07.05 Т/с “Леся+Рома”.

07.45 Четверта башта.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.25 Надзвичайнi новини.
10.10,13.00 Анекдоти по-українськи.
10.25,16.35 Т/с “Агент нацiональної безпеки”.
12.45 Факти. День.
13.10,22.15 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.35,20.10 Т/с “Морськi дияволи”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.20 Х/ф “Бiй з тiнню”. (2 категорiя).

ÑÒÁ

06.25,16.00 “Усе буде добре!”
08.05,18.20 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
09.45 “Зоряне життя. Життя з чужим обличчям”.
10.40 “Врятуйте нашу сiм`ю 2”.
13.40 Х/ф “Остання роль Рити”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.00,22.40 “МайстерШеф 3”.
00.55 Т/с “Доктор Хаус”.

Íîâèé êàíàë

07.00,07.35,08.35 Пiдйом.
09.00 Т/с “Щасливi разом”.
11.00,18.00,21.00 Т/с “Воронiни”.
13.20,14.35 Kids` Time.
15.00 Т/с “Друзi”.
16.00 Шафа.
17.00 Голоднi iгри.
19.00,00.10 Репортер.
19.05 Абзац!
20.00 Т/с “Супер Макс”.
22.00 Т/с “Свiтлофор”. (2 категорiя).
23.05 Великi почуття.
00.20 Т/с “Щоденники вампiра”. (2
категорiя).

5 êàíàë

06.30,07.30,08.30,09.30,10.30,11.30,12.30,
13.30,14.30,15.30,16.30,17.30,18.30,
22.30,23.30,00.30,01.30,02.30,03.30,
04.30,05.30 Час. Важливо.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,22.00,
23.00,01.00 Час новин.
07.10 Час економiки.
07.25,08.15,08.35,19.45,23.35,03.15,06.15
Тема/Хронiка дня.
07.40 Автопiлот-новини.
07.50,18.20,23.40,00.20,06.20 Час спорту.
08.45 Трансмiсiя-новини.
09.35,13.35 5 елемент.
10.10,10.35,11.15,11.35,12.15,20.00,01.15,0
1.35,05.00,05.35 Час. Пiдсумки дня.
14.35 Машина часу.
15.35 Дорогi депутати.
16.35,00.35 Новини Київщини.
17.35 Арсенал.
18.35 Агроконтроль.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.30 Час новин, 2 блок.
21.40,03.00,04.00 Час-Тайм.
22.10 Акцент.
22.40 Хронiка дня.

19 вересня

Четвер
УТ-1
07.25 Країна on-line.
07.30 Ера бiзнесу.
07.35 Д/ф “О. Аросєва. Iнше життя панi
Монiки”.
08.45 Кориснi поради.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25,20.55 Офiцiйна хронiка.
09.30,18.45 Пляжний футбол. ЧС. Сенегал - Україна.
11.05 Нехай Вам буде кольорово!
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,20.10,21.25 Дiловий свiт.
12.20 Свiтло.
12.40 Т/с “Злочин з багатьма невiдомими”,
6 i 7 с.
15.15 Euronews.
15.20 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Х/ф “Зачарованi назавжди”.
17.55 Про головне.
18.35 Фiнансова перспектива.
20.30 Останнє попередження.
21.35 Свiт спорту.
21.45 “Надвечiр`я”.
22.40 Фестиваль пiснi в Коблево.
23.25 Фестиваль гумору “Умора”.

Êàíàë “1+1”

06.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,00.05 “ТСН”.
06.45,07.10,08.10 “Снiданок з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05,17.10 Т/с “Сила. Повернення додому”.
11.00,20.15 Т/с “Величне столiття. Роксолана 3”.
13.00,03.20,04.10 “Не бреши менi 4”.
14.00,05.00 “Росiйськi сiмейнi драми”.
15.05 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
16.45,02.55 “ТСН. Особливе”.
22.30 “Кохання без кордонiв”.

Iíòåð

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,17.5
0 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10,20.30 Т/с “Ванга”.
11.10,12.20,03.35 Д/с “Слiдство вели...” з
Л. Каневським”.
13.20,04.55 “Судовi справи”.
14.50 “Сiмейний суд”.
15.50 “Давай одружимося в Українi”.
16.50 Т/с “Перше кохання”.
18.00 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Ясмiн”.
20.00 “Подробицi”.
00.25 Х/ф “Вiртуальнiсть”. (2 категорiя).

ICTV

06.45 Т/с “Таксi”.
07.10 Т/с “Леся+Рома”.
07.50 Провокатор.

08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.25 Надзвичайнi новини.
10.10,13.00 Анекдоти по-українськи.
10.25,16.30 Т/с “Агент нацiональної безпеки”.
12.45 Факти. День.
13.05,22.10 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.25,20.10 Т/с “Морськi дияволи”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.20 Х/ф “Бiй з тiнню 2: Реванш”. (2
категорiя).

ÑÒÁ

06.10,16.00 “Усе буде добре!”
07.50,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
09.30 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.
11.25 Х/ф “Абонент тимчасово недоступний”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.00,22.40 “Зваженi i щасливi 3”.

Íîâèé êàíàë

07.00,07.35,08.35 Пiдйом.
09.00 Т/с “Щасливi разом”.
11.00,18.00,21.00 Т/с “Воронiни”.
13.20,14.30 Kids` Time.
15.00 Т/с “Друзi”.
16.00 Шафа.
17.00 Голоднi iгри.
19.00,00.05 Репортер.
19.05 Абзац!
20.00 Т/с “Супер Макс”.
22.00 Т/с “Свiтлофор”. (2 категорiя).
23.00 Великi почуття.
00.15 Т/с “Щоденники вампiра”. (2
категорiя).

5 êàíàë

06.30,07.30,08.30,09.30,10.30,11.30,12.30,1
3.30,14.30,15.30,16.30,17.30,18.30,18
.55,22.30,23.30,00.30,01.30,02.30,03.
30,04.30,05.30 Час. Важливо.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,22.00,
23.00,01.00 Час новин.
07.10 Час економiки.
07.25,08.15,19.45,22.45,23.35,03.15,06.15
Тема/Хронiка дня.
07.40 Автопiлот-новини.
07.50,18.20,23.40,00.20,06.20 Час спорту.
08.35 Драйв-новини.
08.45 Трансмiсiя-новини.
10.10,10.35,11.15,12.15,20.00,01.15,01.35,0
5.00,05.35 Час. Пiдсумки дня.
16.35,02.40,04.40 Життя цiкаве.
17.35 Акцент.
18.35 Лiсовий патруль.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.30 Час новин, 2 блок.
21.40,03.00,04.00 Час-Тайм.
22.10 Реальний сектор.
23.25 Crime News.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

07.00,09.00,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.30 Щиросердне зiзнання.

23.25 Crime News.

Êàíàë «Óêðà¿íà»
07.00,09.00,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.30 Щиросердне зiзнання.
07.50 Остаточний вердикт. Помста кинутої
дочки, що пiдросла.
09.10,13.10,17.20,21.40 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Просте життя”, 3 i 4 с.
12.00 “Хай говорять. Чужа”.
14.45 Остаточний вердикт. Нерухомiсть.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Поцiлунок!”
19.20,03.50 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Агент”, 5 i 6 с.
23.20 Т/с “Глухар. Повернення”, 54 i 55 с.

Ê1

07.40 М/ф.
10.00,23.00,00.50 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
11.50,19.00 “Орел i решка”.
12.50,01.30 Т/с “Маргоша”.
13.50 “Шопiнг монстри”.
14.50 “Спецiя”.
16.00,20.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
17.00,21.00 “Розсмiши комiка”.
18.00 “Звана вечеря”.
22.00 “Хi та Ха”.
22.35 “Три сестри”.

ÍÒÍ

06.00 Х/ф “Матч вiдбудеться за будь-якої
погоди”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
10.00 “До суду”.
12.00 Т/с “Детективи”.
13.00,19.30 Т/с “Другий убивчий 2”.
15.00,17.00 Т/с “Квиток у гарем”.
16.45,19.00,01.25,03.25 “Свiдок”.
21.30 Т/с “Перевiзник”. (2 категорiя).
22.30 Т/с “CSI: Нью-Йорк 9”. (2 категорiя).
23.30 Т/с “Менталiст 5”. (2 категорiя).
00.30 Т/с “Закон i порядок”. Вiддiл особливих справ”. (2 категорiя).

ÒÅÒ

07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/с “Шоу Гарфiлда”.
09.00 Т/с “Маленькi таємницi”.
11.00 Т/с “Шпигунка”.
11.55 Т/с “Та, що говорить з привидами”.
12.50 Богиня шопiнгу.
14.55 Т/с “Чемпiонки”, 17 с.
16.00 Т/с “Маленькi таємницi”, 22 с.
18.10 Любов з майбутнього.
19.00 Моду народу.
20.00 Вiталька.
21.25 Бiйцiвський Клуб.
22.25 Русо туристо.
22.55 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя)

ÒÂi

06.00,12.00,15.00,18.00,21.00,00.00
Сьогоднi.
07.00 Ранковi курасани.
10.00,12.45,15.50,19.45,01.00,03.30 Музичний автомат.
07.50 Остаточний вердикт. Нерухомiсть.
09.10,13.10,17.20,21.40 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Просте життя”, 5 i 6 с.
12.00 “Хай говорять. Хочу народити вiд
сина”.
14.45 Остаточний вердикт. Пiдпалив заради виплати страховки.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Поцiлунок!”
19.20,03.50 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Агент”, 7 i 8 с.
23.20 Т/с “Глухар. Повернення”, 57 i 58 с.

Ê1

07.40 М/ф.
10.00,23.00,00.50 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
11.50,19.00 “Орел i решка”.
12.50,01.30 Т/с “Маргоша”.
13.50 “Шопiнг монстри”.
14.50 “Спецiя”.
16.00,20.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
17.00,21.00 “Розсмiши комiка”.
18.00 “Звана вечеря”.
22.00 “Хi та Ха”.
22.35 “Три сестри”.

ÍÒÍ

08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
10.00 “До суду”.
12.00 Т/с “Детективи”.
13.00,19.30 Т/с “Другий убивчий 2”.
14.50,17.00 Т/с “Випереджаючи пострiл”.
16.45,19.00,01.20,03.20 “Свiдок”.
21.30 Т/с “Перевiзник”. (2 категорiя).
22.30 Т/с “CSI: Нью-Йорк 9”. (2 категорiя).
23.30 Т/с “Менталiст 5”. (2 категорiя).
00.30 Т/с “Закон i порядок”. Вiддiл особливих справ”. (2 категорiя).

ÒÅÒ

07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/с “Шоу Гарфiлда”.
09.00 Т/с “Маленькi таємницi”.
11.00 Т/с “Шпигунка”.
11.55 Т/с “Та, що говорить з привидами”.
12.50 Богиня шопiнгу.
14.55 Т/с “Чемпiонки”, 18 с.
16.00 Т/с “Маленькi таємницi”, 23 с.
18.10 Любов з майбутнього.
19.00 Моду народу.
20.00 Вiталька.
21.25 Бiйцiвський Клуб.
22.25 Русо туристо.
22.55 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).

ÒÂi

06.00,12.00,15.00,18.00,21.00,00.00
Сьогоднi.
07.00 Ранковi курасани.
10.00,12.45,15.50,19.45,01.00,03.30 Музичний автомат.
11.00,13.00,17.00 Навколо свiту.
12.10,15.15 Парламентський контроль.
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11.00,17.00 Навколо свiту.
12.10,15.15 Парламентський контроль.
12.20,15.25,19.35 Арт дозор.
12.30,15.35,19.30 Базар_IТ.
13.00 World Stories. Мiжнароднi кореспонденти.
13.30,16.30,19.00,03.00 Особлива думка.
14.00 “Ч/Б”.
20.00,23.00 Сьогоднi про головне.
22.00,02.00 Homo sapiens.

Òîíiñ

06.00 Д/с “Сто питань про тварин”.
06.30,08.30,15.00,18.30,21.00 “Служба новин “Соцiальний пульс”.
06.55,18.50,22.40 “Економiчний пульс”.
07.00,05.00 “Ранковий еспресо”.
09.00,20.00 Великi битви.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Дмитро Дюжев. На свiтлiй сторонi
життя.
12.45 “Соцiальний статус: ваша пенсiя”.
13.30 “Цивiлiзацiя Incognita”.
14.00,22.45 Неймовiрно, чи не так?
15.15,21.25 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,18.55,21.30 “Погода”.
16.10,23.45 Д/с “60 найсмертоноснiших
тварин”.
17.50 Секретнi матерiали.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Валерiя, ч. 1.
21.35 Долi героїв реалiтi-шоу.

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)

04.00,08.00,11.00,14.00,02.00 Новини.
04.05 Телеканал “Доброго ранку!”
08.15 “Контрольна закупiвля”.
08.50 “Жити здорово!”
09.55,02.55 “Модний вирок”.
11.15 “Час обiдати!”
11.55 “Доброго здоров`ячка!” з Г. Малаховим.
12.40,14.55 “Iстина десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20,00.20 Т/с “Хатня робiтниця”.
14.15 “Слiд”.
15.10,23.30 Т/с “Ясмiн”.
16.00 “У наш час”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.45,00.50 “Давай одружимося!”
18.55,02.05 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30 Т/с “Вангелiя”.
22.45 “Вечiрнiй Ургант”.
23.20 Нiчнi новини.

ÍÒÂ-Ñâiò

07.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”. “Коробка цукерок”. “Неспокiйний факультет”.
09.00,12.00,15.00,18.00 Сьогоднi.
09.25 Квартирне питання.
10.30 “Поїдемо, поїмо!”
11.00 Т/с “Демони”.
12.35 “До суду”.
13.35 Суд присяжних.
14.35,17.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
15.30 “Суд присяжних. Остаточний вердикт”.
16.40 “Справа лiкарiв”.
18.35,02.25 “Прокурорська перевiрка”.
19.45,03.35 “Говоримо i показуємо”.
12.20,15.25,19.35 Арт дозор.
12.30,15.35,19.30 Базар_IТ.
13.30,16.30,19.00,03.00 Особлива думка.
14.00 Homo sapiens.
20.00,23.00 Сьогоднi про головне.
22.00,02.00 Зелена лампа.

Òîíiñ

06.00 Д/с “Сто питань про тварин”.
06.30,08.30,15.00,18.30,21.00 “Служба новин “Соцiальний пульс”.
06.55,18.50,22.40 “Економiчний пульс”.
07.00,05.00 “Ранковий еспресо”.
09.00,20.00 Великi битви.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Долi героїв реалiтi-шоу.
12.45 Секретнi матерiали.
13.15 “Щоденник для батькiв”.
14.00,22.45 Неймовiрно, чи не так?
15.15,21.25 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,18.55,21.30 “Погода”.
16.10,23.45 Д/с “60 найсмертоноснiших
тварин”.
17.45 “Соцiальний статус: вашi права i
пiльги”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Валерiя, ч. 2.
21.35 Живi iграшки для дорослих.

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)

04.00,08.00,11.00,14.00,02.00 Новини.
04.05 Телеканал “Доброго ранку!”
08.15 “Контрольна закупiвля”.
08.50 “Жити здорово!”
09.55,02.55 “Модний вирок”.
11.15 “Час обiдати!”
11.55 “Доброго здоров`ячка!” з Г. Малаховим.
12.40,14.55 “Iстина десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20,00.20 Т/с “Хатня робiтниця”.
14.15 “Слiд”.
15.10,23.30 Т/с “Ясмiн”.
16.00 “У наш час”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.45,00.50 “Давай одружимося!”
18.55,02.05 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30 Т/с “Вангелiя”.
22.45 “Вечiрнiй Ургант”.
23.20 Нiчнi новини.

ÍÒÂ-Ñâiò

07.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”. “Клятва Гiппократа”. “Голова ганеши”.
09.00,12.00,15.00,18.00 Сьогоднi.
09.25 Дачна вiдповiдь.
10.30 “Медичнi таємницi”.
11.00 Т/с “Демони”.
12.35 “До суду”.
13.35 Суд присяжних.
14.35,17.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
15.30 “Суд присяжних. Остаточний вердикт”.
16.40 “Справа лiкарiв”.
18.30,02.30 “Прокурорська перевiрка”.
19.35,03.35 “Говоримо i показуємо”.

15

20.40 Т/с “Москва. Три вокзали 6”. “Жертва популярностi”. “Смерть з доставкою”.
22.35 Т/с “Ментовськi вiйни 5”. “З чистою
совiстю”, ч. 1 i 2.

Êàíàë «2+2»

06.00 М/ф.
06.45 Х/ф “Фронт без флангiв”, ч. 1.
08.35 Про Лiгу Чемпiонiв. Дайджест.
09.00,21.00 “Новини 2+2”.
09.25,18.40 “ДжеДАI”.
10.00 “Дорожнi вiйни”.
11.10 “Шалене вiдео по-українськи”.
12.05 “Облом UA”.
13.55 Х/ф “Фронт без флангiв”, ч. 2.
15.45 Д/ф “Диверсанти Третього рейху”, 6 с.
16.40,19.00 Т/с “Меч”.
21.40 “Обережно, модерн!”
22.05 Х/ф “Притон”. (2 категорiя).
23.55 Х/ф “Павуковий удар”. (2 категорiя).

Íàøå óëþáëåíå êiíî

06.30,12.30 Драма “Вiрiнея”. (12+).
08.30,14.30 Х/ф “Освiдчення в коханнi”.
(12+).
10.45,16.45 Х/ф “Наказано взяти живим”. (12+).
18.30,00.30 Детектив “Нiчний патруль”.
(6+).
20.30,02.30 Драма “Абориген”. (12+).
22.45,04.45 Мелодрама “Не забудь...
станцiя Лугова”. (12+).

ªâðîñïîðò

09.30,09.45 Автоспортивний журнал.
10.00,12.30,14.30,17.30 Снукер. Шанхай
мастерс (Китай). День 3.
13.30 Велоспорт. Тур Британiї. Етап 3.
18.30 Велоспорт. Гран-прi Валлонiї.
20.00 Велоспорт. Тур Британiї. Етап 4.
20.50 Спортивна подорож. Журнал.
20.55,01.10 Вибране по середах. Журнал.
21.00 Кiнний спорт. Триденний турнiр.
Берглi.
22.15 Новини кiнного спорту.
22.20,23.25 Вибiр мiсяця. Журнал.
22.25 Гольф. Evian Masters.
23.30 Гольф. USPGA. BMW Championship.
00.30 Гольф. Європейський тур. KLM Open.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
08.00,14.10,18.50 Новини.
08.10 Лiга чемпiонiв. “Баварiя” - ЦСКА.
10.10 Лiга чемпiонiв. “Реал Сосьєдад” “Шахтар” (Донецьк).
12.10 Лiга чемпiонiв. “Галатасарай” “Реал”.
14.20,04.25 Огляд матчiв чемпiонату Англiї.
15.15 “Futbol Mundial”.
15.45 Лiга чемпiонiв. “Вiкторiя” - “Ман.
Сiтi”.
17.45,23.40,07.25 Огляд матчiв Лiги
чемпiонiв.
19.00 Лiга чемпiонiв. “Ман. Юнайтед” “Байєр”.
21.00 Лiга чемпiонiв. “Атлетiко” - “Зенiт”.
Пряма трансляцiя.
20.25 Т/с “Москва. Три вокзали 6”. “Гадюшник”. “Неспортивна поведiнка”.
22.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.40 Т/с “Ментовськi вiйни 5”. “З чистою
совiстю”, ч. 3 i 4.

Êàíàë «2+2»
06.00 М/ф.
06.45 Х/ф “Фронт без флангiв”, ч. 2.
08.35,19.30 Про Лiгу Чемпiонiв. Дайджест.
09.00 “Новини 2+2”.
09.25,18.40 “ДжеДАI”.
10.00 “Дорожнi вiйни”.
11.10 “Шалене вiдео по-українськи”.
12.05 “Облом UA”.
13.55 Х/ф “Фронт за лiнiєю фронту”, ч. 1.
15.40 Д/ф “Велика вiтчизняна. Падiння
Берлiну”.
16.40 Т/с “Меч”.
19.55 Лiга Європи УЄФА. Пандурiй
(Румунiя) - Днiпро. Пряма трансляцiя.
22.00 Лiга Європи УЄФА. Динамо - Генк
(Бельгiя). Пряма трансляцiя.

Íàøå óëþáëåíå êiíî

06.30,12.30 Детектив “Нiчний патруль”.
(6+).
08.30,14.30 Драма “Абориген”. (12+).
10.45,16.45 Мелодрама “Не забудь...
станцiя Лугова”. (12+).
18.30,00.30 Х/ф “Розпочати лiквiдацiю”.
(12+).
20.45,02.45 Кiноповiсть “Ваш син i брат”.
(12+).
22.30,04.30 Драма “Царевич Олексiй”.
(Росiя - Польща). (6+).

ªâðîñïîðò

09.30 Дзюдо. Гран-прi.
10.00,12.30,14.30,17.30,20.00,01.15 Снукер.
Шанхай мастерс (Китай). День 4.
13.30 Велоспорт. Тур Британiї. Етап 4.
18.30,00.00 Велоспорт. Тур Британiї.
Етап 5.
21.00 Бойовi мистецтва. Суперкомбат.
(16+).
23.00 Бойовi мистецтва. Тотальний нокаут. (16+).

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
08.00,14.05 Новини.
08.10 Лiга чемпiонiв. “Атлетiко” - “Зенiт”.
10.10 Лiга чемпiонiв. “Мiлан” - “Селтiк”.
12.05 Лiга чемпiонiв. “Наполi” - “Боруссiя”
(Дор.)
14.15 Лiга чемпiонiв. “Марсель” - “Арсенал”.
16.10 Лiга чемпiонiв. “Барселона” - “Аякс”.
18.10 Огляд матчiв Лiги чемпiонiв.
18.40 “Свiт англiйської Прем`єр-лiги”.
19.10 Лiга Європи. “Санкт-ГАллен” - “Кубань”. Пряма трансляцiя.
21.55 Лiга Європи. “Шериф” - “Анжi”. Пряма трансляцiя.
00.30 Лiга Європи. “Пандурiй” - “Днiпро”.
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П’ятниця
УТ-1
07.20 Країна on-line.
07.35 Ера бiзнесу.
07.40 Гiсть студiї.
08.20 Екслюзивне iнтерв`ю.
08.45 Кориснi поради.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25 Офiцiйна хронiка.
09.40 “Вiра. Надiя. Любов”.
10.30 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
11.00 Нехай Вам буде кольорово!
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,20.15,21.25 Дiловий свiт.
12.15 Д/ф “Феномен стовбурових клiтин”.
12.40 Д/ф “Чайна культура”.
13.20 Х/ф “Кутузов”.
15.15 Euronews.
15.20 Дiловий свiт. Агросектор.
15.25 Х/ф “Молода гвардiя”.
18.40 Фiнансова перспектива.
18.50 Пляжний футбол. ЧС. Iспанiя - США.
20.40 Про головне.
21.35 Фольк-music.
23.20 Фестиваль гумору “Умора”.

Êàíàë “1+1”

06.00,07.00,08.00,09.00,19.30 “ТСН”.
06.45,07.10,08.10 “Снiданок з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05,17.10 Т/с “Сила. Повернення додому”.
11.00 Т/с “Величне столiття. Роксолана 3”.
13.00 “Не бреши менi 4”.
14.00 “Росiйськi сiмейнi драми”.
15.00 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
16.45,04.50 “ТСН. Особливе”.
20.15 “Сказочная Русь”.
21.00 “Хочу в ВIА Гру”.
23.20 Комедiя “Дорослi iграшки”. (2
категорiя).

Iíòåð

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,17.5
0 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10 Т/с “Ванга”.
11.10,12.20 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.
13.20 “Судовi справи”.
14.50 “Сiмейний суд”.
15.50 “Давай одружимося в Українi”.
16.50 Т/с “Перше кохання”.
18.00,03.55 Х/ф “Вальс-Бостон”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Шустер Live”.

ICTV

06.30 Т/с “Таксi”.
06.55 Т/с “Леся+Рома”.
07.35 Зiрка YouTube.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.25 Надзвичайнi новини.

10.10,13.00 Анекдоти по-українськи.
10.25,16.40 Т/с “Агент нацiональної безпеки”.
12.45 Факти. День.
13.15,22.10 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.40,20.10 Т/с “Морськi дияволи”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.35 Максимум в Українi.
00.00 Х/ф “Бiй з тiнню 2: реванш”. (2
категорiя).

ÑÒÁ

05.20 “Чужi помилки. Робiн Гуд з великої дороги”.
06.50 Х/ф “Мужики!..”
08.45,18.20 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
10.10 Х/ф “Особисте життя доктора
Селiванової”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.00,22.40 “Танцюють всi! 6”.
00.10 “Куб 4”.

Íîâèé êàíàë

07.00,07.35,08.35 Пiдйом.
09.00 Т/с “Щасливi разом”.
11.00,18.00,21.00 Т/с “Воронiни”.
13.20,14.25 Kids` Time.
15.00 Т/с “Друзi”.
16.00 Шафа.
17.00 Голоднi iгри.
19.00,00.05 Репортер.
19.05 Абзац!
20.00 Т/с “Супер Макс”.
22.00 Т/с “Свiтлофор”. (2 категорiя).
23.05 Великi почуття.
00.15 Т/с “Щоденники вампiра”. (2
категорiя)

5 êàíàë

06.30,07.30,08.30,09.30,10.30,11.30,12.30,
13.30,14.30,15.30,16.30,17.30,18.30,
22.30,00.30,01.30,02.30,03.30,04.30,
05.30 Час. Важливо.
007.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00
,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,22.00
,01.00 Час новин.
07.10 Час економiки.
07.25 Хронiка дня.
07.40 Автопiлот-новини.
07.50,18.20,00.20,06.20 Час спорту.
08.15,08.35,19.45,22.40,03.15,06.15 Тема/
Хронiка дня.
08.45 Трансмiсiя-новини.
10.10,10.35,11.15,11.35,12.15,20.00,01.15,0
1.35,05.00,06.00 Час. Пiдсумки дня.
16.35 Лiсовий патруль.
17.35 Не перший погляд.
18.35 Реальний сектор.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.30 Час новин, 2 блок.
21.40,03.00,04.00 Час-Тайм.
22.10 Особливий погляд.

21 вересня

Субота
УТ-1
06.35 Фiльм-концерт “Г. Хазанов. П`ять
граней успiху”.
08.15 Олiмпiйський виклик.
08.30 Панянка та кулiнар.
09.00 Життя на рiвних.
09.05 Хто в домi хазяїн?
09.25,21.25 Пляжний футбол. ЧС. Україна - Бразилiя.
11.00 Православний вiсник.
11.30 Театральнi сезони.
12.25 В гостях у Д. Гордона.
13.25 Золотий гусак.
13.50 Криве дзеркало.
15.40 Українська пiсня року.
17.10 Українська пiсня.
17.55 Без цензури.
18.25 Футбол. Чемпiонат України. Прем`єрлiга. “Шахтар” (Донецьк) - “Ворскла” (Полтава).
19.20 В перервi - Погода.
20.30 Слово регiонам.
20.40 Кабмiн: подiя тижня.
20.50 Мегалот.
20.55 Служба розшуку дiтей.
21.00 Пiдсумки дня.
23.10 Фiльм-концерт “Г. Хазанов. П`ять
граней успiху”.

Êàíàë “1+1”

07.15,19.30,05.30 “ТСН”.
08.00 “Свiтське життя”.
09.00 “Хто там?”
10.00 М/ф “Енгрi бердс”.
10.05 Х/ф “Делiйське сафарi”.
12.05 “Свiт навиворiт 2: Iндiя”.
13.20 “Кохання без кордонiв”.
15.10 “Сказочная Русь”.
15.50 “Хочу в ВIА Гру”.
18.30 “Розсмiши комiка 4”.
20.00 Трилер “День, коли земля зупинилась”.
22.15 Мелодрама “Невгамовна Анжелiка”.

Iíòåð

09.25 “Усе для мами”.
09.55 Д/ф “Софiя Ротару: таємницi її
успiху”.
11.00 Т/с “Сiльський романс”, 1-4 с.
15.00,02.25 Т/с “Шлюб за заповiтом”.
18.00 Х/ф “Генеральська невiстка”, 1 с.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Х/ф “Генеральська невiстка”, 2 с.
22.30 Великий бокс. Макс Бурсак vs. Нiк
Блеквелл.
00.05 Х/ф “Бомж”.

ICTV

06.55 Т/с “Морськi дияволи”.
08.50 Зiрка YouTube.
10.00 Дача.
10.45 Квартирне питання.
11.45 Наша Russia.
12.45 Факти. День.
13.00,20.00 Т/с “Спецназ”.

Наш ДЕНЬ

18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Надзвичайнi новини. Пiдсумки з К.
Стогнiєм.
22.05 Х/ф “Бiй з тiнню 3: Останнiй раунд”.

ÑÒÁ

06.45 Х/ф “Сiм няньок”.
08.05 “Караоке на Майданi”.
09.05 “Їмо вдома”.
10.10 “Зваженi i щасливi 3”.
14.55,18.15 “Танцюють всi! 6”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
19.00 “Х-фактор 4”.
22.25 Х/ф “Дiвчата”.

Íîâèé êàíàë

07.15 Кухня для двох.
08.10 М`ясорУПка.
09.10 Уральськi пельменi.
10.55 Шурочка.
12.00 Рудi.
13.00 Знайди Крайнього.
14.15 Т/с “Воронiни”.
18.00 М/ф “Кунг-фу Панда”.
19.55 Х/ф “Хронiки Нарнiї: лев, чаклунка
i чарiвна шафа”.
22.50 Х/ф “Адвокат диявола”. (2
категорiя).
01.45 Х/ф “Виховання почуттiв”. (2
категорiя).

5 êàíàë

06.30,07.30,08.30,09.30,10.30,11.30,12.30,
13.30,14.30,15.30,16.30,17.30,18.30,
19.30,20.30,21.30,22.30,23.30,00.30
,01.35,02.30,03.30,04.30,05.35 Час.
Важливо.
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.
07.20,08.25,22.25,23.20,00.15,03.35 Бiзнесчас.
07.35 180 градусiв.
08.35 Не перший погляд.
09.10 Мотор.
09.35,04.35 Укравтоконтинент.
10.35,02.15 Новинометр.
11.10 Трансмiсiя.
11.35 Автопiлот-тест.
11.45,23.35 Iсторiя успiху.
12.35 Iнтелект.ua.
13.10 Драйв.
13.35 Вперед, на Олiмп!
14.35 Гра долi.
15.35 Кiно з Янiною Соколовою.
16.35 Арсенал.
17.15 Мiграцiйний вектор.
17.35 Феєрiя мандрiв.
18.35,04.15 Реальний сектор.
19.35 Машина часу.
20.35,01.40 Кабiнети.
21.10,00.35,05.15 Велика полiтика.
21.35,03.00 Вiкно до Америки.
22.00 Експати.
22.35 Майстер-клас iз Наталкою Фiцич.

Êàíàë «Óêðà¿íà»
07.00,09.00,17.00,19.00,02.40 Подiї.
07.30,02.15 Щиросердне зiзнання.
07.50 Остаточний вердикт. Пiдпалив заради виплати страховки.
09.10,13.10,17.20,20.00 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Просте життя”, 7 i 8 с.
12.00 “Хай говорять. Кубинський трикутник”.
14.45 Остаточний вердикт. Спiвпраця швидкої допомоги i похоронного бюро.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Поцiлунок!”
19.20,03.00 “Говорить Україна”.
22.40 Т/с “Ментовськi вiйни 7”, 15 i 16 с.
(2 категорiя).

Ê1

07.40 М/ф.
10.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
11.50,19.00 “Орел i решка”.
12.50,00.50 Т/с “Маргоша”.
13.50 “Шопiнг монстри”.
14.50 “Спецiя”.
16.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
17.00 “Розсмiши комiка”.
18.00 “Звана вечеря”.
20.00 “КВК”.
23.00 “Лямур Тужур”.

ÍÒÍ

06.40 Х/ф “Єдина дорога”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Т/с “Повернення Турецького”.
12.45 Т/с “Другий убивчий 2”.
14.50,17.00 Т/с “Випереджаючи пострiл”.
16.45,19.00,03.30 “Свiдок”.
19.30 Т/с “Мосгаз”.
00.30 Х/ф “Син за батька”.

ÒÅÒ

07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/с “Шоу Гарфiлда”.
09.00 Т/с “Маленькi таємницi”.
11.00 Т/с “Шпигунка”.
11.55 Т/с “Та, що говорить з привидами”.
12.50 Богиня шопiнгу.
13.50 Т/с “Чемпiонки”, 19 с.
16.00 Т/с “Маленькi таємницi”, 24 с.
18.10 УТЕТа пара.
19.00 Iкона стилю.
20.00 Вiталька.
21.25 Бiйцiвський Клуб.
22.25 Русо туристо.
22.55 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).

ÒÂi

06.00,08.30,12.00,15.00,18.00,21.00,00.0
0 Сьогоднi.
07.00 “Ч/Б”.
08.00,10.00,12.45,15.50,19.45,01.00,03.30
Музичний автомат.
09.30 Автомандри.
11.00,13.00,17.00 Навколо свiту.

Êàíàë «Óêðà¿íà»
07.00,19.00,03.50 Подiї.
07.10 Х/ф “Бетховен”.
08.50 Т/с “Iнтерни”, 159 i 160 с.
10.00 Т/с “Iнтерни”, 82 i 83 с.
11.00 1 за 100 годин.
12.00 Х/ф “Догори ногами”.
14.10 Люблю! Чекаю!
15.10 Х/ф “Горобчик”.
17.10 Т/с “Просте життя”, 9 i 10 с.
21.30 Х/ф “Наречена мого нареченого”.
23.30 Х/ф “Поцiлунки пропащих янголiв”.
(2 категорiя).

Ê1

07.40
09.00
10.00
11.45
13.35
15.30
17.00
18.10
19.25
21.40

М/ф.
М/с “Рожева пантера i друзi”.
М/ф “Вiдпочивай, Скубi-Ду!”
Х/ф “Ще одна iсторiя про Попелюшку”.
Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
Т/с “Моя прекрасна няня”.
“Спецiя”.
“Пороблено в Українi”.
“Вечiрнiй квартал”.
Т/с “Надприродне”. (2 категорiя).

ÍÒÍ

05.15 Х/ф “Кримiнальний талант”.
08.00 Т/с “Повернення Турецького”.
11.30 “Речовий доказ”. Привiт вiд Грека.
12.00 “Головний свiдок”.
13.00 “Випадковий свiдок”.
13.30 Х/ф “Син за батька”.
15.10 Т/с “Матусю, я кiлера люблю”.
19.00 Т/с “Таємницi слiдства 9”.
23.00 “Таємницi кримiнального свiту”.
Фальшивомонетники.
23.30 Т/с “Кримiналiсти: мислити як злочинець”. (2 категорiя).

ÒÅÒ
07.35
08.00
08.35
09.00
09.40
10.05
10.40
11.05

Малята-твiйнята.
Телепузики.
М/с “Смiшарики. Пiн-код”.
Мультик з Лунтiком.
М/с “Даша-дослiдниця”.
М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
М/с “Фiксики”.
М/с “Бiлка та Стрiлка. Пустотлива сiмейка”.
11.25 М/ф “Гладiатори Риму”.
13.20 Обережно, дiти!
14.20 Одна за всiх.
14.45 М/ф “Монстри на островi 3D”.
16.35 М/ф “Артур i вiйна двох свiтiв”.
18.35 Х/ф “Незвичайнi пригоди Адель
Блан-Сек”. (2 категорiя).
20.45 Вiталька.
22.00 Пiвденне Бутово.
23.00 Х/ф “Щелепи 3D”. (2 категорiя).

ÒÂi

06.00 Сьогоднi.
07.00 Homo sapiens.
08.00,00.30,03.00 Музичний автомат.
08.30,17.00 Iсторичнi хронiки з М. Сванiдзе.
1939р. Микола Крючков.

Програма ТБ
12.10,15.15 Парламентський контроль.
12.20,15.25,19.35 Арт дозор.
12.30,15.35,19.30 Базар_IТ.
13.30,16.30,19.00,03.00 Особлива думка.
14.00,22.00,02.00 Музика для дорослих.
20.00,23.00 Сьогоднi про головне.

Òîíiñ

06.00,13.15 Д/с “Сто питань про тварин”.
06.30,08.30,15.00,18.30,21.00 “Служба новин “Соцiальний пульс”.
06.55,18.50,22.40 “Економiчний пульс”.
07.00,05.00 “Ранковий еспресо”.
09.00,20.00 Великi битви.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Живi iграшки для дорослих.
12.45 “Соцiальний статус: вашi права i
пiльги”.
14.00,22.45 Неймовiрно, чи не так?
15.15,21.25 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,18.55,21.30 “Погода”.
16.10,23.45 Д/с “60 найсмертоноснiших
тварин”.
17.50 Секретнi матерiали.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Валерiя, ч. 3.
21.35 Олексiй Герман. Труднощi перекладу.

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)

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!”
11.55 “Доброго здоров`ячка!” з Г. Малаховим.
12.40,14.55 “Iстина десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20 Т/с “Хатня робiтниця”.
14.15 “Слiд”.
15.10 “За i проти”.
16.00 “Чекай на мене”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.45 “Людина i закон”.
18.55 “Поле чудес”.
20.00 “Час”.
20.30 “Вежа”.
22.45 “Вечiрнiй Ургант”.
23.45 Х/ф “Кримiнальний талант”.
02.25 Мелодрама “I життя, i сльози, i любов”.
03.55 “Поки всi вдома”.

ÍÒÂ-Ñâiò

07.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”. “Беретта”. “Атестацiя”.
09.00,12.00,15.00,18.00 Сьогоднi.
09.25 “Очна ставка”.
10.25 Рятувальники.
11.00 Т/с “Демони”.
12.35 “До суду”.
13.35 Суд присяжних.
14.35,17.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
15.30 “Суд присяжних. Остаточний вердикт”.
16.40 “Справа лiкарiв”.
18.35 “Прокурорська перевiрка”.
09.30,16.00 Навколо свiту.
10.30,13.30 Правдивi iсторiї. Екзорцист,
1 с.
11.00,18.00 Автомандри.
11.30,21.00 Знак оклику з А. Шевченко.
12.30,04.30 Музика для дорослих.
14.00 Лекцiї i подiї.
18.30 World Stories. Мiжнароднi кореспонденти.
19.00,02.00 “Ч/Б”.
20.00 Зелена лампа.
22.00 Х/ф “Нескорений”.

Òîíiñ

06.00 Х/ф “Зимовий вечiр у Гаграх”.
07.35 “Будь у курсi!”
08.00 “Служба новин “Соцiальний пульс”.
08.25,18.55,21.00 “Погода”.
09.00 Великi битви.
10.00 “Свiтськi хронiки”.
11.05 Х/ф “Гори, гори, моя зiрко”.
13.35 За сiм морiв.
14.00 Неймовiрно, чи не так?
15.20 Д/с “Щоденник великої кiшки”.
16.00,00.05 Д/с “Народженi вбивати”.
16.50,05.25 “Ронiн”.
17.35 “Щоденник для батькiв”.
18.15,05.50 “Цивiлiзацiя Incognita”.
18.30,05.00 “Соцiальний пульс вихiдних”.
19.00 Генерали.
20.00 Д/с “Китай: трiумф i потрясiння”.
21.05 Залiзний Гармаш i його маленькi
слабкостi.
22.05 Х/ф “Лiнiя”. (2 категорiя).

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)

05.00,09.00,11.00 Новини.
05.10 “Генiї i лиходiї”.
05.35 Комедiя “Паспорт”.
07.30 “Смiшарики. Новi пригоди”.
07.55 “Грай, гармонь улюблена!”
08.45 “Слово пастиря”.
09.15 “Смак”.
09.55 “Шпильки бiлих троянд”.
11.15 “Iдеальний ремонт”.
12.10 Х/ф “Шерлок Холмс i доктор Ватсон”.
14.55 Концерт “Бiлий птах”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.15 “Весiльний переполох”.
18.10 “Вгадай мелодiю”.
18.40 “Хвилина слави. Дорога на Олiмп!”
20.00 “Час”.
20.20 “Сьогоднi увечерi”.
22.10 “Встигнути до опiвночi”.
23.10 Комедiя “Любов з перешкодами”.

ÍÒÂ-Ñâiò

07.00,09.00,12.00 Сьогоднi.
07.20 Огляд.
07.55 Головна дорога.
08.25 “Готуємо з Олексiєм Зимiним”.
09.25 Росiйська начинка.
09.55 “Кулiнарний двобiй”.
10.55 Квартирне питання.
12.25 “Владнi спадкоємцi”.
13.10 “Нашi” з Львом Новоженовим”.
14.00 “Повернення Мухтара 2”. “Новий тайник”. “Номери”.
15.55 Олександр Журбiн. Мелодiї на
згадку.

19.45 “Говоримо i показуємо”.
20.40 Т/с “Москва. Три вокзали 6”. “Перетини”. “Мiстифiкацiя”.
22.35 “Ти Суперстар. Бенефiс”. Стас Михайлов.

Êàíàë «2+2»

06.00 М/ф.
07.15 Х/ф “Фронт за лiнiєю фронту”, ч. 1.
09.00 “ДжеДАI”.
10.00 “Дорожнi вiйни”.
11.10 “Шалене вiдео по-українськи”.
12.05 “Облом UA”.
13.55 Х/ф “Фронт за лiнiєю фронту”, ч. 2.
15.50 Д/ф “Велика вiтчизняна. Перемога”.
16.50 ЧУ 10 Тур. Волинь - Iллiчiвець.
19.00 Х/ф “Лейтенант Суворов”.
21.00 Бiйцiвська п`ятниця. Схiднi єдиноборства. “Бушидо”.
23.10 Х/ф “Американський самурай”. (2
категорiя).

Íàøå óëþáëåíå êiíî

06.30,12.30 Х/ф “Розпочати лiквiдацiю”.
(12+).
08.45,14.45 Кiноповiсть “Ваш син i брат”.
(12+).
10.30,16.30 Драма “Царевич Олексiй”.
(Росiя - Польща). (6+).
18.30,00.35 Комедiя “Моя любов”. (6+).
19.55,02.00 Комедiя “Наш тато - майонез”. (6+).
20.30,02.30 Мелодрама “Любов iз
привiлеями”. (12+).
23.15,05.15 Комедiя “Вулиця повна
несподiванок”. (12+).

ªâðîñïîðò

09.30,12.30,14.30,17.30,01.30 Снукер. Шанхай мастерс (Китай). День 5.
13.30 Велоспорт. Тур Британiї. Етап 5.
18.30,00.30 Велоспорт. Тур Британiї.
Етап 6.
20.00 Найсильнiшi люди планети. Англiя.
21.00 Бокс. Bigger`s Better.
00.00 Кiнноспортивний журнал.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
08.00,14.00,19.15 Новини.
08.15 Лiга Європи. “Санкт-ГАллен” - “Кубань”.
10.10 Лiга Європи. “Шериф” - “Анжi”.
12.05 Лiга Європи. “Валенсiя” - “Суонсi”.
14.10,06.35 Огляд матчiв Лiги Європи.
15.05 Лiга Європи. “Бетiс” - “Лiон”.
16.55 Лiга Європи. “Динамо” (Київ) “Генк”.
18.45 “Futbol Mundial”.
19.25 Чемпiонат Iталiї. Preview.
19.55 Чемпiонат Iспанiї. Preview.
20.25,07.30 Чемпiонат Нiмеччини. Preview.
20.55 Чемпiонат Англiї. Preview.
21.25 Чемпiонат Нiмеччини. “Боруссiя”
(Мен.) - “Айнтрахт” (Бр.). Пряма
трансляцiя.
23.25 Чемпiонат Iспанiї. “Осасуна” - “Ельче”.
16.35 “Слiдство вели...”
17.25 Огляд. Надзвичайна подiя.
18.00 “Центральне телебачення” з В. Такменевим.
18.50 Т/с “Карпов”. “Дуже живий для
мерця”. “Нежить”. “Чужа земля”.
“Зiзнання”.
22.30 “З пiснi слiв не викинеш!”
23.35 Ти не повiриш!

Êàíàë «2+2»

06.00 М/ф.
07.05 Х/ф “Фронт за лiнiєю фронту”, ч. 2.
09.00 Х/ф “Лейтенант Суворов”.
11.00 Т/с “Таємна варта 2”.
17.00 Т/с “Жовтий дракон”.
21.00 Х/ф “Завтра не помре нiколи”.
23.20 Х/ф “Професiонал”. (2 категорiя).

Íàøå óëþáëåíå êiíî

06.35,12.35 Комедiя “Моя любов”. (6+).
08.00,14.00 Комедiя “Наш тато - майонез”. (6+).
08.30,14.30 Мелодрама “Любов iз
привiлеями”. (12+).
11.15,17.15 Комедiя “Вулиця повна
несподiванок”. (12+).
18.35,00.30 Комедiя “Унiкум”. (6+).
20.05 “Плюс кiно”. (12+).
20.40,02.30 Х/ф “Гойя, або Тяжкий шлях
пiзнання”. (12+).
22.55,04.45 Детектив “Нiчна подiя”. (12+).

ªâðîñïîðò

09.30 Автоспорт. ЧC у класi Туринг. Судзука (Японiя). Квалiфiкацiя.
10.15,14.45,20.00,01.30 Снукер. Шанхай
мастерс (Китай). 1/2 фiналу.
12.30 Стрибки на лижах. Лiтнiй Гран-прi.
Хакуба (Японiя). HS-131.
13.00,17.30,23.30 Стрибки на лижах.
Лiтнiй Гран-прi. Алмати (Казахстан). HS-140.
18.30,00.30 Велоспорт. Тур Британiї.
Етап 7.
22.00 Кiнний спорт. Global Champions Tour.
Вiдень (Австрiя).

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
08.00,13.50 Новини.
08.10 Чемпiонат Iталiї. Preview.
08.40 Чемпiонат Англiї. Preview.
09.10 Чемпiонат Iспанiї. Preview.
09.40 Чемпiонат Нiмеччини. “Боруссiя”
(Мен.) - “Айнтрахт” (Бр.)
11.30 Чемпiонат Iспанiї. “Осасуна” - “Ельче”.
13.20 “Журнал Лiги чемпiонiв”.
14.00 Чемпiонат Англiї. “Норвiч” - “Астон
Вiлла”. Пряма трансляцiя.
16.40 Чемпiонат Англiї. “Лiверпуль” - “Саутгемптон”. Пряма трансляцiя.
18.55 Чемпiонат Iталiї. “К`єво” - “Удiнезе”.
Пряма трансляцiя.
20.55 Чемпiонат Iспанiї. “Райо Вальєкано”
- “Барселона”. Пряма трансляцiя.
22.55 Чемпiонат Iспанiї. “Вальядолiд” “Атлетiко”. Пряма трансляцiя.
00.55 Чемпiонат Нiмеччини. “Нюрнберг” “Боруссiя” (Дор.)

Наш ДЕНЬ

Програма ТБ
22 вересня

Неділя
УТ-1
06.40 Д/ф “Його звали Дiдом”.
07.30 “Дружина”.
09.05 Шеф-кухар країни.
09.55 Околиця.
10.35 Подорожуй свiтом з Ю. Акунiною.
11.00 Ближче до народу.
11.30 Крок до зiрок.
12.30 Маю честь запросити.
13.15 Золотий гусак.
13.40 В гостях у Д. Гордона.
14.30 Караоке для дорослих.
15.30 Як Ваше здоров`я?
16.35 Криве дзеркало.
18.20 Дiловий свiт. Тиждень.
18.55 Пляжний футбол. ЧС. ОАЕ - Iспанiя.
20.30 Ми хочемо, щоб ви знали.
20.40 Головний аргумент.
20.50 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.45 Фестиваль пiснi в Коблево.
23.35 Олiмпiйський виклик.
23.55 “Дружина”

Êàíàë “1+1”

06.05 Х/ф “Делiйське сафарi”.
07.50,10.00 М/ф.
08.10 “Ремонт +”.
09.00 “Лото-Забава”.
11.00,05.05 “Недiля з Кварталом 2”.
12.00,04.40 “Смакуємо”.
12.30 “Шiсть кадрiв”.
13.00 Мелодрама “Невгамовна Анжелiка”.
15.10 Драма “Зозуля”.
19.30,03.55 “ТСН-Тиждень”.
20.15 “Великий пекарський турнiр”.
22.00 “Свiтське життя”.
23.05 “Що? Де? Коли? 2”.

Iíòåð

06.05 Х/ф “Генеральська невiстка”.
07.45 Великий бокс. Макс Бурсак vs. Нiк
Блеквелл.
09.25 “Школа доктора Комаровського”.
10.00 “Орел i Решка. Назад в СРСР”.
11.00 “Лiтня кухня”.
12.00,01.15 Х/ф “Неiдеальна жiнка”.
14.00 Т/с “Шлюб за заповiтом 2: Повернення Сандри”, 1-4 с.
18.00 Х/ф “Везуча”.
20.00,04.25 “Подробицi тижня з Є. Кисельовим”.
21.30 Т/с “Люба. Любов”, 1-4 с.

ICTV

06.45 Квартирне питання.
07.40 Анекдоти по-українськи.
08.00 Дача.
08.45 Х/ф “Чотири таксисти i собака”.
11.00 Козирне життя.
11.30 Максимум в Українi.
12.10 Дивитися всiм!
13.10 Х/ф “Чотири таксисти i собака 2”.
16.00 Х/ф “Бiй з тiнню 3: Останнiй раунд”.

18.45 Факти тижня.
19.55 Наша Russia.
21.00 Головна програма.
23.00 Х/ф “Повернення в А”. (2 категорiя).

ÑÒÁ

06.25 Х/ф “Розiграш”.
08.05 “Їмо вдома”.
09.10 “Караоке на Майданi”.
10.10 “МайстерШеф 3”.
14.50 “Х-фактор 4”.
18.00 “Прощення. Скнiлов”.
20.50 “Один за всiх”.
22.05 Х/ф “Камiнний гiсть”.
00.10 Х/ф “Лабiринти любовi”. (2
категорiя).

Íîâèé êàíàë

06.45 Кухня для двох.
07.45 Церква Христова.
08.00 Уральськi пельменi.
09.45 М/ф “Гномео i Джульєта”.
11.15 Пойа, якщо зможеш.
12.55 Мачо не плачуть.
14.20 Божевiльний автостоп.
15.30 М/ф “Кунг-фу Панда”.
17.20 Х/ф “Хронiки Нарнiї: лев, чаклунка
i чарiвна шафа”.
20.10 Х/ф “Хронiки Нарнiї: Принц
Каспiан”.
23.10 Х/ф “Гарольд i Кумар iдуть у
вiдрив”. (2 категорiя).

5 êàíàë

06.30,07.30,08.30,09.30,10.30,11.30,12.30,1
3.30,14.30,15.30,16.30,17.30,18.40,19
.30,20.30,22.30,23.30,00.30,01.35,02.
35,03.30,04.35,05.30 Час. Важливо.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.0
0,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19
.00,20.00,23.00,02.00,04.00,06.00
Час новин.
07.10,08.15,18.45,23.50,00.20,06.20 Час
спорту.
07.35 180 градусiв.
08.35 Феєрiя мандрiв.
09.10 Простiр iдей.
09.35 Вiкно до Америки.
10.15 Здоровi iсторiї.
11.15 Трансмiсiя-тест.
11.35 Технопарк.
12.35,03.40,04.40 Життя цiкаве.
13.35 Мотор.
14.35 Гра долi.
15.35,02.15,05.35 Машина часу.
16.35 Фактор Безпеки.
17.35 Новини Київщини.
18.10 Вiкно у Європу.
19.35 Велика полiтика.
20.35 Дорогi депутати.
21.00,01.00,05.00 Час. Пiдсумки тижня з
Ларисою Губiною.
21.40,03.00 Час-Тайм.
22.00 Територiя закону.
22.35,02.40 Кiно з Янiною Соколовою.
23.35 Мiграцiйний сектор.

Програма місцевих телеканалів
TV-4
Понеділок, 16 вересня
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провінційні вісті
07.35 «Ти зможеш»
07.50 «Слід»
08.10 Вікно в Америку
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Справжня ціна»
09.45 «Про нас»
10.00, 18.00 Т.с.«Серцю не накажеш»
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 Межа правди
13.10 Хіт-парад
14.00 Х.ф.«Іван та кобила»
17.00 «Унікальна Україна»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 «Погляд зблизька»
20.30 В.ф. «День рятувальника»
20.40 Дім книги
21.30 «Розкішні мандрівки»
22.35 Х.ф. «Проект Олександри»

Вівторок, 17 вересня

07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провінційні вісті
07.35 «Погляд зблизька»
08.00 Новітні впровадження в медицині Тернопільщини
08.10 «Індекс небезпеки»
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Унікальна Україна»
10.00, 18.00 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. «Лос-Анжелесом без
карти»
17.00 «Унікальна Україна»
17.45 В.ф. «День рятувальника»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Власна думка
21.30 «Автоакадемія»
22.35 Х.ф. «Жахливий день Іларії Алпі»

17.00 «Унікальна Україна»
17.30 «Розкішні мандрівки»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 «Формула здоров’я»
21.30 «Музичні делікатеси»
22.35 Х.ф. «Дорога»

Четвер, 19 вересня
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провінційні вісті
07.35 «Формула здоров’я»
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Унікальна Україна»
10.00, 18.00 Т.с.«Серцю не накажеш»
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 «Про кіно»
12.35 «Автоакадемія»
13.00 Хіт-парад
14.00 Х.ф. «Зміїна угода»
17.00 «Унікальна Україна»
17.30 «Музичні делікатеси»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Знати більше
21.30 «Відчиняй»
22.35 Х.ф. «Два нулі»

П’ятниця, 20 вересня

07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провінційні вісті
07.35 Знати більше
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Унікальна Україна»
10.00, 18.00 Т.с.«Серцю не накажеш»
11.00, 16.10 Дитяча година
11.50 «Чарівний ключик»
12.40 «Розкішні мандрівки»
13.10 Хіт-парад
14.00 Х.ф. «Мою дружину звуть
Моріс»
17.00 «Унікальна Україна»
17.30 «Відчиняй»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 «Ти зможеш»
20.10 «Погляд зблизька»
20.40 «Індекс небезпеки»
21.30 Новітні впровадження в медицині Тернопільщини
21.40 «Про кіно»
22.35 Х.ф. «Доля»

Cереда, 18 вересня

Субота, 21 вересня

07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провінційні вісті
07.35 Власна думка
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Автоакадемія»
10.00, 18.00 Т.с.«Серцю не накажеш»
11.00, 16.10 Дитяча година
12.40 «Ти зможеш»
13.00 Солов’ї Галичини
14.00 Х.ф. «Таємний хід»
16.40 «Чарівний ключик»

07.00 Провінційні вісті
07.35 Х.ф. «Собака-привид»
09.00 Час-Tайм
09.30 Знати більше
10.30 Блага звістка з Ріком Реннером
11.15 «Про нас»
11.30 Зміни свій світ
12.00 Новини Європи
12.30 Х.ф. «Вінчання зі смертю»
14.30 Мультфільми
15.00 М.ф.«Попелюшка»
16.30 Дім книги

Êàíàë «Óêðà¿íà»
06.45 Подiї.
07.10 Х/ф “Горобчик”.
09.00 Свiт на смак.
10.00,11.00 Таємницi зiрок.
12.00 Т/с “Злочин буде розкрито”, 17
i 18 с.
14.00 Т/с “Просте життя”, 15 i 16 с.
18.00 Хто гiдний бiльшого?
19.00,03.35 Подiї тижня.
20.00 Т/с “Iнтерни”, 161 i 162 с.
21.00 Т/с “Iнтерни”, 87 i 88 с.
22.30 Comedy Woman.
23.30 Великий футбол.

Ê1

07.40 М/ф “Вiдпочивай, Скубi-Ду!”
09.00 Х/ф “Ще одна iсторiя про Попелюшку”.
10.50,02.00 Х/ф “Хто пiдставив кролика Роджера”.
12.50 Т/с “Моя прекрасна няня”.
14.20 “КВК”.
16.50 “Вечiрнiй квартал”.
18.50 Х/ф “Статський радник”. (2
категорiя).
21.40 Т/с “Надприродне”. (2 категорiя).

ÍÒÍ

05.40 М/ф “Слiдами бременських
музикантiв”.
06.30 Т/с “Мосгаз”.
11.30 “Легенди карного розшуку”. СМЕРШ.
Полювання на щурiв.
12.00,03.00 “Агенти впливу”.
13.00 “Найкращi бої братiв Кличкiв”.
15.10 Т/с “Таємницi слiдства 9”.
19.00 Т/с “По гарячих слiдах 2”.
22.45 “Крутi 90-тi”.
23.45 Т/с “Кримiналiсти: мислити як злочинець”. (2 категорiя).

ÒÅÒ

06.00 Єралаш.
07.10 М/с “Ескiмоска”.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
08.35 М/с “Смiшарики. Пiн-код”.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Даша-дослiдниця”.
10.05 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
10.40 М/с “Фiксики”.
11.00 М/ф “Монстри на островi 3D”.
12.50 М/ф “Артур i вiйна двох свiтiв”.
14.50 Х/ф “Незвичайнi пригоди Адель
Блан-Сек”.
17.10 Одна за всiх.
18.10 Моду народу.
20.00 Вiталька.
22.00 Пiвденне Бутово.
23.00 Х/ф “Любий Джон”. (2 категорiя).

ÒÂi

06.00,08.00,01.00,03.00 Музичний автомат.
07.00,04.30 Музика для дорослих.
08.30,17.00 Iсторичнi хронiки з М. Сванiдзе.
1940р. Маршал Семен Тимошенко.

17.00 Хіт-парад
18.00 Наші вітання
19.00 «Розкішні мандрівки»
19.30 «Музичні делікатеси»
20.10 «Живу-люблю» Надія ШестакКрутова
22.00 Х.ф. «Чотири листи фанери»

Неділя, 22 вересня

08.00 Новини Європи
08.40 Час-Тайм
09.00 Повнота радості життя
09.30 «Справжня ціна»
10.00 Дім книги
10.15 Пряма трансляція Божественної Святої Літургії з Архикатедрального Собору УГКЦ
м.Тернополя
12.00 М.ф.«Попелюшка»
13.30 «Чарівний ключик»
14.00 «Сільський календар»
14.30 Власна думка
15.30 «Про нас»
15.45 Новітні впровадження в медицині Тернопільщини
16.00 «Формула здоров’я»
17.00 Вікно в Америку
17.20 «Індекс небезпеки»
18.00 Наші вітання
19.00 Провінційні вісті
19.40 Хіт-парад
22.00 Х.ф. «Довірся чоловікові»

ТТБ
Понеділок, 16 вересня
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Відверті діалоги”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Мамина школа”
12.30 Д/Ф “Павло Тичина”
12.55 «Цей красивий Крим»
13.00, 16.00, 19.00, 22.00, “Вісті ТТБ”
13.30 “Словами малечі про цікаві речі”
13.45 “Пройди світ”
14.15 «Від класики до джазу»
14.25 “Спадщина”
15.00 “Кіноісторії нашого часу”
15.30 “Звитяга”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Юні експерти”
16.45 “До речі, про речі”
17.00 “Новини України”
17.15 “100 шедеврів”
17.30 “Випробуй на собі”
17.55 “Гуморинка на хвилинку”
18.00 “В об’єктиві ТТБ”
18.30 “Західний експрес”
19.45 “Храми Поділля ”
20.00 “Кобзар єднає Україну”
20.15 “Будьте здорові”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Людина з чистою совістю”.ч.1
21.30 “Урок… для батьків”
22.45 «Геологічні пам’ятки Київщини»
23.00 Октет “Орфей”.ч.1
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09.30,16.00 Навколо свiту.
10.30,13.30 Правдивi iсторiї. Екзорцист,
2 с.
11.00,18.30 Aрт City.
11.30,21.00 “Ч/Б”.
12.30,20.00 Homo sapiens.
14.00 Лекцiї i подiї.
18.00 World Stories. Мiжнароднi кореспонденти.
19.00,23.00 Вiдверто з В. Портниковим.
22.00,02.00 Зелена лампа.

Òîíiñ

06.00 Х/ф “Гори, гори, моя зiрко”.
07.35,20.10 “Кумири”.
07.50,20.00,05.50 “Цивiлiзацiя Incognita”.
08.00 “Соцiальний пульс вихiдних”.
08.25,18.55 “Погода”.
09.00,19.00 Генерали.
10.00 “Будь у курсi!”
10.40 “Щоденник для батькiв”.
11.15 Х/ф “Зимовий вечiр у Гаграх”.
13.10 За сiм морiв.
15.00 Д/с “Китай: трiумф i потрясiння”.
16.00,23.50 Д/с “Народженi вбивати”.
17.00 Д/с “Самобутнi культури”.
17.50 “Таке спортивне життя. Вадим Гутцайт”.
18.30,05.00 “Свiт за тиждень”.
20.40,05.25 “Свiтськi хронiки”.
21.10 Мiй син - Андрiй Краско.
22.10 Х/ф “Осiннiй детектив”. (2
категорiя).

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)

05.00,09.00,11.00 Новини.
05.10 “Генiї i лиходiї”.
05.35 Комедiя “Дивний характер”.
07.05 “Армiйський магазин”.
07.40 “Смiшарики. ПIН-код”.
07.55 “Здоров`я”.
09.10 “Непутящi замiтки”.
09.35 “Поки всi вдома”.
10.30 “Фазенда”.
11.15 Т/с “Синi ночi”.
13.30 “Єралаш”.
13.45 “Є тiльки мить...” В гостях у Олега Анофрiєва.
15.45 “Ванга”.
16.50 “Льодовиковий перiод”.
20.00 Недiльний “Час”.
21.00 “Надбання Республiки: Iрина Аллегрова”.
23.15 Бойовик “Єгер”

ÍÒÂ-Ñâiò

07.00,09.00,12.00 Сьогоднi.
07.20 Казки Баженова.
07.50 Їхнi вдачi.
08.25 “Перша передача”.
09.20 Їмо вдома!
09.55 “Диво технiки”.
10.25 Дачна вiдповiдь.
11.25 Золотий пил.
12.25 Т/с “Глухар. Продовження”.
“Палицi”. “В особливому порядку”.
“Хамелеон”. “Зiткнення”. “Траур”.
17.00 “Очна ставка”.
18.00 “Сьогоднi. Пiдсумкова програма” з
К. Поздняковим.
18.50 Т/с “Карпов”. “Дуже багато пи-

тань”. “Кiлер”. “Вхiдний квиток”.
“Бруднi iгри”.
22.25 Надзвичайна подiя. Огляд за тиждень.
23.00 “Вороги народу”.
23.50 “Промiнь Свiтла”.

Êàíàë «2+2»

06.00 М/ф.
08.00 “Обережно, модерн!”
10.00 Т/с “Мисливцi за старовиною”.
13.00 Т/с “Пригоди Мерлiна”.
16.00 Х/ф “Завтра не помре нiколи”.
18.40 Журнал Лiги Чемпiонiв УЄФА
2013-2014.
19.20 ЧУ 10 Тур. Динамо - Карпати.
21.30 “Профутбол”.
23.15 Х/ф “Фанат”. (2 категорiя).

Íàøå óëþáëåíå êiíî

06.30,12.30 Комедiя “Унiкум”. (6+).
08.00 “Плюс кiно”. (12+).
08.35,14.30 Х/ф “Гойя, або Тяжкий шлях
пiзнання”. (12+).
10.50,16.45 Детектив “Нiчна подiя”. (12+).
18.30,00.30 Х/ф “I на каменях ростуть дерева”, 1 i 2 с. (12+).
21.05,03.05 Х/ф “Перiкола”. (6+).
22.30,04.30 Драма “Сiрано де Бержерак”. (6+).

ªâðîñïîðò

07.45 Автоспорт. ЧC у класi Туринг. Судзука (Японiя). Warm-up.
08.15 Автоспорт. ЧC у класi Туринг. Судзука (Японiя). Заїзд 1.
09.15 Автоспорт. ЧC у класi Туринг. Судзука (Японiя). Заїзд 2.
10.15,14.15,14.30,20.00 Снукер. Шанхай
мастерс (Китай). Фiнал.
12.30,17.30 Стрибки на лижах. Лiтнiй Гранпрi. Алмати (Казахстан). HS-140.
18.00,01.00 Велоспорт. Тур Британiї.
Етап 8.
18.55 Inside the Team. Журнал.
19.00,23.30 Автоспорт. WEC. Остiн (США).
22.00 Бокс. Бiй за звання чемпiона свiту за
версiєю WBA. Перша напiвсередня
вага.
23.15,02.15 Мотоспортивний вiкенд.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

08.00,14.15,18.45 Новини.
08.10 Чемпiонат Iталiї. “Дженоа” “Лiворно”.
09.55 Чемпiонат Англiї. “Челсi” - “Фулхем”.
11.40 Чемпiонат Нiмеччини. “Шальке” “Баварiя”.
13.25,14.25 Чемпiонат Iталiї. “Сассуоло” “Iнтер”. Пряма трансляцiя.
15.25 “Futbol Mundial”.
15.55 Чемпiонат Iталiї. “Рома” - “Лацiо”.
Пряма трансляцiя.
17.55,18.55 Чемпiонат Англiї. “Ман. Сiтi” “Ман. Юнайтед”. Пряма трансляцiя.
19.55,07.00 “Англiйський акцент”.
21.00 “Журнал Лiги чемпiонiв”.
21.40 Чемпiонат Iталiї. “Мiлан” - “Наполi”.
Пряма трансляцiя.
23.40 Чемпiонат Iталiї. “Ювентус” - “Верона”.

Вівторок , 17 вересня

Четвер, 19 вересня

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”
13.30 “Кобзар єднає Україну”
13.45 “Новини України”
14.00 “Людина з чистою совістю”.ч.1
14.30 Д/Ф “Кримські терези”
15.00 “Економічне коло”
16.15 “Хатинка Василинки”
16.40 «Світло мудрості»
16.55 «Служба розшуку дітей”
17.00 “Новини України”
17.15 “Соціальні грані”
17.40 «Маленька перерва»
17.55 “Гуморинка на хвилинку”
18.00 “Cтудмістечко”
18.30 “ПрофStyle”
19.45 “Зона ризику”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Час реформ”
21.30 “Діловий ритм”
22.45 “Гра долі”
23.00 Октет “Орфей”.ч.2

7.00, 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 “Уряд на зв’язку з громадянами”
12.45 «Козацька звитяга»
13.30 “Надія є”
13.45 “Новини України”
14.00 “Людина з чистою совістю”.ч.2
14.30 “Бортництво”
15.00 «Осінні мініатюри»
15.30 “Фабрика ідей”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Іноземна для дітей”
16.55 «Служба розшуку дітей”
17.00 “Новини України”
17.15 «Історія одного експонату»
17.30 «Парламенти світу»
17.55 “Гуморинка на хвилинку”
18.00 “Загублені у часі”
18.30 «Пілігрим»
19.45 “Що робити?”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Час реформ”
21.30 “Розмова без нотацій”
22.45 “Гра долі”
23.00 «Монологи майстра Мирослава Вантуха» 2ч

Середа, 18 вересня

7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00, “Вісті ТТБ”
7.30 “Удосвіта”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Гра долі”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Соціальні грані”
12.25 «Міста твої, Житомирщино»
12.30 “Час реформ”
13.30 “Студмістечко”
13.45 “Новини України”
14.00 “Зона ризику”
15.00 “Удосвіта”
15.30 “Час змін”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Іноземна для дітей”
16.50 «Місто Колумба»
17.00 “Новини України ”
17.15 «Музейні скарби»
17.30 “Після школи”
17.45 «Мандри»
17.55 “Гуморинка на хвилинку”
18.00 “Думки вголос ”
18.30 “Надія є”
19.45 «Дорога до храму»
20.00 “Економічний інтерес”
20.15 «Козацька звитяга»
20.30 «Просто неба»
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Людина з чистою совістю”.ч.2
21.30 “Енергоманія”
22.45 «Кіноконцерт»
23.00 «Монологи майстра Мирослава Вантуха» 1ч
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П’ятниця, 20 вересня

7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00, “Вісті ТТБ”
7.30 “Легенди Запоріжжя”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Гра долі”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 «Казки Миколаївського зоопарку»
12.30 “Час реформ”
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 «Поліська світлиця»
17.30 “Сяйво віри”
17.55 “Гуморинка на хвилинку”
18.00 «Образки минулого»
18.30 “Назбиране”
19.45 “Західний експрес”
20.00 «Азбука ремесел»
20.20 «Історичні постаті»
20.45 “Вечірня казка”
21.00 «Співаю тобі Україно»

21.30 “Абетка здоров’я”
22.45 «Історія кіно»
23.00 “Мамина доля”

Субота, 21 вересня
7.00 “Вісті ТТБ”
7.30 «Історичні постаті»
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 «І свій шлях широкий»
13.45 “Новини України”
14.00 «Моя пісенна сповідь»
14.30 «Бали століть»
15.00 “Театральні зустрічі”
16.00 “Скарби роду”
16.30 “Країна талантів”
17.00 Х.ф. “Королівство кривих
дзеркал”
18.30 «Обери життя»
19.00 “Панорама подій”
19.30 “Смак життя”
20.00 “7 природних чудес України”
20.15 “Спортивні меридіани”
20.30 “Допомагає служба зайнятості”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Поклик таланту ”
22.00 «Мова про мову»
22.30 «Осінні долеспіви»
22.45 «Гра долі»
23.00 “Від класики до джазу”
23.30 «А у нас кіно знімали»

Неділя, 22 вересня

7.00 “Панорама подій”
7.30 “Подорожні замальовки”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Крізь призму часу”
10.15 “Країна талантів”
10.45 “Словами малечі про цікаві речі ”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Допомагає служба зайнятості”
12.15 “Спортивні меридіани”
12.30 “Дитячі забави”
13.30 “Смак життя”
14.00 “Від класики до джазу”
14.30 «Імена в історії»
14.45 “7 природних чудес України”
15.00 “Поклик таланту ”
16.00 “Мамина школа ”
16.30 “Театральні зустрічі”
17.30 «Ми Українські»
17.55 “Гуморинка на хвилинку”
18.00 “Пройди світ”
18.30 “Азбука смаку”
19.00 Х/ф «Приборкувачка тигрів»
20.35 “Музична хвиля ТТБ”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Відверті діалоги”
22.00 “Скарби роду”
22.30 Жарт-клуб “Побрехеньки”
23.00 «Будьмо знайомі»
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Наш ДЕНЬ nday.te.ua

Смачна сторінка

ГРУШІ, мов золоті ліхтарики,
СЛИВИ – з фіолету коралики,
осінь дарує, частує, запрошує...

П

рохолодою повіяли перші осінні дні. У садах
господарює вересень. Синіми очиськами зирять
з-поміж листя сливи, ще підставляють жовті
боки до сонця груші. На ринках продають «другий»
урожай малини. А в декого ця смачна й корисна ягода
дозріває і на власних дачах та городах. Тож поки не
пізно, смакуйте дарами осені. «Наш ДЕНЬ» підготував
для вас різноманітні рецепти тортів, запіканок, та
інших десертів, а ще – наливок й екзотичних
салатів. Смакуйте на здоров’я! Поділіться
і своїми випробуваними рецептами
улюблених страв.

Грушева шарлотка

Потрібно: для тіста – 0,5 скл. борошна, 2 яйця, 1
скл. цукру, 0,5 пакета розпушувача, 2 ст. л. сметани.
Для начинки: 5 середніх груш (бажано твердих), смажені й подрібнені волоські горіхи.
Приготування: збити міксером яйця, цукор та
розпушувач. Додати борошно, сметану і знову ретельно збити. Завдяки сметані шарлотка вийде дуже ніжною.
Груші
почистити, нарізати шматочками і збризкати лимонним соком та посипати горіхами. На промаслене деко викласти груші, залити тістом і випікати при температурі 160-180 градусів до готовності.

Салат «Оригінальний»

Потрібно: 3 грушки, кілька листків салату, скибка дині, сік лимона,
100 г салямі, 0,5 скл. сметани, 2 ст. л. майонезу, зелень петрушки.
Приготування: листя салату викласти на плоску таріль. Грушки покраяти на маленькі кубики, диню – соломкою. Салямі нарізати тоненькими шматочками. На листя салату викласти грушки, диню, скропити соком лимона. Зверху покласти салямі. Салат полити соусом з майонезу та
сметани, посипати петрушкою.

Груші в соусі з білого вина

Потрібно: 4-6 груш, 100 г білого вина, 100 г сметани, 100 г цукрової
пудри, 40 г масла.
Приготування: помиті й очищені груші розрізати на 4 частини, видалити насіння. Розтопити масло, додати цукрову пудру, перемішати
і покласти груші. Поставити на слабкий вогонь і, коли, підрум’яняться,
влити вино. Тушкувати кілька хвилин під кришкою. Коли груші стануть
м’якими, зняти з вогню і влити сметану. Через хвилину викласти на тарілочки. Подавати, як у гарячому, так і в холодному вигляді.

Пиріг з грушами в кокосовій глазурі

Потрібно: масло вершкове – 50 г, цукор – 50 г, яйця курячі – 2 шт., щіпка солі, сир домашній – 150 г, борошно пшеничне – 100 г, крохмаль картопляний – 50 г, розпушувач для тіста – 1 ч.л., груші – 4 шт. Для глазурі:
масло вершкове – 100 г, цукор – 150 г, молоко – 3 ст.л., кокосова стружка – 80 г.
Приготування: масло розтерти з цукром. По одному додати яйця,
збити. Додати сир. Борошно змішати з крохмалем, сіллю, розпушувачем,
просіяти і додати в масу. Все добре перемішати. Тісто липке, викладалти за допомогою ложки, форма діаметром 21 см., дно вистелити папером
для випічки, а боки форми змастити маслом і притрусити борошном. Груші почистити від шкірки та порізати, викласти на тісто. Готуємо глазур:
масло, цукор і молоко поставити на вогонь і, помішуючи, довести до повного розчинення цукру. Додати кокосову стружку і все довести до кипіння. Повинна вийти солодка густа маса. Вилити зверху на груші. Поставити форму в розігріту духовку 180 градусів на 40 хвилин.

Яблучно-ванільні кекси з грушами

Потрібно: борошно – 1,5 скл., цукор – 1 скл., яйця курячі – 2 шт., розпушувач тіста – 1,5 ч.л., масло вершкове – 5 ст.л., олія соняшникова – 1/4
скл., пюре яблучне – 1/2 скл., дрібка солі, ваніль, груша – 1 шт.
Приготування: змішати всі інгредієнти для кексів, крім груш, розлити тісто по формочках (виходить 12 кексів). Зверху викласти ребром тонко нарізані скибочки груші. Випікати біля 20 хв. при 180С.

Груша натуральна у власному соку

Зрілі і тверді груші очистити від шкірки, нарізати шматочками і щільно вкласти в банки по «плічка». У кожну банку покласти цукор і лимонну
кислоту (з розрахунку 2 ст. л. цукру та 4 г лимонної кислоти на 1 літрову банку). Стерилізувати в киплячій воді: півлітрові банки - 15 хв., літрові - 20-25 хв., дволітрові - 25-40 хв.

Повидло грушеве

Потрібно: 1 кг груш, 400-500 г цукру, 4 г лимонної кислоти.
Приготування: зрілі плоди груші очистити від шкірки, нарізати частинками, видаляючи серцевину, покласти в друшляк (або марлю) для
бланшування. Налити в каструлю 2-3 склянки води, помістити в неї
друшляк з грушами і тримати їх до повного розм’якшення. Пропарені
плоди протерти через сито, змішати з відваром, помістити в каструлю і
тримати на вогні, поки не зменшиться вдвічі. Потім додати цукор і варити до готовності. Розкласти в банки в гарячому вигляді і закрити.

Пиріг «Малинове диво»

Потрібно: для тіста – 200 г свіжої малини,
200 г цукру, 3 яйця, 1 скл. борошна, 1ч.л. соди.
Для крему: 200 г свіжої малини, 200 г цукру або
згущеного молока, при бажанні – 100 мл густих
вершків або сільської сметани.
Приготування: всю малину (400 г)
розтерти дерев’яним товкачиком або у блендері
до однорідної маси. Яйця збити з цукром,
додати половину (200 г) малинової м а с и .
Всипати борошно, змішане з
содою. Перемішати. Отриману
пишну масу, вилити у форму,
попередньо змазавши її дно.
Поставити в розігріту
до 220 градусів духовку
приблизно на 30 хв.
Тим часом зробити
крем для просочення:
200 г малинової маси, що
залишилася, розмішати зі
згущеним молоком або цукром.
Корж вийняти з духовки й одразу
розрізати на два. Гарячі коржі змастити
2/3 маси для просочення. Тим, що залишилося,
покрити верх пирога. За бажання у другу частину

Пиріг зі сливами

Потрібно: для тіста – 500 г борошна, цукру
– неповна склянка, жиру (маргарин чи вершкове масло зі смальцем – 1:1) – 120 г, 1 яйце, терта
цедра з невеликого лимона, ванільний цукор – 1
пакетик, по дрібці соди та солі, лимонної кислоти – на кінчику ножа. Для начинки: сливи – 1 кг
(помити, вийняти кісточки).
Приготування: половину тіста розкачати, викласти з «бортиками» на попередньо змащену
маргарином форму чи деко, розкласти сливи без
соку, посипати цукром (3-4 ст. л.) та меленою корицею (за смаком). З другої половини тіста розкачати тонкі джгутики і прилаштувати зверху у
вигляді решітки. Змастити пиріг яйцем, випікати
в розігрітій духовці на середньому вогні. Розрізати охолодженим.

Сливовий штрудель

Потрібно: 250 г борошна, щіпка солі, 1 кг
слив, 70 г вершкового масла, 20 мл соняшникової
олії, 50 г цукру, 50 г панірувальних сухарів, 1 яйце,
щіпка кориці з ваніліном, 25 г цукрової пудри.
Приготування: Розм’якшуємо в мисці вершкове масло, просіваємо до нього борошно, додаємо трохи води, солі за смаком і замішуємо тісто гарненько. Потім ставимо його вбік на
30 хвилин, накривши перед цим рушником. Далі тонко розкачуємо тісто
на столі. Чекаємо, щоб воно трохи підсохло, і збризкуємо його
соняшниковою олією.
Готуємо начинку для
штруделя. Зі слив виймаємо
кісточки. Акуратно змішуємо їх з ваніліном, корицею, сухарями, цукром і одним розбитим курячим яйцем. Викладаємо її на середину
розкатаного тіста і звертаємо його рулетом. Змащуємо маслом деко і поміщаємо на нього штрудель. Випікаємо
в духовці до повної готовності на середньому вогні. Після цього дістаємо з духовки, трохи охолоджуємо, нарізаємо порційними шматками і посипаємо цукровою пудрою.

Сливи мариновані

Приготування: сорти сливи «Угорка» або
«Ренклод» промити, відкинути на друшляк чи
сито, щоб добре просохли. Наколоти гострою
дерев’яною «шпажкою» в кількох місцях до кісточки, щоб плоди не потріскалися й швидше про-

крему можна додати збиті вершки, але тоді
таким кремом потрібно змастити пиріг, коли він
охолоне. Верх пирога прикрасити цілими ягодами
малини. Пирогу бажано дати час просочитися.

Десерт «Перший поцілунок»

Потрібно: мартіні – 200 г, малина – 500 г,
шоколад (гарячий) – 400 г.
Приготування: малину залити гарячим
шоколадом, остудити, заморозити. Подавати з
мартіні.

Крильця в малиновому соусі

Потрібно: крильця курячі – 500 г,
малина, перетерта з цукром, - 1,5 ст.
л., томатний соус або кетчуп – 3 ст. л.,
майонез – 2 ст. л., часник – 2 зубчики.
Приготування:
крильця
помити
й
залити
всіма
інгредієнтами. Часник видавити.
Дати крильцям замаринуватися
мінімум 4 год. Ще краще
залишити маринуватися крильця
на ніч у холодильнику.
Запікати в духовці при температурі 170
градусів упродовж години. Якщо крильця швидко
зарум’яняться, накрийте їх фольгою.

сочилися маринадом. Скласти в промиті та пропарені банки і залити таким маринадом: склянку води й 0,5 скл. винного оцту влити в емальовану каструлю, додати 1,5 скл. цукру, невеликий
шматочок кориці (поламати), гвоздику та духмяний перець (за смаком). Розмішати, щоб розтанув цукор. Поставити на вогонь і кип’ятити
10-15 хв. Після цього маринад охолодити й залити сливи. Банки накрити пергаментним папером
і обв’язати. Зберігати в холодильнику чи погребі.
Залежно від використання маринованих слив,
заливку можна готувати і без додавання прянощів.

Сливово-томатний соус

Потрібно: сливи (сорт «Угорка») – 1,5 кг, помідори – 1,5 кг, цибуля – 500 г, 5-6 середніх зубчиків
часнику, сіль, цукор, перець – за смаком.
Приготування: перестиглі сливи промити, вийняти кісточки, додати воду (на 1 кг
слив – склянка) й нагріти. Спілі помідори помити, нарізати скибочками в каструлю, нагріти
до розм’якшення, протерти. Сливове й томатне
пюре змішати, додати дрібно порізану цибулю й
уварити на невеликому вогні до половини об’єму.
Додати тертий на дрібній тертці часник, сіль,
цукор, мелений чорний та червоний перець і кип’ятити ще 5-7 хв. Киплячим розфасувати в банки, закатати.

Наливка
(старовинний рецепт)

Бутиль наповнити стиглими, трохи припеченими сливами, залити міцною горілкою і настоювати в теплому місці два місяці. Цукор додавати за смаком.

Галушки зі сливами

Потрібно: 500 г картоплі, 3
ст. л. борошна, 1 яйце, 400 г слив,
3 ст. л. цукру, кілька ст. л. сухарів,
2 ст. л. вершкового масла або олії,
сіль, ванільний цукор.
Приготування: варену картоплю пропустити через м’ясорубку, вбити до неї яйце, посолити і змішати з борошном. Тісто добре вимішати, сформувати довгий валик і нарізати ножем
шматочки середньої товщини. В кожному з них
посередині зробити заглиблення, покласти туди
сливку (кісточку вийняти), трошки посолодити.
Галушки загорнути і варити в киплячій підсоленій воді 10 хв. Готові галушки обкачати в підсмажених на маслі сухарях і подавати до столу, посипавши ванільним цукром.

Дозвілля
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До уваги рекламодавців!
Приватне оголошення
у газеті “Наш ДЕНЬ“ - 5 грн.,
комерційне - 10 грн.
ПРОДАЮ

Два капітальних цегляних гаражі (одно- та
двоповерховий) на масиві «Східний» у кооперативі «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

Українські анекдоти

Відповіді

Курйоз

К

Наш ДЕНЬ

Громадсько-політичний тижневик.
Свідоцтво про державну реєстрацію ТР
№ 601- 201Р, видане 17 травня 2013 р.
Індекс видання – 68710.
Засновник і видавець Кушнірук З.А.

На Алясці здійснили
замах на життя кота-мера

іт Стаббс, який займає
посаду почесного
мера міста Талкітна на
Алясці (США), зазнав нападу,
повідомляє CNN.
Почесного мера міста покусав пес.
Стаббс отримав чимало серйозних
травм, у тому числі переломи кісток
грудини, розрив легені і рвану рану
на боці. Тому «посадовця» довелося
госпіталізувати.
Медики вже витягли плевральну дренажну трубку, через яку «мер»
дихав. Тепер він робить це самостій-

Редактор - Зіна КУШНІРУК.

но. Однак його стан ветеринари оцінюють як важкий. І наразі не вказують дату, коли голова адміністрації
населеного пункту буде готовий до
виписки.
Варто нагадати, рудий кіт Стаббс
став мером Талкітни у 1997 році.

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

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

Одна із заповідей для українця: не кради!
Уряд не любить конкуренції.
***
Страшний сон вчительки української мови:
Азаров - диктує, Янукович - пише.
***
Заробітна плата в Україні - як китайська дитяча іграшка: десять хвилин побавився, зламалася, - і чекаєш наступної.
***
Дзвінок з поліцейської дільниці в російське
посольство:
- Там не ваша людина спить на лавці в парку
без документів?
- Він тверезий?
- Ні! Поряд стоїть пляшка!
- Допита?
- Не допита!
- Це не наша людина!
***
Перш, ніж закохатися з першого погляду, перевірте зір.
***
- Тату, сьогодні в нас у школі скорочені батьківські збори.
- Як це - скорочені?
- Ти, я і директор.
***
Учитель історії у сільській школі, якому учні
щороку копали картоплю, вирвав з усіх підручників параграф про скасування кріпосного права у 1861 році.
***
Чим краще запивати страви мексиканської
кухні?
- Текілою.
- А німецької?
- Пивом.
- Італійської?
- Вином.
- А російської?
- А російську кухню не запивати треба, а закушувати!
***
Зустрічаються дві 80-річні жінки. Одна іншій каже:
- Чула, в місті новий інтимний магазин відкрили?
- Продовольчий чи господарський?
***
Дзвонить телефон. Слухавку підняв батько
трьох доньок. Ще не встиг відповісти, як голос
на іншому кінці проводу ласкаво запитав:
- Це ти, моє жабенятко?
- Ні, - відповідає він, - власник ставка.
***
Абсолютно неправильно казати: «У жінки
видався поганий ранок».
Правильніше: «Ранок не склався у всієї родини».
***
Якщо з незрозумілих причин не спрацьовує
жіноча логіка, то відразу ж на допомогу їй приходить жіноча фантазія, яка контрольним пострілом добиває чоловічий мозок.
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Антонівна, р/р №26006010939623,
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Думки авторів можуть не
збігатися з позицією редакції.
Редакція залишає за собою право
редагувати та скорочувати
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рецензуються і не повертаються.
Відповідальність за зміст
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До зустрічі, казковий

ГОРОСКОП

ВІДНЮ!

з 11 до 17 вересня

Овен

Інтуїцiя нiколи вас не пiдводить.
Навiть якщо ви вважаєте, що робите помилку, все одно йдiть обраним
шляхом. А тi, хто сумнiвався у ваших
здiбностях, звертатимуться до вас запорадами.

Телець

Ще побачимось,
пані Австріє!

Ч

Близнюки

арівні віденські
вулички пахнуть
кавою і це надає
їм особливого шарму
та романтизму.
Хіба можна не
заглянути сюди?
А я шалено люблю
запашну міцну каву.
Філіжанка улюбленого
напою, цукерки «Моцарт», шматочок
струдля «Захер» (цей шоколадний бісквіт з
абрикосами називають також тортом).
Ооо! Кажуть, рецепту найсмачнішого
віденського струдля 300 років! Будете у
Відні, обов’язково скуштуйте цю смакоту.

Мешканці австрійської столиці не люблять поспішати. Квапляться лише туристи.
Адже в цьому дивовижному місті стільки цікавого! Розкішні палаци, а їх тут більше 150! Понад 60 храмів! 27 замків! Понад сотня музеїв! Величні площі, живописні вулиці, сквери,
фонтани, пам’ятники…
Старовина і сучасність,
високе мистецтво і кіч…
Тут все переплелося,
створивши неймовірну
атмосферу краси, вишуканості, загадковості.
Колишня столиця
Австро-Угорської імперії вражає своєю величчю,
розкішшю, аристократизмом, вишуканістю, елегантністю. Недарма Відень є одним із найчарівніших міст
світу. Його ще величають
серцем Європи.
Австрійська столиця місто музики. Тут творили

такі композитори, як Штраус, Моцарт, Бетховен, Гайдн.
Віденський філармонійний
оркестр є найкращим у світі. А державний оперний театр «Штатсопер» - музичною Меккою. Мюзикли, виставки, фестивалі… У цьому
місті постійне відчуття свята.

Для поціновувачів архітектурних та історичних
пам’яток - резиденція династії Габсбургів - Хофбург
з музеєм Сісі - імператриці
Єлизавети. Із Хофбурга Габсбурги правили імперією.
Прекрасний замок Шонбрунн - колишня літня резиденція імператорів. Тут
можна відвідати зал, у якому Моцарт грав для імператриці Марії Терезії. Палац
Бельведер, де можна побачити пишноту сім’ї Габсбургів. Готичний Собор Святого
Штефана, у якому зберігається чудотворна ікона Богородиці. Собор - національний символ Відня та Австрії і одна з видатних кафедральних споруд у світі.
Варто прогулятись розкішним бульваром Рінгштрассе, який також є визначною пам’яткою Відня. Довжина вулиці - чоти-

Ви можете необдумано чинити, зокрема, це стосується робочих моментiв.
Постарайтеся поставити на одну шальку вагiв хвилинну слабкiсть, а на другу
– можливi наслiдки, i тiльки пiсля того
варто робити якiсь висновки.

Тиждень буде цiкавим i насиченим.
Зараз чудовий час для розвитку, не зайвим буде отримати другу освiту чи
записатися на курси. У вихiднi вам захочеться побути на самотi, привести
думки i почуття до ладу.

Рак

Не намагайтеся примусити себе
дiяти – зараз це не дасть бажаних
результатiв. Якщо ви вирiшили залучити до роботи друзiв, не гайте часу
– завдяки цьому ви отримаєте хорошi
прибутки.

Лев

Фортуна може зробити несподiванi
подарунки, але вiд вас залежить, як
ними скористатися. Середина тижня
сприятлива для нових справ i розвири кілометри. За монар- тку прихованих можливостей.
хії це було улюблене місДіва
це прогулянок віденців.
Попереду насичений тиждень,
Модниці-аристократки
смiливо
плануйте будь-якi справи. Ви
демонстрували свої туазумiєте
домовитися
з оточуючими з
лети, а поважні пани обприводу
спiльних
дiй.
Керiвництво
говорювали політичні нарештi помiтить вашi старання.
події. Неподалік РінгшТерези
трассе знаходиться будиРобiть ставку на колектив, команднок, де жив Бетховен.
Візитівкою Відня є фі- ну роботу. Не зациклюйтеся на староакри. Кінні екіпажі дуже му, шукайте альтернативних шляхів.
популярні серед турис- Бiльше спiлкуйтеся, нові враження
тів. А які коні! Породисті, пiдуть вам на користь. Колеги i друзi
граційні! Віденці кажуть: не дозволять вам сумувати.
фіакри - це ностальгія за
Скорпіон
старими добрими часаЗараз не кращий перiод для номи імператора Франца- вих справ, краще завершити те, на що
Йосифа, релікт від імпе- нiколи не вистачало часу. Друзi внерії. І якщо ви хоча тріш- суть корективи у ваше життя, прислуки романтик, подаруй- хайтеся до їхнiх порад. Несподiвано
те собі кінну прогулянку. для себе ви вiдкриєте в собi новi
Уявіть, ви їдете на бал… можливостi.
Адже Відень - ще й столиця
Стрілець
балів і вальсів.
У вас буде достатньо сил, щоб
Самі ж віденці люблять
здiйснити
намiчене. Новi знайомi
їздити на велосипедах: кофiнансово
пiдтримають
вашi проекти.
рисно для здоров’я і для
Наприкiнцi
тижня
варто
уникати
будьекології. У місті багато
яких
ризикiв.
трамваїв. Транспорт вражає
чистотою і комфортом. ДоКозеріг
роги «бабці Австрії» - ідеВи повернетеся до невирiшених
альні.
справ, якi все–таки треба закiнчити.
Гордістю віденців є пар- Беріться за роботу з гарним настроєм
ки, сади, сквери. Місто над- – і все складеться якнайкраще. У вихідзвичайно багате на зелень, ні відпочиньте з сім’єю.
квіти. У Народному парку
Водолій
росте 400 сортів троянд. ДиЗараз
можуть
вiдбутися
вовижжя! А Віденський ліс!
найнесподiванiшi
подiї.
Корисним
Пригадуєте «Казки Віденського лісу» - відому мело- буде спробувати себе в чомусь новому.
дію Штрауса? Цей ліс ста- Будьте простiшими, i люди потягнутьрезний - йому тисяча років. ся до вас.
…Час квапить, а хочеться,
Риби
шалено хочеться ще побути
Плани, помноженi на iнiцiативу, дав цьому місті. Тож, до зустрі- дуть непоганi результати. Налаштуйчі, казковий Відню! Ще по- теся на серйозний лад, тодi вдасться
багато чого зробити. Настав час сконбачимось, пані Австріє!
Ольга ЧОРНА. центруватися на роботi, вiд вас залеФото автора. жить фiнансове благополуччя сiм’ї.

