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Наш
Заснований у червні 2013 року

18 вересня - хмарно, вдень силь-
ний дощ, температура повітря вночі 
11-12, вдень 9-10 градусів тепла. Схід 
сонця - 6.57, захід - 19.25.   

19 вересня - хмарно, вранці дощ, 
температура повітря вночі 8-9, вдень 
10-11 градусів тепла. Схід сонця - 6.58, захід - 19.23.

20 вересня - хмарно, у другій половині дня 
місцями дощ, температура повітря вночі 7-8, 
вдень 12-13 градусів тепла. Схід сонця - 7.00, за-
хід - 19.21.

21 вересня - хмарно з проясненням, вдень міс-

цями дощ, температура повітря вночі 7-8, 
вдень 14-15 градусів тепла. Схід сонця - 7.01, 
захід - 19.19.

22 вересня - хмарно, дощ, температура 
повітря вночі 9-10, вдень 11-14 градусів те-
пла. Схід сонця - 7.03, захід - 19.17.

23 вересня - хмарно, місцями дощ, температу-
ра повітря вночі 9-11, вдень 11-14 градусів тепла. 
Схід сонця - 7.04, захід - 19.14.

24 вересня - хмарно, вдень невеликий дощ, 
температура повітря вночі 8-9, вдень 11-13 граду-
сів тепла. Схід сонця - 7.06, захід - 19.12.

Погода в Тернополі й області

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

Триває передплата на тижневик «Наш ДЕНЬ»

індекс - 68710
(ціни вказані з послугами “Укрпошти»).

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

НАРОДНИЙ 
СИНОПТИК

19 вересня - спомин чуда архи-
стратига Михаїла. Починаються 
ранкові Михайлівські примороз-
ки. 21 вересня - Різдво Пресвятої 
Богородиці. Якщо погода сприят-
лива, осінь буде теплою. 22 верес-
ня - день осіннього рівнодення: ніч 
рівняється з днем і збільшуєть-
ся. Це явище вважається астро-
номічним початком осені.

 10-11  стор.
Життєві історії 
від Зіни Кушнірук

4 стор. 4 стор. 20 стор.

Детальніше - 
2 стор. 

Кооператив - 
комунальне підприємство - 

міська влада,

Двічі подумайте 
перед тим, як 
відчинити, коли 

до вас у двері стукає 
незнайомець у білому 
халаті з портфелем у 
руках, називає себе 
лікарем і пропонує диво-
медикаменти від усіх 
хвороб.

Як повідомили у секторі 
зв’язків з громадськістю УМВ-
СУ в області, ще з порога псев-
долікар розповідає страхіття 
про чергові епідемії та нові не-
безпечні штами вірусів. Далі 
заспокоює, мовляв, не все без-
надійно і пропонує придбати 
диво-ліки.

Можливий інший варіант. 
Шахрай турботливо розпитує 
про стан вашого здоров’я, ці-
кавиться самопочуттям роди-
чів. Звичайно, ідеально здоро-
вих людей у наш час немає, на 
це лиходій і розраховує. У ньо-

го обов’язково знайдуться пі-
гулки, добавки до їжі чи маса-
жери, які необхідні саме при 
вашому діагнозі. «Лікар» про-
демонструє дивовижні влас-
тивості свого товару, запамо-
рочить голову знижками та 
подарунками.

Міліціонери застерігають: 
нічого не купуйте! По-перше, 
людина у білому халаті, швид-
ше за все, не має жодного сто-
сунку до медицини, і є звичай-
нісіньким шахраєм. По-друге, 
не існує панацеї від усіх хво-
роб. Ви можете за невиправ-
дано великі гроші придба-
ти абсолютно непотрібну річ, 
та ще й нашкодити власному 
здоров’ю й поставити під за-
грозу життя рідних.

Якщо підозрюєте, що у вашу 
квартиру чи домівку навіда-
вся шахрай або ви потерпіли 
від лиходія, телефонуйте 102 у 
будь-який підрозділ міліції.

Не вірте шахраю у білому халаті 
і його диво-лікам

Петро Ландяк: 
«Утверджуймо  
Незалежність 
України 
реальними 
справами»

Чемпіон світу Володимир Кличко увійшов до 
трійки кращих боксерів світу незалежно від 
вагової категорії.

Наступний суперник Володимира Кличка “регулярний” чем-
піон WBA росіянин Алєксандр Повєткін займає 50-у позицію 
рейтингу.

Водійські 
посвідчення 
старого зразка 

можна буде не 
змінювати.

За це у вівторок проголосу-
вали 314 народних депутатів.

Зокрема, вони внесли зміни 
до відповідного закону, згідно 
з якими водійські посвідчення, 

видані з використанням блан-
ка СРСР, можуть бути замінені 
на посвідчення нового зразка 
за бажанням власника і у ви-
падках, передбачених чинним 
законодавством.

З 1 січня 2014 року водій-
ські посвідчення СРСР мали 
стати недійсними, - повідо-
мляє «Українська правда» .

Радянське – значить вічне?

Володимир Кличко - у топ-трійці 
рейтингу кращих боксерів планети

«ЗАВТРА
ПРИЇДУ»Я Але до наступної 

зустрічі треба було 
чекати стільки літ...

Останки солдатів 
австро-угорської 

армії знайшли 
на Тернопільщині

земля, 
де біла 
людина – 
дивина

Мадагаскар:
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Після «торгівельної війни» північна 
сусідка сподівається, що Україну спіткає 
торгова і фінансова криза. 

Експерт з українських питань Цен-
тру Східно-Європейських досліджень 
OSW (Польща) Аркадіуш Сарна висло-
вив думку: чим успішнішою буде євро-
інтеграція України, тим сильнішим буде 
тиск з боку Росії. Ряд вітчизняних полі-
тологів також вказують на це. 

Наразі з боку російських чиновни-
ків і політиків лунають негативні про-
гнози, мовляв, після підписання догово-
ру з ЄС - Україні в Європі буде погано, а 
в Митному союзі - навпаки - добре. Для 
нашої держави такі «пророкування» по-
винні стати імпульсом для якнайшвид-
шого зближення з Європою. З історії ві-
домо: чекати чогось доброго від Росії не 
доводиться. По-друге, Путіну не потріб-
на економічно сильна Україна. По-третє, 
Митний союз - це об’єднання деградую-
чих, феодальних економік, у яких не за-
хищені права людини і які нічого не вно-
сять у світову інновацію. Євросоюз, на-
томість, представляє собою передові 

економічні стосунки. Політичний кон-
сультант Олександр Палій констатує: 
«Євросоюз - це великий центр, що скла-
дає близько 23 відсотків світового ВВП, 
тоді, як Митний союз - ледве дотягує до 
трьох відсотків».  

ЄС повинен прискорити зближення з 
Україною, а також надати нашій державі 
практичну допомогу в економічній сфе-
рі - відкрити ринки й раніше замороже-
ну фінансову допомогу, аби країна могла 
ефективно протистояти тиску Росії на тлі 
«торгівельних воєн», заявила депутат Єв-
ропарламенту від Естонії Крістіна Ою-
ланд. «ЄС володіє значними сумами, які 
підготовлені для України, але вони замо-
рожені через низку технічних і бюрокра-
тичних причин. Думаю, у короткостроко-
вій перспективі може бути прийнято рі-
шення про надання цих коштів». 

Вона також застерегла: під час підго-
товки до Вільнюського саміту Європі та 
Україні потрібно бути готовими до но-
вих провокацій Кремля, який хоче будь-
якими способами зірвати підписання 
угоди про асоціацію.

Очевидно, одним із підтверджень 
цьому є намір Володимира Путі-
на призначити куратором російсько-
українських відносин Владислава Сур-
кова - екс-віце-прем’єр РФ, сірого карди-
нала Кремля. 

Дехто з вітчизняних політекспертів 
уже висловив занепокоєння з приводу 
особи Суркова, мовляв, він є небезпеч-
ною фігурою для збереження стабіль-
ності у питанні територіальної ціліснос-
ті України. Зокрема, голова «Громадян-
ського Комітету Національного Поря-
тунку» Павло Нусс призначення Сурко-
ва розглядає як посилення впливу Путі-
на на Крим. Сурков має досвід роботи у 
сфері комунікації російських ЗМІ та роз-
будові партійної структури. Він є одним 
із головних ідеологів партії «Единая Рос-
сия». А це означає, що сепаратистські на-
строї та русифікацію країн СНД певний 
час контролював саме Сурков, перебу-
ваючи на різних посадах, у тому числі й 
радником глави адміністрації Путіна. 

На переконання Павла Нусса, Росія 
посилюватиме тиск на Україну за допо-
могою інформаційних корпорацій, тем-
ники яких розроблятиме відділ Сурко-
ва. Також, прогнозують, помічник Путі-
на зосередиться на пошуку в Україні но-
вих проросійських політиків та створен-
ні для українців позитивного образу Єв-

разійського союзу.
На тлі останніх подій та очікуван-

ня потужного інформаційного тиску з 
боку РФ, дивною виглядає позиція уря-
ду Миколи Азарова, який замість пе-
редплатної кампанії розпочав перевір-
ку суспільно-політичних газет на наяв-
ність… порнографії. Таким чином уряд 
продовжує цілеспрямовано блокувати 
передплату газет і журналів на наступ-
ний рік. 

Палки в колеса видавцям ставить 
Держінспекція з контролю за цінами, ви-
суваючи нові вимоги щодо форми доку-
ментів, які подають на погодження. А та-
кож «Укрпошта», яка вкотре планує під-
няти тарифи на перевезення та перед-
плату. Доки триватиме «експертиза» 
- невідомо.  

Національна спілка журналістів 
України звернулася до Кабміну із спе-
ціальною заявою, вимагаючи припини-
ти блокування передплати. Експерти 
ж припускають: дії уряду можуть бути 
усвідомленими кроками з метою зни-
ження передплатних тиражів газет і 
журналів у рік президентської кампа-
нії та вважають це прямим наступом на 
свободу слова. Видавці, у свою чергу, го-
тують відповідне звернення до Євроко-
місії.  

Ольга ЧОРНА. 

Нагадаємо, прийняття місь-
крадою відповідного рішен-
ня було зумовлене численними 
зверненнями правоохоронних 
органів, які вказували на те, що 
гаражі, які розташовані на цій 
території, збудовані незаконно і 
не мають жодної відповідної до-
кументації.

У зв’язку з цим, сесія місь-
кради доручила підприємству 
«Тернопільбудінвестзамовник» 
укласти відповідні угоди на об-
слуговування безпосередньо з 
кожним власником гаража. Та-
кож підприємство зобов’язали 
привести у відповідність до ді-
ючого законодавства всю доку-
ментацію та  допомогти людям 
виготовити документи на спо-
руди, розташовані на цій тери-
торії.

Як зауважив, коментуючи 
ситуацію, міський голова Сер-
гій Надал, відколи земельна ді-
лянка закріплена за комуналь-
ним підприємством, увесь цей 

час воно несе відповідні витра-
ти: сплачує податок на землю, 
здійснює оплату за електро-
енергію, вивезення сміття та 
охорону. Донедавна збором ко-
штів займалося  і підприємство 
«Промінь», і кооператив «Аляс-
ка Авто». За словами Сергія На-
дала, ці кошти «осідали у кише-
нях аферистів». Члени гаражно-
го кооперативу спростовують 
таке твердження. Вони розпо-
відають, що люди добровільно 
платили гроші як членські вне-
ски в кооператив. Ніхто нікого 
не змушував це робити. 

Крім того, вони ставлять під 
сумнів слова міського голови з 
приводу того, що територія, на 
якій розташовані гаражі, нале-
жить «Тернопільінвестзамовни-
ку», адже судові процеси ще не 
завершилися. 

Мають члени гаражного коо-
перативу свою думку і щодо не-
бажання міської ради заключи-
ти відповідний договір з коопе-

ративом. Натомість, чиновники  
зобов’язали КП укласти його з 
кожним власником окремо, ма-
буть для того, впевнені люди, 
аби згодом легше було витісни-
ти  їх по одному з території. Та й 
термін договору невеликий.

Намагаючись знайти комп-
роміс, власники гаражів зверта-
лися до мерії з пропозицією за-
ключити договір оренди з га-
ражним кооперативом напряму, 
без посередників. При цьому ко-
оператив зобов’язувався спла-
чувати всі податки, здійснювати 
охорону і прибирання території. 

Однак компромісу досягти 
не вдалося, тому що, на переко-
нання людей, ця територія є ла-
сим шматком для будівельни-
ків.

Можливим варіантом урегу-
лювання ситуації члени коопе-
ративу також вважають затвер-
дження через сесію  договору 
суборенди між КП «Тернопіль-
будінвестзамовник» і гаражним 

кооперативом «Аляскою авто». 
Однак, ця пропозиція також за-
лишилася поза увагою влади. 

Останній випад переповнив 
чашу терпіння і люди вдалися 
до акції непокори. Нагадаємо, 
почалося з того, що увечері 12 
вересня з десяток  автовласни-
ків не змогли потрапити на свої 
стоянки через те, що, за слова-
ми водіїв, заїзд перекрили служ-
бовці охоронної фірми “Макси-
ма”.  Люди вимагали від  присут-
ніх міліціонерів, аби ті відреагу-
вали на дії невідомих осіб у чор-
ній формі, які перешкоджають 
їм потрапити на власну тери-
торію. Утім, правоохоронці зая-
вили, що забезпечують громад-
ський порядок. 

До речі, якщо вірити найма-
ним вартовим, то вони зізнали-
ся, що й самі не в курсі, що тут 
роблять. Мовляв, їм сказали – 
вони приїхали.

Відтак, близько сотні членів 
гаражного кооперативу виру-

шили до проїжджої частини на 
вулиці Леся Курбаса. Там, ходя-
чи взад-вперед по пішохідному 
переходу, вони влаштували ак-
цію непокори, вимагаючи склас-
ти протоколи на осіб, які не до-
пускали їх до власних гаражів.

Міліціонерам довелося пе-
рекрити дорогу. При цьому, як 
пояснив  перший заступник на-
чальника міськвідділу міліції 
Казимир Попіль,  злочину про-
тестувальники не чинили, адже 
ж нікому не заборонено перехо-
дити пішохідну доріжку.

Наразі справа з приводу си-
туації, що склалася, перебуває 
на розгляді у суді, який і пови-
нен розставити усі крапки над 
«і».

Утім, представники гараж-
ного кооперативу запевняють:,  
якщо їм надалі перешкоджати-
муть заїжджати у гаражі, вони 
пікетуватимуть не лише міську,, 
а й Верховну Раду. 

Світлана ВІТРОВА.
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Поки Росія готується до потужного інформаційного 
тиску на Україну,  уряд Азарова, замість 

передплатної кампанії, шукає у газетах… порнографію

Чим упевненіше Україна наближається до Європи, тим 
помітнішим стає хвилювання Москви. Останнім часом дії 
Кремля скидаються радше на істеричні, чим політично і 

економічно вмотивовані. Росія програє Заходу битву за Україну.      
І Путіна це дуже дратує.  

Власники гаражів у Тернополі обіцяють пікетувати 
не лише міську, а й Верховну Раду 
Півроку минуло з того часу, коли сесія 

міської ради, аби залагодити конфлікт 
навколо гаражів тернополян, що на вулиці 

Текстильній, вирішила передати займану ними 
територію на обслуговування  комунального 
підприємства «Тернопільбудінвестзамовник». 
Дещо раніше ця територія була в користуванні 
державного підприємства «Промінь». Та недавно 
пристрасті розгорілися з новою силою, коли 
власники гаражів не змогли поставити там свої 
автівки. В’їзд на територію їм перегородили 
охоронці однієї з приватних фірм. У відповідь 
власники гаражів перекрили рух транспорту по 
вулиці Володимира Великого.
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Для багатьох 
українців Данія 
асоціюється з 

образом казкового 
краю. Адже ця країна 
подарувала людству 
великого казкаря Ганса 
Крістіана Андерсена, а 
неофіційним символом 
держави є Русалонька, 
яка зустрічає людей на 
узбережжі Копенгагена. 
І саме в Данії, за різними 
дослідженнями, живуть 
найщасливіші люди. 

Як і в кожній європейській 
країні, є там і наші співвітчиз-
ники. У портовому містечку 
Вайле навіть діє клуб “Украї-
на”. Люди приїжджають сюди 
за сотні кілометрів, влашто-
вують святкування і просто 
спілкуються рідною мовою. 
Та об’єднала їх не лише нос-
тальгія. Вони знають: коли 
важко, допомога інших, іно-
ді зовсім чужих, людей буває 
рятівною. І тепер збирають 
гроші на лікування за кордо-
ном українських дітей.

Заснувала клуб колишня 
меш канка Тернопілля Ольга 
Волкова, з якою нам вдало-
ся познайомитися через соці-
альні мережі. Недавно у Вай-
ле вона разом з іншими укра-
їнцями організувала благо-
дійний концерт “феї піску” 
Ксенії Сімонової та вистав-
ку нашого земляка, художни-
ка Олега Шупляка, які заради 
хворих діток показали свою 
творчість у Данії.
Вчать дітей  
рідним традиціям

Ще вісім років тому Ольга 
Волкова жила у невеликому селі 
в Бережанському районі. За кор-
дон, як і більшість емігрантів,  
вона поїхала, щоб заробити гро-
шей.

– Коли збиралася в Данію, 
то знала, що буду доїти корів на 
фермі, й для мене це був період, 
який треба  пережити, – згадує 
Оля. – А потрапила майже в каз-
ку. Так, тут дорого, але я отри-
мувала щомісяця зарплату, мене 
вражали чудові парки, де данці 
люблять відпочивати у вихід-
ні зі своїми рідними. Взагалі, ба-
гато українців кажуть, що Данія 
створена для сім’ї. 

Саме там Оля зустріла і свого 
чоловіка – Андрій теж з України, 
з Луганська. Нині в них вже під-

ростає донька Вікторія. 
– Українців у Данії багато, 

за статистикою, близько 7,5 ти-
сяч, – розповідає Ольга. – Часто 
зустрічаю земляків з Тернопіл-
ля. Ті, хто приїхав раніше, мо-
жуть підказати, як краще офор-
мити різні документи, де шу-
кати роботу. Тож ми виріши-
ли об’єднатися, вчити дітей на-
шим традиціям. Цього року на 
Пасху була повна церква людей 
на українській службі. Коли ви-
йшли на вулицю, стали у вели-
ке коло й тричі сказали “Хрис-
тос Воскрес”, аж мурашки про-
йшли шкірою, що всі зібралися 
в чужому місті. 

Хоча зараз, каже Оля, знайо-
мі їй українці в Данії не почува-
ються заробітчанами. Вони жи-
вуть там, але не забувають про 
своє коріння. Самі ж данці, як 
правило, толерантні та добро-
зичливі й не роблять різниці 
між громадянами країни й іно-
земцями. Ольга, наприклад, ста-
жується в інстанції з охорони 
праці, за два роки матиме ди-
плом державного службовця. 
Допомогло їй у цьому знання 
мови. До речі, данська – доволі 

складна, й іноземців, які добре її 
вивчили, за це поважають.
Добро не знає кордонів

У Данії Ольга часто бачила 
в інтернеті, у сюжетах україн-
ських телеканалів розповіді 
про маленьких українців, чиї 
батьки не можуть оплатити до-
роге лікування. Чимало її знайо-
мих надсилали гроші таким ді-
тям. Коли з’явився клуб “Украї-
на”, робити це стало простіше. 

Сьогодні в ньому десятки на-
ших співвітчизників, допомага-
ють люди з інших країн. Благо-
дійні рахунки в Данії відкрива-
ють через поліцію, і кожен може 
побачити, яким діткам надій-
шла допомога. Добрі ініціативи 
підтримує місцева влада. Недав-
но клубу надали статус “народ-
ного”, і тепер він має змогу без-
коштовно знімати  приміщення 
у Вайле для різноманітних захо-
дів. 

За словами Ольги, органі-
зовуючи благодійні акції, вони 
прагнуть не лише зібрати гроші, 
а й познайомити Данію, яка ста-
ла їх другою домівкою, з україн-
ською культурою. Ксенія Сімо-
нова, переможниця шоу “Украї-

на має талант”, уже вдруге приї-
хала у Вайле з благодійним кон-
цертом. Цього разу з нею висту-
пала талановита група з Луцька 
“В.О.Д.А”.

У залі місцевого «Bygningen», 
де традиційно відбуваються 
різноманітні мистецькі захо-
ди, Ксенія показала своє неймо-
вірне шоу з малюнками на піс-
ку. Зал був заповнений людьми. 
Багато данців прийшли на кон-
церт того вечора, але, природ-
но, більшість були українці, де-
які приїхали за сотні кілометрів. 
Андерсен із Бережан  
викликав фурор 

З не меншою цікавістю люди 
оглядали виставку таланови-
того художника з Бережан Оле-
га Шупляка. “Наш ДЕНЬ” розпо-
відав своїм читачам про його 
картини-ілюзії або ж, як нази-
ває їх сам, двовзори, дивлячись 
на які, несподівано виявляєш 
приховані сюжети. Його вистав-
ку недавно презентували в Пе-
тербурзі, її чекають у Японії, Ко-
реї та багатьох інших країнах. 

У Данії художник побу-
вав вперше, але одразу завою-
вав любов її мешканців, які не 

думала, буду доїти корів на 
фермі, а потрапила в казку»

«Коли їхала в Данію, 

У чужій країні 
тернополянка  
не лише знайшла 
свою долю,  
а й згуртувала 
земляків,  
щоб допомагати 
українським 
дітям 

могли надивуватися портре-
ту Ганса Крістіана Андерсена, у 
рисах обличчя якого “заховала-
ся” казкова Русалонька.

У Вайле пан Олег предста-
вив понад 30 авторських репро-
дукцій своїх картин, зроблених 
на полотні. Більшість викупи-
ли, і частину коштів, як і гроші 
від продажу квитків на концерт, 
уже перерахували клінікам, де 
лікуватимуть чотирьох важко-
хворих діток.

Усього зібрали близько 27 
тисяч крон, тобто 3,5 тисячі 
євро. І нехай хтось подумає, що 
ця допомога є лише краплею в 
океані, але саме такі краплини 
добра допомагають врятувати 
не одне життя. 
Пишаються  
українськими талантами

Щоправда, європейцям не-
просто пояснити, чому україн-
ські діти не можуть отримати 
доступного і фахового лікуван-

ня у себе вдома. Коли ж вони ді-
знаються з преси про підкуп чи-
новників і суддів чи голосуван-
ня чужими картками в парла-
менті, у них волосся стає дибки.

Наші співвітчизники за кор-
доном – це своєрідна команда 
іміджмейкерів, які показують, 
що Україна – не корупція та 
злидні, а, насамперед, хороші та 
цікаві люди, глибока культура. 

Однак, повертатися на Бать-
ківщину вони не поспішають. 

–  Я плачу, коли чую пісні 
Квітки Цісик, та не вірю, що за-
раз зможу знайти себе на Бать-
ківщині, – каже Ольга. – Але я 
залишилася українкою і радію, 
що в нас є такі таланти.

А тим, хто, раптом, най-
ближчим часом планує побу-
вати у Вайле, можна порадити 
лише одне: обов’язково відвіда-
ти затишне арт-кафе у їхньому 
«Bygningen». Картини тернопіль-
ського художника прикраша-
тимуть його до жовтня. До того 
часу, сподіваються організатори, 
небайдужі люди викуплять і по-
лотна, що залишилися, і більше 
дітей отримає шанс на життя.

Антоніна БРИК.

Ольга Волкова проводить заняття з дітьми у клубі «Україна»

Картини Олега Шупляка

Концерт Ксенії СімоновоїЗ українками у Данії

Олег Шупляк (в центрі) під час виставки
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Милосердя – означає 
творити добро
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Як же розбудувати нашу незалежність, 
нашу державу?

Насамперед, старанно і відповідально ви-
конуючи свої повсякденні обов’язки. Як учи-
тель, який любить свою роботу, ретельно го-
тується до кожного уроку, засіваючи розумне, 
добре, вічне у душі, серця та уми підростаю-
чого покоління українців, аби  вони зростали  
морально, фізично та інтелектуально. У та-
кий спосіб він фундаментально докладається 
до розбудови нашої держави. Так само  лікар, 
небайдужий до чужої біди, чуйний та висо-
кокваліфікований, який постійно працює над 
своїм професійним зростанням, робить неоці-
ненний внесок в утвердження нашої держави. 
Це стосується також людей  інших професій, 
які закладають міцний фундамент і зводять 
стіни нашого спільного дому – України.

А як представники влади, високопосадов-
ці, депутати, чиновники повинні розбудову-
вати державу та зміцнювати її незалежність? 
І скільки серед них таких, котрі хоча б задуму-
ються над цим і  роблять щось конкретне? На 
жаль, їх не так багато. Навпаки, зростає число 
тих   висопосадовців, котрі щодня заглядають 
у кишені наших громадян  і  думають лише 
про те,  як отримати хабар. Хіба вони здатні  
утверджувати нашу державу та думати   про 
народ?! Переконаний, що ні!

 Дії  високопосадовців потрібно, в першу 
чергу, оцінювати через призму конкретних 
справ. Скажімо, аналізувати: чи спадає за  їх 
керівництва рівень  корупції; чи стають дії 
влади  більш зрозумілими та прозорими; чи 
легше пересічному українцю  вирішувати свої 
проблеми у владних коридорах, а чи навпаки 
все ускладнюється і людина натикається на 
стіну, яку найпростіше пробити з допомогою 
хабара… 

На мою думку, це один із  найважливіших 
критеріїв  оцінки чиновника, особливо ви-
сокопосадовця, який дає змогу зрозуміти: 
утверджує він незалежність України, чи, пере-
буваючи на тій чи іншій посаді,  лише зміцнює 
свою власну матеріальну базу.

Як би мали  розбудовувати державу Прези-
дент, Голова Верховної Ради, Прем’єр-міністр 
України? На моє  переконання, насамперед  
введенням в дію законів та  їх вдосконален-
ням. Для нас дуже важливо, щоб діяв закон, 
а не телефонне право чи вказівки згори! Це 
може відбутися лише за умови відкритос-
ті влади до суспільства та тісної   співпраці  з 
громадськими інституціями.

Проблемою Помаранчевої революції і її по-
водирів стало власне те, що вони не займали-
ся впровадженням у суспільне життя дії за-
конів та права. Аналогічним хибним шляхом 
пішли і теперішні керівники держави. Закони 
пишуть, постанови приймають, і все це заля-
гає   на полицях та припадає порохами. Зако-
нодавчі документи у нас  майже не працюють, 
а часто  використовуються високопосадовця-
ми  для  реалізації власних  інтересів або бо-
ротьби з конкурентами. 

На друге місце у визначенні пріорітетних 
завдань перших керівників держави, шляхом 

реалізації яких вони могли б докладатися до 
розбудови нашої незалежності, я ставлю еко-
номічну складову. Адже з користю для людей 
вона може бути  зреалізована  лише  у віль-
ному суспільстві, де на основі зростаючої ду-
ховності, культури та науки  розвиватимуть-
ся практичні  галузі народного господарства  

А як могли б утверджувати незалежність 
України чиновники дещо нижчого рангу, зо-
крема керівники областей? На прикладі Тер-
нопільщини спостерігаємо розбіжність інтере-
сів керівництва облдержадміністрації та облас-
ної ради. Своїми діями вони не лише не зміцню-
ють державність, а й гальмують її розвиток та 
утвердження. Аналогічна ситуація  є в інших ра-
йонах та  областях. На моє  глибоке переконан-
ня, мірилом оцінки їх роботи також має бути та-
кий індикатор, як корупція. 

Іншим критерієм  є створення  робочих 
місць:  зростає чи спадає рівень безробіття; 
які шанси має людини на  працевлаштування, 
чи можливо не лише  започаткувати власний 
бізнес (бо це справді просто), а хоча б робити 
в ньому  перші кроки. Чи також  підприємець 
побачить кругом непробивну стіну? А звідки 
візьмуться тоді робочі місця? Ось це є найго-
ловнішим, а його вирішення   лежить в пло-
щині реального, а не декларативного  став-
лення представника влади до простого укра-
їнця. Адже для чого його любити лише на сло-
вах, промовляючи «палкі» привітання на Дні 
Незалежності чи інших святах, а в будні не да-
вати  цьому «любимому» українцю нормаль-
но жити і працювати. 

Завдання влади якраз створювати умови 
для праці і для проживання, тоді українець 
буде бачити перспективу в рідному домі, в 
Україні. Тоді він буде тут працювати, біля сво-
їх дітей і рідних, та не шукати шматка хліба за 
кордоном. 

Петро ЛАНДЯК, 
голова Тернопільської 

обласної організації політичної 
партії «Громадянська позиція».

«Утверджуймо  
Незалежність України 
реальними справами»

Утвердження своєї держави та зміцнення її незалежності є справою честі 
та обов’язку кожного справжнього патріота, кожного українця. Українця 

не за паспортом, а за станом душі. Не «малого» українця, який  думає одне, 
говорить інше, а робить ще інше, як зауважив Блаженніший патріарх 

Любомир Гузар. Це справа українця, який  живе не лише  власними проблемами, 
а й переймається проблемами інших, заявляє про них на повний голос 

і прагне їх вирішувати. Ось тоді він стає  ВЕЛИКИМ УКРАЇНЦЕМ.

До кінця жовтня 
у Тернополі  
перевірятимуть 

якість надання житлово-
комунальних послуг. 

У міській раді вирішили сер-
йозно «взятися» за ЖЕКи через 
численні скарги, які надходять 
від тернополян на роботу цих 
установ.  

Основне гасло двомісячника: 
«Чистий під’їзд – чисте місто».

– Ми хочемо роз’яснити 
жителям будинків їхні права, 
обов’язки обслуговуючих під-
приємств і організацій щодо 
прибирання сходових кліток та 
прибудинкових територій, ре-
гулярного ремонту в під’їздах, 
освітлення дворів та місць за-
гального використання, – зазна-
чив міський голова Сергій На-
дал. – Також розповісти, скільки 
коштів збирає кожен ЖЕК і на 
що їх витрачає, перевірити, як 
звітує про це перед мешканця-
ми будинків. 

Перевірятиме ЖЕКи спеці-
альна комісія на чолі із заступ-

ником міського голови Владис-
лавом Стемковським. Також до 
її складу ввійдуть начальник 
управління ЖКГ, благоустрою та 
екології міськради Микола Ле-
сів, начальники відділів управ-
ління ЖКГ та депутати профіль-
ної комісії.

За результатами перевірок 
визначать найкращий і найгір-
ший ЖЕКи. Однак подарунків за 
перемогу не обіцяють. Адже за 
свою роботу ці установи отри-
мують гроші. А от тих, хто пра-
цюватиме найгірше, за словами 
міського голови, будуть позбав-
ляти надання послуг.

До кінця жовтня планують 
проаналізувати всі скарги, які 
надійшли від тернополян у 
2013 році, і виправити недолі-
ки. До перевірок залучатимуть 
депутатів мажоритарників, 
дільничних інспекторів і жур-
налістів. Повідомити про пога-
ну роботу свого ЖЕКу можна  
за номерами у Тернополі 1580 
або за тел.  23-63-97. 

Юля ТИМКІВ.

Сьогодні, у праг-
матичному світі, так 
багато важить люд-
ське милосердя. Тому складаємо щиру подяку керівнику Всеукраїн-
ської благодійної місії «Віфлеєм» Лесі Михайлівні Дубілевській, пра-
цівникам цієї організації, які одразу ж відгукнулися на прохання до-
помогти нашим виховацям. Діти, які тимчасово перебувають у Цен-
трі соціально-психологічної реабілітації, є сиротами або часто по-
збавлені батьківського піклування, тож потребують особливої ува-
ги як суспільства, так і небайдужих людей. «Віфлеєм» до першого ве-
ресня придбав нашим вихованцям спортивні костюми, канцтовари, 
миючі засоби, взуття.

Нехай Бог допомагає вам і надалі творити добрі справи!
Адміністрація Центру соціально-психологічної 

реабілітації дітей служби 
у справах дітей облдержадміністрації.

***
Кожен з нас може внести і свою лепту у скарбничку добрих справ 

і цим допомогти одиноким стареньким, обездоленим дітям, бідним 
людям. Всеукраїнська благодійна християнська місія «Віфлеєм» за-
прошує усіх небайдужих краян, меценатів, бізнесменів до співпраці. 
Кожна ваша гривня буде використана за призначенням. Творімо до-
бро разом!

Кошти можна перераховувати за такими реквізитами: код 
– 24628594, благодійний р\р 26009060772373, церковний р\р 
26009060772384 в Тернопільській філії ПАТ «А-Банк», МФО 307770, 
м. Тернопіль, вул Руська, 11. Керівник місії Леся Михайлівна Дубілев-
ська, тел. – 0677073235.    

Колектив редакції газети «Наш ДЕНЬ» висловлює щире 
співчуття голові обласної організації НСЖУ Миколі Ротману 
з приводу передчасної смерті його

брата Анатолія.
Анатолій Ротман був відомим вченим, знаним фахівцем у 

галузі геології. Доктором геолого-мінералогічних наук, про-
фесором, академіком Російської академії природничих наук.
Він міг би зробити ще стільки доброго і корисного...Розділяє-
мо біль втрати з рідними. Нехай земля йому буде пухом. 

Правління Тернопільської обласної організації Націо-
нальної спілки журналістів України висловлює щире співчут-
тя голові облорганізації НСЖУ Миколі Ротману з приводу пе-
редчасної смерті його 

брата Анатолія.

У ЖЕКах розпочався сезон перевірок

Вдячність
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Турбує це не лише українців, а й 
мешканців більш розвинених країн Єв-
ропи. Їхній досвід може бути корисним 
і для нас. Наприклад, у Франції дотри-
мання екологічних вимог стало части-
ною національної та регіональної по-
літики, навіть учні шкіл вивчають на 
уроках екологічний етикет. 

Міста поринуть у темряву 
Дбайливе ставлення до природних 

ресурсів і довкілля вже стало у фран-
цузів нормою. Це стосується, зокре-
ма, розумного підходу  до витрат води 
та електрики, що є законом для всіх. 
Французи спеціально встановлюють 
низькі ванни, щоб не використовувати 
«зайву» воду. І, звичайно ж, не залиша-
ють кран увімкненим, захопившись те-
лепередачею. До речі, за кубометр води 
в цій країні доводиться платити дово-
лі багато, тож марнотратним бути про-
сто невигідно.

Що стосується електроенергії, то за-
ради економії та боротьби за чистоту 
довкілля влада Франції вирішила від-
ключити нічне підсвічування нежитло-
вих будівель. Уже з червня цього року 
їх власники повинні будуть вимикати 
освітлення після першої ночі. Щоправ-
да, виняток зробили для нічних кафе, 
ресторанів, клубів... Як і раніше, будуть 
освітлені місця, де вирує життя. Напри-
клад, Єлисейські поля в Парижі, а та-
кож основні пам’ятки країни, зокрема й 
Ейфелева вежа. Тішитимуть яскравими 
вогнями міста в різдвяні та інші свята.

Звичайно, не всім подобаються такі 
ініціативи урядовців, але до порушни-
ків влада обіцяє застосовувати чималі 
штрафи. Тим, хто буде залишати світло 
на роботі, доведеться заплатити по 750 
євро за кожну таку ніч. 

Водночас, фінансисти підрахували, 
що новий закон дасть Франції щорічну 
економію в 200 мільйонів євро та до-
зволить зберегти повітря від 250 тисяч 
тонн парникових газів.

«Зелені» маршрути 
для 800 тисяч роверистів 

Турбота про довкілля, а водночас – 
і про власне здоров’я, сприяє тому, що 
все більше французів прагнуть зро-
бити свої будинки екологічно чисти-
ми. Влада ж надає безвідсотковий кре-
дит громадянам, аби ті мали змогу об-
лаштувати по-новому своє житло. Зо-
крема, людям рекомендують встанов-
лювати екологічно чисті опалювальні 
котли, замінити покрівлю й вікна, аби 
не витрачати зайву електроенергію на 
обігрів оселі. У результаті ще й утри-
мання будинку стає набагато дешев-
шим.

Останнім часом у Франції розвинув-
ся особливий вид подорожей – екоту-
ризм. Мандрівникам пропонують зупи-
нятися у готелях, де дотримують норм 
із раціонального використання води й 
обмеження шкідливих викидів. 

А ще по всій країні облаштовують 
«зелені» маршрути для любителів дво-
колісного транспорту. Одним із яскра-
вих прикладів є 800-кілометрова доро-
га «Вздовж Луари на велосипеді». Вона 
проходить біля русла найдовшої річки 
Франції, береги якої славляться своїми 
природними й архітектурними багат-
ствами. Понад 800 тисяч роверистів, 
третина яких є іноземцями, проїжджа-

ють щороку по цьому маршруту.
Замість поліетиленових 

пакетів – паперові 
Допомагає французам дбати про 

екологію також багаторазове викорис-
тання побутових речей. Вони обирають 
серветки з тканини, паперові пакети 
замість поліетиленових, відмовляють-
ся від одноразового посуду. Це незвич-
но й не одразу може сподобатися. Але 
у Франції багато говорять про еколо-
гію. Наприклад, нагадують, що тради-
ційні поліетиленові пакети практично 
не розкладаються в природніх умовах, 
на це піде не одна сотня років. Тож ба-
гато французів проявляють виняткову 
розсудливість, навіть якщо доводиться 
платити більше.

Варто повчитися українцям і гра-
мотній утилізації домашніх відходів. 
Сортуванням сміття у Франції займа-
ються самі громадяни, не вважаючи це 
заняття непристойним. Так, у різні кон-
тейнери, які розташовані поруч з бу-
динками, вони поміщають папір, скло, 
ганчірки. Після відповідного сортуван-
ня все це, як правило, піддають вторин-
ній переробці.

Завдяки цьому сміття отримує дру-
ге життя. Наприклад, з відходів плас-
тику виготовляють матеріали для бу-
дівництва і навіть наповнювач для пу-
ховиків. Позначку «виготовлено із вто-
ринної сировини» можна побачити і на 
паперових пакетах, рушниках, килим-
ках для занять йогою. І така продукція 
коштує набагато дешевше. 

А от за викидання сміття у невста-
новленому місці суворо карають, тож 
вулиці міст – чисті й доглянуті. Також 
поширені у Франції спеціальні пункти, 
які приймають використані батарейки, 
електронну апаратуру та інші подібні 
вироби, які містять чимало шкідливих 
для довкілля речовин.

Виставка зі... сміття
Загалом, екологія у Франції увійшла 

в моду. І про це добре знають молоді 
дизайнери, які, що називається, вига-
дують свої ідеї на ходу.

Сьогодні люди, не соромлячись, ку-
пують квитки на виставки з інсталяція-
ми зі сміття. Добре відомий у світі мис-
тецтва француз Бернард Пра. Фотогра-
фії його творінь дуже активно скупову-
ють на аукціонах. З вигляду творчість 
Бернарда - це лише гора яскравих паке-
тів від чіпсів, пластикового посуду, ба-
нок і ганчірок. Але якщо відійти трохи 
далі від цих світлин, то можна розгледі-
ти портрети відомих людей - Далі, Ей-
нштейна, Мерилін Монро, Че Гевари... 

Такі інсталяції нагадують людям 
про необхідність дбайливо та економ-
но ставитися до природи. Адже дотри-
мання екологічних вимог покращує 
життя кожного з нас. Як свідчить до-
свід Франції, долучитися до збережен-
ня довкілля не так складно. Тож давай-
те вчитися самим і вчити дітей берег-
ти природу і думати про майбутнє, не 
забруднюючи навколишнє середови-
ще.

Антоніна КОЛЯДА.

Матеріал підготовлено за спри-
яння проекту «Українські студії єв-
ропейської журналістики» за під-
тримки МФ «Відродження».

Кажуть, що війна 
не закінчиться, 
допоки не буде 

похований останній 
солдат. 

Досі на території нашої об-
ласті знаходять свідчення 
страшних подій минулого сто-
ліття, які забрали мільйони 
життів, а ще більше скалічили. 

Вже три роки на Тернопіль-
щині активно працює облас-
ний осередок громадської ор-
ганізації «Закінчимо війну», 
який об’єднує добрих знавців 
військової справи. Зокрема, 
більшість членів організації – 
ветерани війни в Афганістані.  

Днями вони провели роз-
копки у селі Посухів Бережан-

ського району, яке розташова-
не поблизу гори Лисоня. Роз-
почали роботи на прохання 
місцевого жителя Івана Лесіва. 
Чоловік лишень рік тому при-
дбав будинок і взявся впоряд-
ковувати подвір’я. Коли обла-
штовував клумби збоку хати, 
розкопав людський скелет. 

– Спершу не знав, що роби-
ти, – зізнається пан Іван. – Ду-
мав викликати дільничного. 
Але потім зателефонував попе-
реднім власникам хати і вони 
порадили звернутися до орга-
нізації «Закінчимо війну». Дуже 
хотів би, щоб останки цих сол-
датів поховали, як годиться. 

За огорожею будинку є 
цвинтар українських січових 
стрільців та вояків Австро-
Угорської імперії, які загину-
ли у цих місцях під час Першої 
світової війни у боях під Лисо-
нею. Навпроти цвинтару був 
воєнний шпиталь, тому помер-
лих ховали саме в цьому місці.

– Віднайдені останки нале-
жать бійцю австро-угорської 
армії. Про це свідчать артефак-
ти: казанок, ложка і посмерт-

ний жетон, – розповідає голо-
ва громадської організації «За-
кінчимо війну» Сергій Ліпянін. 
– Ці речі ще будемо досліджува-
ти. А ось жетон ми передали в 
австрійський «Чорний Хрест». 
Там за його номером зможуть 
визначити ім’я загиблого бійця 
і шукатимуть його родичів.

Знайдені речі передадуть 
у Бережанський краєзнавчий 
музей. За словами старшого 
наукового співробітника Оле-
ни Лугової, вони доповнять 
експозицію музею, яка розпо-
відає про бої на Лисоні. 

– Багато артефактів пе-
редають люди, які прожива-
ють в околицях і долею випад-
ку знаходять старовинні речі 
під час земляних робіт на сво-
їх подвір’ях, – розповідає пані 
Олена. – Такі знахідки дуже по-

трібні, адже вони відтворюють 
справжню історію нашого на-
роду. 

Останки солдата з усіма по-
честями поховають на місце-
вому цвинтарі. Цю подію пла-
нують відвідати офіційні пред-
ставники Австрії та Угорщини. 

Розкопки ще продовжують-
ся. Ймовірно, у цьому ж місці є 
останки ще кількох солдат. Фа-
хівці організації «Закінчимо ві-
йну» перевіряють землю мета-
лошукачем. Якщо є сигнал, обе-
режно розкопують і шукають 
речі, які збереглися з минулого. 

«Наш ДЕНЬ» інформувати-
ме своїх читачів про завершен-
ня цих розкопок і цікаві зна-
хідки небайдужих тернополян, 
які мріють назавжди закінчи-
ти війну.

Юля ТИМКІВ.

Відлуння війни у підніжжі Лисоні
Останки солдатів австро-угорської армії 

знайшли на Тернопільщині

Екологічне житло, велодоріжки, економія на освітленні
Дбайливе ставлення до природи увійшло у французів у моду

«Прокинувся – приведи до ладу і свою планету». Ці 
слова Маленького Принца з роману Сент-Екзюпері ми 
пам’ятаємо, але, на жаль, не всі робимо, як він. Міста 

потопають у смітті, добралося воно і до чистих колись лісів, озер...
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Росія чи Європейський союз? 
Народний депутат від Партії 
регіонів Олег Зарубінський 

зустрівся з журналістами 
регіональних ЗМІ, щоб розповісти 
про політичні аспекти підписання 
Угоди про асоціацію та зону 
вільної торгівлі з ЄС.  

«Насамперед, хотів би спростувати 
декілька міфів, - наголосив депутат. - По-
перше, кажуть, що ми намагаємося під-
писати угоду з ЄС в якомусь цейтноті. На-
справді, ще в 2003 році Верховна Рада 
прийняла Національну програму адапта-
ції законодавства України до законодав-
ства Європейського Союзу. Тобто, ще 10 
років тому парламент був готовий гармо-
нізувати вітчизняні та європейські зако-
ни. Більше того, у 2010 році був прийня-
тий Закон про засади внутрішньої і зо-
внішньої політики, де у статті 11 було за-
писано: «Забезпечення інтеграції Укра-
їни в європейський політичний, еконо-
мічний, правовий простір з метою набут-
тя членства в Європейському Союзі». І за 
цей закон голосували фракції: Партії регі-
онів – 171 депутат «за» (загалом у фрак-
ції – 172), БЮТ – 25 «за» зі 155 депутатів,  
НУНС – 13 із 72, комуністи – всі 27 депута-
тів «за». У 2012 році Партія регіонів ішла 
на вибори з програмою, в якій записано: 
«Здобуття асоційованого членства в Єв-
росоюзі, створення зони вільної торгів-
лі, зняття візових бар’єрів між Україною 
та ЄС». Тож, ми послідовно виконуємо свої 
обіцянки, і угода не виникла «зненацька».

По-друге, продовжив О. Зарубінський, 
кажуть, нібито ми надто швидко прийма-
ємо закони, на яких наполягає ЄС. Але ці 
законопроекти насправді були готові ще 
на початку року, і тільки політичні чвари 
в парламенті завадили їх ухваленню. 

Третій міф – парадокс, що Янукович, 
«проросійський президент», тепер веде 
Україну в Європу. На мій погляд, «проро-
сійський» чи «проєвропейський» - треба 
визначати, дивлячись на результати ді-
яльності. Залежність від російського газу 
почала знижуватися тільки за Януковича. 
Газ стали купувати з Європи – уже 1,5 мі-
льярди кубометрів придбали. Раніше ніх-
то не ставив питання про диверсифіка-
цію енергоджерел, а за нинішнього пре-
зидента це питання зрушилося.  Чому Ро-
сія зараз нервує? Тому що, виявляється, в 
Україні можна видобувати не тільки слан-
цевий газ, але й інші нетрадиційні гази, в 
тому числі газ зі щільних пісковиків. І це 
може дати нам через 15-20 років майже 
повну незалежність від імпорту газу. 

Ще один міф – нібито ми віддаємо пе-
ревагу Європі, а з Росією наші стосунки бу-
дуть автоматично погіршені. «У нас з Росі-
єю є зона вільної торгівлі», - наголосив де-
путат. Вперше угода про неї була підписа-
на у 2004 році. Україна ратифікувала до-
кумент, а Росія – ні. «Ми знову педалюва-
ли це питання, і в 2011 році підписано уго-
ду про вільну торгівлю в межах СНД. Вона 
ратифікована і Україною, і Росією. Тоб-
то, механізм взаємодії є, тепер треба, щоб 
зона вільної торгівлі працювала». 

Нас лякають також, що після підпи-
сання угоди з ЄС Україна повинна буде 
адаптуватися до європейських стандар-
тів. «Але Росія вже торгує з ЄС набагато 
активніше, ніж ми, - 60% російського то-
варообороту припадає на країни Євросо-
юзу, - зауважив політик. - Невже хтось ду-
має, що Росія продає свої товари Німеччи-

ні або Італії за стандартами Митного сою-
зу, а не за стандартами ЄС? Звісно, і росія-
ни адаптуються до європейських вимог».

І, зрештою, депутат спростував міф 
про те, що Україна більше зацікавлена 
в Угоді про асоціацію, ніж ЄС. «Насправ-
ді, Євросоюзу дуже вигідно підписати цю 
угоду, в тому числі з політичних мірку-
вань, - переконаний Олег Зарубінський. - 
Проект «Східне партнерство» був ініційо-
ваний ЄС з метою зміцнення стосунків з 
шістьма країнами – Україною, Білоруссю,  
Молдовою, Вірменією, Грузією та Азер-
байджаном. Які маємо результати цього 
проекту? З Білоруссю – жодних стосун-
ків, Вірменія нещодавно оголосила, що 
приєднується до Митного союзу. І якщо з 
Україною не вдасться підписати угоду, то 
уявіть, який це провал для єврочиновни-
ків та проекту «Східне партнерство».

Кажучи про економічні перспекти-
ви нашої євроінтеграції, народний депу-
тат Олег Зарубінський нагадав, що в краї-
нах ЄС проживає 7% населення Землі, але 
вони виробляють 25% світового валово-
го внутрішнього продукту. І ще важлива 
цифра, про яку мало хто згадує: 50% всіх 
соціальних витрат в світі припадає на Єв-
росоюз. Тобто, якщо ми хочемо не тіль-
ки заможного життя, але й економічного 
процвітання та соціального захисту – нам 
потрібно наближатися до Євросоюзу. 

На зустрічі зазначалося, що Угода про 
асоціацію передбачає ратифікацію з боку 
28 членів ЄС та Європарламенту. Це про-
цес тривалий і може потребувати додат-
кових переговорів. Але режим зони віль-
ної торгівлі запроваджується одразу з на-
ступного року.

Журналісти поцікавилися, чи зможе 
Україна підписати угоду з ЄС, якщо Тимо-
шенко залишатиметься у тюрмі? Так, змо-
же, переконаний Олег Зарубінський. Офі-
ційно такої вимоги з боку ЄС не висува-
ється. Неофіційно ідуть консультації про 
лікування Юлії Тимошенко за кордоном, 
зокрема в ФРН. Але для цього, за слова-
ми українського омбудсмена Валерії Лут-
ковської, потрібно, щоб Україна та Німеч-
чина підписали двосторонню угоду про 
лікування ув’язнених. Якщо ми говори-
мо про недопустимість вибіркового пра-
восуддя, то не треба запроваджувати і ви-
біркову справедливість, наголошує О. За-
рубінський. Або Німеччина приймає на 
лікування всіх, хто цього потребує з ана-
логічними або навіть тяжчими захворю-
ваннями, або нехай не запрошує нікого з 
ув’язнених. Відповідна угода не може сто-
суватися тільки однієї особи. І німці це ро-
зуміють, переконує народний депутат. 

Надія ВАСИЛІВ.

Становлення й розвиток соці-
ального страхування від нещас-
них випадків на виробництві у на-
шій державі було започатковано 
з прийняттям законів «Про осно-
ви законодавства України про 
загальнообов’язкове державне со-
ціальне страхування» у 1998 році та 
«Про загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування від нещасно-
го випадку на виробництві та про-
фесійного захворювання, які спри-
чинили втрату працездатності» - у 
1999. А з 1 квітня 2001 року почали 
здійснювати страхові відшкодуван-
ня й надавати соціальні послуги по-
терпілим. 

Директор виконавчої дирекції 
Фонду соціального страхування від 
нещасних випадків на виробництві 
та професійних захворювань України 
Валерій АКОПЯН розповів, яку роль у 
державі відіграє Фонд та про основні 
засади діяльності цієї важливої струк-
тури. 

- Протягом згаданого періоду чи-
мало зроблено для створення в дер-
жаві нової системи соціального захис-
ту громадян, які втратили на виробни-
цтві здоров’я або годувальника. Фонд 
виріс у потужну фінансову структуру, 
яка реально реалізовує державну полі-
тику у сфері соціального страхування. 
Під страховим захистом Фонду перебу-
ває понад 13 мільйонів працюючого на-
селення, а на обліку - майже 307 тисяч 
потерпілих та членів їхніх сімей.

- Валерію Григоровичу, які соці-
альні послуги та виплати здійснює 
Фонд?

- Рівень відповідальності Фонду пе-
ред суспільством вимірюється розмі-
ром щомісячної суми страхових виплат 
потерпілим, яка складає близько 520 
мільйонів гривень. Із початку діяль-
ності Фонду потерпілим на виробни-
цтві та членам їх сімей виплатили біль-
ше 31,4 мільярда гривень. У структурі 
витрат Фонду близько 92 відсотки ко-
штів спрямовується на страхові випла-
ти та медико-соціальні послуги потер-
пілим на виробництві. 

Фонд здійснює близько 30 видів по-
слуг та допомог, у тому числі, соціаль-
них, медичних, реабілітаційних, ліку-
вальних, оздоровчих, профілактичних 
тощо. 

За перше півріччя 2013 року з бю-
джету Фонду потерпілим (членам їх сі-
мей) виплатили понад 3 мільярди гри-
вень, що на 820 мільйонів більше, ніж у 
першому півріччі минулого року.

Середньомісячний розмір страхової 
виплати на одного потерпілого (чле-
на його сім’ї) за перше півріччя склав 
1641,9 гривні, що на 34,2 відсотка біль-
ше, ніж за аналогічний період минуло-
го року.

З метою впровадження політики 
Президента Віктора Януковича щодо 
підвищення стандартів життя людей, 
реалізації завдань програми економіч-
них реформ «Заможне суспільство, кон-
курентоспроможна економіка, ефек-
тивна держава» та соціальних ініціа-
тив, торік Фонд здійснив три етапи під-
вищення страхових виплат потерпілим 
на виробництві. У результаті, середній 
розмір щомісячної страхової виплати 
на одну особу зріс із 782 до 1210 гри-
вень, у шахтарів - до 1593. А з 1 березня 
цього року розмір щомісячних страхо-
вих виплат підвищено до 1384 гривень, 
шахтарям - до 1834.

Завдяки солідарній системі накопи-
чення страхових внесків, оперативно 
реагуємо на надзвичайні ситуації, які 
трапляються на виробництві. Так, по-
терпілі у недавній аварії на заводі «Сти-
рол» отримують необхідну медичну до-
помогу за рахунок Фонду. Попередньо 
підрахували розмір страхових виплат 
родинам загиблих і тим, хто був на їх-
ньому утримані. Очікувана загальна 
сума одноразової допомоги складе по-
над 2,2 мільйона гривень. Плюс щомі-
сячні страхові виплати і пенсія у зв’язку 
з втратою годувальника.

Фонд надає потерпілим на вироб-
ництві комплекс послуг з медичної та 
соціальної реабілітації. Упродовж пер-
шого півріччя цим скористалися 15625 
осіб на суму понад 30 мільйонів гри-
вень. Лікарськими засобами і вироба-
ми медичного призначення забезпе-
чили 19384 потерпілих на суму майже 
29 мільйонів. Технічні та протезно-
ортопедичні вироби отримали 1959 
осіб на суму 8,2 мільйона гривень, ін-
валідні коляски - 217 потерпілих на 
суму 2,2 мільйона. 

- Яке місце у діяльності Фонду від-
водиться реабілітації потерпілих?

- Фонд забезпечує інвалідів трудо-
вого каліцтва медичною реабілітаці-
єю і санаторно-курортним лікуванням. 
Цьогоріч плануємо допомогти 13493 
особам. За перше півріччя реабілітацію 
пройшли 5262 інвалідів, на що Фонд 
виділив більше 55 мільйонів гривень. 

Потерпілі проходять санаторно-
курортне лікування у санаторіях різних 
профілів. Усі послуги входять у вартість 
путівки, яка складається з лікування, 
харчування і проживання. 

- Є ще якісь важливі завдання у 
цьому році?

- З метою реалізації політики Пре-
зидента щодо підвищення соціальних 
стандартів життя, Фонд планує продо-
вжити осучаснення страхових виплат 
найбільш незахищеним категоріям по-
терпілих. Стовідсотково забезпечити 
потребу інвалідів у спецавтотранспор-
ті - придбати 678 автомобілів для тих, 
хто перебуває у черзі. Також започатку-
вали щорічні всеукраїнські спартакіади 
серед інвалідів. Фінальні змагання пер-
шого такого заходу «Сила духу» відбу-
дуться 26-29 вересня в Алушті. Участь 
візьмуть більше 250 потерпілих на ви-
робництві, котрі стали переможцями та 
призерами відбіркових змагань у регіо-
нах держави.

У центрі уваги - турбота 
про людину праці

Олег Зарубінський: «Якщо хочемо 
економічного процвітання – треба 

наближатися до Євросоюзу»
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Тернопільським школярам пропонують навчитися 
грати регбі. 

Дитячий аналог цієї гри «Регбі-5» презентували у Терно-
пільській міськраді представники Федерації регбі України. 

Ця гра зараз дуже популярна в Одесі, Дніпропетровську та Хар-
кові. Її особливість у простоті, доступності і малотравматичності. 

За словами виконавчого директора Федерації регбі в Україні 
Олександра Гули, у «Регбі - 5» можуть грати діти з ДЦП та цукро-
вим діабетом. Цей проект дозволяє займатися фізкультурою без 
навантажень. 

- Гру можна опанувати за 10 хвилин, – каже пан Олександр. – 
Команда складається з 15 учасників. У ній має бути мінімум дві ді-
вчинки. Кожен гравець виходить на поле. Такого, щоб дитина приї-
хала на змагання і не брала в них участі – бути не може. Інакше її ко-
манда втратить очки у турнірній таблиці. Справедливість є осно-
вним принципом гри. Тому діти її дуже люблять. 

На думку заступника міського голови Леоніда Бицюри, «Рег-
бі-5» – це те, що сьогодні може відірвати дітей від комп’ютерів і 
наблизити їх до спорту. А, водночас, позитивно вплине на їхнє са-
мопочуття, залучить до спортивних занять дітей з різними фізич-
ними можливостями. 

Юля ТИМКІВ.

Мало хто бачить 
навколишній світ 
таким, яким його 

зображає майстер на своїх 
картинах.

 У цьому вкотре переконали-
ся ті, хто завітав минулого тиж-
ня до  Тернопільської обласної 
бібліотеки для молоді на від-
криття виставки художніх тво-
рів Михайла Николайчука  «Ес-
тетичне одкровення». Роботи 
вражали своєю неповторною 
красою, витонченістю образів. 
Видно, що художник у кожен 
штрих вкладав частинку душі.  
Оригінальний стиль, унікальні 
перетини двох світів, самобут-
ність, захована у кольорі... Кож-
не полотно - то історія, розпо-
відь про  найсокровенніше, не-
відоме, яке  манить  вічною за-
гадкою.

На виставці панувала  тепла 
дружня атмосфера. Сім’я, близь-
кі, друзі,  заслужений худож-
ник України Ярослав Омелян, 
живописець-монументаліст Пе-
тро Шпорчук, відомий майстер 
пензля Юрій Чумак розказали 

студентам коледжів Тернопо-
ля, як народжується картина, з 
чого виникає ідея. Сам винува-
тець свята охоче відповідав на 
запитання юних поціновувачів 
краси. Простий та відкритий 
до кожного, Михайло Николай-
чук є членом Національної спіл-
ки художників України, членом 
мистецького руху «Хоругва». 
Він -  лауреат обласної мистець-
кої премії ім. М. Бойчука. Твори 
майстра знаходяться у худож-
ніх музеях України, також бага-
то робіт є  у приватних колекці-
ях за кордоном: у Канаді, Фран-
ції, Польщі, Німеччині, США та 
Австралії. 

Інна ДАНИЛКІВ.

У Тернополі з’явився 
тролейбус, який 
навчає діток 

правил дорожнього 
руху. Він курсує по 
одинадцятому маршруту 
і розмальований 
яскравими малюнками, 
котрі демонструють 
юним тернополянам, 
як слід поводитися на 
дорозі. 

Тролейбус здійснюватиме 
екскурсії містом для всіх охо-
чих школярів. У салоні цього 
диво-транспорту демонстру-
ватимуть повчальні мультики, 
а на  запитання дітей відпові-
датимуть працівники держав-
ної автоінспекції.

Презентували оновлений 
тролейбус для учнів молодших 
класів загальноосвітньої шко-
ли №6 імені Назарія Яремчу-
ка. З цієї нагоди правоохоронці 

організували урочистий урок 
під відкритим небом. Юний 
Міліцейко в оточенні своїх по-
мічників – Правил дорожньо-
го руху - розповів, як потріб-
но правильно переходити до-
рогу та кататися на велосипе-
ді. Діти уважно спостерігали за 
театралізованим дійством. За 

свою уважність отримали у по-
дарунок учнівські зошити з об-
кладинкою, де міліціонери на-
гадують їм про безпечну по-
ведінку на дорозі, та посібник 
«Азбука безпеки». Правоохо-
ронці також подарували  шко-
лі планшетний комп’ютер.

– Відкритий тролейбусний 

маршрут з соціальною рекла-
мою правильної поведінки ді-
тей на вулицях – це ще один 
спосіб вберегти їх від небез-
пеки, – зазначив керівник об-
ласної міліції Віктор Сак. – Такі 
заходи дуже потрібні, адже 
цього року в 33 дорожньо-
транспортних пригодах по-

страждало 40 дітей. 
Після урочистостей друго-

класники разом із своїми керів-
никами покаталися в новень-
кому тролейбусі. Будемо споді-
ватися, такий соціальний про-
ект застереже дітей від необду-
маної поведінки на дорозі. 

Юля ТИМКІВ.

Акварелі душі

Мешканцям 
краю тепер 
не доведеться 

втрачати дорогоцінні дні, 
очікуючи на результати 
аналізів, які робили 
раніше в інших областях. 

Необхідну діагностику 
в найкоротші терміни мож-
на буде здійснити в Тернопо-
лі - тут відкрили сучасну ла-
бораторію особливо небезпеч-
них інфекцій. Облаштували її 
на території санепідемслужби 
області (вул. Федьковича, 16). 
Точний діагноз обіцяють вста-
новлювати за лічені години, 
раніше на це йшло кілька діб.

Така лабораторія в місті 
з’явилася завдяки співпраці 
України та Сполучених Штатів 
Америки, які надали для цього 
кошти. На побудову приміщен-
ня й обладнання витратили 
15 мільйонів гривень. Огляну-
ти результат спільних зусиль 
приїхав до Тернополя Надзви-
чайний і Повноважний Посол 
США Джеффрі Р. Пайєтт. Аме-
риканського гостя приймали 
на найвищому рівні - голова 
облдержадміністрації Вален-
тин Хоптян, в.о. голови облра-
ди Сергій Тарашевський і місь-
кий голова Сергій Надал. За 
традицією, зустрічали високо-
посадовця з короваєм. 

- Ця лабораторія - заклад 
світового рівня, який ми спіль-
но збудували. Я сподіваюся, що 
наша програма «Зменшення 
біологічної загрози в Україні» 
буде й надалі працювати, - за-
явив на відкритті лабораторії 
Пайєтт.

Для установи закупили 
майже 170 одиниць сучасно-
го обладнання. Є унікальна 
апаратура, яка дозволяє дуже 
швидко, на генетичному рів-
ні, встановлювати діагноз. Об-
лаштовані й спеціальні бокси 
для належної безпеки праців-
ників, а надійні сучасні філь-
три не допускатимуть шкідли-
вий матеріал у навколишнє се-

редовище.
- У лабораторії працюва-

тиме 9 епідеміологів, які про-
йшли підготовку в американ-
ських фахівців. Тут діагносту-
ватимуть більшість хвороб, що 
нині реєструють у світі - бакте-
ріального, вірусного та гриб-
кового походження, - розпо-
вів директор обласного лабо-
раторного центру Держсане-
підслужби України Степан Дні-
стрян.

Моніторинг (тобто відсте-
ження стану навколишньо-
го середовища і здоров’я лю-
дей) лабораторія зобов’язана 
проводити безкоштовно. Од-
нак надаватимуть і платні по-
слуги, оскільки обслуговуван-
ня такої установи дороговар-
тісне. За словами Степана Дні-
стряна, чималі кошти потрібні 
на купівлю тест-систем, опла-
ту комунальних послуг тощо. 
Водночас, американська сто-
рона ще відшкодує 60 відсо-
тків вартості необхідних мате-
ріалів цього року і 30 відсотків 
- наступного.

В Україні лабораторій осо-
бливо небезпечних інфекцій 
усього 9. Тернопільська обслу-
говуватиме також мешканців 
Чернівецької області. За рік 
установа спроможна проводи-
ти 30-50 тисяч аналізів.

Антоніна БРИК.

Посол США відкрив у Тернополі 
унікальну лабораторію за 15 млн. грн.

Медики обіцяють: діагностику проводитимуть за лічені години

Незвичайний тролейбус курсує містом

Гра для здоров’я
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У Тернополі на 
Майдані Мистецтв 
посадили 

саджанець реліктового 
дерева гінкго на 
честь видатного 
археолога, історика, 
мистецтвознавця і 
громадсько-політичного 
діяча Ігоря Ґерети, якому 
цього року виповнилося 
б 75 років. 

У заході взяли участь ви-
кладачі та студенти Терно-
пільського національного пе-
дагогічного університету, ет-
нограф Лілія Мусіхіна та на-

родний депутат Олексій Кай-
да. 

– Це людина, яка зроби-
ла дуже багато не тільки для 
України, а й світу, – зазначи-
ла Лілія Мусіхіна. – Найпрості-
ший та найгуманніший спосіб 
вшанувати людину – це поса-
дити дерево на її честь.

У Тернополі росте кілька 
таких дерев. Останній саджа-
нець потрапив у наше місто з 
Ужгорода. Знайомі письмен-
ники Лілії Мусіхіної з цього 
міста привезли його на Львів-
ський книжковий форум, а піс-
ля його закінчення передали 

у Тернопіль. Виріши-
ли посадити рослину 
біля обласного кра-
єзнавчого музею, де 
Ігор Герета  пропра-
цював 40 років.

Учасники акції ви-
словили сподіван-
ня, що ця подія ста-
не доброю традицією 
у Тернополі і незаба-
ром у файному місті 
з’явиться алея дерев, 
висаджених на честь 
відомих людей краю.

Юля ТИМКІВ.

«Наш ДЕНЬ» 
уже 
розповідав 

своїм читачам про 
двох юнаків – Романа 
Кульчицького і 
Віктор Сов’яка із 
Чортківського району, 
які вчинили справжній 
геройський вчинок. 

У червні хлопці поспіша-
ли на автівці до обласного 
центру на іспити у техніч-
ний коледж. Аж раптом по-
бачили попереду вантажів-
ку, що петляла по дорозі. 

Придивившись, друзі по-
мітили, що за кермом не ви-
дно водія. Не гаючи часу, 
вони вискочили з машини та 
побігли назустріч некерова-
ній фурі. Роман на ходу від-
чинив двері, а Віктор заско-
чив на підніжку. 

Як згодом виявилося, у 
водія стався серцевий на-
пад. Один з юнаків вирішив 
затиснути ручне гальмо, але 
не зміг, бо непритомний чо-
ловік на ньому лежав. Відсуну-
ти водія теж не зміг, бо той був 
міцної статури. Тому довелося 
скерувати машину на бордюр, 
щоб вона не наїхала на людей 
або зустрічний транспорт.

Після цього Віктор зали-
шився біля водія, а Роман пої-
хав за сільським фельдшером. 
За кілька хвилин привіз жінку, 

яка надала першу медичну до-
помогу водію, і він опритомнів. 
І лише після приїзду «швид-
кої» друзі продовжили шлях 
до Тернополя.

Цього тижня про відваж-
ний вчинок юнаків дізналася 
вся країна. Роман Кульчиць-
кий і Віктор Сов’як стали ла-
уреатами Всеукраїнської ак-
ції «Герой-рятувальник року». 

Нагороджували їх у Києві. 
Усього, як повідомили в об-

ласному управлінні Держслуж-
би України з надзвичайних си-
туацій, лауреатами акції ста-
ли десятеро сміливців із різ-
них куточків держави, котрі, як 
і наші хлопці, врятували люд-
ське життя в екстремальній си-
туації. Наймолодшому з геро-
їв – 11 років, найстаршому –  64.

Тернопільські студенти –  
у десятці героїв-рятувальників України

На честь ІIгоря Герети 
посадили гінкго

Лановецька районна 
бібліотека для 
дорослих вкотре 

зібрала читацьку родину. 
Цього разу – на презентацію 

книги уродженки краю Ган-
ни Кичук «Ланівчани: постаті 
і долі». Ведуча, директор біблі-
отечної системи Світлана Пчо-
ла розповіла про авторку, по-
знайомила присутніх з героя-
ми видання.

Ганна Кичук – письменниця, 
краєзнавець, громадська діяч-
ка. Автор чотирьох книг – «Від-
літають журавлі», «Розстріляна 
юність», «До зірок крізь терни» 
і останньої, де зібрані розповіді 
про 43 відомих людей Лановеч-

чини. Зокрема, астронома, про-
фесора Івана Климишина, на-
укові відкриття якого сягають 
далеко за межі України.  Ім’ям 
вченого вдячні учні назвали  ас-
тероїд. Про Івана Марчука, гені-
ального художника, який про-
славив свій маленький край на 
весь світ. Про першого Героя 
України на теренах Лановеччи-
ни аграрія Олега Крижовачука. 
Є розповіді про відомі династії 
– братів Приймаків, Кучеруків, 
Костюків та інших. Кожне пріз-
вище – це історія не лише кон-
кретної людини, це – краплина 
в історії України, життєпис ла-
новецької землі.

Доля розкидала ланівчан по 

далеких краях. Ганна Кичук зі-
брала цих, уславлених людей, в 
одній книзі: гарно оформленій, 
ілюстрованій. На жаль, із соро-
ка запрошених на презентацію 
змогли приїхати лише двоє: 
професор Тернопільського на-
ціонального технічного універ-
ситету ім. Пулюя Микола При-
ймак та кандидат економічних 
наук, доцент Львівської полі-
техніки Руслан Баран. Гості ви-
словили побажання, аби ство-
рити ще елекронний варіант 
книги.

Щиро подякувала авторці 
за таку гарну працю вчителька 
Катерина Гринчак. Заслужений 
майстер народної творчості 
України Світлана Новосад пода-
рувала бібліотеці чудовий руш-
ник, а всім присутнім – власну 
пісню.    

постаті і долі
Ланівчани: 

Ці дві 
красунечки-
галичанки  
народилися 
одного року, 
одного місяця 
і одного дня. 
Ще й ім’я 
у них 
однакове 
і – прекрасне: 
Марія. 
Друзі щиро 
вітають 
чарівних 
Марічок 
і бажають 
їм  щедрої долі, 
багато 
радості, 
барвистих 
квітів, 
літнього 
тепла, 
щедрості 
вересневих днів. 
Нехай 
у житті буде 
сонячно, гарно
і затишно.

Вітаємо  з  

Днем  народження!
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До 2025 року бідним стане 
кожен третій європеєць

Майже кожен третій європеєць 
може опинитися за межею бідності до 
2025 року через програми економії, 
які вводить влада країн-членів ЄС за-
ради подолання світової економічної 
кризи. Про це йдеться в досліджен-
ні міжнародної благодійної організа-
ції «Oxfam». Аналітики вважають: ме-
тоди боротьби з кризою неефектив-
ні, вказуючи, що ця політика спрово-
кувала лише зростання числа бідних 
і нерівності між багатими та бідними 
європейцями. Якщо все залишити без 
змін, то політика обмеження витрат 
може призвести до того, що до 2025 
року бідними стануть ще від 15 до 25 
мільйонів європейців. За прогнозами 
організації, число таких людей навіть 
може сягнути на європейському кон-
тиненті до 146 мільйонів. Єдині, хто 
виграв на економії, - це найбагатші 10 
відсотків європейців, які збільшили 
свої статки.

Мігрантам можуть 
заборонити в’їжджати 

до РФ без грошей
Російські депутати пропонують 

зобов’язати мігрантів, які в’їжджають 
в країну без візи, мати при собі гро-
ші в сумі не менше шестикратного 
розміру прожиткового мінімуму в РФ 
- 36 тисяч рублів, повідомляють «РІА-
Новини». Така сума, на думку пітер-
ських депутатів, повинна бути на бан-
ківському рахунку іноземного грома-
дянина або особи без громадянства. 
На підтвердження треба мати доку-
мент про наявність грошей. Автори 
законопроекту вважають, що пропо-
новані зміни дозволять створити до-
даткові фінансові гарантії перебуван-
ня іноземців в Росії. Річ у тім, що остан-
нім часом різко зросло число інозем-
ців, які їдуть в РФ з метою отриман-
ня безкоштовної  медичної допомоги 
при пологах. Витрати покривають бю-
джети російської держави. 

Американка відстояла 
право на прізвище

 із 35 літер
Громадянка США, що живе на Гава-

ях, відстояла право носити незвичай-
не прізвище із 35 літер. Дженіс Уорт 
із Нью-Йорка вийшла заміж і змінила 
своє прізвище на гавайське - Кейха-
найкукауакахихулихеекахаунаеле (Ke
ihanaikukauakahihuliheekahaunaele). 
Кілька років вона жила з водійськими 
правами, які, на відміну від основного 
документа, вміщували тільки 34 літе-
ри прізвища, виключаючи ім’я. Дженіс 
була категорично проти використан-
ня скороченого варіанту або дівочого 

прізвища. Жінка розповіла свою істо-
рію гавайському телеканалу KHON 2, 
завдяки чому випадок став широко ві-
домим. Влада штату вирішила зміни-
ти правила написання імен у доку-
ментах: ім’я та прізвище зможуть міс-
тити до 40 символів, ще п’ять відво-
дять на додаткові суфікси.
Люди щороку викидають 
у сміття їжі на $750 млрд.

Близько третини їжі, яку виробля-
ють у світі, потрапляє в сміттєвий ко-
шик - такого невтішного висновку ді-
йшла ООН. За даними експертів, втра-
ти від цього складають близько $750 
млрд. на рік. Недбале ставлення до 
продовольства характерне і для роз-
винених держав, і для країн, що роз-
виваються. Виробництво надлишко-
вої їжі, а також її розкладання на сміт-
тєвих звалищах дають викид парни-
кових газів, які можна порівняти з 
показниками найбільших індустрі-
альних країн. Також це вказує на не-
ефективність використання трети-
ни сільськогосподарських угідь пла-
нети, адже вирощена на них продук-
ція у підсумку потрапляє до смітни-
ка. Зараз у світі недоїдають близько 
870 млн. людей. І ситуація може зна-
чно погіршитися. Вчені передбачають 
за 40 років тотальний голод. 

У Ємені 8-річна 
наречена померла після 

першої шлюбної ночі
Дівчинку на ім’я Раванна видали 

заміж за чоловіка, набагато старшого 
за неї, інформує ICTV. Вона була зна-
йдена мертвою після першої шлюб-
ної ночі. Як засвідчила експертиза, 
8-річна дитина померла від внутріш-
ньої кровотечі, пов’язаної зі зґвал-
туванням, якому піддав дівчинку 
40-річний «наречений». У Ємені ди-
тячі шлюби досить поширені. Бідні 
сім’ї видають заміж маленьких дівча-
ток, щоб отримати від наречених-
педофілів солідну компенсацію. Для 
багатьох єменців - це єдина можли-
вість звести кінці з кінцями. Загалом 
у світі - близько 57,5 мільйона ма-
леньких наречених, переважна час-
тина яких - понад 40 мільйонів - живе 
у сільських і племінних частинах Ін-
дії. В Африці таких наречених 42 від-
сотки, в Латинській Америці і держа-
вах Карибського басейну - 29. Якщо 
тенденція збережеться, до 2020 року 
в світі буде 140 мільйонів малолітніх 
наречених, 18,5 мільйона з них бу-
дуть молодшими 15-ти років.  
Румун без обох рук грає на 
гітарі, піаніно і контрабасі

19-річний румун Джордж Деннехі, 
народжений без обох рук і всиновле-
ний кілька років тому американською 
сім’єю, навчився віртуозно грати на 
контрабасі, гітарі і піаніно, а також 
користуватися комп’ютером. Він на-
віть записав власний музичний диск 
«Have My Heart», повідомило румун-
ське видання ziare.com. Через кілька 
місяців після народження батьки від-
дали Джорджа в один з румунських ін-
тернатів. Випадково побачивши фото 
хлопчика, сім’я американців Майкла і 
Шарон Деннехі з штату Коннектикут, 
яка виховує троє власних дітей, ви-
рішила його всиновити. Джордж вже 
показав свою виконавську майстер-
ність в одному з концертних залів 
США разом з відомою американською 
рок-групою «The Goo Goo Dolls». 

Президентські вибори 
можуть пройти без 

Тимошенко і Кличка?
Наступні президентські вибори 

в Україні можуть відбутися без Юлії 
Тимошенко і Віталія Кличка, пише 
«Дзеркало тижня». Журналіст Сер-
гій Рахманін припускає: лідер «УДА-
Ру» може залишитися за бортом вибор-
чої кампанії за рішенням або ЦВК, або 
суду, з мотивацією, що він останні де-
сять років нібито не проживав постій-
но в Україні. Щоправда, думки відомих 
юристів з цього приводу кардинально 
різняться. А ось щодо можливої учас-
ті у президентських перегонах лідерки 
«Батьківщини» Юлії Тимошенко, то мі-
ністр юстиції Олена Лукаш категорич-
на: людина, яка має непогашену суди-
мість, не може бути кандидатом на го-
ловну посаду країни. Їй заперечує за-
хисник Тимошенко Сергій Власенко, 
посилаючись на 103 статтю Конститу-
ції, де немає вимоги щодо судимості. 

Що буде з доларом 
до кінця 2013 року?

Іноземні фінансові компанії про-
довжують лякати зловісними про-
гнозами щодо подорожчання долара 
стосовно української валюти. Укра-
їнські ж експерти закликають не пані-
кувати, але враховувати фактори, які 
чинять тиск на гривню. Зокрема, ке-
рівник інформаційно-аналітичного 
центру «FOREX CLUB» в Україні Ми-
кола Івченко зазначає: «Вище 8,5 
гривні за готівковий долар до кін-
ця 2013 року не буде. При цьому, мож-
ливо, що долар залишиться на рів-
ні 8,15-8,5 гривні. Причин для вагомі-
шої девальвації національної валю-
ти не бачимо». На думку директора 
центру соціально-економічних дослі-
джень «CASE-Україна» Дмитра Боярчу-
ка, важко передбачити, що відбудеть-
ся цієї осені, проте українська валюта 
зможе протриматися більш-менш ста-
більно тільки до виборів. Тиск на грив-
ню об’єктивних економічних факторів 
буде дуже сильним - і цієї осені, і протя-
гом наступного року.
Людям масово затримують 

виплату декретних 
та лікарняних

Фонд з тимчасової непрацездат-
ності несвоєчасно проводить випла-
ти лікарняних і декретних. Подібна 
ситуація і в тих, хто отримує допомогу 
з безробіття у Фонді зайнятості: їм пла-
тять тільки за липень, хоча треба пла-
тити вже за серпень. Там пояснюють: 
Держказначейство не перераховує гро-
шей. У цьому відомстві, схоже, справ-
ді з грошима сутужно. «У першу чер-
гу грошовим ресурсом забезпечують-
ся захищені статті бюджету (зарплати 
бюджетникам, виплата пенсій і пільг). 

Лікарняні та допомоги до них не нале-
жать», - відповіли виданню «Сьогодні» 
у прес-службі Держказначейства. Вико-
навчий директор фонду Блейзера Олег 
Устименко не впевнений, що проблема 
вирішиться до кінця року, тому що за-
боргованість накопичувалася, за його 
словами, з кінця 2012-го. Та й показни-
ки бюджету за доходами не виконують-
ся - замість зростання ВВП - падіння.  

«Бабине літо» прийде 
лише на три дні

Таким прогнозом «порадував» за-
ступник начальника Гідрометцен-
тру Анатолій Прокопенко. За його 
словами, уже 18-го вересня у всіх об-
ластях знову почнуться дощі - прийде 
новий атмосферний фронт із заходу. 
Цього дня також похолоднішає. А «ба-
биного літа» слід чекати 24-26 верес-
ня. У ці дні закінчаться дощі і буде со-
нячно, температура підвищиться до 22 
градусів тепла. Метеоролог зазначив: 
раніше «бабине літо» могло тривати 
тиждень, а тепер з’явилася тенденція 
до скорочення цих періодів. 

У Криму масово крадуть 
пляжі та державні бази 

відпочинку
Українці залишаються без оздо-

ровчого відпочинку через тотальну 
корупцію у Криму. Землю на півост-
рові крали завжди. Але нині вже заби-
рають у людей навіть те, що поцупи-
ти, здавалося б, неможливо - напри-
клад, землю античного Херсонеса на-
передодні інспекції ЮНЕСКО. Як інфор-
мує ТСН, остання перевірка Генпроку-
ратури виявила, що курорт вкрали на-
віть у міліції. Кримська земля в прямо-
му сенсі полита кров’ю, бо за останні 
три роки там  убили вже п’ятьох сіль-
ських та міських голів. Проте охочих 
стати мером менше не стає, бо надто 
легко можна урвати шматок і втекти. 
Вкрасти санаторій можна за простою 
схемою: укласти з державою договір 
оренди частини курорту, згодом захо-
пити більшу територію, роздати хаба-
рі місцевим чиновникам і припинити 
платити в бюджет. 

На Україну «вішають» 
продаж зброї Сирії 

і мимоволі втягують у війну
Через базування ЧФ Росії у Севас-

тополі, Україна може мимоволі стати 
третьою стороною у війні з Сирією, 
повідомляє «ТСН. Тиждень». Нашу 
державу звинуватили в таємних по-
ставках зброї режиму Башара Асада че-
рез секретний порт «Октябрськ». Цей 
порт справді є, але потрапити на його 
територію вкрай складно. Однак най-
більше запитань про постачання сирій-
цям зброї виникає до Чорноморського 
флоту Росії. Бо території, що він орен-
дує у нашої держави, для українців за-
криті. І що везуть звідти, можна лише 
здогадуватись. Американці впевнені: 
зброю до Сирії вивозять саме з цього 
порту. Крім того, «Октябрськ» назва-
ли ключовим елементом цих поставок, 
а прикривають їх російські бізнесме-
ни, що контролюють об’єкт. Водночас, 
місцеві жителі підтверджують: в порт 
постійно завозять і вивозять зброю 
та бронетехніку. А колишній службо-
вець ЧФ розповів: крейсери «Москва» 
і «Саратов», які базуються в Севастопо-
лі, регулярно виїжджають зі зброєю до 
Сирії і часто у дорозі раптово зникають 
із супутників GPS. 

Україна Світ
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гніздечко
Сімейне

На струнах серця

*   *   *
Послухай голос тиші, 

він - бринить…
Коли ти не в ладу з собою 

й світом,
Забудь свої тривоги 

хоч на мить, 
І озоветься голос 

твій привітом. 

І залікує всі твої жалі, 
Немов бальзамом хлюпне 

в спраглу душу,
І зацвітуть троянди у золі,
І дощ напоїть вистраждалу 

сушу.

Той голос тиші - 
дотик до небес…

Хто чув його - 
наблизився до істин.

Спинись, послухай, 
поки ти живеш,

У ньому стільки спокою 
і світла….

*   *   *
Коли столітня яблуня в саду
На мерзлі трави 

зронить плід останній, 
Твоїх слідів я більше 

не знайду -
Згорить душа 

в безмірному чеканні.

І я тоді самотньо побреду
За ту межу, де болю 

вже немає….
Мовчить похила яблуня 

в саду
І міцно змерзле яблуко 

тримає.
*   *   *

Ми часто прагнем більшого, 
ніж маєм, 

Зухвало нарікаємо на Бога!
Тим часом Птаху щастя 

знов лякаєм,
Душа від цього робиться 

убога.

Життя тоді вбирає 
згірклу втому

Одвічної суєтної гонитви,
Нелегко зупинитися потому
І душу навернути 

до молитви.

Притиш ходу. Спинися 
біля квітів. 

Відчуй, як дихає тонка 
билина… 

Хтось тут пройшов, 
стоптав і не помітив,

Як сльози жалю ронить 
пелюстина…

Якщо у твоїм серці 
стрепенулась

Струна чуття - 
і заніміла болем,

Ти знай: це Птаха щастя 
повернулась,

Що ницим і не снилася ніколи. 

Ірина КОЧИЛО, 
м. Бережани.  

Відчуйте різницю

Жінки – у часі, 
чоловіки –  
у просторі

Жінка здатна робити кілька справ од-
ночасно (готувати обід, забавляти дитину, 
мити посуд, розмовляти по телефону тощо). 
Чоловічий мозок у конкретний момент нала-
штований на вирішення лише однієї пробле-
ми, тому він не в змозі справлятися з десят-
ком завдань одночасно.

Чоловіки бачать картину в цілому, жінки 
– в деталях. Слабка стать краще запам’ятовує 
щось конкретне (дати днів народження, іме�, іме-
на, адреси...). Чоловіки легше концентрують-
ся. Вони можуть із захопленням читати газе-
ту, дивитися телевізор, незважаючи на гав-
кання собаки, телефонні дзвінки чи крик ди-
тини.

Жінки легше орієнтуються у часі, чолові-
ки �  у просторі. У жінок краще розвинуті ор-
гани чуттів. Вони чутливіші до звуків: у при-
роді, домашній обстановці, до музики...

Кількість рецепторів на жіночій шкірі 
у десять разів перевищує «чоловічі показ-
ники». Гормони «прив’язаності та обіймів” 
збільшують потребу жінки у ніжних доти-
ках. У жінок гостріший нюх.

Зате у чоловіків гостріший зір! До того ж 
більш еротизований – звідси підвищена ці-
кавість до жіночого одягу та інших принад 

слабкої половини.

Я поверталася з відрядження. 
Моїм попутником по купе виявив-
ся відомий у місті підприємець. Від 
знайомих чула про Олега Степано-
вича, назву цього чоловіка так, не-
мало добрих слів як про хорошу 
порядну людину.

� Справді? Вони просто не зна-
ють мого минулого. Хочете, розка-
жу вам історію свого життя. Може, 
напишете, і це, моє запізніле каят-
тя, прочитає та, яку досі люблю. 

...З Ніною вони могли б ніко-
ли не зустрітися. Але у ці вихідні 
курсантів відпустили з училища у 
звільнення і він вирішив відвідати 
батьків. По дорозі з автобуса забіг 
до сусідки. Сподівався, що Світла-
на теж приїхала на вихідні додому 
з Тернополя, де вчилася в інститу-
ті. Хотів узяти в дівчини кілька ка-
сет, послухати музику.

Світлана справді була вдома. 
� Заходь, � запросила хлопця. – З 

подружкою познайомлю.
Він уже хотів сказати, що спі-

шить, бо увечері мусить повертати-
ся у казарму – у військовому учили-
щі з дисципліною не жартують. Але 
Світлана наполягла на своєму.

� На хвильку, а то нам сумно. Ра-
зом і музику послухаємо. А раптом 
Ніна тобі сподобається? Вона така 
сама, як ти – з книжками, мабуть, 
спала б.

Олег усміхнувся на це заува-
ження. Справді, він завжди добре 
вчився, любив сидіти у бібліотеці. 
Ще у школі дав собі слово: спочат-
ку – навчання, робота, потім – осо-
бисте. Але запрошення Світлани 
усе�таки прийняв.

Що між ним і Ніною тоді було? 
Кілька невинних поглядів, мимо-
вільний дотик рук. Мовчання, яке 
інколи говорить більше, ніж слова. 
Прощатися з дівчиною не хотілося.

Наступної неділі Олег зно-
ву спішив до Світлани. Але цьо-
го разу вона приїхала сама. Від су-
сідки дізнався, що Ніна – сирота. 
Може, десь і живуть її батьки, але 
Ніна їх не знає. Вона виросла у ди-
тячому будинку. На канікули, прав-
да, їздить у село, неподалік Терно-
поля. До якоїсь старенької жінки, 
яка брала її до себе ще з інтернату. 
Більше у Ніни нікого нема. 

Він подумки заперечив: тепер 
у Ніни є він. 

Зустрічі їхні були нечастими. 
Батьки не схвалювали Олегових 
поїздок до Тернополя. І, врешті, 
зажадали побачити «друга», який 
живе у цьому місті.

Довелося зізнатися. Хоч у Тер-
нополі жило кілька його однокурс-
ників, їздив він не до них.

У той час Олег уже закінчував 
училище. Ніна теж була на остан-
ньому курсі.

� Нам потрібно одружитися. 
Щоб поїхати разом на роботу, � по-
яснював батькам.

Вони не розуміли сина. Стільки 
старалися, аби він дістав пристой-

ну професію. З його зовнішністю 
і розумом можна одружитися на 
дочці генерала. І жити – без про-
блем. А тут – сирота без роду.

� Що ти знаєш про цю дівчину? 
Звідки вона, хто її батьки? Які у них 
гени, яких вона дітей народить? 
– мама хапалася за серце. Батько 
мовчки з осудом дивився на сина.

Наступного разу до Тернополя 
Олег поїхав крадькома. Ніна, як за-
вжди його чекала. Бажана, ніжна, 
кохана – хіба він міг зіпсувати ко-
роткі хвилини щастя? Розказати, 
що батьки хочуть іншої невістки 
– із заможної сім’ї. Пестив дівоче 
тіло, обіцяв, що скоро вони одру-
жаться. У них буде донька і син. Він 
повезе усіх їх до моря, адже Ніна ні-
коли його не бачила. А поки що їм 
треба поїхати до його батьків.

Зателефонував їм. Про те, що, 
врешті, хоче познайомити з май-
бутньою невісткою. Нехай чекають.

Ще з коридору відчув запах 
серцевих крапель. Двері відчинив 
батько.

� Добре, що ти приїхав, сину. 
Мама захворіла, щойно викликали 
«швидку».

Олег кинувся у кімнату
� Мамо...
� Я хочу поговорити з нею, � 

вказала на Ніну. – Це недовго, сину.
Ніна розгублено ховалася за 

Олегове плече. Йому б залиши-
тися з нею, захистити, підтрима-
ти. Але батько уже виводив сина з 
кімнати.

 У той же самий вечір Олег зра-
дить кохану ще раз. Коли Ніна, блі-
да, заплакана, вийде від матері.

� Я їду, � ледь чутно прошепоче.
Він зніме з вішака і своє пальто.

� Ти що, залишиш хвору матір? 
Можеш іти, але не вертайся, � бать-
ко забирав з рук Олега одяг. – До 
поїзда недалеко, вона і сама доро-
гу знайде.

� Ніно, пробач. Завтра я приїду...
Ось і все, що він крикнув дівчи-

ні вслід. А потім, мабуть, зрадив 

Ніну утретє. Коли ні одразу, ні по-
тім до Тернополя не поїхав. Пере-
дав Світланою записку: «Прости, 
зустрінемося пізніше...»

«Пізніше» затягнулося. Хворіла 
мама, а там – розподіл на службу. І 
все�таки він зібрався якось до Ніни.

� Не їдь, � зупинила його матір. 
– Я сказала їй таке... Що у тебе є ді-
вчина. А з нею ти був просто так, 
для розваги. І що ми ніколи не 
приймемо її у свою сім’ю. Тож ви-
бирай: або вона, або ми.

Він нікого не вибирав. Просто 
поїхав за направленням на роботу. 
Та й Ніна не відповіла на його куці 
записки.

 Тепер він справді думав лише 
про кар’єру. Не замислюючись, по-
їхав в одну з гарячих точок як ми-
ротворець. Тропічний клімат і по-
стійні стреси не пішли на користь. 
Повернувся додому з купою хво-
роб. 

Олег згадує, як літній лікар 
довго оглядав його. Вертів у руках 
папірці з результатами аналізів.

� Можна вважати, усе нормаль-
но. Тільки у вас ніколи не буде ді-
тей. Утім, мабуть, вони у вас уже є.

Чомусь згадав обличчя матері. 
Все частіше дорікала вона Олегові, 
мовляв, їй уже хочеться онуків ба-
вити. А він ще й досі не одружився.

З армії його комісували. Шукав 
шляхів у приватний бізнес. Всту-
пив вчитися ще й в економічний 
вуз. Устиг побувати за кордоном, 
заробити трохи грошей.

У його житті були різні жінки. 
Одні затримувалися довше, інші 
– не дуже. Олег усе частіше згаду-
вав Ніну: де вона? Напевно, щас-
лива. Якось пробував завести про 

це мову зі Світланою – колишньою 
своєю сусідкою і Ніниною подру-
гою.

� Не знаю, ми не спілкуємося, � 
це все, що почув у відповідь.

Але життя інколи підносить 
нам неочікувані повороти долі.
Якось зустрів колишнього одно-
курсника, теж звільненого у запас.

� Приїжджай до мене у Терно-
піль. Прийму у свій бізнес.

Олег погодився. Оформився на 
роботу, входив, як кажуть, у курс 
справ. Знайомився із співробітни-
ками. Залишилося ще зайти до го-
ловного бухгалтера.

На нього дивилися знайомі 
сірі очі. Повертали Олега у дале-
кий день юності. Коли мовчання 
говорило більше, ніж слова. І він 
вкотре відчув те, у чому боявся зі-
знатися навіть собі багато років. 
У тому, що досі любить цю жінку. 
Таку близьку і далеку, хоч і сиділа 
за столом навпроти.

� Ніно..
Спинила порухом руки. Наві-

що ворушити минуле? У неї – донь-
ка і син. Двійнята. В коледжах уже 
вчаться. Ось фото, зроблене на фоні 
моря. Троє шасливих, рідних облич. 
Спливала у пам’яті давня обіцянка.

Ніна посміхнулася.
� Ми таки побували на морі. Я 

і наші діти. Глянь, вони ж на тебе 
схожі.

Гаряче пекуче полум’я зали-
вало Олега зсередини. Де знайти 
слова, щоб вона простила його? 
Чому не призналася тоді, що но-
сить під серцем нове життя? Чому 
не відповіла на жоден його лист?

Лише погляд трохи сумних сі-
рих очей.

Він дізнається про те, як нелег-
ко було Ніні. І якби та, чужа мило-
сердна жінка, яка її ще маленькою 
брала на канікули з інтернату до-
дому, не допомогла... Тепер уже Ні-
нині донька і син її бабусею кли-
чуть.

... Колеса вистукували свою мо-
нотонну мелодію. Поїзд наближав-
ся до Тернополя.

� А знаєте, Ніна мене і досі не 
простила, � порушив хвилинну 
мовчанку Олег Степанович.� На-
віть дітям допомагати забороняє, 
хоч бачу, як їй нелегко. Утім, зда-
ється, я не сказав головного: Ніна 
заміж теж не вийшла, хоча й тра-
плялися женихи. Може, у нас іще 
все по�доброму буде?..

Надворі стояв сонячний, але 
прохолодний день. Такі дні бува-
ють лише на початку осені. Коли 
літо, незважаючи навіть на дощі та 
хмари, ще не хоче прощатися і ки-
дає нам наостанок свої щедрі про-
мені. Ніби дарує надію...

Зіна КУШНІРУК. 

Ми живемо у дуже цікавому 
світі. Щодня зустрічаємо 
нових людей. Наші мрії, може, 

збуваються не так часто, як би нам 
хотілося, але на те вони й мрії, ілюзії, 
уяви… Ми намагаємось запам’ятати 
приємне, щоб знайти сили пережити 
погане. Усе найголовніше  заховане 
далеко у підсвідомості.

Ми малюємо, пишемо, творимо. Кожна 
людина–особистість. Незалежно, яка в тебе  
професія, реаліст ти чи вічний фантазер – 
унікальність в одиничному варіанті не по-
мітна на перший погляд. Приємно, коли зви-
чайний перехожий подарує усмішку чи поба-
жає гарного дня. Зателефонувала давня по-
друга, розказала, як скучила за тобою, і та-
ких прикладів може бути безліч. Невидиму 
нитку, що з’єднує тебе з іншими, неможли-

во розірвати. Через буденність про неї забу-
вають, та в потрібний момент вона виконує 
своє призначення.

Наші мрії легко розбиваються через ре-
альність. Та насолода, що нарешті здійсни-
лось те, чого так довго чекав, втамовує обра-
зу. Віра – головна кнопка запуску здійснити 
задумане. Не бійтесь розчарувань, вони по-
трібні для того, щоб навчити цінувати та бе-
регти головне. Усе в житті відбувається не 
просто так. Усе має пояснення. Слов’яни го�’яни го�яни го-
ворили, що чисті душі ангелів прилітають 
до нас у подобі метеликів, для передавання 
наших бажань на небо, римляни, що ці ство-
ріння – це квіти, зірвані вітром. Ми не знає-
мо правда це чи вигадка, та життя цікавіше з 
мріями, без них воно пусте… 

Інна ДАНИЛКІВ.  
Фото автора.

Сокровенне

Дарина принесла 
до оселі оберемок 
терпко-запашної 

осені. Поміж листя квітів і 
трав заплуталося бабине 
літо. Зробить з цього 
дивного трунку невеличні 
жмутики і розвісить на 
горищі. Там вже витає 
запах літа, приправленого 
жіночим смутком. А 
тепер Даринине горище 
пахнутиме ще й осінню.  

Чорнобривчики і полин, ро-
машка і чебрець, звіробій і спо-
риш, кропива і материнка… Ко-
мусь обов’язково знадобиться 
Даринине багатство, настояне 
на сонці, літі, дощах і вітрах. На-
віть місцева медичка прибігає 
взимку за зіллям для свого не-
посидючого сина.     

Дарину в селі змолоду на-
зивали чарівницею. Як і її баб-
цю Палажку. Бабцю односельці 
поважали й бігли за ліком � для 
себе і для худібки. Палажчи-
на хата завжди пахнула літом і 
сонцем. А голос у бабці був ти-
хий та лагідний, наче шурхіт 
осіннього листя. Здавалося, й 
він був помічний.

Бабця кликала малу Дарин-
ку з собою, як ішла збирати 
трави. Навчала, коли та як це 
треба робити. І завжди дякува-
ла Господу за кропиви, полини, 
спориші, польові хвощі, які на-
зивала сосонками… 

� Причарує�приворожить 
наша Даринка хлопця�красеня, 
� перешіптувалися в селі. � Бо 
ж сама � наче картинка. А ще ті 
трави… 

� Кажуть, стара Палажка 

знає якесь чар�зілля…
Сільські парубки завжди 

знаходили причину, аби пе-
речепитися хоча б на мить 
біля Дарининого обійстя. То 
шнурівка на черевику врапт 
розв’яжеться. То ще якась не�яжеться. То ще якась не�жеться. То ще якась не�. То ще якась не� То ще якась не-
доречність трапиться. Бігали й 
до бібліотеки, де працювала ді-
вчина. Найкумеднішим було те, 
що дехто із залицяльників не 
прочитував жодної сторінки. 
Але не в книжках була суть…

Прислали у село молодо-
го агронома. Тоді ще колгос-
пи були. Не стільки на вроду 
був багатий хлопець, як на до-
бре серце. А який жартівник! 
Припав до душі і малому, і ста-
рому. Дівчата потай сподівали-
ся: саме котрусь із них він спо-
добає. 

Літнього дня Дарина збира-
ла трави в полі.

� Що це за чаклунка тут хо-
дить? � почула зненацька.

� Ой! – стрепенулася від не-
сподіванки.

Агроном мружився чи то від 
сонця, чи від сміху. 

� Я � не чаклунка. Просто 

збираю трави, аби засушити на 
зиму. 

� А люди кажуть, що чаклун-
ка…

� А ви їм не вірте!
Долі забаглося, аби зустріч 

Дарини з Василем не була зви-
чайною випадковістю. Тепер і 
він почав бігати до бібліотеки. 

Наступної осені відгуляли 
весілля. Дарина вибрала цей 
час, бо хотіла, щоб весілля пах-
ло спілими яблуками, першим 
опалим листям, пожухлою тра-
вою. І все це було трішки при-
правлене смачним картопля-
ним димом. Василь не вмів 
перечити своїй дивній красуні�
обраниці.

� Дочекалася Дарина свого 
щастя, � раділи за молоду біблі-
отекарку в селі.

� І що вона в ньому зна-
йшла? � перемовлялися дівча-
та на виданні, яких оминув ува-
гою агроном.           

Три роки подружнього жит-
тя спливли, наче один щасли-
вий день. Навесні,  влітку та во-
сени Василь повертався додому 
разом із зорями та росами. Да-

рина любила чекати чоловіка 
під яблунею, яку посадила ко-
лись бабця Палажка. Вона году-
вала чоловіка смачними вече-
рями і поїла чудодійними узва-
рами, аби її Василько не відчу-
вав втоми. А він приносив їй ма-
ленькі букетики сонних польо-
вих квітів. У жнива � жмути сти-
глого колосся. Дарина розпові-
дала про нові книжки і про те, 
що пишуть у газетах. А він ра-
дів, що вродили жита�пшениці. 
Часом нарікав на затяжні дощі 
або на засухи. Василь любив 
землю так само щиро і щедро, 
як свою Даринку.

Цього вечора чекання чоло-
віка здавалося вічністю. Розу-
міла, що жнива. Але ж вона має 
сказати Василеві щось дуже 
важливе. Скоро у них народить-
ся дівчинка або хлопчик. Вона 
уявляла чоловікову радість. 
Він любив дітей. І тепер у них 
з’явиться маленьке крикливе 
сонечко. 

Біля хати різко загальмував 
колгоспний «уазик». 

� Дарино! Василь в лікарні! 
Їдемо!

Голос у водія голови колгос-
пу зривався від крику. А Дари-
на завмерла. Ні запитати щось, 
ні сказати...  

Хтось підпалив збіжжя в 
полі, і поки доклигала пожежна 
з іншого села, Василь самотуж-
ки боровся з полум’ям. Вогонь 
переміг її чоловіка, обпалив… 

� Потерпи, Василю! � блага-
ла крізь сльози сільська медич-
ка дорогою до лікарні, розумію-
чи, що він помирає.  

Дарина пам’ятає, як почу-
ла страшну звістку… А потім лі-
карка з добрими сумними очи-
ма гладила її розкішне волосся і 

просила бути сильною, бо душа 
маленького, ще ненароджено-
го синочка�сонечка, відлетіла 
вслід за Василевою. Наче на-
здоганяла його, аби сказати те, 
чого не встигла Дарина.      

� Ще молода, гарна, розумна 
вийде заміж удруге, � перейма-
лися Дарининою долею в селі.     

Їй пропонували заміжжя. 
Обіцяли шанувати. Але вона ко-
хала свого Василька. А двом у 
серці тісно. 

Смуток не міг спити Дари-
ниної вроди. Тільки вплів у її 
розкішну косу раннє бабине 
літо.

� Таки, чарівниця Дарина, � 
пускали чутки селом. � Кажуть, 
вмивається відварами з яки-
хось трав, аби вроди не загуби-
ти. Її однолітки он як скоро по-
старіли, хоча й не пережили та-
кої біди.  

� І що з тієї краси? Вже 
п’ятий десяток літ розміняла. 
Живе сама. Завжди гонорува-
ла місцевими хлопцями і чоло-
віками. 

...Дарина дов’язала останній 
жмутик зілля. Провела рукою 
по золотому колоссі, яке за-
вжди стоїть у вазі біля Василе-
вої фотографії. Витерла сльозу 
біленькою хустинкою, загорну-
ла у неї свій смуток. 

Тихенько відчинилися две-
рі. Катруся, внучка двоюрід-
ної сестри, любила прибігати 
до Дарини, бо також, наслухав-
шись казок і пліток, вважала її 
чарівницею. І ніяк не могла зва-
житися, аби тітка Даруся пока-
зала ту дивну траву, яка зро-
бить так, що Павлик з сусідньої 
вулиці захоче дружити з нею, а 
не з рудоволосою Люською.

Ольга ЧОРНА. 

«ЗАВТРА
ПРИЇДУ»Я Але до наступної 

зустрічі треба було 
чекати стільки літ...

Просто життя

Думки вголос Мрії -це квіти, 
зірвані вітром

Чарівниця

Татова любов, немов погожий день, 
Пахне сонцем, хлібом, споришами… 
Не знайти такої більш ніде, 
Ну, хіба що на долонях мами.  

Татова любов, мов океан, 
Де - ні дна, ні берега земного… 
В неї, справді виміру нема, 
Бо вона, як в матері, - від Бога. 

На фото Івана ПШОНЯКА:  
тернопляни Віктор Білецький  
з донечкою Віталіною;  
сім’я Наконечних: тато Андрій, мама 
Людмила і синочок Максимчик. 
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Матч розпочався з взаємних гострих 
випадів. Спочатку небезпечну атаку про-
вела збірна України. На другій хвилині 
Гусєв прострілив з лівого флангу атаки, 
а голкіпер англійців зачепив у боротьбі 
у штрафному майданчику Зозулю, про-
те арбітр не побачив порушення правил.

Уже через дві хвилини вболівальни-
ків збірної України змусив похвилювати-
ся вже Шевчук, який програв на швидко-
сті нападнику гостей, проте Андрій Пя-
тов своєчасно вийшов з воріт та підстра-
хував свого партнера.

Минуло не так вже й багато часу, як 
блискуче зіграв український дует Коно-
плянка – Гусєв. Останньому не вистачи-
ло кілька міліметрів, щоб переправити 
м’яч у ворота суперника.

Ще згодом небезпеку біля воріт гос-
тей створили Федецький та Зозуля. 

Лише після цього гра перейшла у спокій-
не русло. У центрі поля англійці почува-
ли себе краще за українців, але команда 
Михайла Фоменка влаштувала суперни-
кам серйозний пресинг по усьому полю, 
не даючи розігнатися атакам «трьох ле-
вів». Стадіон прокинувся на 41-й хвили-
ні, коли Коноплянка зробив черговий 
рейд лівим флангом та вивів на ударну 
позицію Зозулю, але Роман невдало при-
йняв м’яч.

У другому таймі збірна України по-
ступово перехопила ініціативу, почавши 
створювати небезпечні моменти біля во-
ріт Харта. Солістом у цих атаках, зазви-
чай, був Коноплянка, активно діяли та-
кож Гусєв та Ярмоленко. На 74-й хвили-
ні міг забити гол і Федецький.

Загалом, національна збірна коман-
да України провела дуже потужний матч, 

блискуче зігравши у захисті та завдавши 
чималих клопотів англійцям в атаці. Але 
цього вечора переможця на НСК «Олім-
пійський» виявлено не було.

Та, як мовиться, чим далі у ліс, тим 
більше партизанів. І телекоментатори 
матчу, і деякі так звані фахівці від фут-
болу запідозрили тренера нашої коман-
ди у нерішучості. Мовляв, Михайло Фо-
менко діяв за принципом «краще синиця 
у руках, ніж журавель у небі» та не праг-

нув за будь-яку ціну перемогти англійців 
і тим самим зняти всі питання щодо пер-
шого місця у групі. Навряд, чи нам, україн-
ським вболівальникам, варто дослухати-
ся до думки цих скептиків та критикува-
ти наставника, який фактично відродив 
та сформував сильну команду. Тож пропо-
нуємо увазі читачів позицію тренерсько-
го штабу, оприлюднену Михайлом Фо-
менком  на прес-конференції та опубліко-
вану на сайті  Федерації футболу України.

Команди  Прем’єр-ліги зіграли матчі 
дев’ятого туру

«Металіст» - «Динамо» - 3:0.
Лідер знову довів, що невипадково посідає першу 

позицію, не залишивши шансів динамівцям навіть на 
нічийний підсумок матчу.

«Дніпро» - «Таврія» - 1:0.
Один з лідерів Чемпіонату змусив понервувати 

своїх прихильників, обмежившись єдиним голом у 
ворота 16-ї команди змагань.

«Металург» Д. - «Говерла» - 4:2.
Чергова домашня перемога донеччан підняла їх 

на 7-е місце, а закарпатці вже опустились на передос-
танню позицію.

«Ворскла» - «Севастополь» - 2:2.
Два протилежні за сценарієм тайми призвели до 

красивої та результативної нічиєї за екстремальних 
погодних умов.

«Арсенал» - «Волинь» - 2:1.
Вольова перемога господарів дозволила їм зали-

шити небезпечну зону та перервати серію невдач, 
тоді як лучани у нинішньому році на виїзді не вигра-
ють.

«Іллічівець» - «Зоря» - 1:0.
Швидкий гол господарів призвів їх до перемоги 

над луганцями і вперше  за три роки поміняв супер-
ників місцями у турнірній таблиці.

 «Карпати» - «Шахтар» - 3:2.
Львівська команда створила поки що одну з голо-

вних сенсацій змагань, а «гірники» втретє поспіль не 
змогли перемогти.

Уже на початку 
матчу після двох-
трьох небезпечних 

випадів на ворота гостей  
«Нива» раптом класично 
«привезла» гол у свої 
ворота -  0:1.

Ще  через три хвилини «Ти-
тан» забив удруге - 0:2. 

З шокового стану команду 
спробував вивести капітан Григо-

рій Баранець, який двічі поспіль 
пробив із середніх дистанцій по 
воротах суперника, втім, без успі-
ху. Зрештою, ще у першому тай-
мі «Нива» могла скоротити від-
ставання, якби Григорій із вигід-
ної позиції не вдарив значно вище 
воріт. Втім, поступово «Нива» отя-
милася і атаки на ворота «Титану» 
почастішали, та все ж на перерву 
команди пішли під гнівний свист 

вболівальників.
У другому таймі тернополя-

ни таки добилися свого – гол на 
свій рахунок записав Малиш -1:2. 
А остаточний результат на табло 
стадіону встановив Ігор Мельник 
з одинадцятиметрової позначки 
– 2:2.

Після дев’яти матчів та гри у за-
пасі «Нива» посідає чотирнадцяту 
сходинку у турнірній таблиці.

Минулого тижня тернопільські 
футболісти в черговому 
турі Другої ліги переграли 

вдома  овідіопільський клуб «Реал 
Фарма» з рахунком 3:0 і, таким чином, 
реабілітувалися за виїзну поразку від 
хмельницького «Динамо».

А вже 16 вересня ФК «Тернопіль» на Херсонщи-
ні грав з одним із лідерів Другої ліги – горностаїв-
ським «Миром».  

Тернополяни на виїзді здобули важливе очко, 
хоча могли привезти і цілих три.

Наші хлопці були активнішими на початку мат-
чу і вже на 13-ій хвилині забили гол. Після цього 
муніципали заспокоїлись і гра перейшла у спо-
кійне русло з однаковою кількістю моментів біля 

обох воріт.
Так тривало аж до 66-ї хвилини, коли гравець 

«Миру» завдав підступного удару.  Наш голкіпер 
Микола Плетеницький у даному епізоді був безси-
лим – 1:1.

Після пропущеного гола тернополяни навпа-
ки почали грати активніше. Під завісу зустрічі ФК 
«Тернопіль» мав одразу три хороші моменти, од-
нак жоден з них так і не увінчався успіхом. 

Після одинадцяти ігор «Тернопіль», набравши 
21 очко, посідає третю сходинку у турнірній та-
блиці та відстає від лідера  «Славутича» , який зі-
грав на матч більше, на чотири пункти. До речі, 21 
вересня на тернопільському міському стадіоні ці 
дві команди зустрінуться між собою в очному по-
єдинку. 

Україна – Англія – 0:0
Національна збірна команда України у матчі відбірного циклу 

Чемпіонату світу 2014 року на НСК “Олімпійський” зіграла 
внічию з командою Англії.

Не те нині «Динамо», 
та й «Шахтар» не той

Відігралися, але не більше…
«Нива» - «Титан» Армянськ - 2:2

У двох матчах – чотири очки

Синиця у руках

-  Оцініть турнірні 
перспективи збірної 
України після нічиєї з 
Англією…

-  Що тут оцінювати? 
Ми ж ще не дограли від-
бірний цикл. Добре, хоч 
є одне очко. Якби була 
перемога, тоді можна 
було б щось оцінювати.

-  Прокоментуйте, 
що вийшло, а що не вийшло у 
грі збірної України у цьому по-
єдинку? Чому Кучер був капі-
таном команди?

-  Зазвичай, коли хворіє капі-
тан і не потрапляє до основно-

го складу, віце-
капітаном при-
значають най-
старшого грав-
ця. Ми говорили, 
що будемо гра-
ти зі збірною, яка 
належить до елі-
ти європейського 
футболу. Вони на-
магалися не дати 

нам грати, ми це також намага-
лися зробити.

-  На вашу думку, чи був пе-
нальті на другій хвилині мат-
чу? Що сталося з Девичем, 
чому він не грав? Чи не дума-

ли ви зіграти у два нападники 
у другому таймі?

-  У Девича були проблеми, 
які не дозволяли йому працю-
вати у повну силу. Те, що ми не 
зіграли двома форвардами - так 
складався матч. Якби ми ви-
ставили двох форвардів, це був 
би авантюрний крок з нашого 
боку. Одне очко краще, ніж жод-
ного. А пенальті? Це питання до 
суддів, а не до мене.

-  Що ви думаєте про гру 
збірної Англії у цьому матчі?

-  Це сильна команда, укомп-
лектована сильними гравця-
ми. Вони представляють клуби 

у дуже сильних європейських 
першостях, і цим все сказано. Це 
була складна гра з сильним су-
перником.

-  Було зрозуміло, що ви, 
обираючи стартовий склад 
команди, діяли обережно. Чи 
не шкодуєте, що перетримали 
у запасі Безуса? Чому на поле 
не вийшов Ракицький?

-  Ми з вами робимо свою ро-
боту. Кожен - по своєму. Є при-
чини, які не дозволяють Безу-
су відразу грати і демонструва-
ти найкращі кондиції, для цього 
йому потрібен час. Ракицький? 
Він може швидко починати ата-

ки. Але нам треба було думати, 
перш за все, про захист.

-  Як вважаєте, чого збір-
ній України не вистачало при 
виконанні стандартних по-
ложень? Чи вдасться вам збе-
регти такий чудовий настрій 
у збірній на матч з Польщею у 
жовтні?

-  Будемо намагатися зберег-
ти такий настрій. Стандарти? Це 
сильна сторона англійців. Спа-
сибі хлопцям, що вони не про-
пустили зі стандартних поло-
жень. У нас також були момен-
ти. Але є частка везіння, чогось 
нам не вистачило. 

Михайло Фоменко: «Ми з вами робимо свою роботу. Кожен - по своєму»
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Хочете ласувати
 полуницями влітку, 

беріться за лопату у вересні
У перший місяць осені ще не піз-

но садити полуницю, суницю. Зви-
чайно, було б краще закінчити цю 
роботу в серпні, але, на жаль, не за-
вжди встигаєш підготувати до цьо-
го терміну розсаду. Ділянку під по-
садку треба вибрати добре освітле-
ну й таку, на якій не росли ані карто-
пля, ані помідори. Ґрунт  розпуши-
ти, підживити органічними добри-
вами та розрівняти. При глибокому 
перекопуванні всі корінці бур’янів 
бажано ретельно вибрати. Сади-
ти розсаду краще рядками. Стеж-
те, щоб корені не зламалися і не за-
крутилися, а вільно розмістилися 
в лунці. При потребі або поглибте 
лунку, або підріжте злегка коріння.

Навколо рослини зробіть по-
глиблення для поливу. Полив по-
винен бути рясним, навіть при до-
щовій погоді: не менше 0,8-1 л води 
на кожну рослину. Після поливу 
ґрунт обов’язково замульчуйте тор-
фом, перепрілим гноєм, компостом 
або сухою землею. При посадці, по-
ливі та мульчуванні пильнуйте за 
тим, щоб сердечко розсади не при-
сипати землею. Але й не саджай-
те рослини занадто високо, не ого-
ляйте коріння і не піднімайте осно-
вну частину рослин над ґрунтом. І в 
тому, і в іншому випадках це нега-
тивно позначиться на їх зрості. Між 
сусідніми рослинами відстань має 
бути близько 25 см. 

Садити полуниці, як і інші рос-
лини та дерева, краще у похмуру 
днину. Та спеціально чекати него-
ди не варто, інакше можна втрати-
ти час. Тому якщо садите щось у те-
плий день, то робіть це увечері, а у 
полудень притіняйте щойно поса-
джені рослини, наприклад, свіжос-
кошеною травою. 

Найсмачніші ягоди - 
з власного городу 

Осінь - час заготівлі посадково-
го матеріалу та посадки ягідних ча-
гарників. Малину найкраще роз-
множувати кореневими паростка-
ми. Їх можна викопувати на пло-
доносній ділянці. Використовува-
ти потрібно ті паростки, які розмі-
щуються від ряду рослин або окре-
мих кущів на достатній віддалі. 
Пам’ятайте, однак, що при заготів-
лі великої кількості паростків мож-
на дуже пошкодити кореневу сис-
тему кущів, що призведе до їх осла-
блення й, відповідно, до зниження 

врожаю. Тому обирайте ті рослини, 
викопування яких не зашкодить ку-
щам. 

Садити ягідні чагарники краще 
рядами. Відстань між рядами мали-
ни - 1,5-2 м, сусідніми рослинами – 
40 см. Після посадки забезпечте по-
лив з розрахунку 1 відро води на 2-3 
рослини і мульчування. 

У вересні вже можна готувати 
для посадки живці смородини. Бра-
ти треба тільки сильні однорічні па-
гони завтовшки з олівець, без ознак 
пошкодження шкідниками та хво-
робами. Добре, якщо маткові кущі 
ви відібрали заздалегідь. Оглянь-
те зріз пагонів, якщо побачите чор-
ні отвори в центрі - значить, тут по-

бували шкідники. Такі живці вико-
ристовувати не можна. Висаджу-
вати живці можна і навесні, й восе-
ни. Якщо планується весняна по-
садка, заготовлені живці зберіга-
ють у холодильниках або прико-
паними в холодних приміщеннях. 
Для осінньої посадки пагони розрі-
зають на частинки. Кожна повинна 
мати 4-5 бруньок. Нижній зріз зро-
біть відразу під брунькою, а верхній 
- над брунькою. Відстані між живця-
ми - 10-12 см, між рядами - 50 см. Са-
джають живці в ґрунт під кутом 45 
градусів, на поверхні залишаючи 
1 - 2 бруньки. Після посадки, як за-
звичай, рясний полив, а потім муль-
чування. 

Омолодіть сад
А тепер про те, що посадити во-

сени з плодових рослин. Перш за 
все, це яблуня і груша. Садити де-
рева краще в стані спокою, коли зу-
пиняється ріст або він ще не розпо-
чався (рання весна). Осіння посад-
ка має здійснюватись за 7-10 днів 
до перших заморозків. Посадка де-
рев в цей період сприяє швидкому і 
правильному утворенню нових ко-
ренів. До весни дерево буде повніс-
тю готове до початку вегетації. Під-
бираючи саджанці, врахуйте кліма-
тичні умови та властивості ґрун-

ту. Бажано купити морозостійкі, ви-
тривалі багаторічники, адаптовані 
до даної місцевості та структури і 
кислотності ґрунту ділянки.

Для посадки необхідно заготов-
лювати тільки добре розвинені й 
неушкоджені саджанці дворічного 
віку зі здоровим, добре розвиненим 
корінням, покритим мочкуватими 
розгалуженнями. Довжина осно-
вного кістякового кореня повинна 
бути не менш 35 см.

Яму для плодових дерев вико-
пують діаметром 80–100 см та гли-
биною 50–60 см. Верхній шар ґрун-
ту кладуть з одного боку, нижній – з 
іншого.

Саджанець варто уважно огля-
нути: чи цілі гілки, чи не пошкодже-
ний стовбур і коріння. Уражені хво-
робами корінчики слід видалити, 
тоді занурити деревце у бовтанку з 
глини та гноївки. 

На дно ями насипають суміш з 
верхнього шару ґрунту і перегною, 
торфу чи компосту. Саджанець став-
лять, розкладають коріння та заси-
пають сумішшю землі й перегною 
(1:3). Коренева шийка має бути 
на 6–7 см вище від рівня ґрунту за 
межами ями. 

Ґрунт утоптують радіально нос-
ком до дерева рівномірно по всій 
ямі.

Зверху знову засипають зем-
лею і роблять лунку для поливан-
ня. У ній має вміщуватись від 2 до 
5 відер води. Поливати потрібно 
обов’язково, незалежно від пого-
ди і стану ґрунту. Якщо після поли-
ву оголився корінь, його варто під-
сипати.

На висаджених восени деревцях 
вирізають лише пошкоджені гілки, 
а крону формують навесні наступ-
ного року.
Щоб ранньою весною  смакува-

ти зеленню, посійте її восени
Моркву висівають, 

коли земля підмерзає
Підзимовий посів моркви восе-

ни треба робити, коли ґрунт злег-
ка підморозить. При цьому можна 
отримати дуже ранню моркву, але 
тільки для літнього споживання, 
тому що зберігаються такі корене-
плоди погано.

Недолік цього способу - ґрунт 
навесні сильно ущільнюється, тому 
підходять тільки легкі піщані та су-
піщані ґрунти. Відстань між росли-
нами в рядку - 3-4 см.

Часник садять 
з вересня до жовтня

Підготувати грядки бажано 
хоча б за два тижні до посадки час-
нику. Внести відро перегною або 
компосту з мінеральних добрив, 
одну столову ложку подвійного су-
перфосфату, дві столові ложки суль-
фату калію, дві склянки деревної 
золи. 

Перекопуємо ділянку на глиби-

ну 20-25 см, потім боронуємо, поли-
ваємо і залишаємо до посадки час-
нику.  Під зиму часник саджаємо за-
звичай з 5 вересня до жовтня. Рос-
лини при таких термінах посадки 
встигають добре вкоренитися, кра-
ще переносять зимівлю й викорис-
товують поживні речовини ґрунту, 
осінню та весняну вологу. 

Навесні рослини раніше й ін-
тенсивніше ростуть і розвивають-
ся. Часник саджаємо малими зуб-
цями з відстанню між рядками 20 
см, між рослинами – 6-8 см. Після 
посадки часнику ґрунт вкриваємо 
перегноєм або листям. Якщо осінь 
суха, то для того, щоб часник краще 
укорінився, його поливаємо з роз-
рахунку 10-12 літрів на один метр. 
Досвід підказує, що часник на одно-
му місці потрібно вирощувати не 
більше двох років. Інакше не уник-
нути зараження ґрунту стебловою 
нематодою. Саджати часник краще 
після огірків, ранньої картоплі, ран-
ньої капусти та інших ранніх куль-
тур, крім цибулевих.

Петрушка та щавель 
витримують заморозки

Висівати петрушку, щавель, 

кріп теж можна не тільки навесні, а 
й восени.

Насіння петрушки проростає і 
при температурі +2°С. Вона може 
витримувати заморозки до -9°С. 
При всій своїй витривалості схо-
дить петрушка повільно. Підзимо-
вий посів дозволяє виграти навесні 
кілька тижнів від пробудження на-
сіння петрушки до можливого по-
чатку робіт на городі. 

Кріп теж можна висіяти восени. 
Насіння починає проростати при 
температурі +3-5°С. Сходи легко пе-
реносять заморозки. 

Щавель - морозостійка багато-
річна культура, яка теж чудово рос-
те і зимує в нашому кліматі без вся-
кого укриття. 

Насіння для підзимовому посіву 
зелені потрібно брати на 30% біль-
ше, ніж для весняного. У день посі-
ву на грядках роблять борозенки, 
в них висівають насіння і присипа-
ють його заздалегідь підготовле-
ним компостом або перегноєм. У та-
кому вигляді насіння й зимуватиме.

Підготувала 
Оксана ХОМА. 

Осінь кличе на город
І не тільки, щоб зібрати 
цьогорічний урожай, але 
й подбати про майбутній
Восени незалежно чи на присадибній ділянці, 

чи на дачі, але завжди знайдеться робота для 
дбайливих господарів. Треба вчасно викопати 

картоплю, буряки, зібрати часник і цибулю, зірвати 
яблука й груші… А також не забути посадити, посіяти 
нові рослини, аби навесні було менше клопотів. Та 
й тепла осіння погода, в порівнянні з весною, коли 
земля тільки прогрівається, сприятлива для утворення 
молодих коренів. До того ж, в ґрунті зберігається 
достатньо необхідної для росту і розвитку вологи. За 
весняно-зимовий період земля навколо саджанців добре 
осідає, ущільнюється, і рослини добре приживаються. 
Крім того, рослини загартовуються і стають менш 
вразливими до весняних приморозків.

Садимо... пекінську капусту
У жовтні проводять підзимову сівбу буряків, редиски, селери 

і навіть салату й пекінської капусти. Якщо не встигли, можна зро-
бити це і на початку листопада – тоді садять на глибину 2-3 см із 
обов’язковим мульчуванням грядок шаром 3-4 см. До мульчування 
можна грунт злегка зволожити або ліквідувати порожнини між на-
сінням і землею.

Відстань між рядками для городинних культур та редиски – 
8-10 см, для буряків і селери – 15-20 см. Пекінську капусту візьмітьь 
сорту «Хабінська», листяна маса її навесні наростає швидше, ніж у 
гібридів, і насіння проростає навіть при низьких температурах. Ви-
сівають капусту в другій половині листопада. Рядки засипають за-
здалегідь підготовленим непромерзлим перегноєм шаром 2-3 см, а 
потім і посіви присипають снігом. 

Салат і редиску можна висівати будь-яких сортів. Норма висіву 
–  0,6-0,7 г на 1 кв. м площі, глибина загортання – близько 2 см. У 
листопаді також сіють шпинат. Цибулю-чорнушку на перо висіва-
ють 5-6 г на 1 кв. м площі.

Напровесні, ще як лежить сніг, – зазвичай це кінець лютого-
початок березня – грядки із підзимовими насадженнями бажано 
вкрити плівкою.

Вирощуємо цибулю
Посадку цибулі слід проводи-

ти за 10-15 днів до настання стій-
ких нічних морозів (в нашій міс-
цевості це друга половина жов-
тня). При цьому вибирають не 
важкі ділянки грунту. Гній не 
вносять, краще комплексні міне-
ральні добрива з мікроелементами 
або перегній дворічної давності. Глибина 
підзимньої посадки має бути на 1-2 см глибшою за 
весняну, тобто 3-5 см (при більш глибокій посадці цибулини бу-
дуть меншого розміру). Міжряддя -  25-30 см, в рядку – 4-6 см. На-
весні після сходження снігового покриву посадки бажано піджи-
вити сечовиною (карбамід).

Зверніть увагу: при відсутності снігового покриву і тривалому 
зниженні температури нижче -16°С цибуля може вимерзнути. Тож 
варто вкрити гряюку листям, соломою, а краще - агроволокном. 
Під ним навесні цибуля на кілька тижнів раніше піде в ріст. Будете 
мату свою зелену цибулю на Великдень, а не купувати на базарі.
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УТ-1
07.35 Д/ф “С. Морозов. Душа навстiж”.
08.45 Кориснi поради.
09.05 Пiдсумки тижня.
09.55,19.25 Пляжний футбол. ЧС. Iран - 

Україна.
11.30 Без цензури.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.25 Дiловий свiт.
12.30,20.55 Офiцiйна хронiка.
12.40 Кордон держави.
12.55 Фольк-music.
14.10 Право на захист.
14.30 Темний силует.
14.40 Вiкно до Америки.
15.10 Euronews.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.20 Життя на рiвних.
15.25 Т/с “Пастка”, 1 i 2 с.
17.45 Сiльрада.
18.05 Агро-News.
18.35 Фiнансова перспектива.
19.05 Останнє попередження.
21.00 Пiдсумки дня.
21.35 Свiт спорту.
21.45 Фестиваль пiснi в Коблево.
23.25 Фестиваль гумору “Умора”.

Êаíаë “1+1”
06.00 “ТСН-Тиждень”.
06.45,07.10,08.10 Снiданок з “1+1”.
07.00,08.00,09.00,19.30,23.30 “ТСН”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05,17.10 Т/с “Сила. Повернення до-

дому”.
11.00 Драма “Зозуля”.
15.00 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
20.15,03.20 Т/с “Любов та покарання”.
22.15,04.55 “Грошi”.
00.00 Драма “Бiйцiвський клуб”. (3 

категорiя).

Iíòåр
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”.
09.10,12.20 Т/с “Люба. Любов”.
13.10 “Судовi справи”.
14.45 “Сiмейний суд”.
15.40 “Чекай на мене”.
18.00 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Ясмiн”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Ванга”.
21.30 Т/с “Шулер”.

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

10.10 Анекдоти по-українськи.
10.45 Головна програма.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Спецназ”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.10 Т/с “Морськi дияволи”.
22.10 Четверта башта.
23.00,03.20 Свобода слова.

ÑТБ
06.35,16.00 “Усе буде добре!”
08.20,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
09.55 Х/ф “Дiвчата”.
11.55 “Прощення. Скнiлов”.
14.45 “Один за всiх”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.05 “Куб 4”.
22.25 “Детектор брехнi 4”.
23.25 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
00.25 Т/с “Доктор Хаус”.

Íоâèé êаíаë
07.00,07.35,08.35 Пiдйом.
09.00 Х/ф “Хронiки Нарнiї: Принц 

Каспiан”.
12.00,18.00,20.00 Т/с “Воронiни”.
13.30,14.40 Kids` Time.
15.00 Т/с “Друзi”.
15.55 Шафа.
16.55 Голоднi iгри.
19.00,00.05 Репортер.
19.15 Абзац!
21.00 Т/с “Останнiй iз Магiкян”.
22.00 Спiвай, якщо зможеш.
23.30 Т/с “Свiтлофор”. (2 категорiя).
00.15 Т/с “Щоденники вампiра”. (2 

категорiя).

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

14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,22.00,
23.00,01.00 Час новин.

07.40 Автопiлот-новини.
08.45 Трансмiсiя-новини.
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.
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.

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.00,09.00,17.00,19.00,03.00 Подiї.
07.30 Щиросердне зiзнання.
07.50 Остаточний вердикт. Спiвпраця швид-

кої допомоги i похоронного бюро.

09.10,14.00,17.20,21.40 Т/с “Слiд”.
10.00 Х/ф “Наречена мого нареченого”.
12.00 “Хай говорять. Кубинський трикут-

ник. Продовження”.
13.00 Люблю! Чекаю!
16.00,04.50 Критична точка.
18.00 Т/с “Поцiлунок!”
19.20,03.20 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Агент”, 9 i 10 с.
23.20 Х/ф “Форсаж 4”. (2 категорiя). 

Ê1
07.30 М/ф.
09.35 Х/ф “Дiм шкереберть”.
11.40 “Пороблено в Українi”.
13.00 “КВК”.
16.00 “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 “Статський радник”. (2 

категорiя).

ÍТÍ
07.10 Х/ф “Циклон” почнеться вночi”.
08.35,02.55 “Агенти впливу”.
09.30 “Лохотрон”.
10.00 Х/ф “Версiя полковника Зорiна”.
11.40 Т/с “Матусю, я кiлера люблю”.
15.40 Т/с “По гарячих слiдах 2”.
19.00,01.25,03.45 “Свiдок”.
19.30 Т/с “Другий убивчий 2”.
21.30 Т/с “Елементарно”. (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 осо-

бливих справ”. (2 категорiя).

ТÅТ
07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/с “Шоу Гарфiлда”.
09.00,16.00 Т/с “Маленькi таємницi”.
11.00 Т/с “Шпигунка”, 25 с.
11.55 Т/с “Та, що говорить з привидами”.
12.50 Гарячi мамусi.
13.55 Богиня шопiнгу.
18.00 Любов з майбутнього.
19.00 Моду народу.
20.00 Вiталька.
21.25 Бiйцiвський Клуб.
22.25 Русо туристо.
23.00 Дурнєв+1.
23.35 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).
00.15 Валєра TV.

ТÂi
07.00 Ранковi круасани.
10.00 Автомандри.
10.30,12.45,15.50,01.00,03.30 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.
12.20,15.25,19.40 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.

Тоíiñ
06.30,08.30 “Свiт за тиждень”.
07.00,05.00 “Ранковий еспресо”.
09.00 Генерали.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Мiй син - Андрiй Краско.
12.45 “Таке спортивне життя. Вадим Гут-

цайт”.
13.30 “Будь у курсi!”
14.05 Д/с “Самобутнi культури”.
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”.
17.50 Секретнi матерiали.
18.50,22.40 “Економiчний пульс”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Володимир 

Войнович, ч. 1.
20.00 Великi битви.
21.35 Актори однiєї ролi.
22.45 Неймовiрно, чи не так.

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
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. Ма-

лаховим.
12.40,14.55 “Iстина десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20,00.10 Т/с “Хатня робiтниця”.
14.15 “Слiд”.
15.10,23.25 Т/с “Ясмiн”.
16.00 “У наш час”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.45,00.40 “Давай одружимося!”
18.55,02.05 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30 Т/с “Вангелiя”.
22.45 “Вечiрнiй Ургант”.

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

новому статусi”. “Перша скрипка”.
09.00,12.00,15.00,18.00 Сьогоднi.
09.25 Олександр Журбiн. Мелодiї на 

згадку.
10.05 Ти не повiриш!
11.00 “Живi легенди”. Едуард Миколайо-

вич Успенський.
12.35 “До суду”.
13.35 Суд присяжних.
14.35,17.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
15.30 “Суд присяжних. Остаточний вер-

дикт”.
16.40 “Справа лiкарiв”.
18.30,02.30 “Прокурорська перевiрка”.

19.35,03.35 “Говоримо i показуємо”.
20.25 Т/с “Москва. Три вокзали 6”. “Гра 

всерйоз”. “Прогулянка ув`язнених”.
22.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.40 Т/с “Ментовськi вiйни 5”. “Вiч-на-

вiч”, ч. 1 i 2.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
06.35 Х/ф “Фанат”.
08.55 Т/с “Жовтий дракон”.
12.55 Т/с “Таємна варта 2”.
18.55 Т/с “Меч”.
21.00 “Новини 2+2”.
21.25 “ДжеДАI”.
22.00 Х/ф “Глибина”. (2 категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
06.30,12.30 Х/ф “I на каменях ростуть де-

рева”, 1 i 2 с. (12+).
09.00,15.30 Х/ф “Перiкола”. (6+).
10.30,16.55 Драма “Сiрано де Берже-

рак”. (6+).
14.55 “Плюс кiно”. (12+).
18.30,00.30 Кiноповiсть “Я служу на 

кордонi”. (12+).
20.30,02.30 Мелодрама “Чужа рiдня”. (6+).
22.30,04.30 Муз. фiльм “Прощання з Пе-

тербургом”. (12+).

ªâроñïорò
09.30,17.30 Пляжний футбол. Кубок свiту. 

Груповий етап. Бразилiя - Сенегал.
10.45 Пляжний футбол. Кубок свiту. Гру-

повий етап. Росiя - Парагвай.
11.45,23.30 Снукер. Мастерс. Шанхай. 

Фiнал.
13.15,14.00 ЧC в класi Туринг. Сузука.
14.45,19.15 Велоспорт. Нацiональний тур. 

Етап 8.
16.15,20.30,00.45 Стрибки на лижах з 

трамплiну. Лiтнiй Гран-прi. Алма-
та. HS 140.

18.30,01.45 Футбол. Євроголи.
21.45 All sports. Тележурнал “WATTS”.
22.00,22.30 Про рестлiнг.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
08.00,14.00,18.50 Новини.
08.15 Чемпiонат Iспанiї. “Реал” - “Хетафе”.
10.10 Чемпiонат Iталiї. “Рома” - “Лацiо”.
12.05 Чемпiонат Iспанiї. “Валенсiя” - 

“Севiлья”.
14.10 Чемпiонат Англiї. “Ман. Сiтi” - “Ман. 

Юнайтед”.
16.00 Чемпiонат Iталiї. “Ювентус” - “Ве-

рона”.
17.50 “Англiйський акцент”.
19.00 “Тисяча i один гол”.
20.00 Огляд матчiв чемпiонату Нiмеччини.
21.00 Огляд матчiв чемпiонату Iталiї.
21.55 Огляд матчiв чемпiонату Iспанiї.
22.55 Чемпiонат Iспанiї. “Еспаньол” - 

“Атлетiк”. Пряма трансляцiя.
00.55 2 Бундеслiга. “Санкт-Паулi” - “Фор-

туна”.

УТ-1
07.20 Ера будiвництва.
07.25 Країна on-line.
07.35 Д/ф “С. Говорухiн. Вертикаль долi”.
08.45 Кориснi поради.
09.05,21.00 Пiдсумки дня.
09.30,20.55 Офiцiйна хронiка.
09.45 Кабмiн: подiя тижня.
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.
12.20 Хай щастить.
12.40 Х/ф “Винищувачi”.
14.15 Крок до зiрок.
15.15 Euronews.
15.35 Дiловий свiт. Агросектор.
15.45 Т/с “Пастка”, 3 с.
17.10 Т/с “Пастка”, 4 с.
18.40 Фiнансова перспектива.
19.05,21.35 Свiт спорту.
19.15 Про головне.
19.35 Формула захисту.
19.45,21.45 Фестиваль пiснi в Коблево.
19.55 Дорослi iгри.
23.25 Фестиваль гумору “Умора”

Êаíаë “1+1”
06.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23.35 “ТСН”.
06.45,07.10,08.10 Снiданок з “1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05,17.10 Т/с “Сила. Повернення до-

дому”.
11.00 Комедiя “Карамель”.
13.00 “Не бреши менi 4”.
14.00 “Росiйськi сiмейнi драми”.
15.05 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
16.45,04.10 “ТСН. Особливе”.
20.15,02.45 Т/с “Любов та покарання”.
22.15,04.35 “Мiльйонер. Життя спочатку”. 

“Артур Мхiтарян”.

Iíòåр
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”.
10.20,12.20,21.30 Т/с “Шулер”.
13.05,16.55,04.40 Д/с “Слiдство вели...” з 

Л. Каневським”.
14.00 “Судовi справи”.
14.55 “Сiмейний суд”.
15.55 “Давай одружимося в Українi”.
18.00 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Ясмiн”.
20.00 “Подробицi”.

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

Стогнiєм.

08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.25 Надзвичайнi новини.
10.10,13.00 Анекдоти по-українськи.
10.20 Т/с “Спецназ”.
12.45 Факти. День.
13.15,22.10 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.40,20.10 Т/с “Морськi дияволи”.
16.45 Т/с “Агент нацiональної безпеки”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.20 Х/ф “Святi з Бундока 2: День усiх 

святих”. (2 категорiя).

ÑТБ
06.35,16.00 “Усе буде добре!”
08.20,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
10.05 Х/ф “Камiнний гiсть”.
12.05 Х/ф “Лабiринти любовi”.
14.00 Х/ф “Вiддам дружину в хорошi 

руки”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.00,22.25 “Врятуйте нашу сiм`ю 2”.
23.25 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.

Íоâèé êаíаë
06.15,13.30 М/с “Губка Боб”.
07.00,07.35,08.35 Пiдйом.
09.00 Т/с “Щасливi разом”.
11.00,18.00,20.00 Т/с “Воронiни”.
13.25,14.35 Kids` Time.
15.00 Т/с “Друзi”.
15.55 Шафа.
16.55 Голоднi iгри.
19.00,00.00 Репортер.
19.15 Абзац!
21.00 Т/с “Останнiй iз Магiкян”.
22.00 Знайти крайнього.
23.15 Т/с “Свiтлофор”. (2 категорiя).
00.10 Т/с “Щоденники вампiра”. (2 

категорiя).

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

14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,22.00,
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.

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.00,09.00,17.00,19.00,03.25 Подiї.
07.30,02.50 Щиросердне зiзнання.
07.50 Остаточний вердикт. Секта, пере-

пис майна.
09.10,13.10,17.20,21.40 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Просте життя”, 9 i 10 с.
12.00 “Хай говорять. Убивцi з молодших 

класiв”.
14.45 Остаточний вердикт. Убивство дочки 

впливово бiзнесмена.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Поцiлунок!”
19.20,03.45 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Агент”, 11 i 12 с.
23.20 Т/с “Глухар. Повернення”, 59 i 60 с. 

Ê1
07.30 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”.

ÍТÍ
06.25 Х/ф “Був мiсяць травень”.
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 “УГРО”.
16.45,19.00,01.25,04.20 “Свiдок”.
21.30 Т/с “Елементарно”. (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 осо-

бливих справ”. (2 категорiя).

ТÅТ
07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/с “Шоу Гарфiлда”.
09.00,16.00 Т/с “Маленькi таємницi”.
11.00 Т/с “Шпигунка”, 26 с.
11.55 Т/с “Та, що говорить з привидами”.
12.50 Гарячi мамусi.
13.55 Богиня шопiнгу.
18.00 Любов з майбутнього.
19.00 Моду народу.
20.00 Вiталька.
21.25 Бiйцiвський Клуб.
22.25 Русо туристо.
23.10 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).

ТÂi
06.00,12.00,15.00,18.00,21.00,00.00 

Сьогоднi.
07.00 Ранковi круасани.
10.00 Aрт City.

10.30,12.45,15.50,01.00,03.30 Музичний 
автомат.

11.00,17.00 Навколо свiту.
12.10,15.15 Парламентський контроль.
12.20,15.25,19.40 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”.

Тоíiñ
06.30,08.30,15.00,18.30,21.00 “Служба но-

вин “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 Актори однiєї ролi.
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”.
16.10,23.45 Д/с “60 найсмертоноснiших 

тварин”.
17.45 “Соцiальний статус: ваша пенсiя”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Володимир 

Войнович, ч. 2.
21.35 Друге життя.

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
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. Ма-

лаховим.
12.40,14.55 “Iстина десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20,00.10 Т/с “Хатня робiтниця”.
14.15 “Слiд”.
15.10,23.25 Т/с “Ясмiн”.
16.00 “У наш час”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.45,00.40 “Давай одружимося!”
18.55,02.05 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30 Т/с “Вангелiя”.
22.45 “Вечiрнiй Ургант”.

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

жий”. “Блискiтки”.
09.00,12.00,15.00,18.00 Сьогоднi.
09.25 “Кулiнарний двобiй”.
10.25 Росiйська начинка.
11.00 Т/с “Демони”, 5 с.
12.35 “До суду”.
13.35 Суд присяжних.
14.35,17.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
15.30 “Суд присяжних. Остаточний вер-

дикт”.
16.40 “Справа лiкарiв”.
18.30,02.30 “Прокурорська перевiрка”.
19.35,03.35 “Говоримо i показуємо”.
20.25 Т/с “Москва. Три вокзали 6”. “За 

власним бажанням”. “Вiдчуття без-
пеки”.

22.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.40 Т/с “Ментовськi вiйни 5”. “Вiч-на-

вiч”, ч. 3. i 4.

Êаíаë «2+2»
07.00 Х/ф “Безсмертний гарнiзон”.
09.00,21.00 “Новини 2+2”.
09.25,21.25 “ДжеДАI”.
10.00 “Шалене вiдео по-українськи”.
12.15 “Облом UA”.
14.05 Х/ф “Фронт у тилу ворога”, ч. 1.
15.50 Д/ф “Велика вiтчизняна. Сталiн у 

Берлiнi”.
16.50 Т/с “Меч”.
22.00 Х/ф “Викрадення лiтака”. (2 

категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
06.30,12.30 Кiноповiсть “Я служу на 

кордонi”. (12+).
08.30,14.30 Мелодрама “Чужа рiдня”. (6+).
10.30,16.30 Муз. фiльм “Прощання з Пе-

тербургом”. (12+).
18.30,00.30 Мелодрама “Пробач”. (12+).
19.55 “Плюс кiно”. (12+).
20.30,02.30 Драма “Одного разу збрехав-

ши...” (12+).
22.30,04.30 Х/ф “Бакенбарди”. (6+).

ªâроñïорò
09.30 Пляжний футбол. Кубок свiту. Гру-

повий етап. Нiдерланди - Аргентина.
10.45 Пляжний футбол. Кубок свiту. Гру-

повий етап. Таїтi - Iспанiя.
11.45,16.45 Футбол. Євроголи.
12.30,17.30 Велоспорт. Нацiональний тур. 

Етап 8.
14.00,20.00 Снукер. Мастерс. Шанхай. 

Фiнал.
15.45 Стрибки на лижах з трамплiну. Лiтнiй 

Гран-прi. Хiнтерцартен. HS 108.
19.00 All sports. Тележурнал “WATTS”.
21.30 Бокс. Нiмеччина. А. Абрахам 

(Нiмеччина) - W. Shihepo (Намiбiя).
23.30 Автоперегони. ЧC по ендуранс. 

Остiн.
00.05,02.15 “Авто i Мотоспорт”.
00.15 ЧC в класi Туринг. Усерединi WTCC

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
08.00,14.00,18.55 Новини.
08.10,14.10 “Тисяча i один гол”.
09.10,15.10 Огляд матчiв чемпiонату 

Нiмеччини.
10.10,16.10 Огляд матчiв чемпiонату Iталiї.
11.10,17.05 Огляд матчiв чемпiонату Iспанiї.
12.10 2 Бундеслiга. “Санкт-Паулi” - “Фор-

туна”.
18.05,19.05 Чемпiонат Iспанiї. “Еспаньол” 

- “Атлетiк”.
20.00 Огляд матчiв чемпiонату Англiї.
20.55 Чемпiонат Iспанiї. “Барселона” - 

“Реал Сосьєдад”. Пряма трансляцiя.
22.55 Чемпiонат Iспанiї. “Атлетiко” - “Оса-

суна”. Пряма трансляцiя.
00.55 Чемпiонат Iспанiї. “Леванте” - 

“Вальядолiд”.

Поíåдіëоê

Âіâòороê

23 вересня

24 вересня
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УТ-1
07.20 Країна on-line.
07.35 Д/ф “Дорiвнює одному Гафту”.
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.
10.15 Д/ф “Етуаль. Серж Лифар” з ци-

клу “Київська старовина. Свiт мис-
тецтва”.

11.00 Нехай Вам буде кольорово!
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.25 Дiловий свiт.
12.20 Формула захисту.
12.30 Х/ф “Повiтряний вiзник”.
13.40 Х/ф “Золотий ключик”.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Т/с “Пастка”, 4 i 5 с.
18.00 Про головне.
18.40 Фiнансова перспектива.
19.05 Криве дзеркало.
20.50 Мегалот.
21.35 Свiт спорту.
21.45 Концертна програма “Полустанок 

любовi”, ч. 1.
23.25 Фестиваль гумору “Умора”.

Êаíаë “1+1”
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23.25 “ТСН”.
06.45,07.10,08.10 Снiданок з “1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05,17.10 Т/с “Сила. Повернення до-

дому”.
11.00 Комедiя “Карамель”.
13.00 “Не бреши менi 4”.
14.00 “Росiйськi сiмейнi драми”.
15.05 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
16.45,04.30 “ТСН. Особливе”.
20.15,03.00 Т/с “Любов та покарання”.
22.15,04.55 “Територiя обману”.
23.40 “Тачки 2”.

Iíòåр
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”.
10.15,12.20,21.30 Т/с “Шулер”.
13.05,16.55 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
14.00 “Судовi справи”.
14.55 “Сiмейний суд”.
15.55 “Давай одружимося в Українi”.
18.00 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Ясмiн”.
20.00 “Подробицi”.

ICTV
06.45 Т/с “Таксi”.
07.10 Т/с “Леся+Рома”.
07.55 Четверта башта.
08.45 Факти. Ранок.

09.15,19.25 Надзвичайнi новини.
10.10,13.00 Анекдоти по-українськи.
10.35 Т/с “Агент нацiональної безпеки”.
12.45 Факти. День.
13.10,22.10 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.35,20.10 Т/с “Морськi дияволи”.
16.40 Т/с “Лiтєйний”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.20 Х/ф “Щось”. (2 категорiя).

ÑТБ
06.30,16.00 “Усе буде добре!”
08.10,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
09.50 “Зоряне життя. Не бiйтеся наро-

джувати”.
10.45 “Врятуйте нашу сiм`ю 2”.
13.45 Х/ф “Знак долi”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.00,22.40 “МайстерШеф 3”.
00.55 Т/с “Доктор Хаус”.

Íоâèé êаíаë
06.15,13.30 М/с “Губка Боб”.
07.00,07.35,08.35 Пiдйом.
09.00 Т/с “Щасливi разом”.
11.00,18.00,20.00 Т/с “Воронiни”.
13.25,14.35 Kids` Time.
15.00 Т/с “Друзi”.
16.00 Шафа.
16.55 Голоднi iгри.
19.00,00.10 Репортер.
19.15 Абзац!
21.00 Т/с “Останнiй iз Магiкян”.
22.00 Т/с “Свiтлофор”. (2 категорiя).
00.20 Т/с “Щоденники вампiра 2”. (2 

категорiя).

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

14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,22.00,
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 Професiя “Чарiвник”.
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.
23.25 Crime News.

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.00,09.00,17.00,19.00,03.40 Подiї.
07.30 Щиросердне зiзнання.
07.50 Остаточний вердикт. Убивство дочки 

впливово бiзнесмена.
09.10,13.10,17.20,21.40 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Просте життя”, 11 i 12 с.
12.00 “Хай говорять. Остання таємниця Те-

тяни Самойлової”.
14.45 Остаточний вердикт. Скарб у 

квартирi.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Поцiлунок!”
19.20,04.00 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Агент”, 13 i 14 с.
23.20 Т/с “Глухар. Повернення”, 61 i 62 с. 

Ê1
07.30 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”.
00.00 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”. 

(2 категорiя).

ÍТÍ
06.45 Х/ф “Сашка”.
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 “УГРО”.
16.45,19.00,01.25,03.45 “Свiдок”.
21.30 Т/с “Елементарно”. (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 осо-

бливих справ”. (2 категорiя).

ТÅТ
07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/с “Шоу Гарфiлда”.
09.00,16.00 Т/с “Маленькi таємницi”.
11.00 Т/с “Шпигунка”, 27 с.
11.55 Т/с “Та, що говорить з привидами”.
12.50 Гарячi мамусi.
13.55 Богиня шопiнгу.
18.00 Любов з майбутнього.
19.00 Моду народу.
20.00 Вiталька.
21.25 Бiйцiвський Клуб.
22.25 Русо туристо.
23.10 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).

ТÂi
06.00,12.00,15.00,18.00,21.00,00.00 

Сьогоднi.
07.00 Ранковi круасани.
10.00,11.00,17.00 Навколо свiту.
10.30,12.45,15.50,01.00,03.30 Музичний 

автомат.
12.10,15.15 Парламентський контроль.
12.20,15.25,19.40 Арт дозор.

12.30,15.35,19.30 Базар_IТ.
13.00 World Stories. Мiжнароднi корес-

понденти.
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.

Тоíiñ
06.30,08.30,15.00,18.30,21.00 “Служба но-

вин “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 Друге життя.
12.45 “Соцiальний статус: ваша пенсiя”.
13.20 “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. Барi Алiбасов, 

ч. 1.
21.35 Вижити всупереч.
00.30 Т/с “Ескорт агентство”. (3 категорiя).

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
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. Ма-

лаховим.
12.40,14.55 “Iстина десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20,00.10 Т/с “Хатня робiтниця”.
14.15 “Слiд”.
15.10,23.25 Т/с “Ясмiн”.
16.00 “У наш час”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.45,00.40 “Давай одружимося!”
18.55,02.05 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30 Т/с “Вангелiя”.
22.45 “Вечiрнiй Ургант”.

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

“Операцiя “Сауна”. “Журналiст 
змiнює професiю”.

09.00,12.00,15.00,18.00 Сьогоднi.
09.25 Квартирне питання.
10.30 “Поїдемо, поїмо!”
11.00 Т/с “Демони”, 6 с.
12.35 “До суду”.
13.35 Суд присяжних.
14.35,17.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
15.30 “Суд присяжних. Остаточний вер-

дикт”.
16.40 “Справа лiкарiв”.
18.30,02.55 “Прокурорська перевiрка”.
19.35,04.05 “Говоримо i показуємо”.
20.25 Т/с “Москва. Три вокзали 6”. “Су-

лима”. “Погоннi жертви”.
22.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.40 Д/ф “Юрiй Сенкевич. Як iшли ку-

мири”.

23.10 Т/с “Ментовськi вiйни 5”. “Голова 
медузи”, ч. 1 i 2.

Êаíаë «2+2»
07.00 Х/ф “Фронт у тилу ворога”, ч. 1.
09.00 “Новини 2+2”.
09.25 “ДжеДАI”.
10.00 “Шалене вiдео по-українськи”.
12.15 “Облом UA”.
14.05 Х/ф “Фронт у тилу ворога”, ч. 2.
16.00 Д/ф “Броня Росiї”, 1 с.
16.50 Т/с “Меч”.
18.55 1/16 Кубку України. Динамо - Ме-

талург Д. Пряма трансляцiя.
21.00 1/16 Кубку України. Карпати - Се-

вастополь. Пряма трансляцiя.
23.00 Х/ф “Фар Край”. (3 категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
06.30,12.30 Мелодрама “Пробач”. (12+).
07.55 “Плюс кiно”. (12+).
08.30,14.30 Драма “Одного разу збрехав-

ши...” (12+).
10.30,16.30 Х/ф “Бакенбарди”. (6+).
18.30,00.30 Х/ф “Планета бур”. (6+).
20.30,02.30 Комедiя “Шофер на один 

рейс”. (12+).
22.55,04.55 Драма “Коротка гра”. (12+).

ªâроñïорò
09.30,09.45 “Авто i Мотоспорт”.
10.00 ЧC в класi Туринг. Усерединi WTCC.
10.30 “Авто i Мотоспорт”. Тест-драйв.
11.15 Автоперегони. Свiтова серiя Рено. 

Угорщина. Огляд.
11.45,20.00,01.05 Спiдвей. Кращi пари “Єв-

роспорт”.
14.00 Пляжний футбол. Кубок свiту. Гру-

повий етап. Нiдерланди - Аргентина.
15.00 Пляжний футбол. Кубок свiту. Гру-

повий етап. Таїтi - Iспанiя.
15.45 Стрибки на лижах з трамплiну. Лiтнiй 

Гран-прi. Куршевель. HS 132.
16.45 Снукер. Мастерс. Шанхай. Фiнал.
19.00 All sports. Тележурнал “WATTS”.
21.30 All sports. Кампус.
22.00,00.55 All sports. Вибране по середах.
22.05 Порожнисто. Золотий кубок.
23.05 Кiнний спорт. Новини кiнного спорту.
23.10 Гольф. Тур PGA.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
08.00,14.00,19.00 Новини.
08.15 Чемпiонат Iспанiї. “Атлетiко” - “Оса-

суна”.
10.10 Чемпiонат Iспанiї. “Леванте” - 

“Вальядолiд”.
12.05,19.10 Чемпiонат Iталiї. “Удiнезе” - 

“Дженоа”.
14.10 Огляд матчiв чемпiонату Англiї.
15.10 Чемпiонат Iспанiї. “Малага” - 

“Альмерiя”.
17.05 Чемпiонат Iспанiї. “Барселона” - 

“Реал Сосьєдад”.
20.55 Чемпiонат Iспанiї. “Гранада” - 

“Валенсiя”. Пряма трансляцiя.
22.55 Чемпiонат Iспанiї. “Ельче” - “Реал”. 

Пряма трансляцiя.
00.55 Чемпiонат Iталiї. “Сампдорiя” - 

“Рома”.

УТ-1
06.15 Криве дзеркало.
07.20 Ера будiвництва.
07.25 Країна on-line.
07.35 Д/ф “Л. Полiщук. Королева епiзоду”.
08.45 Кориснi поради.
09.05,21.00 Пiдсумки дня.
09.30,20.55 Офiцiйна хронiка.
09.50 Книга.ua.
10.05 Свiтло.
10.25 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
11.00 Нехай Вам буде кольорово!
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,20.10,21.25 Дiловий свiт.
12.20 “Таємницi успiху” з Н. Городенською.
12.50 Х/ф “Хлопець iз нашого мiста”.
14.15 Українська пiсня.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Х/ф “Хочу зробити зiзнання”.
18.35 Фiнансова перспектива.
18.45 Пляжний футбол. ЧС. 1/4 фiналу.
20.30 Останнє попередження.
21.35 Свiт спорту.
21.45 Концертна програма “Полустанок 

любовi”, ч. 2.
23.25 Фестиваль гумору “Умора”.
00.20 Вiд першої особи.

Êаíаë “1+1”
06.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
06.05,07.00,08.00,09.00,00.00 “ТСН”.
06.45,07.10,08.10 Снiданок з “1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05,17.10 Т/с “Сила. Повернення до-

дому”.
11.00 Комедiя “Карамель”.
13.00 “Не бреши менi 4”.
14.00 “Росiйськi сiмейнi драми”.
15.05 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
19.30 “Телевiзiйна Служба Новин”.
20.15,03.05 Т/с “Любов та покарання”.
22.15,04.35 “Кохання без кордонiв”.
00.15 Жахи “Вiдкрите море: Новi жертви”. 

(2 категорiя).

Iíòåр
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”.
10.15,12.20,21.30 Т/с “Шулер”.
13.05,16.55 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
14.00 “Судовi справи”.
14.55 “Сiмейний суд”.
15.55 “Давай одружимося в Українi”.
18.00 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Ясмiн”.
20.00 “Подробицi”.

ICTV
06.45 Т/с “Таксi”.
07.05 Т/с “Леся+Рома”.
07.45 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.25 Надзвичайнi новини.
10.10,13.00 Анекдоти по-українськи.
10.25,16.40 Т/с “Лiтєйний”.
12.45 Факти. День.
13.15,22.15 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.40,20.10 Т/с “Морськi дияволи”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.25 Х/ф “Iнтернешнл”. (2 категорiя).

ÑТБ
06.25,16.00 “Усе буде добре!”
08.10,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
09.45 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.
11.30 Х/ф “Найкраще лiто нашого життя”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.00,22.40 “Зваженi i щасливi 3”.
01.00 Т/с “Доктор Хаус”.

Íоâèé êаíаë
06.15,13.30 М/с “Губка Боб”.
07.00,07.35,08.35 Пiдйом.
09.00 Т/с “Щасливi разом”.
11.00,18.00,20.00 Т/с “Воронiни”.
13.25,14.35 Kids` Time.
15.00 Т/с “Друзi”.
15.55 Шафа.
16.55 Голоднi iгри.
19.00,00.05 Репортер.
19.15 Абзац!
21.00 Т/с “Останнiй iз Магiкян”.
22.00 Т/с “Свiтлофор”. (2 категорiя).
00.15 Т/с “Щоденники вампiра 2”. (2 

категорiя).

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

14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,22.00,
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.

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.00,09.00,17.00,19.00,03.40 Подiї.
07.30 Щиросердне зiзнання.

07.50 Остаточний вердикт. Скарб у 
квартирi.

09.10,13.10,17.20,21.40 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Просте життя”, 13 i 14 с.
12.00 “Хай говорять. Перше кохання”.
14.45 Остаточний вердикт. Мачуха вби-

ває падчерку.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Поцiлунок!”
19.20,04.00 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Агент”.
23.20 Т/с “Глухар. Повернення”, 63 i 64 с. 

Ê1
07.30 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”.
00.00 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”. 

(2 категорiя).

ÍТÍ
06.55 Х/ф “Зустрiч перед розлукою”.
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 “УГРО”.
16.45,19.00,01.25,03.15 “Свiдок”.
21.30 Т/с “Елементарно”. (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 осо-

бливих справ”. (2 категорiя).

ТÅТ
07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/с “Шоу Гарфiлда”.
09.00,16.00 Т/с “Маленькi таємницi”.
11.00 Т/с “Шпигунка”, 28 с.
11.55 Т/с “Та, що говорить з привидами”.
12.50 Гарячi мамусi.
13.55 Богиня шопiнгу.
18.00 Любов з майбутнього.
19.00 Моду народу.
20.00 Вiталька.
21.25 Бiйцiвський Клуб.
22.25 Русо туристо.
23.10 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).

ТÂi
06.00,12.00,15.00,18.00,21.00,00.00 

Сьогоднi.
07.00 Ранковi круасани.
10.00,11.00,13.00,17.00 Навколо свiту.
10.30,12.45,15.50,01.00,03.30 Музичний 

автомат.
12.10,15.15 Парламентський контроль.
12.20,15.25,19.40 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.

Тоíiñ
06.30,08.30,15.00,18.30,21.00 “Служба но-

вин “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 Вижити всупереч.
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. Барi Алiбасов, 

ч. 2.
21.35 Любов на все життя.
00.30 Т/с “Ескорт агентство”. (3 категорiя).

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
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. Ма-

лаховим.
12.40,14.55 “Iстина десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20,00.10 Т/с “Хатня робiтниця”.
14.15 “Слiд”.
15.10,23.25 Т/с “Ясмiн”.
16.00 “У наш час”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.45,00.40 “Давай одружимося!”
18.55,02.05 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30 Т/с “Вангелiя”.
22.45 “Вечiрнiй Ургант”.

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

нитва за нареченою”. “Страховий 
випадок”.

09.00,12.00,15.00,18.00 Сьогоднi.
09.25 Дачна вiдповiдь.
10.30 “Медичнi таємницi”.
11.00 Т/с “Демони”, 7 с.
12.35 “До суду”.
13.35 Суд присяжних.
14.35,17.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
15.30 “Суд присяжних. Остаточний вер-

дикт”.
16.40 “Справа лiкарiв”.
18.30,02.25 “Прокурорська перевiрка”.
19.35,03.35 “Говоримо i показуємо”.

20.25 Т/с “Москва. Три вокзали 6”. 
“Кур`єр”. “Випадковий пасажир”.

22.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.40 Т/с “Ментовськi вiйни 5”. “Голова 

медузи”, ч. 3. i 4.
00.35 Т/с “Звiробiй 3”, 3 i 4 с.

Êаíаë «2+2»
07.00 Х/ф “Фронт у тилу ворога”, ч. 2.
09.00,21.25 “ДжеДАI”.
10.00 “Шалене вiдео по-українськи”.
12.15 “Облом UA”.
14.05 Х/ф “Сталiнград”, ч. 1.
16.00 Х/ф “9 рота”.
18.55 Т/с “Меч”.
21.00 “Новини 2+2”.
22.00 Х/ф “Самоволка”. (2 категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
06.30,12.30 Х/ф “Планета бур”. (6+).
08.30,14.30 Комедiя “Шофер на один 

рейс”. (12+).
10.55,16.55 Драма “Коротка гра”. (12+).
13.55 “Плюс кiно”. (12+).
18.30,00.30 Детектив “Два довгi гудки в 

туманi”. (6+).
20.30,02.30 Комедiя “Крiпосна актриса”.
22.30,04.30 Муз. фiльм “Потрiбнi люди”. 

(6+).

ªâроñïорò
09.30,10.45,17.15 Пляжний футбол. Кубок 

свiту. 1/4 фiналу.
11.45,20.45,01.30 Спiдвей. ЧЄ. Польща.
14.00 Стрибки на лижах з трамплiну. Лiтнiй 

Гран-прi. Хакуба. HS 131.
15.00 Стрибки на лижах з трамплiну. Лiтнiй 

Гран-прi. Алмата. HS 140.
15.30 Фiгурне катання. Оберстдорф. 

Жiнки. Коротка прогрмма.
18.00 All sports. Тележурнал “WATTS”.
19.00,00.30 Фiгурне катання. Оберстдорф. 

Пари. Коротка програма.
22.30 Фiгурне катання. Оберстдорф. Ко-

ротка програма.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
08.00,14.00,19.00 Новини.
08.15 Чемпiонат Iспанiї. “Гранада” - 

“Валенсiя”.
10.10 Чемпiонат Iталiї. “Сампдорiя” - 

“Рома”.
12.05 Чемпiонат Iталiї. “Болонья” - “Мiлан”.
14.15 Чемпiонат Iспанiї. “Ельче” - “Реал”.
16.10 Чемпiонат Iталiї. “Наполi” - “Сас-

суоло”.
18.05 Огляд матчiв чемпiонату Iталiї.
19.10 “Свiт англiйської прем`єр-лiги”.
19.40 Огляд матчiв чемпiонату Iспанiї.
20.25 “Журнал Лiги чемпiонiв”.
20.55 Чемпiонат Iспанiї. “Атлетiк” - “Бетiс”. 

Пряма трансляцiя.
22.55 Чемпiонат Iспанiї. “Вiльярреал” - “Ес-

паньол”. Пряма трансляцiя.
00.55 Чемпiонат Iспанiї. “Хетафе” - “Сель-

та”.

Ñåрåда

Чåòâåр

25 вересня

26 вересня
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УТ-1
06.15 Криве дзеркало.
07.20 Країна on-line.
07.40 Д/ф “С. Нiконенко. О, везунчику!”.
08.45 Кориснi поради.
09.05,21.00 Пiдсумки дня.
09.30 Офiцiйна хронiка.
09.55 “Вiра. Надiя. Любов”.
11.00 Нехай Вам буде кольорово!
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.00,21.25 Дiловий свiт.
12.20 Х/ф “Весiлля”.
13.30 Х/ф “Вечори на хуторi бiля Ди-

каньки”.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 Ближче до народу.
16.15 Х/ф “Волга-Волга”.
18.40 Фiнансова перспектива.
18.45 Фестиваль пiснi в Коблево.
20.00 “Надвечiр`я”.
21.35 Фольк-music.
23.20 Фестиваль гумору “Умора”

Êаíаë “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 до-

дому”.
11.00 Комедiя “Карамель”.
13.00 “Не бреши менi 4”.
14.00 “Росiйськi сiмейнi драми”.
15.00 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
16.45,04.20 “ТСН. Особливе”.
20.15 “Сказочная Русь”.
21.00 “Хочу в ВIА Гру”.
23.00 Комедiя “Все про Стiва”. (2 

категорiя).

Iíòåр
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”.
10.15,12.20 Т/с “Шулер”.
13.05,16.55,04.40 Д/с “Слiдство вели...” з 

Л. Каневським”.
14.00 “Судовi справи”.
14.55 “Сiмейний суд”.
15.50 “Давай одружимося в Українi”.
18.00 Х/ф “Бiдна Liz”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Шустер Live”.

ICTV
06.35 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.

10.30,16.40 Т/с “Лiтєйний”.
12.45 Факти. День.
13.10,22.10 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.35,20.10 Т/с “Морськi дияволи”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.35 Максимум в Українi.

ÑТБ
06.15 “Чужi помилки. Проклята попе-

люшка”.
07 . 00  Х/ф “Найприваблив iша  i 

найсимпатичнiша”.
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”.

Íоâèé êаíаë
05.25 Служба розшуку дiтей.
05.30,06.10 Teen Time.
05.35 Пекельне побачення.
06.15,13.30 М/с “Губка Боб”.
07.00,07.35,08.35 Пiдйом.
07.30,08.30,19.55,00.15 Погода.
09.00 Т/с “Щасливi разом”.
11.00,18.00,20.00 Т/с “Воронiни”.
13.25,14.25 Kids` Time.
15.00 Т/с “Друзi”.
15.55 Шафа.
16.55 Голоднi iгри.
19.00,00.10 Репортер.
19.15 Абзац!
21.00 Т/с “Останнiй iз Магiкян”.
22.00 Т/с “Свiтлофор”. (2 категорiя).
00.20 Т/с “Щоденники вампiра 2”. (2 

категорiя).

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

14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,22.00,
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.

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.00,09.00,17.00,19.00,02.45 Подiї.
07.30,02.20 Щиросердне зiзнання.

07.50 Остаточний вердикт. Мачуха вби-
ває падчерку.

09.10,13.10,17.20,20.00 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Просте життя”, 15 i 16 с.
12.00 “Хай говорять. Хвилина щастя 3”.
14.45 Остаточний вердикт. Iнтернет-

знайомства, данi про людину при 
покупцi сим-карти.

16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Поцiлунок!”
19.20,03.05 “Говорить Україна”.
22.45 Т/с “Ментовськi вiйни 7”, 19 i 20 с. 

(2 категорiя). 

Ê1
07.30 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”.
22.20 “Хi та Ха”.
23.00 “Лямур Тужур”.

ÍТÍ
06.10 М/ф “Шапокляк”.
06.40 Х/ф “Змiєлов”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Т/с “Повернення Турецького”.
12.45 Т/с “Другий убивчий 2”.
14.50,17.00 Т/с “УГРО 2”.
16.45,19.00,03.55 “Свiдок”.
19.30 Т/с “Мосгаз”.
00.30 Х/ф “Нелегал”.

ТÅТ
07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/с “Шоу Гарфiлда”.
09.00,16.00 Т/с “Маленькi таємницi”.
11.00 Т/с “Шпигунка”, 29 с.
11.55 Т/с “Та, що говорить з привидами”.
12.50 Гарячi мамусi.
13.55 Богиня шопiнгу.
18.10 Iкона стилю.
20.00 Вiталька.
21.25 Бiйцiвський Клуб.
22.25 Русо туристо.
23.10 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).

ТÂi
06.00,08.30,12.00,15.00,18.00,21.00,00.0

0 Сьогоднi.
07.00 “Ч/Б”.
08.00,10.30,12.45,15.50,01.00,03.30 Музич-

ний автомат.
09.30 Автомандри.
10.00,11.00,13.00,17.00 Навколо свiту.
12.10,15.15 Парламентський контроль.
12.20,15.25,19.40 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.

Тоíiñ
06.30,08.30,15.00,18.30,21.00 “Служба но-

вин “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 Любов на все життя.
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. Маргари-

та Терехова.
21.35 Мама вийшла замiж.
00.30 Т/с “Ескорт агентство”. (3 категорiя).

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
08.15 “Контрольна закупiвля”.
08.50 “Жити здорово!”
09.55 “Модний вирок”.
11.15 “Час обiдати!”
11.55 “Доброго здоров`ячка!” з Г. Ма-

лаховим.
12.40,14.55 “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”.
22.55 “Вечiрнiй Ургант”.
23.50 Комедiя “Приватний детектив, або 

Операцiя “Кооперацiя”.

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

да”. “Монета на щастя”.
09.00,12.00,15.00,18.00 Сьогоднi.
09.25 “Очна ставка”.
10.25 Рятувальники.
11.00 Т/с “Демони”, 8 с.
12.35 “До суду”.
13.35 Суд присяжних.
14.35,17.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
15.30 “Суд присяжних. Остаточний вер-

дикт”.
16.40 “Справа лiкарiв”.
18.35 “Прокурорська перевiрка”.
19.45 “Говоримо i показуємо”.
20.40 Т/с “Москва. Три вокзали 6”. 

“Звiздар”. “Подвiйне замовлення”.
22.35 “Ти Суперстар. Бенефiс: Iгор 

Нiколаєв”.

Êаíаë «2+2»
07.00 Х/ф “Сталiнград”, ч. 1.
09.00 “Новини 2+2”.
09.25 “ДжеДАI”.
10.00 “Шалене вiдео по-українськи”.
12.15 “Облом UA”.
14.00 Х/ф “Сталiнград”, ч. 2.
16.00 Д/ф “Броня Росiї”, 2 с.
16.50 Т/с “Меч”.
18.55 Х/ф “Розжалуваний”.
21.00 Бiйцiвська п`ятниця. Схiднi єдино-

борства. “Бушидо”.
23.10 Х/ф “Самоволка”. (2 категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
06.30,12.30 Детектив “Два довгi гудки в 

туманi”. (6+).
08.30,14.30 Комедiя “Крiпосна актриса”.
10.30,16.30 Муз. фiльм “Потрiбнi люди”. 

(6+).
18.30,00.30 Муз. фiльм “Весела хронiка не-

безпечної подорожi”. (6+).
20.00 “Плюс кiно”. (12+).
20.35,02.30 Х/ф “Зустрiнемося в ме-

тро”. (12+).
22.50,04.45 Детектив “Розiрване коло”. 

(12+).

ªâроñïорò
09.30 Дзюдо. Гран-прi. Рiєка.
10.00 Фiгурне катання. Оберстдорф. Ко-

ротка програма.
11.30 Фiгурне катання. Оберстдорф. Пари. 

Коротка програма.
12.45,18.45 Фiгурне катання. Оберстдорф. 

Чоловiки. Коротка програма.
14.45 Стрибки на лижах з трамплiну. Лiтнiй 

Гран-прi. Хакуба. HS 131.
15.45 Стрибки на лижах з трамплiну. Лiтнiй 

Гран-прi. Алмата. HS 140.
16.45 Фiгурне катання. Оберстдорф. 

Спортивнi пари Довiльна програма.
19.00 All sports. Тележурнал “WATTS”.
20.00,01.45 Спiдвей. ЧЄ. Росiя.
22.00 Бокс. С. Сельчук Аюдiн (Туреччи-

на) - I. Мендоса (Колумбiя).

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
08.00,14.00,19.00 Новини.
08.15,14.45 Огляд матчiв чемпiонату Iталiї.
09.15,15.45 Огляд матчiв чемпiонату Iспанiї.
10.10 Чемпiонат Iспанiї. “Хетафе” - “Сель-

та”.
12.05 Чемпiонат Iспанiї. “Атлетiк” - “Бетiс”.
14.15 “Свiт англiйської прем`єр-лiги”.
16 .35 Чемпiонат I тал i ї .  “ Iнтер” - 

“Фiорентiна”.
18.30,06.55 “Futbol Mundial”.
19.15,07.25 Чемпiонат Iспанiї. Preview.
19.50 “Bundesl iga Specia l”. Хосеп 

Гвардiола.
20.25 Чемпiонат Нiмеччини. Preview.
20.55 Чемпiонат Англiї. Preview.
21.25 Чемпiонат Нiмеччини. “Аугсбург” - 

“Боруссiя” (Мен.). Пряма трансляцiя.
23.30,05.05 2 Бундеслiга. “Ерцгебiрге” - 

“Карлсруе”.

УТ-1
06.20 Фiльм-концерт “В. Добринiн. 

Бiографiя у пiснях”.
08.15 Олiмпiйський виклик.
08.30 Панянка та кулiнар.
09.05 Життя на рiвних.
09.15 Православний вiсник.
09.45 Хто в домi хазяїн?
10.10 Як це?
10.35 Х/ф “Таємничий острiв”.
12.20 Сiм чудес України.
12.35 Не вiр худому кухарю.
13.00 Рояль в кущах.
13.25 Театральнi сезони.
14.20 В гостях у Д. Гордона.
15.20 Золотий гусак.
15.50 Концертна програма Fashion 

KNUKiM, ч. 1.
16.55 Пляжний футбол. ЧС. Пiвфiнал.
18.25 Футбол. Чемпiонат України. Прем`єр-

лiга. “Металург” (Донецьк) - “Шах-
тар” (Донецьк).

19.20 У перервi: Свiт спорту.
20.35 Слово регiонам.
20.45 Кабмiн: подiя тижня.
20.55 Мегалот.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Без цензури.
21.55 Свiт спорту.
22.00 Українська пiсня.
23.10 Концерт “Fashion КНУКiМ”.

Êаíаë “1+1”
07.15,19.30,05.10 “ТСН”.
08.00 “Свiтське життя”.
09.00 “Хто там?”
10.00 М/ф “Енгрi бердс”.
10.05 “Свiт навиворiт 2: Iндiя”.
11.10 “Чотири весiлля”.
12.25 “Операцiя краса”.
14.15 “Мiняю жiнку 5”.
15.50 “Сказочная Русь”.
16.15 “Хочу в ВIА Гру”.
18.30 “Розсмiши комiка 4”.
20.10 Комедiя “Джунглi”.
22.00 Мелодрама “Анжелiка i султан”.

Iíòåр
05.35 “Шустер Live”.
09.30 “Усе для мами”.
10.00 Х/ф “Я подарую собi диво”.
12.00 Х/ф “Бiдна Liz”.
14.00 Т/с “Шлюб за заповiтом 2: Повер-

нення Сандри”, 5-8 с.
18.10 Т/с “Шлюб за заповiтом 3: Танцi на 

вугiллi”, 1 i 2 с.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Шлюб за заповiтом 3: Танцi на 

вугiллi”, 3 i 4 с.
22.55 Х/ф “Двоє пiд дощем”.

ICTV
07.05 Т/с “Морськi дияволи”.
08.55 Зiрка YouTube.

10.05 Дача.
10.45 Квартирне питання.
11.45 Наша Russia.
12.40 Т/с “Небо у вогнi”, 1-6 с.
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Надзвичайнi новини. Пiдсумки з К. 

Стогнiєм.
19.55 Х/ф “Нестримнi”.
22.00 Х/ф “Нестримнi 2”.
00.00 Х/ф “Найманi вбивцi”.

ÑТБ
06.25 Х/ф “Небезпечно для життя!”
08.00 “Караоке на Майданi”.
09.00 “Їмо вдома”.
10.25 “Зваженi i щасливi 3”.
15.10 “Танцюють всi! 6”.
19.00 “Х-фактор 4”.
21.45 Х/ф “Дiамантова рука”.
23.50 “Детектор брехнi 4”.

Íоâèé êаíаë
05.55 М/с “Роги i копита”.
07.20 Кухня для двох.
08.15 МясоУПка.
09.15 Уральськi пельменi.
11.00 Шурочка.
12.00 Рудi.
13.00 Знайти крайнього.
14.15 Т/с “Воронiни”.
18.00 М/ф “Як приручити дракона”.
20.00 Х/ф “Битва титанiв”.
22.00 Х/ф “Три мушкетери”.
00.10 Х/ф “Slоvе. Прямо у серце”. (2 

категорiя).

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

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

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 Професiя “Чарiвник”.
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.

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.00,19.00,04.00 Подiї.
07.10 Х/ф “Бетховен 5”.
09.00 Т/с “Iнтерни”, 161 i 162 с.
10.00 Т/с “Iнтерни”, 84 i 85 с.
11.00 1 за 100 годин.
12.00 Т/с “Умови контракту”, 2 i 3 с.
15.00 Т/с “Умови контракту”, 4 i 5 с.
17.00 Т/с “А снiг кружляє”, 1 i 2 с.
19.20 Т/с “А снiг кружляє”, 3 i 4 с.
21.20 Х/ф “Особиста справа майора Ба-

ранова”.
23.25 Х/ф “Лiсовик”. (2 категорiя). 

Ê1
07.30,10.00 М/ф.
09.00 М/с “Рожева пантера i друзi”.
12.10 М/ф “Полярний експрес”.
14.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
16.00 “Шалене весiлля”.
16.50 “Спецiя”.
18.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
19.45 “Вечiрнiй квартал”.
21.40 Т/с “Надприродне”. (2 категорiя).
00.20 Х/ф “Телеведучий”.

ÍТÍ
06.30 Х/ф “Одиночне плавання”.
08.00 Т/с “Повернення Турецького”.
11.30 “Речовий доказ”. Операцiя “Док-

тор Смерть”.
12.00 “Головний свiдок”.
13.00 “Випадковий свiдок”.
13.30 Х/ф “Нелегал”.
15.20 Т/с “Матусю, я кiлера люблю”.
19.00 Т/с “Таємницi слiдства 9”.
23.00 “Таємницi кримiнального свiту”.
23.30 Т/с “Кримiналiсти: мислити як зло-

чинець”. (2 категорiя).
01.30 Т/с “Закон i порядок”. Злочиннi 

намiри”. (2 категорiя).

ТÅТ
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/с “Бiлка та Стрiлка. Пустотли-

ва сiмейка”.
11.20 М/ф “Битва за планету Терра”.
12.50 Обережно, дiти!
13.50 Одна за всiх.
14.50 М/ф “В гостi до Робiнсонiв”.
16.45 Х/ф “Будинок Великої Матусi”.
18.45 Х/ф “Будинок Великої Матусi 2”. 

(2 категорiя).
20.45 Вiталька.
22.00 Пiвденне Бутово.
23.00 Х/ф “Пiдйом з глибини”. (2 

категорiя).

ТÂi
06.00 Сьогоднi.
07.00 Homo sapiens.

08.00,01.00,04.00 Музичний автомат.
09.00,16.00 Iсторичнi хронiки з М. Сванiдзе. 

1941р. Костянтин Симонов, ч. 1.
10.00,17.00 Навколо свiту.
11.00,19.30 Приватнi новини.
11.30,19.00 Автомандри.
12.00 Х/ф “Весiльна вечiрка”.
14.00 Знак оклику з А. Шевченко.
15.00,23.00 Музика для дорослих.
18.00 ЖIВЯком.
18.30 World Stories. Мiжнароднi корес-

понденти.
20.00 Х/ф “Зламанi квiти”. (2 категорiя).
22.00,02.00 Третiй дзвiнок.

Тоíiñ
06.00 Х/ф “Жорстокий романс”.
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”.
11.00 Х/ф “Свiй серед чужих, чужий се-

ред своїх”.
13.20 За сiм морiв.
13.50 Неймовiрно, чи не так.
14.50 Д/с “Дика Аравiя”.
15.50,00.30 Д/с “Народженi вбивати”.
16.50,05.30 “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 “Людина, що вiдкрила Єгипет”.
21.10 Гладiатори футболу.
22.10 Х/ф “Нiжнiсть”. (2 категорiя).

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
07.55 “Розумницi i розумники”.
08.45 “Слово пастиря”.
09.15 “Смак”.
09.55 “Лiдiя Федосєєва-Шукшина. Моє 

жiноче щастя”.
11.15 “Iдеальний ремонт”.
12.10 Комедiя “Пiчки-лавочки”.
14.10 Т/с “Синi ночi”.
15.15 Концерт “Одна надiя на любов”.
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”.
22.50 Х/ф “Нелегал”.

ÍТÂ-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.
12.30 “Я худну”.
13.35 Олександр Журбiн. Мелодiї на 

згадку.
14.15 Т/с “Повернення Мухтара 2”. “Зло-

чинна турбота”.

15.15 “Батьки чудовиськ”.
16.10 “Нашi” з Львом Новоженовим”.
17.05 “Слiдство вели...”
18.00 “Центральне телебачення” з В. Так-

менєвим.
18.50 Т/с “Карпов”. “Група смертi”. “Кол-

пак”.
20.45 “Острiв”.
22.15 “ДНК”.
23.10 Ти не повiриш!

Êаíаë «2+2»
07.00 Х/ф “Сталiнград”, ч. 2.
09.00 Х/ф “Розжалуваний”.
11.00 Т/с “Я - охоронець”.
19.20 ЧУ 11 тур. Днiпро - Чорноморець.
21.30 Х/ф “I цiлого свiту замало”.

Íаøå óëþáëåíå êiíо
06.30,12.30 Муз. фiльм “Весела хронiка не-

безпечної подорожi”. (6+).
08.30,14.30 Х/ф “Зустрiнемося в ме-

тро”. (12+).
10.45,16.45 Детектив “Розiрване коло”. 

(12+).
18.30,00.30 Комедiя “Солдат Iван Бровкiн”. 

(6+).
20.30,02.30 Комедiя “Клуб жiнок”.
23.00,05.00 Муз. фiльм “Марiца”.

ªâроñïорò
09.30,10.45 Пляжний футбол. Кубок свiту.
11.45 All sports. Тележурнал “WATTS”.
12.30 Спiдвей. ЧЄ. Росiя.
14.15 Автоперегони. Свiтова серiя Рено 

Францiя. Перегони 1.
15.30 Стрибки на лижах з трамплiну. Лiтнiй 

Гран-прi. Алмата. HS 140.
16.45 Фiгурне катання. Оберстдорф. 

Довiльна програма. Жiнки.
18.00 Фiгурне катання. Оберстдорф. 

Довiльний танець.
20.00,01.30 Спiдвей. ЧЄ. Хорватiя.
22.00 Бойовi мистецтва. Суперкомбат. 

Серiя WGP. GP3. (16+).

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
08.00,13.50 Новини.
08.10 “Bundesl iga Specia l”. Хосеп 

Гвардiола.
08.40 Чемпiонат Нiмеччини. Preview.
09.10 Чемпiонат Англiї. Preview.
09.40 Чемпiонат Iспанiї. “Вальядолiд” - 

“Малага”.
11.30 Чемпiонат Нiмеччини. “Аугсбург” - 

“Боруссiя” (Мен.)
13.20 “Журнал Лiги чемпiонiв”.
14.00 Чемпiонат Англiї. “Тоттенхем” - 

“Челсi”. Пряма трансляцiя.
16.55 Чемпiонат Iспанiї. “Валенсiя” - “Райо 

Вальєкано”. Пряма трансляцiя.
18.55 Чемпiонат Iспанiї. “Альмерiя” - “Бар-

селона”. Пряма трансляцiя.
20.55 Чемпiонат Iспанiї. “Реал Сосьєдад” - 

“Севiлья”. Пряма трансляцiя.
22.55 Чемпiонат Iспанiї. “Реал” - “Атлетiко”. 

Пряма трансляцiя.
00.55 Чемпiонат Iталiї. “Дженоа” - “Наполi”.

П’яòíèця

Ñóáоòа

27 вересня

28 вересня
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УТ-1
06.45 Моя земля - моє право.
07.05 Панянка та кулiнар.
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.
12.20 Маю честь запросити.
13.05 Золотий гусак.
13.35 В гостях у Д. Гордона.
14.25 Караоке для дорослих.
15.15 Як Ваше здоров`я?
16.15 Концертна програма Fashion 

KNUKiM, ч. 2.
17.15 Фестиваль пiснi в Коблево.
18.20 Ми хочемо, щоб ви знали.
18.30 Дiловий свiт. Тиждень.
19.10 Пляжний футбол. ЧС. Фiнал.
20.40 Головний аргумент.
20.50 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.55 Український акцент.
22.15 Концертна програма М. Гнатюка.
23.35 Олiмпiйський виклик.
23.55 “Дружина”

Êаíаë “1+1”
07.50 М/ф.
08.10 “Ремонт +”.
09.00 “Лото-Забава”.
10.00,03.35 “Недiля з Кварталом 2”.
11.00 “Смакуємо”.
11.35 “Шiсть кадрiв”.
11.55,04.25 Комедiя “Найчарiвнiша та 

найпривабливiша”.
13.45 Комедiя “Джунглi”.
15.30 “Великий пекарський турнiр”.
17.00,20.15 Мелодрама “Його кохання”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
22.00 “Свiтське життя”.
23.05 “Що? Де? Коли? 2”.
00.20 Х/ф “Комедiя страху”. (2 категорiя).

Iíòåр
06.10 Х/ф “Двоє пiд дощем”.
07.45 Великий бокс. Девiд Хей - Тай-

сон Ф`юрi.
09.25 “Школа доктора Комаровського”.
10.00 “Орел i решка. Назад в СРСР”.
11.00 “Лiтня кухня”.
12.00,01.20 Х/ф “Любовi всi вiки...”
13.55 Т/с “Шлюб за заповiтом 3: Танцi на 

вугiллi”, 1-4 с.
18.00 Х/ф “Двi митi любовi”.
20.00,04.20 “Подробицi тижня з Є. Кисе-

льовим”.
21.30 Т/с “Один на всiх”.

ICTV
06.30 Квартирне питання.
07.25 Анекдоти по-українськи.

07.45 Дача.
08.15 Х/ф “Найманi вбивцi”.
11.00 Козирне життя.
11.30 Максимум в Українi.
12.20 Х/ф “Прибрати Картера”.
14.40 Х/ф “Нестримнi”.
16.45 Х/ф “Нестримнi 2”.
18.45 Факти тижня.
20.05 Наша Russia.
20.40 Недолуга країна.
21.00 Головна програма.
22.55 Х/ф “Професiонал”. (2 категорiя).

ÑТБ
05.35 М/ф “Ну, постривай!”
07.10,01.25 Х/ф “Старики-розбiйники”.
08.55 “Їмо вдома”.
10.05 “Караоке на Майданi”.
11.05 “МайстерШеф 3”.
15.45 “Х-фактор 4”.
19.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
20.00 “Один за всiх”.
21.15 Х/ф “Успiх напрокат”.
23.15 Х/ф “Попелюшка iз Запруддя”.

Íоâèé êаíаë
05.45 М/с “Роги i копита”.
06.50 Кухня для двох.
07.45 Церква Христова.
08.00 Уральськi пельменi.
09.40 М/ф “Сезон полювання”.
11.20 Спiвай, якщо зможеш.
12.55 Мачо не плачуть.
14.20 Божевiльний автостоп.
15.30 М/ф “Як приручити дракона”.
17.25 Х/ф “Битва титанiв”.
19.30 Х/ф “Троя”.
22.55 Х/ф “Александр”. (2 категорiя).

5 êаíаë
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.

07.35 180 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.
17.10 Палата.
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

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.10 Х/ф “Особиста справа майора Ба-

ранова”.
09.00 Свiт на смак.
10.00,11.00 Таємницi зiрок.
12.00 Т/с “Злочин буде розкрито”, 19 

i 20 с.
14.00 Т/с “Умови контракту”.
18.00 Хто гiдний бiльшого?
19.00,03.35 Подiї тижня.
20.00 Т/с “Iнтерни”, 163 с.
20.30 Т/с “Iнтерни”, 89 i 90 с.
21.30 Т/с “Iнтерни”, 91 i 92 с.
22.30 Comedy Woman.
23.30 Великий футбол. 

Ê1
07.40 М/ф.
08.50 М/ф “Полярний експрес”.
10.45 Х/ф “Школа виживання”.
12.45 Т/с “Моя прекрасна няня”.
14.15 “КВК”.
16.50 “Вечiрнiй квартал”.
18.45 Х/ф “Спiймай мене, якщо зможеш”.
21.40 Т/с “Надприродне”. (2 категорiя).
00.20 Х/ф “Перед заходом сонця”

ÍТÍ
05.10 Х/ф “Без особливих прикмет”.
05.30 М/ф “Умка”.
05.40 М/ф “Умка шукає друга”.
06.40 Т/с “Мосгаз”.
11.30 “Легенди карного розшуку”. Останнiй 

улюбленець Гiтлера.
12.00,03.10 “Агенти впливу”.
13.00 “Найкращi бої братiв Кличкiв”.
15.00 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 зло-

чинець”. (2 категорiя).
01.30 Х/ф “Трiо 2: Ящик Пандори”. (2 

категорiя).

ТÅТ
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”.
10.55 М/ф “Мiсячна принцеса”.
13.05 Х/ф “Будинок Великої Матусi”.
15.05 Х/ф “Будинок Великої Матусi 2”.
17.15 Одна за всiх.
18.00 Моду народу.
20.00 Вiталька.
22.00 Пiвденне Бутово.
23.00 Х/ф “Заслiплений бажаннями”. (2 

категорiя).

ТÂi
06.00,08.00,01.00,04.00 Музичний автомат.
07.00 Музика для дорослих.
09.00,16.00 Iсторичнi хронiки з М. Сванiдзе. 

1941р. Костянтин Симонов, ч. 2.
10.00 Навколо свiту.
10.30 ЖIВЯком.
11.00 Приватнi новини.
11.30,18.30 Aрт City.
12.00 Х/ф “Зламанi квiти”. (2 категорiя).
14.00 “Ч/Б”.
15.00 Homo sapiens.
17.00 Третiй дзвiнок.
18.00 World Stories. Мiжнароднi корес-

понденти.
19.00,23.00 Вiдверто з В. Портниковим.
20.00 Х/ф “Весiльна вечiрка”.
22.00,02.00 Зелена лампа.

Тоíiñ
06.00 Х/ф “Свiй серед чужих, чужий се-

ред своїх”.
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 “Жорстокий романс”.
14.45 За сiм морiв.
16.00,23.55 Д/с “Народженi вбивати”.
17.00 “Україна-Європа: маятник Фуко”.
17.50 “Таке спортивне життя. Олена Са-

довнича”.
18.30,05.00 “Свiт за тиждень”.
20.40,05.25 “Свiтськi хронiки”.
21.10 Спецрозслiдування. Учитель пiд 

прицiлом.
22.10 Х/ф “Не звикайте до чудес”. (2 

категорiя).

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
07.00 “Всiм свiтом”. Канал допомоги 

потерпiлим вiд повенi.
17.00 “Льодовиковий перiод”.
20.00 Недiльний “Час”.
21.00 “Клуб Веселих та Кмiтливих”. Лiтнiй 

кубок в Сочi.
23.20 Х/ф “12”.

ÍТÂ-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”. “Маски 

геть”. “Втрата втрат”. “Люди i звiрi”. 
“Життя у позику”. “Спадок”.

17.00 “Очна ставка”.

18.00 “Сьогоднi. Пiдсумкова програма” з 
К. Поздняковим.

18.50 Т/с “Карпов”. “Бiйня”. “Снiгова ко-
ролева”. “Iншi”. “Звiрина зграя”.

22.25 “Вороги народу”.
23.15 Д/ф “Росiйський тигр”.

Êаíаë «2+2»
07.55 “Обережно, модерн!”
09.40 Т/с “Мисливцi за старовиною”.
11.40 Т/с “Пригоди Мерлiна”.
13.40 Х/ф “I цiлого свiту замало”.
16.25 Журнал Лiги Чемпiонiв УЄФА 

2013-2014.
16.50 ЧУ 11 тур. Карпати - Таврiя.
19.15 ЧУ 11 тур. Металiст - Металург 

Запорiжжя.
21.30 “Профутбол”.
23.15 Х/ф “Фанат”.

Íаøå óëþáëåíå êiíо
06.30,12.30 Комедiя “Солдат Iван Бровкiн”. 

(6+).
08.30,14.30 Комедiя “Клуб жiнок”.
11.00,17.00 Муз. фiльм “Марiца”.
18.30,00.30 Комедiя “Iван Бровкiн на 

цiлинi”.
20.30,02.30 Драма “Дивнi чоловiки Семе-

нової Катерини”. (16+).
23.00,05.00 Мелодрама “Зося”. (СРСР - 

Польща). (12+).

ªâроñïорò
09.30 All sports. Тележурнал “WATTS”.
09.45,16.45 Марафон. Берлiн.
12.30 Спiдвей. ЧЄ. Хорватiя.
13.30,18.00 Пляжний футбол. Кубок свiту. 

Фiнал.
14.30 Стрибки на лижах з трамплiну. Лiтнiй 

Гран-прi. Алмата. HS 140.
15.00,19.00 Стрибки на лижах з трамплiну. 

Лiтнiй Гран-прi. HS 94. Чоловiки.
20.00 Спiдвей. ЧЄ.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
08.00,14.15,18.45 Новини.
08.10 Чемпiонат Нiмеччини. “Баварiя” - 

“Вольфсбург”.
09.55 Чемпiонат Iспанiї. “Реал” - “Атлетiко”.
11.40 Чемпiонат Англiї. “Суонсi” - “Ар-

сенал”.
13.25,14.25 Чемпiонат Iталiї. “Торiно” - 

“Ювентус”. Пряма трансляцiя.
15.25 “Futbol Mundial”.
15.55 Чемпiонат Iталiї. “Кальярi” - “Iнтер”. 

Пряма трансляцiя.
17.55,18.55 Чемпiонат Англiї. “Сан-

дерленд” - “Лiверпуль”. Пряма 
трансляцiя.

19.55,07.00 “Англiйський акцент”.
21.00 “Журнал Лiги чемпiонiв”.
21.40 Чемпiонат Iталiї. “Рома” - “Болонья”. 

Пряма трансляцiя.
23.40 Чемпiонат Iталiї. “Сассуоло” - 

“Лацiо”.

Íåдіëя

Програма міñцåâèх òåëåêаíаëіâ

   TV-4

Поíåдіëоê, 23 âåрåñíя 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провін-

ційні вісті
07.35 «Ти зможеш» 
07.50 «Індекс небезпеки»
08.10 Вікно в Америку        
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Справжня ціна»
09.45 «Про нас»
10.00, 18.00 Т.с.«Серцю не накажеш» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Власна думка                   
13.10 Хіт-парад
14.00 Х.ф. «Чотири листи фанери» 
17.00 «Унікальна Україна»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 «Сільський календар»
20.30 ТНЕУ-калейдоскоп подій
20.40 Дім книги
21.30 «Розкішні мандрівки»
22.35 Х.ф.«Молода зброя» 

Âіâòороê, 24 âåрåñíя
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провін-

ційні вісті
07.35 «Сільський календар»
08.00 Новітні впровадження в меди-

цині Тернопільщини
08.10 «Індекс небезпеки»
08.20 ТНЕУ-калейдоскоп подій 
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30, 17.00 «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.«Комісар» 
17.45 «Про кіно»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Межа правди         
21.30 «Автоакадемія»
22.35 Х.ф.«Сусід» 

Ñåрåда, 25 âåрåñíя
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провін-

ційні вісті
07.35 Межа правди         
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30, 17.00 «Унікальна Україна»
10.00, 18.00 Т.с.«Серцю не накажеш» 
11.00, 16.10 Дитяча година
12.40 «Автоакадемія»
13.10 «Живу-люблю» Надія Шестак-

Крутова, 1ч.
14.00 Х.ф. «Повір мені» 
16.40 «Чарівний ключик»
17.30 «Розкішні мандрівки»
19.30 Наші вітання

20.00 «Соло»
21.30 «Музичні делікатеси»
22.35 Х.ф. «Закон сили» 

Чåòâåр, 26 âåрåñíя
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провін-

ційні вісті
07.35 «Соло»
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30, 17.00 «Унікальна Україна»
10.00, 18.00 Т.с.«Серцю не накажеш» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 «Формула здоров’я»
13.10 «Живу-люблю» Надія Шестак-

Крутова, 2ч.
14.00 Х.ф. «Одна ластівка весну при-

носить» 
17.30 «Музичні делікатеси»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Знати більше
21.30 «Відповідно до закону»
22.35 Х.ф.«Святий Марадона» 

П’яòíèця, 27 âåрåñíя
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провін-

ційні вісті
07.35 Знати більше 
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30, 17.00 «Унікальна Україна»
10.00, 18.00 Т.с.«Серцю не накажеш» 
11.05, 16.10 Дитяча година 
11.50 «Чарівний ключик»
12.40 «Розкішні мандрівки»
13.10 Хіт-парад                                             
14.00 Х.ф. «Принцеса Карабу» 
17.30 «Відчиняй»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 ТНЕУ-калейдоскоп подій
20.10 «Сільський календар»
20.40 «Слід»
21.30 Новітні впровадження в меди-

цині Тернопільщини 
21.40 «Про кіно»
22.35 Х.ф. «Мер» 

Ñóáоòа, 28 âåрåñíя
07.00 Провінційні вісті
07.35 Х.ф. «Мер» 
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. «Страчені світанки» 
14.30 Мультфільми
15.00 Х.ф.«Смерть індіанця Джо» 
16.30 Дім книги
17.00 Хіт-парад
17.50 ТНЕУ-калейдоскоп подій 
18.00 Наші вітання
19.00 «Розкішні мандрівки»
19.30 «Музичні делікатеси»
20.10 «Соло»
22.00 Х.ф.«Гарячий кий» 

Íåдіëя, 29 âåрåñíя
08.00 Новини Європи
08.40 Час-Тайм  
09.00 Повнота радості життя
09.30 «Справжня ціна»
10.00 Дім книги
10.15 Пряма трансляція Божествен-

ної Святої Літургії з Архика-
тедрального Собору УГКЦ 
м.Тернополя 

11.40, 15.30, 20.45 «Про нас»
12.00 Х.ф.«Смерть індіанця Джо» 
13.30 «Чарівний ключик»
14.00 «Погляд зблизька» 
14.30 Межа правди         
15.45 Новітні впровадження в меди-

цині Тернопільщини 
16.00 «Соло»
17.00 Вікно в Америку
17.20 «Слід»
17.40 «Відповідно до закону»
18.00 Наші вітання
19.00 Провінційні вісті
19.40 Хіт-парад
21.30 «Про кіно»
22.00 Х.ф. «Хакер»
 

   ТТБ   

Поíåдіëоê, 23 âåрåñíя
7.00 “Панорама подій”
7.30 “Урок… для батьків”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Відверті діалоги”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Мамина школа”
12.30 «Червона калина. Прилетіли 

Лелеченьки»
13.00, 16.00, 19.00, 22.00  “Вісті ТТБ”
13.30 “Словами малечі про ціка-

ві речі”
13.45 “Пройди світ”
14.15 “Наш край”
14.30 «Вони прославили» С. Кру-

шельницька
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 “Духовне світло Кам’янки”
19.45 “Храми Поділля ”
20.00 “Кобзар єднає Україну”
20.15 “Будьте здорові”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 Д/Ф “Соломія Крушель-

ницька”
21.30 “Урок… для батьків”
22.45 “Гра долі”(“Solo-mea”. ч.1)
23.00 М.Шалайкевич. “Пісні мого 

життя”.ч.1

Âіâòороê ,  24 âåрåñíя
7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Ві-

сті ТТБ”
7.30 “Кіноісторії нашого часу”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Будьте здорові”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “В об’єктиві ТТБ”
12.15 “100  шедеврів“
12.30 “Випробуй на собі”
13.30 “Кобзар єднає Україну”
13.45 “Новини України”
14.00 «Закохана у небо»
14.30 “Центр Європи”
15.00 “Економічне коло”
16.15 “Хатинка Василинки”
16.40 Д/Ф “Бенефіс Марії Занько-

вецької”
16.55 “Служба розшуку дітей”
17.00 “Новини України”
17.15 Д/Ф “Хотин”
17.30 «Ми Українські»
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”(“Solo-mea”. ч.2)
23.00 М.Шалайкевич.”Пісні мого 

життя”.ч.2

Ñåрåда, 25 âåрåñíя
7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Ві-

сті ТТБ”
7.30 “Удосвіта”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 Д/Ф “Житія святих.Преподо-

бний Лаврентій Чернігівський”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 «Краяни»
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 Д/Ф “Шторм у Ялті”
17.00 “Новини України ”
17.15 Д/Ф “Кам’янець-Подільський”
17.30 “Після школи”
17.45 Муз.фільм “Осінні роздуми”
17.55 “Гуморинка на хвилинку”
18.00 “Думки вголос ”
18.30 “Надія є”
19.45 «Музей»
20.00 “Економічний інтерес”
20.15 «Просто неба»
20.30 «Кулінарія від Андрія»
20.45 “Вечірня казка”
21.00 «Невигадані історії»
21.30 “Енергоманія”
22.45 “Іконостас Софії Київської”
23.00 «Мамина доля»

Чåòâåр, 26 âåрåñíя
7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Ві-

сті ТТБ”
7.30 “Розмова без нотацій”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Думки вголос”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Після школи”
12.15 “Уряд на зв’язку з громадя-

нами”
12.45 «Від класики до джазу. Тема.»
13.30 “Надія є”
13.45 “Новини України”
14.00 «Лінія здоров’я»
14.30 “Реальність творчості”. (Б. 

Лепкий)
15.00 «Спадщина»
15.30  “Фабрика ідей”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Іноземна для дітей”
16.50 Телеекскурсія. “Велична сти-

хія води”
16.55 “Служба розшуку дітей”
17.00 “Новини України”
17.15 «Козацьке весілля» 1ч
17.30 «Бастіони»
17.55 “Гуморинка на хвилинку”
18.00 “Загублені у часі”
18.30 “Телепортрет.Старець Феофіл”
19.45 “Що робити?”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Час реформ”
21.30 “Розмова без нотацій”
22.45 «Так було»
23.00 «Осінній блюз» 1ч

П’яòíèця, 27 âåрåñíя
7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Ві-

сті ТТБ”
7.30 “Легенди Запоріжжя”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 «Мандри»
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Реальність творчості”. 

(Г.Тютюнник)
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 «Козацьке весілля» 2ч
17.30 “Сяйво віри”
17.55 “Гуморинка на хвилинку”
18.00 «Живі історії»
18.30 “Назбиране”
19.45 “Західний експрес”
20.00 “Слід”
20.20 «Почерк долі»
20.45 “Вечірня казка”
21.00 «Легенди запоріжжя»
21.30 “Абетка здоров’я”
22.45 “Україна невідома”. (“Пам’ятай 

про життя”)
23.00 «Осінній блюз» 2ч

Ñóáоòа, 28 âåрåñíя
7.00 “Вісті ТТБ”
7.30 “Під склепінням Кирилівської 

церкви”
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 «Слід»
13.30 «Маю право»
13.45 “Новини України”
14.00 «На хресті любові»
1 4 . 2 0  “ Т е а т р а л ь н і 

зустрічі”(“Поступися міс-
цем”)

16.00 “Скарби роду”
16.30 “Країна талантів”
17 . 0 0  Ф і л ьм -д і т ям«Коник -

горбоконик»
18.30 «Галерея образів»
19.00 “Панорама подій”
19.30 “Смак життя”
20.00 «Легенди чорного острова»
20.15 “Спортивні меридіани”
20.30 «Обери життя»
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Поклик таланту ”
22.00 «Імена. Я був і залишаюсь 

вчителем» Є. Березняк
22.30 «Фарби життя»
22.45 «Живе багатство України»
23.00 “Від класики до джазу”
23.30 «Вражаючий світ тварин. Лі-

кар шимпанзе»

Íåдіëя, 29 âåрåñíя
7.00 “Панорама подій”
7.30 “Подорожні замальовки”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Крізь призму часу”
10.15 “Країна талантів”
10.45 “Словами малечі про ціка-

ві речі ”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Музей-садиба А. Чехова”
12.15 “Спортивні меридіани”
12.30 “Дитячі забави”
13.30 “Смак життя”
14.00 “Від класики до джазу”
14.30 “Муза і доля”. (В. Гуцал)
15.00 “Поклик таланту ” 
16.00  “Мамина школа ”
16.30 “Театральні зустрічі”
17.55 “Гуморинка на хвилинку”
18.00 “Пройди світ”
18.30 “Азбука смаку”
19.00 Х/Ф „Веселі хлоп”ята”                                                             
20.30 “Музична хвиля ТТБ”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Відверті діалоги”
22.00 “Скарби роду”
22.30 «Цікаво про чай та каву»
22.45 «Незбагненність філосо-

фії життя»
23.00 «ЛУВР – найбільший му-

зей світу»

29 вересня



Шампіньйони, 
запечені з сиром

Потрібно: 25 печериць, 4 
скибки білого батону, 2 зубчики 
часнику, 200 г домашьного сиру, 
2 ст.л. лимонного соку, перець, зе-
лень петрушки, рослинна олія.

Приготування: шампіньйони 
помити, зняти з шапочок плівку 
і відділити ніжки. Шапочки скро-
пити лимонним соком. Батон ра-
зом з часником подрібнити на 
крихти у блендері. 1/3 крихт від-
сипати, а до решти додати сир 
(гарно смакує козячий), перець 
і зелень петрушки та збити до 
утворення однорідної маси. Ша-
почки шампіньйонів наповнити 
сирною масою, притрусити крих-
тами і викласти на змащений 
лист для запікання. Запікати при 
200С0 протягом 20-25хв.

Язик з грибами
Потрібно: 1,5 кг яловичого 

язика, 0,5 кг шампіньйонів, 2 ци-
булини, 300 г волоських горіхів, 
3 зубчики часнику, 1 скл. смета-
нии, сіль, перець, зелень, рослин-
на олія.

Приготування: язик зварити 
до готовності, вийняти, занури-
ти у холодну воду і швидко зняти 
шкірку, порізати кубиками. Цибу-
лю теж порізати кубиками, гри-
би - пластинками, зелень подріб-
нити. Горіхи розтерти у ступці з 
часником, зеленню і сіллю (мож-
на у блендері або подрібнюва-
чі) до утворення однорідної пас-
ти. Влити сметану і поперчити 
соус. Якщо соус надто густий, вли-
ти невелику кількість холодної 
кип’яченої води. Цибулю з гриба-
ми обсмажити в олії, додати язик, 
залити соусом і тушкувати під по-
кришкою на маленькому вогні 
протягом 30 хв.

Грибний гуляш
Потрібно: 1 кг свіжих лісових 

грибів, 75 г копченої грудинки, 1 
стручок солодкого зеленого пер-
цю, сіль, 4 цибулини, 4 помідори, 
3 ч. л. солодкого меленого пер-
цю, по 1 маленькій склянці смета-
ни і вершків, 1 ч. л. чебрецю, 1 пу-
чок петрушки, трошки розчинно-

го соусу для смаження.
Приготування: гриби обчис-

тити і недрібно порізати. Копче-
ну грудинку, вимитий зелений 
перець та очищену цибулину по-
різати кубиками. Помідори об-
лити окропом, зняти шкірку, ви-
чистити зерна і нарізати солом-
кою. Грудинку, цибулю та перець 
близько 2 хв. пасерувати в жирі. 
Додати гриби і тушкувати про-
тягом 5  хв. Потім посипати меле-
ним солодким перцем, посолити, 
поперчити до смаку, додати че-
брець і влити вершки. Все туш-
кувати протягом 15 хв. Під кінець 
додати помиту, посічену петруш-
ку та загустити грибний гуляш 
соусом для смаження. На гарнір 
подати картопляне пюре.

Запіканка з грибів
Потрібно: 1 кг свіжих білих 

або інших губчастих грибів (мо-
ховики, маслюки, підберезники), 
2 ч. л. солодкого меленого черво-
ного перцю, 100 г жирної шинки, 
2 цибулини, 3 зубчики часинку, 1 
ч. л. чебрецю, сіль, 1 ст. л. борош-
на, 1/4 л вершків, 1 пучок зелені 
петрушки, 125 г тертого твердого 
сиру, 1 ст. л. панірувальних суха-
рів, 1 ч. л. вершкового масла.

Приготування: гриби почис-
тити, вимити і тонко порізати. 
Шинку та цибулю порізати ку-
биками, часник дрібно посікти. 
Шинку розтопити і пасерувати 
в ній цибулю до золотистого ко-
льору, потім додати гриби, час-
ник, чебрець, сіль і тушкувати 
протягом 5 хв. Посипати меленим 
червоним перцем і борошном, 
проварити на слабкому вогні про-
тягом 3 хв., а тоді залити вершка-
ми. Довести до кипіння і посипа-
ти посіченою петрушкою та 100 г 
тертого сиру. Наповнити фаршем 
вогнетривку форму, зверху поси-
пати тертим сиром і паніруваль-
нями сухарями, на них покласти 
грудочки вершкового масла або 
маргарину і протягом 30 хв. за-
пікати в нагрітій до 180° духовці. 
Подавати з картоплею чи карто-
пляним пюре.

Котлетки з грибами
«Ситий тато»

Потрібно: свіжі печериці, 
пластівці вівсяні – 1 скл., водa 

(окріп) 0.5 скл., картопля 
- 1 шт., цибуля ріпчас-

та - 1 шт., часник - 2 
зуб., зелень, сіль, 
перець, олія рос-
линна - 2 ст.л.

Приготуван-
ня: вівсяні плас-
тівці насипа-

ти у миску, зали-
ти окропом, накрити 

кришкою і залишити набу-
хати на 20 хв. Картоплю та 

цибулю натерти на дрібній 
тертці окремо. Печериці поріза-

ти маленькими кубиками. Зелень 
порубати. Часник пропустити че-
рез часниковий прес. До набря-
клої вівсянки додати картоплю, 
цибулю, часник, гриби і зелень 
- масу добре перемішати, посоли-
ти і поперчити. Вівсяна маса по-
винна вийти не дуже густою і не 
дуже рідкою. На розігріту сково-
роду викласти котлетки за допо-
могою ложки або лопатки. Обсма-
жити з обох боків до рум’яної ско-
ринки, потім вогонь зменшити до 
мінімального, накрити кришкою 
і довести до готовності.

Грибні котлети
Потрібно: 300 г грибів, 500 г 

картоплі, 1 морквина, 1 цибулина, 
2 яйця, 2 ст . л жиру, сіль, перець.

Приготування: гриби відва-
рюють до готовності в підсоленій 
воді, відкидають на друшляк, да-
ють стекти воді та дрібно січуть. 
Зварену в шкірці картоплю очи-
щають, охолоджують, натирають 
на великій тертці, додають натер-
ту варену моркву та дрібно посі-
чену цибулю. Овочі змі-
шують з грибами, 
«вбивають» 1 
яйце, дода-
ють дріб-
но наріза-
ну зелень 
петрушки, 
сіль, меле-
ний чорний пе-
рець, ретельно пе-
ремішують і форму-
ють котлети. Потім панірують яй-
цем і борошном, обсмажують.

Грибна юшка 
«Карпатська»

Потрібно: 100 г сушених бі-
лих грибів, 1-2 цибулини, 1-2 
морквини, 5 картоплин, корінь і 
зелень петрушки, соняшникова 
олія, часник, перець, сіль, кріп.

Приготування: сушені гри-
би замочити в холодній воді на 
кілька годин. Ставимо варити 
(у 3-літровій каструльці) на ма-
ленькому вогні. Нехай так пова-
ряться одну годину. Додаємо по-
чищену та порізану кубиками 
картопельку. Цибульку подріб-
нити і моркву почистити та по-
терти на тертці або порізати, 
обсмажити на олійці і додати в 
юшку. Посолити, поперчити, до-
дати духмяний перець, лавро-
вий лист, якщо смакує. Так ще 
хвилин 10 повариться – і додати 
вичавлений через часникодавку 
та припущений на олійці часни-
чок, подрібнену зелень. Давши 
аромату розійтись по всій хаті, 
виключити юшечку.
Суп грибний з картопляни-

ми галушками
Потрібно: 200 г свіжих або су-

шених грибів, 2 яйця, 2-3 карто-
плини, 2-3 ст. л борошна, зелень, 

сіль. 
Приготування: з грибів ва-

рять бульйон. Далі готують кар-
топляні галушки. Для цього кар-
топлю відварюють, зливають 
воду та розминають, збивають 
сирі яйця, засипають борошно, 
додають сіль, ретельно перемі-
шують. Двома чайними ложками 
формують картопляні  галушки 
та опускають їх у киплячий буль-
йон. Готовий суп посипають дріб-
но нарізаною зеленню.

Солені опеньки
Засолювати найкраще «ша-

почки» чи опеньки з коротко об-
різаними ніжками.

Приготування:  очищені, 
промиті гриби кидаємо в кипля-
чу, підсолену (1 ст. л. солі на 1 кг 
грибів) воду, з розрахунку - 1 скл. 
води на 1 кг грибів. При варінні, 
доки гриби не пустять сік, потріб-
но помішувати їх, щоб не пригорі-
ли. З киплячих грибів слід, час від 
часу, знімати шумівкою піну. Ва-
рити, доки гриби не почнуть осі-
дати на дно і відвар не стане про-
зорішим – не менше 30 хв.

Зціджуємо гриби, виливши 
відвар, і повтор-

но заливаємо 
кип’яченою 
водою, в 
якій про-
м и в а є м о 

від слизу, 
знову зціджу-

ємо воду. Даємо 
грибам охолонути 

в мисці.
На 1 кг варених гри-

бів додаємо 1 ст. л. солі, 1 
лавровий листок, по 3 горошини 
чорного та духмяного перцю, три 
гвоздики.

Дно посудини, в якій засолює-
мо гриби, вкриваємо листям чор-
ної смородини, вишні чи хрону. 
Висипаємо на листя підготовлені, 
вимішані гриби. Зверху кладемо 
сушений кріп, все накриваємо чи-
стою марлею і притискаємо через 
кружок тягарем. Якщо все зро-
блено правильно, за кілька днів 
гриби будуть вкриті розсолом.

Посуд з соленими грибами 
тримати в прохолодному місці, 
але не у холодильнику. Гриби бу-
дуть готові через 1,5 місяця. По-
даючи на стіл, до них додають 
олію і порізану кільцями цибулю.

Мариновані 
шампіньйони

Потрібно: 500 г невеликих 
шампіньйонів, півсклянки води, 
4 ст. л. оцту, 1/2 ст. ложки солі, 
1 ст. ложка цукру, 3 зубчики час-
нику, по 3-4 горошини пахучого 
й чорного перцю, 1-2 шт. лавро-
вого листя, 2-3 гвоздички, 2 ст. л. 
олії.

Приготування: помиті та по-
чищені шампіньйони розріза-
ємо на половинки, більші - на 4 
частини. Із вказаних складни-
ків, крім олії та часнику, готує-
мо маринад. Ставимо на вогонь і 

кидаємо в каструльку гриби. Під 
кришкою варимо 10 хвилин з мо-
менту закипання. Вкінці додаємо 
подрібнений часник та олію. Зні-
маємо з плити, коли трохи охо-
лоне, перекладаємо гриби разом 
з маринадом в банку і ставимо 
на холод. Наступного дня можна 
їсти, грибочки гарно промарину-
ються. 

Салат 
«Грибна галявина»

Потрібно: куряче філе – 300 г, 
консервовані печериці – 150 г, ци-
буля ріпчаста маринована – 1 шт., 
кукурудза консервована – 5 ст. л., 
сир твердий – 150 г, яйця курячі 
(варені) – 3 шт., майонез, оливки, 
зелень.

Приготування: шампіньойо-
ни викласти у глибоку тарілку ка-
пелюшками вниз. Далі викладає-
мо шарами цибулю, яйця (наріза-
ні кубиками), кукурудзу, тертий 
твердий сир, куряче філе (наріза-
не невеликими шматками).  Ко-
жен шар змащуємо майонезом у 
невеликій кількості. Накрити та-
рілку іншою – неглибокою, пере-
вернути і зняти глибоку тарілку. 
Змастити салат з боків тонким 
шаром майонезу, прикрасити зе-
ленню та оливками. 

Салат косівський
Потрібно: цибуля ріпчаста – 

1 шт., гриби сушені – 50 г, запе-
чений або відварений буряк – 2 
шт., 3-4 зубчики часнику, 4-5 ст.л. 
олії, 1 ч.л. оцту, сіль, цукор, горіхи 
грецькі – 4 ст. л. 

Приготування: буряк відва-
рити до готовності, почистити 
і порізати соломкою. Скропити 
оцтом. Гриби відварити до готов-
ності і порізати соломкою.

Половину великої цибулини 
порізати соломкою, а другу поло-
вину порізати кубиком і підсма-
жити на олії. З’єднати буряки, ци-
булю сиру і смажену, гриби, меле-
ні горіхи. Додати потовчений час-
ник. Заправити сіллю, цукром до 
смаку, олією.

Салат з куркою і білими 
грибами

Потрібно: куряче філе варене 
- 1 шт., картопля - 3 шт., білі гри-
би -1 скл., огірок квашений - 2 шт., 
цибуля - 1 шт. (маленька), масло 
- 40-50 г, майонез - 4-5 ст.л., сіль, 
перець, кріп, зелена цибуля.

Приготування: картоплю 
відварити до готовності, остуди-
ти, обчистити від лушпиння, по-
різати кубиками. Цибулю поріза-
ти на дрібні кубики.

Сковорідку розігріти, поклас-
ти масло, цибулю. Злегка обсма-
жити цибулю, додати гриби, об-
смажувати 5-7 хв., остудити. Ку-
ряче філе порізати кубиками. 
Квашені огірки порізати кубика-
ми або соломкою. Дрібно поріза-
ти кріп та зелену цибулю. Склас-
ти все в одну посудину, посолити, 
поперчити до смаку, додати майо-
нез, перемішати..

З першим осіннім дощиком виглянули з-під опалого листя гриби – смачна 
і поживна їжа. Колись їх називали дітьми богів, вважаючи, що грибниця 
з‘являється там, де в землю вдарила блискавка. Найвідоміший у наших 

краях – білий гриб. З нього виходять ароматні супи, він смакує у смаженому, 
солоному і маринованому вигляді, його можна сушити, використовувати 
в соусах. Утім, не оминайте увагою й інші гриби – маслюки, опеньки, 
підберезники, шампіньйони, рижики... Однак, пам’ятайте: брати у кошик варто  
лише ті гриби, у яких ви впевнені. «Наш ДЕНЬ» пропонує вам добріку смачних 
рецептів.
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Повні жмені грибочків 
дарує  ВЕРЕСЕНЬ...
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Українські анекдоти

Відповіді

Голодний чоловік пізно ввечері повертаєть-
ся додому. Не вмикаючи світла, йде на кухню, 
відкриває холодильник, а там записка: «Твою 
вечерю віддала ворогові». «Господи, невже 
теща приїхала?» - сумно подумав чоловік.

* * *
- Тату, а як змія сичить?
- Галино Петрівно, - гукає зять до тещі, - ска-

жіть що-небудь! Синові з уроками допомогти 
треба.

* * *
- Мій чоловік постійно скаржиться, що я не-

смачно готую.
- А ти спробуй годувати його два рази на 

тиждень.
* * *

Тесть, лягаючи на операційний стіл, яку 
проводитиме його зять- хірург, застерігає:

- Синку, не забувай, якщо зі мною що-небудь 
трапиться, твоя теща неодмінно захоче переї-
хати жити до тебе.

* * *
- Ви не бачили тут мого чоловіка? Ми пови-

нні були зустрітися годину тому.
- А як він виглядає?
- Думаю, весь зелений від злості.

* * *
Кореспондент:
- Пане депутат, дайте, будь ласка, інтерв’ю 

для нашої газети.
- У мене час - гроші!
- Розумію, редакція виділила тисячу доларів 

для цієї справи. Давайте, домовимось: вісімсот 
доларів берете ви, решту - я, але під вашу роз-
писку про отримання всієї суми. 

- Добре! А що за тема?
- Про корупцію і відкати. 

* * *
Ідуть чоловік і дружина повз аптеку. Дружи-

на зупиняється біля вітрини, на якій зображена 
змія, що обвиває вазочку.

- Коханий, поясни: що це таке?
- Твоя мама морозиво їсть. 

* * *
- Після перевірки на детекторі брехні всі 

кандидати в президенти правдиво відповіли 
тільки на одне запитання.

- Яке?
- Прізвище, ім’я, по-батькові.

До уваги рекламодавців!
Приватне оголошення 

у газеті “Наш ДЕНЬ“ - 5 грн., 
комерційне - 10 грн. 

Два капітальних цегляних гаражі (одно- та 
двоповерховий) на масиві «Східний» у коопера-
тиві «Надія» в районі «Басарабія» (120 гаражів, 
цілодобова охорона). Гаражі сухі, в обох є оглядо-
ві ями та підвали. Перекриття панельне. Площа 
28.8 м.кв., розмір 4.8х6м. Тел.: (097) 50-25-348

Вважати недійсним загублений студент-
ський квиток, виданий Тернопільським коопера-
тивним торгівельно-економічним коледжем, фа-
культет дизайну на ім’я Козуб Оксани Тарасівни.

Вважати недійсним загублений студент-
ський квиток, виданий Тернопільським коопера-
тивним торгівельно-економічним коледжем, фа-
культет дизайну на ім’я Бакси Оксани Олексан-
дрівни.

Вважати недійсним загублений студент-
ський квиток, виданий Тернопільським коопера-
тивним торгівельно-економічним коледжем, фа-
культет дизайну на ім’я Сурового Віктора Ігоро-
вича.

ПРОДАЮ

Курйоз Київського другокласника 
призвали до армії 

Восьмирічному київському шко-
ляреві Іванові Острушко помилко-
во надіслали повістку з військко-
мату. Як повідомили в Київському 
військовому комісаріаті, йому було 
запропоновано з’явитися до вій-
ськомату восени для проходження 
служби у Збройних силах України. 

Помилку допустили у паспорт-
ному столі району, випадково напи-
савши 1995 рік народження замість 
2005-го. Таким чином, Іванові дода-
ли десять років, і перша повістка при-
йшла йому ще два роки тому. Пізніше 

помилку виправили, але листи про-
довжували надходити. І цього разу «у 
випадку неявки» хлопчикові загрожу-
вав штраф у 85 гривень. 

Призов сім’я Острушко сприйня-
ла з гумором, проте батьки хлопчика 
повідомили у військкомат про плута-
нину. Сам же «призовник» розсудив: 
перш, ніж йти служити, потрібно по-
глянути, що це таке. У військкоматі на 
це пообіцяли організувати цікавому 
школяру екскурсію до військової час-
тини. І сказали, що таких випадків у 
них ще не було. 
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ГОРОСКОП
з 18 до 24 вересня 
Овен
На цьому тижнi у вас з’являться 

побутовi проблеми, через якi можливi 
конфлiкти з родичами. Інтуїцiя пiдкаже, 
що треба буде зробити, щоб пом’якшити 
ситуацiю. Шукайте додаткову роботу.

Телець
Зараз краще уникати експериментiв, 

оскiльки позитивних результатiв годi 
чекати. Новi знайомства будуть корис-
ними, обговорюйте свої плани з дру-
зями, а самореалiзуватися можете й 
пiзнiше.

Близнюки 
Незважаючи на активнiсть, не берiть 

на себе зайвих зобов’язань. Направ-
те енергiю в потрiбне русло, наприклад 
вирiшуйте банальнi побутовi питання, 
якi давно вiдкладали.

Рак 
Зараз не час для амбiцiйних планiв. 

Навiть якщо ви впевненi, що вам нама-
гаються нав’язати чужi обов’язки, краще 
зробити вигляд, що нiчого не помiчаєте. 
Декому з вас доведеться займатися чу-
жими справами.

Лев 
Щоб не потрапити в неприємну 

ситуацiю, не варто давати обiцянок, якi 
не в змозi виконати. Вiдмовтеся вiд ри-
зикованих оборудок. Навчiться стриму-
вати емоцiї, а зайву енергiю направте в 
мирне русло.

Діва 
Вам доведеться зробити складний 

вибiр. Але, як кажуть, iз двох бiд обира-
ють меншу. Не з’ясовуйте нi з ким сто-
сунки, а якщо вже й стався конфлiкт, то 
краще першими йти на компромiс.

Терези 
Не будьте впертими, така тактика 

не приведе вас до успiху, а, навпаки, до-
дасть тiльки зайвих клопотiв. Будьте 
лояльнi, не приймайте кардинальних 
рiшень. Нарикiнцi тижня ви займатиме-
теся вирішенням сімейних проблем.

Скорпіон 
Не довiряйте солодким обiцянкам.  

Краще сiм разiв вiдмiряти, а вже потiм 
вiдрiзати. Зараз несприятливий перiод 
для серйозних справ, оформлення 
документiв, важливих переговорiв. Дру-
зям знадобиться ваша пiдтримка.

Стрілець 
Останнiм часом ви вiдчуваєте втому, 

тож треба на деякий час забути про все 
i вiддатися активному вiдпочинку. Якщо 
буде потреба, можете навiть утекти від 
усіх знайомих і змiнити iмiдж. Вчасно 
вiдвiдуйте лiкаря.

Козеріг
З близькими можуть напружити-

ся стосунки, а от як вийти з цiєї ситуацiї 
— розбиратися саме вам. Не робiть нео-
бдуманих дiй, не соромтеся радитися з 
досвiдченими людьми навiть iз приво-
ду дрiбниць.

Водолій 
Очiкується повторення про-

йдених урокiв життя, можливо, ви 
зустрiнетеся з давнiми друзями. 
Несподiвано для себе зробите цiкавi та 
кориснi висновки. На тижнi ви отрима-
єте фiнансову допомогу.

Риби 
Вашi фiнанси спiвають романси. Не 

переймайтеся, а починайте нові проек-
ти. Мабуть, на цьому тижнi вам запро-
понують спiльну роботу, тож фiнансове 
становище покращиться. 

Подорож розпочалася з того, 
що Віталій прилетів у столицю 
Мадагаскару, колишню фран-
цузьку колонію – Антананаріву. 
Та щоб продовжити мандрівку, 
потрібна була місцева віза – сво-
єрідний штамп із підписом. А 
отримати її можна лише тоді, 
коли є зворотний квиток, якого 
Віталій не мав. Ось тут у приго-
ді стало журналістське посвід-
чення, і мандрівника впустили 
в країну.

Біля аеропорту на нього 
«накинулися» таксисти на «луї-
дефінесівських» машинах, а зго-
дом оточили місцеві дітлахи. 
Вони не так часто бачать білих 
людей, тому із захопленням роз-
глядали Віталія. 

Антананаріву виявилося ці-
кавим містом, проте доволі не-
безпечним. Парки та сквери там 
обгороджені колючим дротом, 
людей туди не пускають. Але є й 
відкриті для відвідувачів зони, 
щоправда, дуже забруднені, 
таке враження, ніби їх не при-
бирають. 

Ще до сьогодні на Мадагас-
карі поширена така хвороба, як 
проказа. Її лікують в одному міс-
течку – Фіанаротсу, де розміще-
ний спеціальний заклад – ле-
прозорій. Цікаво, що заснував 
його колишній мешканець Тер-
нополя − поляк Ян Бейзим. Саме 
від хвороби, яку лікував, він і по-
мер. 

Лепрозорій побудований у 
колоніальному стилі, будівлі в 
ньому кам’яні. Віталій спілку-
вався з прокаженими та мона-
хами, які там працюють. А ще 
зустрів чоловіка, який шиє взут-
тя для пацієнтів лікарні. Він зні-
має мірки та робить його індиві-
дуально кожному. 

Побував Віталій і у велетен-
ському заповіднику, який розта-
шований у центральній частині 
Мадагаскару, неподалік села Ра-
номафана. Тут чудернацько по-
єднуються пагорби та пологі 
долини, вкриті тропічними ві-
чнозеленими лісами. У хащах 
можна побачити різні види пта-

хів, метеликів, плазунів, лемурів 
та інших рідкісних тварин. 

– А от спілкуватися з міс-
цевими людьми було складно, 
оскільки вони говорять лише 

на малагасійській. Розмовника 
такого в Тернополі не знайшло-
ся, тож довелося стати май-
стром пантоміми, − зауважив 
жартома Віталій. 

Знайомство з тамтешніми 
людьми розвіяло чимало сте-
реотипів. І хоч багато з нас і досі 
вважає, що в Африці живуть ди-
куни, проте вона вже не настіль-

ки ізольована, розповів Віталій. 
Хоча загалом населення живе 
дуже бідно, у понищених бу-
динках, деякі з яких, здається, 
от-от розваляться. Люди носять 

речі з секондхенду, і те, що вони 
з дірками, їх не бентежить. А от 
якщо вже й одягають набедре-
ні пов’язки, кільця та інші атри-
бути, які свідчать про «дикун-
ство», то лише заради туристів.

– Після двотижневих подо-
рожей нетрями, − розповідає 
Віталій, – я  потрапив у курорт-
не містечко Ноанабу, розташо-
ване на березі океану. Воно чи-
мось схоже до наших кримських 
курортів. Так само в рядочок ле-
жать відпочивальники, торгов-
ці носять кокосове молоко.

Неподалік узбережжя тер-
нополянин бачив флотилію ко-
раблів, які нагадували піратські 
судна з фільму «Пірати кариб-
ського моря». Та виявилося, що 
вони перевозять ваніль, какао 
та інші продукти, яких вдосталь 
на острові. Моряцька справа не 
зникла, завдяки їй люди і жи-
вуть.

Біля міста Таматаве з Віталі-
єм сталася неприємна пригода 
– у нього вкрали гаманець з гро-
шима, паспорт… Після довгих 
митарств він повернув доку-
менти та продовжив свою ман-
дрівку іншими африканськими 
країнами. Занзібар запам’ятався 
йому старою лікарнею, яка но-
сить ім’я вождя пролетаріату – 
Володимира Леніна. Хоча місце-
ві й не знають, хто це такий.

Додому, за словами Віталія, 
він повернувся, «ніби в Європу». 
Адже нарікаючи на погане жит-
тя, ми не замислюємося, як ба-
гато людей на планеті живуть 
набагато гірше, ніж ми в Україні. 

Ольга КУШНІРУК.

Фото з особистого архіву 
Віталія Дереха.

земля, де біла людина – дивина
Мадагаскар:

Деякі віддалені острови досі таять у собі дивовижні 
загадки, які тільки й чекають, аби їх відкрили. 
Одне з таких місць – Мадагаскар, розташований 

неподалік від східного узбережжя Африки. З мандрівки 
цією країною повернуся тернопільський журналіст 
Віталій Дерех. На незвіданому острові він бачив парки 
з колючим дротом, чудернацьких тварин.  
І  навіть побував у клініці, побудованій...  
колишнім мешканцем Тернополя.

Антананаріву вия-
вилося цікавим міс-
том, проте доволі 
небезпечним. Пар-
ки та сквери там об-
городжені колючим 
дротом, людей туди 
не пускають. Але є 
й відкриті для від-
відувачів зони, що-
правда, дуже за-
бруднені, таке вра-
ження, ніби їх не 
прибирають. 




