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Годі, Яновичу, торгувати…

Уряд Азарова накопичив мільярдну
заборгованість із соціальних виплат

Н

і більш, ніж двадцятирічний
стаж нашої незалежності, ні
всі попередні та нині чинна
влада так і не змогли забезпечити
стабільний розвиток суспільства та
поступальне зростання економічних
свобод громадян.

Свого
не цурайтесь...

У Тернополі вивіски зроблять лише рідною мовою.
Детальніше - 5 стор.

За цими показниками Україна продовжує
балансувати на останніх щаблях світової рейтингової драбини, змагаючись хіба що з Казахстаном та Гондурасом, а за рівнем добробуту
серед європейських країн – лише з Молдовою.
За статистикою ООН, останнім часом за межею бідності опинилися майже 70 відсотків
українців, чиї реальні доходи падають чи не
після кожного наступного «покращення» життя.
Чому бідні? Бо немудрі. Чому немудрі? Бо
бідні. Це зачароване коло у нас, як ніде інше,
має яскраво виражені внутрішній та зовнішній
виміри. Усередині «варяться у власному соку»
ті, чий споживчий кошик менший за визнану у
світі межу бідності – 17 доларів на день. А тим
часом на зовнішніх орбітах намагаються впій-

Погода
в
Тернополі
й
області
25 вересня - хмарно, у другій поградусів тепла. Схід сонця - 7.12, захід - 19.04.

ловині дня дощ, температура повітря
вночі 5-8, вдень 9-12 градусів тепла.
Схід сонця - 7.07, захід - 19.10.
26 вересня - хмарно, дощ, температура повітря вночі 6-7, вдень 8-9
градусів тепла. Схід сонця - 7.09, захід - 19.08.
27 вересня - хмарно з проясненням, місцями
дощ, температура повітря вночі 4-5, вдень 9-10
градусів тепла. Схід сонця - 7.10, захід - 19.06.
28 вересня - хмарно з проясненням, без опадів, температура повітря вночі 4-5, вдень 9-10

НАРОДНИЙ СИНОПТИК

26 вересня - святого Корнилія сотника. Якщо у цей день дощ, погода найближчим часом буде похмурою. 27 вересня - Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього. У народі кажуть: «Воздвиження осінь назустріч
зимі рухає». Цього дня треба спостерігати за вітром: якщо дує з півночі - літо
буде тепле. 30 вересня - святих Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії. З цього часу можливі перші заморозки у повітрі - нижче двох градусів.

29 вересня – хмарно з проясненням, без
опадів, температура повітря вночі 0-2, вдень
10-11 градусів тепла. Схід сонця - 7.13, захід
- 19.01.
30 вересня - хмарно з проясненням,
вдень місцями невеликий дощ, температура повітря вночі 2-4, вдень 10-11 градусів тепла. Схід
сонця - 7.15, захід - 18.59.
1 жовтня - хмарно, без опадів, температура
повітря вночі 3-5, вдень 8-10 градусів тепла. Схід
сонця - 7.16, захід - 18.57.

мати Господа за бороду поодинокі з огляду на
загальну чисельність населення вітчизняні
олігархи, які навіть зеленого поняття не мають, як можна прожити хоча б годину на якихось нещасних кілька баксів. Їм по цимбалах
номінали купюр, бо звикли рахувати гроші чемоданами.
Натомість уряд та інші державні інституції,
які покликані дбати насамперед про народ, а не
про його елітну надбудову, схоже, ще й дотепер
не навчилися, а швидше всього не хочуть, опікуватися нужденними та знедоленими – ні тобі
гарантованої роботи, ні соціальної підтримки
чи гідного пенсійного забезпечення.
Закінчення на 2 стор.

Через сльотаву осінь загрожує
«картопляний» дефіцит

В Україні, за прогнозами, зберуть не більше трьох мільйонів
тонн картоплі, що на 40 відсотків менше потреби. За інформацією аналітиків, українські фермери попереджають про небезпеку дефіциту картоплі у новому сезоні. Дощі, що тривають майже на
всій території країни, не дозволяють як фермерам, так і домогосподарствам, завершити збирання
картоплі, і це вже зараз створює
певну напругу на ринку та сприяє
зростанню цін на продукцію.
За словами віце-президента
«Української асоціації виробників картоплі» Сергія Рибалка, крім того, що наразі неможливо викопати картоплю, вона дуже сильно вражена фітофторозом. А це
негативно впливає на можливості її тривалого зберігання.
На сьогоднішній день в Україні зібрали менше половини площ
картоплі. Це означає - ситуація дуже плачевна, і буде гірше, прогнозують аналітики. І зазначають: подібна ситуація спостерігається
також у Росії, Польщі і Голландії, де є серйозні проблеми з новим
урожаєм картоплі.
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Закінчення. Поч. на 1 стор.

Кабінет Міністрів накопичив гігантську заборгованість
з соціальних виплат, заборгувавши гроші навіть на поховання людей, - нещодавно заявила народний депутат, член
комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та
праці Людмила Денісова.
За її словами, згідно з даними Державної казначейської
служби, станом на 16 вересня
невиконаними були платіжні
доручення Фонду з тимчасової
непрацездатності на суму майже 937 мільйонів гривень, в
тому числі невиплата лікарняних склала 430 мільйонів гривень, декретних - 230 мільйонів гривень.
Крім того, уряд не оплачує
лікування дітей у дитячих закладах оздоровлення і затримує навіть виплату на поховання - 1,13 мільйона гривень.
На переконання Денісової,
така ситуація з соціальними
виплатами склалася через те,
що доходи, податки і страхові
внески, тобто наші з вами кошти, акумулюються на рахунках Державної казначейської
служби, а керують цими виплатами не фонди соціального страхування, а Міністерство
доходів, якому цю функцію

віддала свого часу провладна
більшість.
«Тепер всі ці кошти знаходяться у загальному котлі в
Арбузова і сім’ї Януковича, і
розподіляють вони їх так, як їм
заманеться», - додала депутат.
Також, за інформацією
«Української правди», народний депутат Андрій Павловський повідомив, що з початку
року заборгованість із виплати зарплат зросла на 92 мільйони і склала майже 1 мільярд
гривень.
До речі, тільки у нашій невеликій та промислово нерозвиненій області у першому півріччі цього року територіальна державна інспекція з питань праці виявила
нерегулярність виплат та
заборгованість із заробітної плати на 41 підприємстві на загальну суму 6 з половиною мільйонів гривень.
Схоже, зовсім іншу математику вчив у школі перший
віце-прем’єр-міністр Сергій
Арбузов. За його підрахунками, на сьогодні заборгованості зарплат у бюджетній сфері
та соціальних виплат фактично немає. Більше того, виявляється, заборгованість на підприємствах державної та іншої
форми власності скоротилася
на 13 відсотків.

Навряд, чи хтось
з пересічних українців відчув на собі
ці «позитивні» тенденції. Натомість,
навіть
офіційна
статистика не може
«відбілити» отримані дані про те,
що промислове виробництво у серпні 2013 року зменшилося на 5,4% у
порівнянні із серпнем минулого року.
За місяць, з липня, промислове виробництво впало
на 2,5%. То звідки
ж візьмуться кошти на зарплати, вже не кажучи про виплату
боргів?
Скажу відверто, мені вже
набридли постійні стенання
наших керманичів про незавидну спадщину, яка дісталася
від попередників. Складається
враження, що весь внутрішній
валовий продукт у грошовому
еквіваленті та ще й мільярдні
кредити міжнародних фондів
на додачу Україна перераховує
Росії за найдорожчий у Європі
газ. Причому – для давно приватизованих за безцінь підприємств, бо, як відомо, простим українцям вистачило б і
значно дешевшого вітчизня-

ного голубого палива.
То, може, не варто за державний рахунок годувати олігархів? Може, годі вже торгувати на збиток людям?
Зрештою, а до кого це я
звертаюся? Чи, бува, не до тих
пострадянських підпільних корейків, які, на відміну від відомого персонажа Ільфа і Петрова, не відвідують громадських
вбиралень, бо у власних маєтках встановили золоті унітази? Нам же залишається хіба
що й надалі пиляти важкі гирі
правління одного клану, іншого…
Є заборгованість – немає
заборгованості. Вже й не знаєш, кому вірити. Достеменно

відомо тільки те, що українці
бідніють на очах. Немає за що
жити та й завчасу зі світу йти
не хочеться – а раптом навіть
допомоги рідні не отримають.
Гірка іронія, скептичний
сарказм, неприхована зневага до тих, хто на пагорбах, і непритаманна байдужість навіть
до сусідів. Бідність шкодить не
лише окремій людині, вона загрожує українському суспільству загалом, бо саме через неї
унеможливлюється реалізація
пріоритетних прав людини з
усіма непередбачуваними від
цього наслідками.
Це не я сказав, але під кожним словом можу підписатися.
Олег ГРУШКОВИК.

На Заході хабарі - виняток, у нас - норма життя.
І якби корупція зникла - українці засмутилися б…

І

це не жарт. Українці вперто не бажають відмовлятися від
того, що в розвинутих країнах Заходу вважається ганебним
і неприпустимим. Ідеться про корупцію. Фактично, ми самі
викохуємо хабарників-корупціонерів, водночас нарікаючи на
«таке життя».
Для прикладу, у США «домовитися»
з поліцією не тільки не можна, а й навіть думати про це не варто. За спробу
дати хабара заарештують і засудять як
мінімум на рік. А в Україні? Самі знаєте…
У Данії, Фінляндії та Німеччині, за
даними «Transparency International»,
протягом останнього року пробували або давали хабарі не більше одного відсотка населення. У Грузії, Японії, Австралії таких нарахували п’ять
відсотків. У нашій державі - майже сорок відсотків: підсовував хабара кожен
п’ятий. Це - один із найвищих показників не тільки серед європейських країн, а й у світі загалом.
Доволі цікавими виявилися результати дослідження «Global Corruption
Barometer»: 67 відсотків наших співвітчизників дають хабарі добровільно - на
знак подяки, заради вигоди, намагаючись прискорити вирішення питання
або здешевити послугу тощо. І якщо корупція зникне - українці засмутяться.
Водночас, чимало опитаних стверджують: готові протестувати, щоправда, лише у конкретних випадках, коли
справа стосується особисто їх. А 74 відсотки українців нічого не роблять: людей все влаштовує.

Менталітет і відсутність нормальних законів - основні фактори, завдяки яким корупціонери і ті, хто дає хабарі, почуваються комфортно. Фахівці
не беруться прогнозувати, коли це закінчиться, оскільки суспільство наразі
влаштовує такий стан справ.
А соціальний психолог Олег Покальчук вважає, що навіть сама боротьба з корупцією в Україні стала…
джерелом корупції. Одні чиновники
покривають інших, допомагають один
одному уникнути відповідальності.
Окрема тема - суди. На думку українців, судова система є найбільш корумпованою. І мало хто вірить у справедливість прийнятих рішень. Щоправда, у парламенті відрапортували:
в «судовому» плані Україна вже майже
в Євросоюзі. Наша держава, за словами
нардепа-регіонала, заступника голови
Комітету Верховної Ради з питань верховенства права та правосуддя Дмитра
Шпенова, вийшла на фінішну пряму у
питанні приведення судової системи у
відповідність з кращими європейськими стандартами. Громадяни України з
цим погоджуються?
Ще таке. У розвинених країнах факти хабарництва набувають публічності. Там не пишуть, що на хабарі попався

якийсь таємничий «містер Х», а прямо
вказують його прізвище і посаду.
І якщо корупціонерів нижчих рангів в Україні інколи притягують до відповідальності, то високопосадовці мають чимало можливостей уникнути
цього. Саме так вчинив, приміром, колишній ректор Національного університету Державної податкової служби,
екс-депутат Верховної Ради від Партії регіонів Петро Мельник. Його затримали за підозрою в отриманні 120
тисяч гривень хабара. Поінформовані
джерела стверджують: хабарник утік
до США - без візи, але з паспортом громадянина однієї з країн Прибалтики. І
осів у теплій Каліфорнії.
Українським правоохоронцям дістати Мельника нелегко. Як відомо, в
України немає договору про екстрадицію зі США. А, по-друге, ректорхабарник, за документами, - громадянин чужої держави.
Цікаво, хто з українських високопосадовців ще немає паспорта чи кількох
паспортів інших держав? Мабуть, таких «реліктів» не існує, або можна на
пальцях перелічити. Представникам,
з дозволу сказати, національної еліти, байдуже, що Конституція України
подвійне громадянство забороняє. Їм
головне - вчасно чкурнути світ за очі,
якщо припече на рідних теренах.
Крім усього, корупція і хабарництво породжують соціальну нерівність
в суспільстві. У розвинених західних
країнах чиновники, для прикладу, є да-

леко не такими багатими, як в Україні.
У нас керівник містечкового чи районного штибу може легко дати фори за
статками своєму американському колезі. І це, не дивлячись на те, що його
посадовий оклад нижчий, ніж в американських чиновників. А розкішні автомобілі, які так полюбляють «бідні і чесні» українські «слуги народу» - набагато дорожчі.
То ж недарма голову спілки молодих політологів Прикарпаття Андрія
Фармугу, який зараз перебуває у США
в рамках програми «Відкритий світ»,
вразив скромний побут американського мера. Українського політолога під
час перебування у Штатах приймає
мер міста Арлінгтон. «Я був вражений
і досить скромним побутом, і, власне,
позицією мера, що він є слугою своєї
громади, а не використовує владу, як
власну перевагу»,- сказав Андрій Фармуга в інтерв’ю «Голосу Америки».
Побувавши в американських державних установах, я не побачила на
їхніх парковках дорогущих автівок.
А коли мені показували помешкання
мера того чи іншого міста - також дивувалася. Порівняно з палацами українських чиновників, обнесених двометровими парканами, вони виглядають
доволі скромно.
Хабарі в американських чиновників не в пошані. Вони цінують свої посади і для них є надто важливою думка громади.
Ольга ЧОРНА.

Життя

nday.te.ua
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«Спочатку боявся їхати в Україну –

тепер хочу
т
у
т
я
с
и
т
и
залиш
назавжди»

У

країнців
вважають однією
з найбільш
“емігрантських”
націй у світі. Що
20 років тому, що
зараз ідея втекти
з країни здається
вельми привабливою
для багатьох.
І тим дивніше
зустрічати цілком
респектабельних
іноземців, для яких
наша держава стала
другою Батьківщиною.

Австралієць у
Тернополі знайшов
дружину і замінив
батька її дев’яти
дітям. А наступного
року планує остаточно
оселитися в
українському селі.

Австралієць Рональд Маккеллар усе життя працював
учителем у Сіднеї. Хтось вважає це дивацтвом, інші – подвигом, але стабільність у заокеанському мегаполісі він
проміняв на... українське село.
З нашою державою Рона поєднала поїздка до Тернополя, де він зустрів свою майбутню сім’ю – дружину Іру та
її дев’ятьох дітей. Уже кілька років він живе на дві країни: кілька місяців проводить
в Австралії, де продовжує вчителювати, а решту часу – з ноНа Тернопіллі під час благодійного проекту для сиріт.
вою родиною в Західній Україні. І найближчим часом плачині. Саме там Рон з іншими
нує переїхати сюди назовсім.
благодійниками знайшли для ... розхвалює
них житло.
Приїхав, щоб
Рон часто навідувався, роз- українську
питував, як живуть діти. За душевність і
допомагати
сім років він побував в Україні
сиротам
десять разів! З часом почав ду- каже, що в Україні
До Тернополя Рон потра- мати про те, аби стати частинпив у 2006 році з християн- кою цієї сім’ї, і запропонував йому дуже
ською місією. Сюди його при- Ірині вийти за нього заміж.
подобаються
вело бажання допомагати сиСьогодні, з усмішкою зауротам, оскільки у себе вдома важує австралієць, його вже прості люди, але
багато чув про те, як нелегко важко чимось налякати в
їм в Україні. Приїжджав щоро- Україні. А спочатку їхати сюди не політики...
ку на кілька місяців, відвідував він боявся. Хоча, розповідає
дитячі притулки та втілював із чоловік, його предки були ною місією, виникло відчуття,
місцевими волонтерами різно- слов’янами. У Рона збереглися що маю бути саме тут. До речі,
манітні благодійні проекти.
вітальні грамоти, видані пра- прізвище мого прадіда – ІроЗ Іриною вони ходили в діду – петербурзькому дво- шенко, і мені розповідали, що
одну церкву. Рон дізнався про рянину. Щоправда, на почат- воно нагадує українське. Тож,
непросту долю жінки, яка ку минулого століття, під час можливо, сюди я і справді потоді не мала житла й мешка- революції, тому довелося мі- трапив невипадково.
ла зі своїми дітьми у центрі грувати: спершу – до Китаю, а
соціально-психологічної до- згодом до Австралії.
помоги «Родина». Австралієць
– Російською я пам’ятаю Дивує українська
згадує, що тоді й не думав про кілька слів, які в дитинстві душевність
одруження. Він перейнявся почув від бабусі: «иди сюда»,
Сьогодні Рон виробляє доучастю дітей і, щоб їх не роз- «смотри», «дурак», – сміється кументи для імміграції та накидали по сиротинцях, вирі- Рон. – А української мови вза- ступного року сподівається
шив зібрати гроші їм на буди- галі не знав. Та коли читав в остаточно оселитися в селі.
нок. І невдовзі Ірина з сім’єю інтернеті про різні держави, На запитання, чому, навпаки,
переїхала в село на Хмельнич- куди міг поїхати з благодій- не забере свою нову сім’ю за

Рон і частинка його української сім’ї.
Рона не лякають. Цієї осені він
з усіма копав картоплю. Єдина «традиція», до якої не може
звикнути – це припрошування
до чарки. Вразили його і гучні застілля, на яких столи ломляться від усіляких наїдків. В
Австралії це не прийнято.
З головою фонду
Хоча на його Батьківщині
“Майбутнє сиріт”
про нашу державу знають чиокеан, відповідає жартома, що мало. Цього року в Сіднеї відодружився з єдиною жінкою в бувся великий концерт з нагоУкраїні, яка не хоче в Австра- ди 65-річчя української діаспори в Австралії. Наші співвітлію.
– До мене тут часто підхо- чизники постійно проводять
дять знайомі й запитують, чи там різноманітні зустрічі й нане можу допомогти їм виїхати, віть випускають свою газету.
– каже Рон. – А Іра боїться, бо
вона звикла до зовсім іншого
життя, не спілкуєтьсья англій- Люди в селі
ською. І, звичайно, було б важ- вітаються
ко перевезти за кордон таку
англійською
велику родину.
На Тернопіллі, з якого розПодробиці свого сімейного
почалося
його знайомство з
життя Рон турботливо оберіУкраїною,
Рон продовжує загає від сторонніх. Розповідає,
йматися
благодійністю.
Уже
що молодші діти вчать із ним
багато
років
він
співпрацює
англійську, старші вже живуть
окремо та навідуються в гості. з фондом «Майбутнє сиріт»
Своїм життям в Україні і допомагає збирати гроші в
чоловік задоволений, хоча й Австралії для дітей, які вихознає, що у нас багато проблем. вуються у притулках області.
Оселившись в Україні, Рон
Нагод, аби відчути себе справсподівається
отримувати авжнім українцем, у нього вже
стралійську
пенсію.
Прожити
було безліч. Варто, каже, лише
на
неї
тут
можна,
але,
каже, не
проїхатися нашими дорогатоді,
коли
вдома
з
десяток
діми чи купити в магазині протей.
Зауважує,
що
залюбки
дадуктів на велику сім’ю. Дивує
Рона і те, що доводиться пла- вав би уроки англійської мови,
тити за елементарні медич- адже скучає за вчительською
ні послуги, а без грошей у лі- роботою, яку має в Сіднеї.
А тим часом англійською
карню краще не йти. І зовсім
заговорило
село, де живе сім’я
незрозуміло для австралійця,
Рона.
Навіть
старші люди, почому батьки здають гроші на
бачивши
на
вулиці дивакаремонт школи, якщо цим поавстралійця,
здалеку
вітаютьвинна опікуватися держава.
ся
його
рідною
мовою.
Хоча
Натомість він розхвалює
сам
Рон
уже
може
порозумітиукраїнську душевність і каже,
що в Україні йому дуже подо- ся з ними українською. І з кожбаються прості люди, але не ним приїздом сюди, зауважує,
спілкуватися
«солов’їною»
політики.
йому
легше.
Навіть городні роботи, від
Антоніна БРИК.
яких у селі нікуди не втечеш,
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ДЕРИБАН –
це не кількість, а суть
Н
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априкінці минулого тижня депутати
міської ради зібралися на чергове
пленарне засідання. Сесія розглянула
понад сотню питань, серед яких, як і зазвичай,
переважали земельні. Власне навколо них
час від часу розгоряються гострі дискусії у
сесійній залі, адже частина депутатів вважає,
що у такий спосіб міська рада дерибанить
землі територіальної громади. Ситуацію ми
попросили прокоментувати депутата міської
ради Петра ЛАНДЯКА:
- Нагромадження великої зведено поряд з цією електрокількості земельних питань станцією.
пояснюється вимогами нашоПостає логічне запитанго законодавства. Для прикла- ня: для чого тоді нам така гідду, якщо десятеро тернополян, роелектростанція, тим більякі мають у приватній влас- ше, що міська рада хоче збуності індивідуальні житлові дувати їх аж дві?! На моє пебудинки, хочуть закріпити за реконання, міські чиновники
собою ще й власність на зем- планують звести в цьому міслю під цими будинками, вони ці два ресторани. Це є грубим
звертаються до міської ради. порушенням правил містобуУ свою чергу міська рада при- дування, адже будівництво в
ймає з цього приводу десять парковій зоні, крім об’єктів
окремих рішень. Та, якщо зва- соціально-культурного прижити, що надання землі від- значення, заборонене.
бувається у два етапи, то кільНаступна ситуація. Триває
кість рішень збільшується до протистояння між гаражним
двадцяти. Тому оцінювати за кооперативом «Аляска-Авто»
цим критерієм, є дерибан зем- та міською радою, з приводу
лі чи ні, не варто.
того, що земельну ділянку, на
Зате є й інші моменти, які якій розміщені гаражі, перецілковито підпадають під це дали в оренду міському комупоняття. Наприклад, чергова нальному підприємству «Терспроба будувати нібито гідро- нопільбудінвестзамовник».
електростанцію в парку «То- Задовго до цього власники гапільче», яка взагалі не має під ражів створили гаражний кособою реального підґрунтя. За оператив і, як й інші подібні
інформацією викладачів Тер- кооперативи, виявили бажаннопільського національного ня взяти земельну ділянку в
технічного університету, яка оренду .
прозвучала на засіданні гроЯ повністю підтримую
мадської ради кілька місяців власників гаражів, однак депутому, генерована потужність татська більшість діє на свою
такої гідроелектростанції за- користь, не прислухаючись до
безпечить лише освітлення вимог понад тисячі тернопонабережної тернопільського лян.
ставу або ж забезпечить елекЩодо цієї земельної ділянтроенергією заклад, який буде ки, то міська рада прийняла рі-

Наголос

Власників гаражів знову

«продинамили»

шення про зміну її цільового
призначення. Це суперечить
чинному законодавству з тієї
причини, що Тернопіль не має
розроблених і затверджених
детальних планів забудови
міських територій, на основі
яких можна вчиняти такі дії.
Підтримую і вимогу депутата Олега Вітвіцького з приводу безпідставного будівництва житлового будинку на вулиці Громницького, яке також
призвело до протестів тернополян. Якби проектні інститути на замовлення міської ради
розробили детальні плани забудови територій, у яких визначалися б: місце забудови,
площа та висота будинку, схема розміщення зовнішніх мереж, організація транспортного та пішохідного руху, благоустрій території, і цей план
пройшов би оприлюднення в
засобах масової інформації, а
потім ще й громадське обговорення, як цього вимагає чинне
законодавство, то й проблем
було б значно менше. Адже
тоді мешканці міста або довели б абсурдність тієї чи іншої
забудови і влада мала б відмовитися від своєї затії, або прийняли аргументи проектантів
і міських чиновників. На жаль,
цього немає…
Світлана ВІТРОВА.

М

инулої суботи у Тернополі члени гаражного
кооперативу «Аляска Авто» знову пікетували
мерію.
Саме цього дня відбувалася сесія міської ради і люди вкотре
намагалися достукатися до свідомості народних обранців, які
впродовж тривалого часу ігнорують їхні вимоги щодо надання у
постійне користування або в довгострокову оренду земельної ділянки площею 5, 7796 га. Ця земельна ділянка розташована під
гаражами на вулиці Текстильній і її, за рішенням попередньої сесії, передали у користування комунальному підприємству «Тернопільбудінвестзамовник». Утім, представники обслуговуючого
кооперативу «Аляска Авто» це рішення оскаржили в суді. Більше
того, прокуратура, за словами представника пікетувальників, визнала передачу землі незаконною.
Як зауважив голова «Аляска Авто» Борис Юрковський, членами кооперативу є майже 1350 осіб.
- Понад тисячу власників уже уклали угоди з нами і лише 17
– з «Тернопільбудінвестзамовником». Люди бояться, що це скандальне КП знесе їхні гаражі і збудує там щось. Також занепокоєні
тим, що за рішенням міської ради наші місця можуть продати або
поставити таку непомірну плату, що ми самі будемо змушені піти.
У нас не було іншого виходу, як самим захищати свої права, - констатував він.
Учасники пікету сподівалися, що до них вийде бодай хтось з
міського керівництва і вони передадуть свої вимоги. Однак їх
знову проігнорували. Озвучила ці вимоги у сесійній залі депутатмажоритарник Наталія Карпишин. Вона також повідомила, що
наразі діяльність кооперативу паралізована, адже на території
гаражів вимкнули електрику. Тому однією з вимог, які адресували представникам міської влади, є вжиття заходів щодо відновлення енергопостачання на території автостоянки. Наступна вимога стосувалася надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення ОК «Аляска Авто» земельної ділянки площею 5,7796 га для будівництва та обслуговування гаражів.
Власники гаражів домагаються, щоб міська рада видала кожному з них державний акт на право власності на земельну ділянку, що розміщена під гаражем. Йдеться про якихось 5 кв. м. Вони
також сподіваються на сприяння міської ради у реалізації їхніх
законних прав щодо володіння та користування гаражами й земельною ділянкою під ними на вулиці Текстильній.
Світлана ВІТРОВА.

Евакуатори будуть «чистити» тернопільські дороги

У

же незабаром на вулицях
обласного центру знову
з’являться евакуатори. Вони
забиратимуть з проїжджої частини
автівки, що перешкоджають
безпеці дорожнього руху.
Повернули евакуатори депутати на сесії міської ради, затвердивши «Положення про порядок переміщення транспортних засобів на міських автошляхах». Відтак, було прийнято рішення про створення комунальним підприємством «Тернопільелектротранс» дочірнього підприємства

«Сервіс ТЕТ».
Коментуючи рішення, міський голова Сергій Надал зауважив, що саме це підприємство займатиметься виконанням робіт з евакуації транспортних засобів. А також – надаватиме послуги з транспортування несправних і пошкоджених автомобілів, перевозитиме спеціальну техніку та
різноманітні вантажі. Уже з початку жовтня «Сервіс ТЕТ» буде готове розпочати роботи, а, відповідно, запрацює й евакуатор.
Варто зазначити, що прийнятим «Положенням» також затверджено типову фор-

му акта огляду та тимчасового затримання
транспортного засобу, розрахунок витрат
на здійснення одного переміщення автомобіля та договір про співпрацю між обласною Державтоінспекцією та КП «Тернопільелектротранс».
Евакуйовуватимуть транспортні засоби лише з розпорядження представника
ДАІ. Залишається сподіватися, що незаконно припарковані автівки з вулиць міста забиратимуть, незважаючи на їхні марки та
статки й ранги власників.
Віра КВАСНИЦЯ.

Цікаво, чи забиратиме евакуатор автівки, абияк припаркованні
на вулиці Листопадовій, починаючи від ОДА і до міської ради.

Маєте нерухомість
– проведіть звірку

З метою уникнення процедур
адміністративного оскарження у
разі невідповідності нарахувань
суми грошового зобов’язання з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, Тернопільська об’єднана ДПІ ГУ Міндоходів в області запрошує платників провести звірку до 31 грудня
2013 року. Це стосується осіб, які
мають у власності одну або кілька квартир, сукупна житлова площа яких перевищує 120 кв. м, або
ж є власниками одного чи кількох
житлових будинків, сумарна площа яких більше 250 кв. м, або ж володіють квартирами і житловими
будинками сукупна житлова площа яких більше 370 кв. м.
За власним бажанням будьякий власник об’єктів житлової нерухомості може звернутись у територіальні органи Міндоходів для
звірки. При цьому йому необхідно мати при собі оригінали або копії документів про право власності
на об’єкти житлової нерухомості та
про житлову площу таких об’єктів.
Детальніші довідки з даного питання можна тримати
за телефонами: 15-07, 43-46-46,
43-46-34, 43-46-30.

Обереги
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«Хрест – найбільша духовна сила,
яка покоряє та осіняє віруючі душі»

27 вересня – свято Воздвиження
Чесного і Животворящого Хреста

Ц

ей день є спомином про
знаходження рівноапостольною
царицею Єленою хреста, на якому
був розп’ятий Ісус Христос.

На відправі у цей празник Свята Церква
урочисто виносить Хрест на середину храму.
Церква бажає цим оживити перед нами дивну й священну голгофську подію, коли вперше було піднесено той Хрест, на якому „ Христос, Цар слави, руки свої простягнув”. По-друге,
Свята Церква хоче нагадати нам радісно-сумну
подію знайдення чесного й побожно шанованого дерева Хреста Господнього. Воно, як відомо, після постраждання на ньому Сина Божого
триста років залишалося в темних надрах землі.
У цей празник Церква закликає вірних дітей своїх побожно поклонятися Чесному і Животворящому Хресту Сина Божого, який колись
був знаряддям ганебної страти, а тепер він для
нас, християн, є найвеличнішою святинею, нашою славою, нашою духовною зброєю спасенного миру і перемоги над гріхом.
Відтоді, як на Хресті Христос, цар слави, руки
свої простягнув, Хрест Його обіймає - така привабливість, від нього виходить таке сяйво, що
для наших зворушливих сердець і очей немає
нічого величнішого.
Хрест для побожних християн – найбільша, найвища і єдина в світі духовна сила, яка й
тепер покоряє та осіняє віруючі душі. Від часу
першого грішника, наверненого хрестом, від
часу розбійника, який розкаявся, вмираючи на
хресті, полічіть спасені Христом душі, втішені
ним розбиті серця, полегшені ним страждання!
Хрест – наймогутніша для віруючих у
Розп’ятого на ньому духовна сила. Апостол Павло знав це з власного досвіду. Хрест покорив
його горду, невгамовну й завзяту душу, перетворивши гнобителя, фарисея Савла у великого
апостола Павла. Хрест не тільки переміг його,
але й став найголовнішою зброєю перемоги
слова Божого в руках апостола. В посланні до
Колоссян він охоче, величною мовою згадував
про всіх великих світу цього, приведених у по-

корі до підніжжя Хреста.
Хрест дійсно
був силою, яка
змінила світ.
Його сяйво проникло у найпохмурішу глибінь язичества
і навернуло людей до віри істинної.
Велич Хреста Христового не виразити словом людським. Апостол Павло пише, що його
найбільша надія, найвищий обов’язок, справа,
на яку послав його Бог у світ, - полягає в тому,
щоб, відкриваючи людям безмірну любов Христову, навчити їх дивитися на Хрест Господній і
намагатися збагнути ширину і довжину його,
глибину і висоту (Єфес.3.18-19).
Хрест Сина Божого широкий, як світ, бо Христос умер за весь світ, як написано: „ Він є умилостивлення за гріхи наші, і не тільки за наші,
але й за гріхи всього світу” (1 Ів.2.2).
Який довгий Хрест Господень? Такий, що
продовжиться на всі віки, поки залишиться на
світі хоч один грішник, якого можна спасти.
Який високий Хрест Спасителя? Такий же,
як небо, бо коли Христос був розп’ятий на Хресті, небо зійшло на землю, а земля піднялася до
неба.
Та коли Господень Хрест висотою сягає небес, то глибиною він сходить до пекла, до найтяжчого грішника в найглибшій ямі гріха, в яку
б він не потрапив,- бо Христос зійшов до пекла і
проповідував духам у темниці (1 Петр.3.19).
Тому в день празника Воздвиження Чесного
і Животворящого Хреста Господнього схилімося до землі перед Хрестом Сина Божого і зворушеним серцем промовляймо до Господа: Спасителю наш! Безмежна й вічна Любове! Слава Твоєму Хресту, слава Твоєму довготерпінню, слава
страстям Твоїм, Господи!
о. Богдан Зінченко,
член Національної спілки
журналістів України.
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Вивіски зроблять
рідною мовою

ернопільські чиновники взялися за вигляд
міста. На сесійному засіданні депутати внесли
зміни до правил благоустрою. Одним із
нововведень є використання виключно державної
мови на всіх вивісках і табличках, розміщених на
фасадах підприємств, установ та організацій.
Вони також повинні містити конкретну інформацію щодо
того, яким видом діяльності займається той чи інший суб’єкт
господарювання.
Окрім цього, в оновлених правилах йдеться і про вимоги
щодо фасадів будинків. Особливо це стосується центральної
частини міста, а також архітектурних пам’яток. Отож, відтепер
усі фасади повинні мати єдиний належний естетичний вигляд.
Адже, зазначають у міській раді, абсолютно неприйнятним є те,
щоб одна частина будинку була пофарбована у зелений колір,
інша – у рожевий.
Зміни стосуються і об’єктів літньої торгівлі. Уже з наступного
року вони працюватимуть за новими вимогами.
Як зауважив під час брифінгу міський голова Сергій Надал,
пивні намети – це пережиток минулого, від якого давно відмовилася Європа і поступово відмовляються всі міста України. Черга дійшла і до Тернополя. Надалі об’єкти літньої торгівлі дозволятимуть встановлювати не ближче ніж 20 м від перехрестя вулиць, на ділянці з твердим покриттям. При цьому вони не повинні створювати незручності для руху пішоходів та автотранспорту. Підприємців зобов’яжуть облаштувати зовнішнє штучне
освітлення, урну для сміття, біотуалети чи санвузли, утримувати
об’єкт та прилеглу територію в належному санітарно-технічному
стані й навіть... забезпечити вертикальне озеленення.
Уже з початку наступного року буде оголошено конкурс для
тих підприємців, які готові працювати за новими правилами.
Світлана ВІТРОВА.

Українські гроші – в українські руки, на українські справи

Щ

е три роки тому більше півсотні
підприємців краю об’єдналися у Спілку
«Українська справа». Відтак вони
нерідко ініціювали та брали участь у важливих
для суспільно-політичного, культурного та
громадського життя Тернополя і області заходах,
в благодійних акціях.
Не пройшло повз увагу спілчан і обговорення положень проекту нового податкового кодексу,
вони стали активними учасниками всеукраїнських акцій протесту
проти його прийняття.
Також у столиці учасники
Спілки протестували і у 2011 році,
вимагаючи від парламенту терміново ухвалити закон про спрощену систему оподаткування та
звітність малих підприємців.
«Українська справа» організовувала зустрічі тернополян з
фахівцями, на яких обговорювались питання відродження національної економіки, підтримки державою і суспільством національного виробника, утвердження національного корпоративізму.

Упродовж всіх років з часу
створення Спілка не залишається
осторонь націонал-патріотичних
процесів краю. На запрошення
«Української справи» у Тернополі
гостювали упорядник антології
“Український націоналізм” Віктор
Рог, внук легендарного керівника
ОУН Степан Бандера. Саме ці візити й дали поштовх новій ініціативі – облаштуванню в обласному
центрі музею Степана Бандери.
Останні три роки підприємці Спілки щорічно формують
фонд Всеукраїнської культурномистецької премії імені братів
Богдана та Левка Лепких, за їх
сприяння в Тернополі проходить
щорічний Всеукраїнський фестиваль «Цвіт вишиванки».
Аби ще активніше вплива-

ти на суспільно-політичне життя, у лютому цього року більше
сотні знаних та відомих тернопільській громаді підприємців
юридично оформили статус своєї громадської організації. Головою правління Ліги підприємців
«Українська справа» став Михайло Ратушняк, а його заступником
– Володимир Шинке. До складу
керівного органу також увійшли
Олександр Башта, Василь Глемба, Петро Ландяк, Богдан Нечай,
Ігор Парій, Євген Філь, Юрій Хоміцький.
Духовність, честь, гідність, повага, справедливість, патріотизм,

професіоналізм, активність, чесність, щирість – це ті цінності, навколо яких об’єдналися підприємці.
Не минуло і кількох місяців
з часу реєстрації Ліги, як перелік добрих справ «Української
справи» поповнився. Підприємці стали основним спонсором та
одним із співорганізаторів Другого чемпіонату світу з футболу серед команд українських діаспор, який 27-29 серпня відбувся
у Тернополі. Вони не лише забезпечили проживання спортсменів, а й взяли на себе усі витрати пов’язані із харчуванням та
побутом футболістів і представників діаспори. За словами одного із найактивніших організаторів турніру Володимира Шинке,
місцеві підприємці вразили гостей своєю привітністю, увагою
та щирістю.
Нещодавно на черговому засіданні правління відбулася предметна розмова про доцільність
налагодження ефективного різнобічного захисту законних прав

та інтересів учасників Ліги в економічній та інших сферах відносин з метою реалізації проектів і
програм, спрямованих на розвиток в регіоні ефективного, цивілізованого та соціально відповідального бізнесу. Також у планах
«Української справи» - започаткувати конструктивний діалог з
владою для обговорення та вирішення найактуальніших питань,
які стосуються не тільки підприємницького середовища, а й всієї
громади краю.
Узагалі ж, незважаючи не песимістичні прогнози деяких скептиків щодо майбутньої долі цієї
громадської організації, всі без
винятку члени Ліги підприємців переконані: Україну як державу, де панують християнські цінності, законність, демократія та
соціальна справедливість, треба
будувати спільно, а не кожен на
своєму обійсті. Тож навіть заради
цього треба об’єднуватися, варто
множити зусилля, слід щодня вирішувати українські справи.

Юрко СНІГУР.
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«Білі» потяги, шпиталі-готелі,
рухомі тротуари
Українці з обмеженими
можливостями можуть лише
мріяти про умови, створені
для неповносправних
у Франції...

М

аленьке французьке
містечко Лурд приваблює
людей зі всього світу.
Однак, не прості туристи
люблять прогулюватися
його затишними вуличками.
Це місто, яке загубилося
в Піренеях, є популярним
центром паломництва. Щороку
сюди приїжджають до 6
мільйонів людей, більшість
з яких – інваліди. Для тих,
кому доводиться жити з
певними фізичними вадами,
тут побудували першокласну
інфраструктуру, пристосовану
для потреб хворих.

Приїжджають у Лурд і українці. Після
бар’єрів, які людям з обмеженими можливостями доводиться долати у нашій країні,
це місто видається справжнім раєм.

Уже спілкування зцілює

Лурд набув світової слави після того, як
розійшлася чутка, що в його околицях Божа
Матір з’явилася 14-річній Бернадетт, котра тоді збирала хмиз у лісі. Сільська дівчина начебто мала передати хворим, щоб
вони приходили сюди за зціленням. У цьому місці почала бити джерельна вода, і недовзі заговорили про її корисні властивості.
Паломництво в Лурд перш за все рекомендують людям із хворою опорноруховою системою. Їх лікуванню сприяє не
стільки віра в чудесне зцілення, а й, власне,
корисні мінеральні джерела в містечку.
За сто з лишком років муніципалітет
Лурду зробив дуже багато, щоб люди у візках та інші неповносправні почувалося тут
комфортно. У місто приходять особливі поїзди для хворих. В Європі такий транспорт
називають «білим». Ця традиція йде з XIX
століття: у той час потяги, які перевозили
паломників до Лурду, позначалися не тільки номерами, але й за кольором – у «білих»
вагонах їхали люди з важкими недугами.
У такому поїзді є місця для лежачих хворих. Полиці та ліжка розташовані таким чином, що підійти до інваліда можна з обох
боків. Також у ліжок є спеціальні загородження, щоб людина не впала. Вартує квиток у «білому» поїзді недешево (наприклад,
з Мілана до Лурду близько 200 євро замість
звичайних 100-120), проте система страхування дозволяє майже повністю покривати
витрати на дорогу.
Обладнані також автобуси – пандусами
та місцями для інвалідів, у тому числі для
лежачих, яких привозять на спеціальних
ліжках.
Є у цьому французькому містечку й особливі госпіталі для неповносправних туристів. Але ці шпиталі не схожі на лікарні в нашому розумінні. Тут немає медиків.
У разі необхідності їх викликають з міської
лікарні. Зате в таких госпіталях паломникиінваліди мають можливість відпочити, поїсти та переночувати. Допомагає особливим туристам служба добровольців.
Волонтери працюють і біля мінерального джерела, де є спеціальна ванна для лежачих хворих. Більшість паломників розуміють, що зцілення – рідкісне явище. Але
більшість з них раді вже тому, що у них

з’явилася можливість вільно пересуватися
вулицями та спілкуватися.

Міста, кофмортні
для кожного

Умови для неповносправних, створені в
Лурді, не є дивиною для Франції. У цій країні діє спеціальна державна програма, яка
покликана зробити міста такими ж доступними для неповносправних, як і для здорових людей. Завершити програму планують
у 2015 році. До цього часу всі громадські
місця, як от театри, концертні та виставкові
зали чи крамниці, повинні стати комфортними для кожного. А це означає, що мають
бути облаштовані низькі заїзди, пандуси та
безліч інших «дрібничок», які дозволяють
людям з обмеженими можливостями почуватися рівноцінними у суспільстві. За спеціальними нормами будують і нові споруди.
Усіх, хто порушуватиме права інвалідів, каратимуть штрафом у 45 тисяч євро, а
якщо й після цього місце громадського доступу не буде належно обладнане, то його
власника навіть можуть на півроку запроторити до в’язниці.
І хоч до 2015 року ще далеко, вже сьогодні Франція демонструє нам, як слід ставитися до людей з обмеженими можливостями. Спеціальні з’їзди – пандуси обладнані на тротуарах, автостоянках, а також
біля входів у будинки, чимало з яких мають
ліфти для візків. Багато зроблено в галузі транспорту. Завдяки різноманітним пристосуванням інвалідам нескладно потрапити в автобуси і тролейбуси. У багатьох містах навіть є мережа автотранспорту для неповносправних.
Користуються інваліди у Франції і метро. Багато ліній метрополітену в Парижі,
Марселі, Ліоні та Ліллі облаштовані для їхніх потреб. Візочникам потрапити у вагони
допомагають ліфти. Пристосовуть і ескалатори, а подекуди, наприклад, в аеропортах,
споруджують рухомі тротуари.

Пандуси – навіть
у спортзалах

Турбота про неповносправних – це престижно й почесно, вважають французи. Уже
тривалий час міста в цій країні змагаються
за звання найкомфортніших для таких людей. Цьогоріч французька асоціація інвалідів, яка проводить конкурс, переможцем
визнала батьківщину Стендаля – Гренобль.
На думку фахівців асоціації, у цьому містечку, розташованому в мальовничих Альпах,
найбільше роблять для людей з особливими можливостями. Крім транспорту й будівель, пристосували туристичні об’єкти (наприклад, на вершину гори можна дістатися
спеціальним підйомником), а в місцевому
університеті пандуси є навіть у спортзалі.
Взагалі, французькі урядовці дбають
про те, щоб інваліди мали рівний доступ до
освіти. Саме тому тут багато студентів у візках з різних країн світу.
... Коли дізнаєшся про те. що зроблено
для інвалідів у Франції, одразу згадується Україна. Фактично, у нас в державі люди
з особливими можливостями позбавлені
права на пересування. Можливо, колись і в
нас з’являться «білі» поїзди або хоча б пандуси на високих бордюрах...

Антоніна КОЛЯДА

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

У наших сусідів
лютувала стихія
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вересня частиною території Львівської області
пройшли грози, які супроводжувалися значними
поривами вітру. Підвищена інтенсивність цих явищ
спостерігалася у Самборі.
Тут стихія пошкодила 16 дахів
приватних житлових будинків, 17
житлових будинків комунальної сфери, 2 дахи кафе, дахи професійнотехнічного училища, бібліотеки, Самбірського училища культури. Поривів
урагану не витримали 77 дерев та 2
опори ліній електропередач.
У лікувальні заклади звернулися

Смертельне полювання
львівських чиновників

2 людей з травмами голови, після надання медичної допомоги їх відпустили додому.
До ліквідації наслідків негоди залучили рятувальників і спецтехніку. Сума збитків, нанесених ураганом
райцентру Самбір на Львівщині та довколишнім селам, оцінюють у понад
мільйон гривень.

П

рацівник ОДА застрелив
колегу з облради
Трагедія трапилася у суботу,
21 вересня, поблизу
���������������������������
села Липники Пустомитівського району, під час полювання
на пернату птицю, повідомили львівські
міліціонери. ����������������������������
Підозрюваний працює у відділі взаємодії з правоохоронними органами,
оборонної роботи, запобігання та виявлення корупції. Його загиблий товариш працював в управлінні майном комунальної власності Львівської облради. «Він був поранений прямо у скроню», - сказало поінформоване джерело. Міліція Львівщини почала розслідування кримінального впровадження за ч. 1 ст. 119 КК України (вбивство
із необережності).

Н

На Підгаєччині
з сумкою маковиння
затримали осетинця

аркотичний «урожай» чоловік
зібрав на одному з сільських
городів

49-річний підозрюваний є громадянином
Росії. На Тернопілля, як згодом пояснив правоохоронцям, він приїхав у пошуках роботи. Проте налагодити життя завадила давня пристрасть до дурману, через яку вже неодноразово бував на лаві підсудних.
У пошуках забороненої сировини, за порадою знайомих, іноземець попрямував до
села Шумляни Підгаєцького району, щоб зібрати врожай маку. Добрався туди рейсовим автобусом під вечір. Не зволікаючи, пішов городами. На одному таки знайшов те,
що шукав. Нарізав і поскладав до сумки понад чверть тисячі макових головок, а це майже півкілограма соломки.
Із «здобиччю» уже зібрався рушати до обласного центру, та заїжджого іноземця помітили дільничні інспектори й попросили показати вміст дорожньої сумки.
Чоловіка міліціонери затримали. Щодо
нього відкрили кримінальне
провадження за
ч. 1 ст. 309 КК
України. Триває
досудове розслідування.

Студента
осліпили на зупинці
транспорту

Х

лопець став
жертвою чварів
між своїм батьком і
знайомим фермером
20-річний потерпілий родом із Теребовлі. Напередодні
трагічного випадку планував
їхати до столиці, де навчається
в авіаційному університеті. Однак, мрії студента про майбутнє пілота перекреслив трагічний випадок.
Як розповів перший заступник начальника Теребовлянського райвідділу внутрішніх
справ Анатолій Стельмащук,
потерпілий став жертвою непорозумінь, що виникли між
його батьком – приватним підприємцем і фермером із сусіднього села.
Двоє чоловіків домовилися
про зустріч на зупинці громадського транспорту. Теребовлянець раніше позичив гроші у
свого знайомого, тож предметом розмови мало стати повернення позики. Разом із батьком на зустріч поїхав юнак.
Конфлікт почався з докорів господарника, мовляв, бізнесмен пізно повернув йому
борг. Між чоловіками спалахнула сварка. У цей час в руках 43-річного селянина була
пляшка пива, яку той у розпалі
гніву розбив. Уламки підніс до
обличчям підприємця. За батька вступився син.
Розгніваний фермер ударив і потрапив юнакові в око.
З важкою офтальмологічною
травмою та порізами обличчя
потерпілого доставили до обласної лікарні, а згодом у столичну клініку мікрохірургії
ока. Медики провели хірургічне й терапевтичне лікування,
проте надії на те, що хлопець
зможе бачити, не дає ніхто.
Зловмисника правоохоронці затримали. Найімовірніше,
він нестиме відповідальність
за нанесення тяжких тілесних
ушкоджень.

Здоров’я
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Якщо болить спина – перевірте... шлунок
Це може бути першим дзвіночком,
який сповіщає про таку неприємну недугу, як виразка

В

иразка шлунка та дванадцятипалої
– дуже поширене захворювання в кишки
світі. За статистикою, від цього стрсучасному
аждає
6-14% населення планети. В Україн
і
так
их
хворих
теж немало – близько 10%
Зазвичай, виразка з’являється чер
харчування, вживання таких популяез порушення режиму
рних сьогодні сухариків, чіпсів, солодкої газованої води, фас
алкоголем, курінням, а також через т-фуду, захоплення
дефіцит вітамінів,
недосипання та нервові стреси.
Виразкова хвороба особливо загост
восени. Найчастіше хворіють чоловік рюється навесні та
и віком від 20 до 50
років, а от жінок з цією недугою вчетве
ж, за останнє десятиліття хвороб ро менше. До того
стрити та виразки діагностують і в а помолодшала – гадітей, а особливо часто – у студентів.
Про особливості виразкової хвороб
надцятипалої кишки, її симптоми, мети шлунка та двапрофілактики «Нашому ДНЮ» розпов оди лікування та
певтичного відділення Тернопільсько ів завідувач тераної лікарні № 3, лікар-терапевт вищ ї міської комунальої категорії Михайло
ЮРЧАК.

– Михайле Андрійовичу,
то що ж провокує появу виразкової хвороби?
– Це одне з найпоширеніших хронічних захворювань
органів травлення. При цьому утворюється виразковий
дефект на слизовій оболонці
шлунка або дванадцятипалої
кишки. Розвивається недуга
внаслідок порушення рівноваги між активністю шлункового
соку та захисними можливостями слизової оболонки.
Сприяють цьому порушення режиму харчування (зловживання грубою та гострою
їжею), шкідливі звички (куріння, зловживання алкоголем),

Цілющі краплини

прийом медикаментів (нестероїдні протизапальні препарати, протитуберкульозні
засоби), психоемоційні стреси, надмірне фізичне навантаження та генетична схильність. Також причиною недуги може стати інфекція, спричинена бактерією Helicobacter
pylori, Джерелом інфекції для
нас можуть бути хворі тварини та інші люди. Від них бактерії потрапляють у воду та харчові продукти, особливо м’ясо
та молоко.
– Які симптоми цієї недуги?
– Для всіх захворювань
кишково-шлункового трак-

відвар або настій трави деревію звичайного. Спосіб приготування відвару: 2 ст. ложки сировини на 1 склянку води, довести
до кипіння, настояти 30 хвилин
та процідити перед вживанням.
Вживати по 1/2 склянки 3 рази
на день після їжі.
5. Дуже корисно пити капустяний сік при гастритах і
виразках шлунка. Сік зі свіжого листя
капусти виліковує часто краще різних
препаратів. Бажано випивати по склянці соку 4 рази на день.
6. Дуже добре лікує виразки шлунка настойка з листя алое. Застосовують її для профілактики і при хронічній хворобі. Вам знадобиться 250 г листя алое. Перед зрізанням вазон не поливати протягом 2 тижнів. При цьому
рослина має бути віком 3-5 років. Після зрізання листя потрібно покласти в
прохолодне темне місце на деякий час.
Зрізані 250 г листя пропустити через
м’ясорубку, додати 250 г меду, перемішати і поставити на вогонь. Постійно
помішуючи, розігріти суміш до 50-60
градусів. Після досягнення цієї температури додати півлітра червоного натурального вина. Все перемішати і поставити в темне місце на тиждень. Вживати по одній столовій ложці 3 рази на
день, за годину до їжі. Курс лікування
– 21 день. У перші 7 днів краще застосовувати по чайній ложці для адаптації
організму.

народної медицини
1. При виразковій хворобі щодня
з’їдати натщесерце 8 г прополісу, ретельно пережовуючи. Курс лікування
– 1 місяць. При появі алергічної реакції
лікування припинити.
2. Скляну банку наповнити дрібно нарізаною травою звіробою і залити оливковою олією. Поставити банку
в невелику, але досить високу каструлю і налити в неї води нарівні з вмістом
банки. Цю каструлю помістити у велику
ємність, теж з водою, і поставити на вогонь. Варити протягом 6 годин, додаючи воду по мірі її википання до колишнього рівня. Готові ліки процідити. Зберігати в прохолодному місці. Приймати
по 2 ст. ложки за півгодини до їжі при
виразці шлунка і дванадцятипалої кишки.
3. 200 г подрібненого прополісу настояти на 100 мл 70%-го спирту протягом 3 діб при кімнатній температурі, періодично струшуючи пляшку. Процідити настоянку. Приймати по
20 крапель з теплою водою 2-3 рази на
день за годину перед їжею.
4. Від шлункових недуг помічний

ту характерний больовий синдром. Діагноз встановлюється
залежно від його локалізації.
Для виразки шлунка характерні ниючі болі у верхній половині живота. Як правило, вони
виникають після прийому їжі.
Якщо це виразка дванадцятипалої кишки, то, навпаки, турбують «голодні» болі у верхньому правому квадраті живота. Тоді їжа приносить покращення. Також для виразкової
хвороби характерна нудота,
печія, відрижка і навіть поганий настрій, роздратованість,
плаксивість.
– Недавно знайомий лікував хребет, а медики при де-

тальному обстеженні виявили в нього виразку...
– І справді, трапляються
ситуації, коли це захворювання провокує болі у хребті. При
ураженні задньої стінки шлунка або дванадцятипалої кишки та при глибоких ураженнях
слизової оболонки біль проявляється в хребті локально – в
області остистих відростків
8-9-го грудних хребців і по
обидва боки від хребта на рівні 10-го грудного і 1-го поперекового хребців. Тому при болях у хребті варто перевірити
і шлунок. Дуже важливо вчасно звернутися за допомогою
до спеціалістів і не займатися

самолікуванням, адже це може
привести до загострення недуги і ускладнень.
Курс лікування триває 1015 днів. За цей час з допомогою препаратів та дотримання дієти виразки заживають.
Однак повністю побороти цю
недугу неможливо. Тому восени та навесні варто проходити курс профілактичного лікування.
– Сьогодні дуже багатьох
людей турбує печія. Народним засобом проти цієї проблеми є питтєва сода. Чи варто її застосовувати?
– Сода лише нейтралізує
кислотне середовище. Це тимчасовий засіб. Щоб усунути
цю проблему, також потрібно
звернутися до лікаря і пройти
обстеження.
– Як же правильно харчуватися, щоб вберегтися
від захворювань кишковошлункового тракту?
– Необхідно пам’ятати, що
при загостренні виразкової
хвороби дієта має дуже важливе значення. Приймати їжу необхідно до 8 разів на добу невеликими порціями. Їжа повинна
бути приготовлена на пару або
відварена. Добовий раціон харчування має містити всі необхідні поживні речовини: білки,
жири, вуглеводи. Тому до меню
слід статися уважно, у ньому
має бути як рослинна їжу, так
і тваринний білок.
Юля ТИМКІВ.

Що їсти при гастриті?

П

ри будь-якій формі
гастриту відмовтеся від
жирного та копченого
м’яса і риби, сала, смажених
яєць. Утримайтеся від свіжих
хлібобулочних виробів,
великих макаронів, квасолі,
гороху. Забудьте про шоколад,
цукерки, торти і тістечка,
спеції та гострі приправи, а ще
про тверді й гострі сири. Всі
ці продукти слід виключити
з раціону на час лікування,
а після одужання вживати в
помірних кількостях.

А от правильний вибір при гастриті – продукти, що дають шлунку спокій. Їх вживання сприятиме нормалізації процесу виділення шлункового
соку. Це, зокрема, закуски з нежирних
сортів м’яса, сиру. Дієтичні сосиски і
сардельки, нежирна риба теж можуть
урізноманітнити ваше меню. З хлібобулочних виробів повинен бути присутнім тільки білий підсушений хліб,
сухарі.
Можете потішити себе знежиреним цільним молоком. Цілком припустимі кисломолочні нежирні продукти. З жирів рекомендують вершкове масло і рафіновану рослинну
олію. Яйця їсти тільки вареними «не-

круто» або ж приготованими на пару.
Овочі – один з найважливіших
компонентів в раціоні хворого гастритом. Їх можна просто нарізати до
столу, відварити або спекти. Фрукти
вживати переважно солодких сортів і
м’які. Їх теж можна запекти.
Чим же можна потішити себе з солодкого? Підійдуть желе, киселі, компоти, протерті ягоди і заварні креми.
Найбільш корисними вважають
супи молочні, всілякі овочеві, з протертими крупами і грибні. Благотворно впливають на шлунок каші
з усіх видів протертих іподрібнених
круп.
Рекомендовані напої під час лікування гастриту – це какао з додаванням молока або вершків, неміцний
чай і кава середньої міцності, розведена молоком.
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Коли емоції
зашкалюють:
на сцені
і в залі

У бібліотеці дегустували

«Теплі
історії»

Занадто одружений
ТАКСИСТ
М

инулої неділі
в Тернопільському
академічному
обласному драмтеатрі
був аншлаг. А ще – багато
оплесків і сміху. Актори
подарували глядачам
гру, коли не сумніваєшся,
що тобі презентують
справжнє мистецтво,
у яке вкладені талант
і душа виконавців.

Прем’єра комедії за мотивами англійського драматурга
Рея Куні «Занадто одружений
таксист» стала дебютною для
режисера-постановника Миколи Бажанова. І – вдалою!
Комедія була написана у
1983 році. Її вважають найбільшим успіхом Рея Куні. І недарма, адже вистава безперевно йшла упродовж 9 років у
лондонських театрах.
Динамічна сюжетна лінія
ніби змушує акторів і глядачів
з нетерпінням очікувати: що ж
далі? Звичайний таксист з репутацією порядного сім’янина
примудряється ось уже протягом трьох років вести подвійний спосіб життя: дві затишні
домівки, дві милі дружини, які
не підозрюють про існування одна одної. Випадкова випадкова водія перевертає усе
з ніг на голову. Джон Сміт, яко-

го майстерно грає Андрій Малінович, ризикуючи бути викритим, пускається в такі заплутані нетрі вимислу, що вороття назад вже нема. Андрію
Маліновичу, за яким давно
йде слава характерного героя,
який уміє бути і комедійним,
і драматичним, випала нелегка доля бути постійно в центрі уваги. «Розрулювати» ситуацію, у яку «вляпався» сам і
втягнув свого друга Стенлі Поуні (актор Віталій Зубченко)
і всіх нас, глядачів. Цей тандем, без перебільшення, вдався професійно, а жінкам додав
зморшок від веселого сміху.
Ще
більше
ситуація
стає комічною, коли у грі
з’являються обидві дружини:
шлюбна Мері (актриса Оксана Левків) і цивільна Барбара
(актриса Юлія Яблонська). А
також два поліцейські різних

Афіша

Тернопільський драмтеатр ім. Т. Шевченка:
2 жовтня – музична комедія-жарт «Пошилися в дурні»
(М. Кропивницький).
3 жовтня – бенефіс заслуженого артиста України Ігоря Сачка у комедії-бурлеску «Коханий нелюб» (Я. Стельмах).
5 жовтня – комедія «Занадто одружений таксист» (Р. Куні).
6 жовтня – трагікомічна притча «Поминальна молитва» (за
мотивами роману Шолом-Алейхема «Тев’є-молочник»).
Початок вистав – о 19.00.
Тернопільська обласна філармонія
26 вересня – концерт квартету дерев’яних духових інструментів «Гальярда» Вінницької обласної філармонії.
30 вересня – концерт державного академічного ансамблю
пісні і танцю «Козаки Поділля» Хмельницької обласної філармонії.
2 жовтня – концерт симфонічного оркестру обласної філармонії, соліст - народний артист України Сергій Магера (м.Київ).
5 жовтня – відкриття суботніх «Світських музичних вечорів» за участю академічного Волинського народного хору.
Початок концертів – о 18.30.
Тернопільський театр актора і ляльки
29 вересня – музична казка-подорож «Таємничий гіпопотам».
Початок вистави – о 12.00, 14.30.

Культура

відділків – інспектори Траутон і Портерхаус, яких талановито зіграли улюблені нами
актори Віталій Луговий та
Ігор Наконечний. Теплі оплески дісталися і репортерупапарацці - актору Володимиру Процюку, і сусідові Барбари Сміт – Боббі Франкліну, феєрично втіленому на сцені Романом Демчуком.
Театральні критики стверджують, що комедії Рея Куні
граються легко, бо сам текст
нашаровується на кумедні
життєві ситуації. Як би там не
було, але тернополяни отримали чудовий спектакль з прекрасною режисурою, музичним оформленням, стильними декораціями, сценографією, зіграним ансамблем акторів. Тож, як звичайний глядач, щиро рекомендую: купити квиток і піти на «Занадто
одруженого таксиста».
Зіна КУШНІРУК.

У

похмурі осінні дні
тернопільську молодь
зігрівала своїми
теплими історіями та
навчала вірити в дива
відома письменниця
та перекладачка
Надійка Гербіш.

«Дегустацію» її літературних новинок організувала обласна універсальна наукова бібліотека. Невеликий читальний зал ледь вмістив всіх охочих поспілкуватися з улюбленою авторкою. Бібліотекарі
символічно пригостили всіх
гостей кавою. Завітала на теплу зустріч літературний критик Тетяна Дігай, яка ще рік
тому у своїй рецензії позитивно оцінила дебют письменниці.
І справді, книги Надійки
Гербіш «Теплі історії до кави»
та «Теплі історії до шоколаду» блискавично стали бестселерами і потрапили у топ-10
книжок року від книгарень
«Є» та «Читайко». Письменниця зізнається, що не очікувала такого успіху. Задум цих видань з’явився тоді, коли Надійка збиралася у відпустку:
- В мене був дуже насичений робочий період, – розповідає письменниця. – Коли я
нарешті зібралася у відпустку,
зрозуміла, що немає книжки,

яку я б взяла з собою. Хотілося чогось легкого, але доброго,
котре змушувало б задуматися над чимось хорошим. Тоді я
прислухалася до своєї подруги
Зої Жук, яка порадила: «Пиши
те, чого тобі бракує в читанні».
Так з’явилися на світ «Теплі історії».
В основі більшості оповідань Надійки – реальні сюжети. Багато чого вона взяла із повсякденного життя
та привезла з подорожей. У
мандрах їй щастить на знайомства з цікавими людьми,
які згодом стають героями
історій.
Під час зустрічі Надійка
розповідала про свої поїздки,
мрії та творчі плани.
Прочитала передмову до
майбутньої книжки та кілька
поетичних творів. Літературна дегустація зі смаком кави
видалась теплою і приємною,
як і книги Надійки Гербіш. А
що ще потрібно у холодні осінні дні.
Юля ТИМКІВ

На автовокзалі тернополян пригощали їжею без м’яса

У

неділю в нашому місті відбулася
доволі незвична акція.

На автостанції тернопільські вегетаріанці безкоштовно роздавали їжу без м’яса всім охочим. Організували цей захід на знак протесту проти
соціальної нерівності.
Кожен із членів вегетаріанського руху в Тернополі приніс власноруч приготовлені наїдки. У вегетаріанському меню було горохове пюре, гречка, салат з
капусти та бурячка, аджика, фрукти та інші страви.

– У наших салатах немає ні крабових паличок,
ані вареної ковбаси, яєць чи майонезу, – розповів учасник вегетаріанського руху в Тернополі Зоревар Марват. – Ми приготували їх з корисних для
людського організму овочів. А також зварили різні види каш.
Харчі роздавали всім, хто підходив до ятки. А
взамін вегетаріанці просили людей зробити одну
добру справу.
Люди, які чекали на свій транспорт, з цікавістю
дегустували вегетеріанську їжу. Наталя
Сидорук зізналася, що любить м’ясо, але
каша та овочі також їй сподобалися.
Загалом за кілька годин хлопці та дівчата роздали близько ста порцій корисної їжі. Такі заходи планують організовувати і надалі. А ось шостого жовтня роздаватимуть потребуючим одяг.
Якщо ви хочете долучитися до цієї акції,
телефонуйте організаторам за номером
063-186-54-70.

Юля ТИМКІВ.

Україна і світ
Україна
На зло Росії: Хіларі Клінтон розхвалила «чудовий»
український шоколад

Екс-держсекретар
США Хіларі Клінтон заявила, що підтримує європейську інтеграцію
України. Про це вона сказала, виступаючи на заході з нагоди «Ялтинської
європейської стратегії», організованого фондом Віктора Пінчука. «Ближчі
стосунки з Євросоюзом - це краще для
України, ЄС та всього світу», - наголосила Клінтон. І висловила задоволення,
що уряд схвалив текст угоди про асоціацію. Також політик зазначила, що
українська продукція, включно з «чудовим шоколадом», може бути експортована до будь-яких країн світу. Ця репліка зірвала оплески в залі, а присутній власник кондитерської корпорації «Roshen» Петро Порошенко помахав
Клінтон зі свого місця.
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пувати ліки на території країн-сусідів,
ніж в Україні.

Скільки ж нас
залишилося?

Уряд втретє переніс дату всеукраїнського перепису населення.
Про це йдеться у розпорядженні Кабміну. Так, другий всеукраїнський перепис населення було перенесено з
2013-го року на 2016-ий. Варто нагадати, у жовтні 2012 року Кабмін переніс другий всеукраїнський перепис
населення з 2012-го на 2013-ий рік, а
у вересні 2013-го - на 2014-ий. Попередній перепис населення відбувся
5 грудня 2001 року. Тоді чисельність
українців склала 48,4 млн. осіб.

ВР ухвалила законопроект
про роздержавлення ЗМІ

Верховна рада України прийняла в першому читанні законопроект
№ 2600 про роздержавлення ЗМІ.
За проект закону проголосували 333
народних депутата, повідомляє РБКУкраїна. Законопроект розроблено з
метою впровадження реформування
друкованих ЗМІ, заснованих органами
державної влади, іншими державними
органами та органами місцевого самоврядування. У законі передбаченні положення про обмеження впливу органів державної влади, інших державних
органів та органів місцевого самоврядування на редакції друкованих ЗМІ,
зведення до мінімуму використання
друкованих видань з метою маніпулювання суспільною свідомістю і особисУ владі майже 75 відсотків тою думкою громадян. Проект закону
визначає способи реформування друкерівників - вихідці
кованих ЗМІ та редакцій, надання державної підтримки реформованим друз Донбасу
Майже в половині міністерств кованим виданням місцевої сфери розбільшість керівних посад нале- повсюдження.
жать вихідцям з Донецької та Луган- Українські чорноземи стаської областей. Аналогічна ситуація в
нуть найбільшою «закорГПУ, СБУ, судах і на рівні обласної влади, повідомляє «Дзеркало тижня». Такі
донною фермою» Китаю
дані засновані на офіційних біографіКитай має намір купити в Украях майже 300 осіб, у чиї функціональні їни 3 млн. га землі для організації
обов’язки входять розробка, прийнят- фермерського господарства. Таким
тя та реалізація рішень у всіх сферах. чином країна намагається задовольДо «донбаського земляцтва» належать нити власні потреби у продовольстві,
Президент, Прем’єр, два віце-прем’єри, на вирощування якого в Китаї земель
спікер парламенту, секретар Ради Нац- не вистачає. Тож українська територія
безпеки, голова Нацбанку, генпроку- стане найбільшою «закордонною феррор, глави чотирьох найбільш значу- мою» Китаю. Угоду китайська сторощих судів, включаючи Конституцій- на підписала з українською компаніний. Серед міністерств лідерство нале- єю «КСГ Арго». Спершу остання забезжить Міністерству енергетики та ву- печить замовників 100 тисячами гекгільної промисловості й Міністерству тарів, згодом територію збільшать до
молоді та спорту, керівництво яких на трьох мільйонів. У найближчі 50 років
75 відсотків складається з вихідців з на китайській фермі хочуть вирощуваДонбасу, у Мінсоцполітики - 66,7, в МВС ти свиней та збирати врожай овочів і
та Міндоходів 50 і 56,7 відсотка відпо- злаків.
відно, у Генпрокуратурі - 40 відсотків,
в СБУ - 25. У квартетах обласної вла- Через дощі держава може
втратити 30 відсотків
ди вихідці з Донбасу не представлені
лише в західних областях.
озимини
Через зниження темпів сівби озиВартість ліків у нас
мих зернових під урожай-2014, вина 60 відсотків вища,
кликане несприятливими погодниніж у РФ та Білорусі
ми умовами, до 30 відсотків посівів
Основні фармацевтичні препара- можуть погано перенести зиму. Про
ти в Україні дорожчі на 60 відсотків це повідомила начальник відділу агі більше, ніж у Росії та Білорусії, по- рометеорології гідрометеорологічновідомив народний депутат Павло Пе- го центру Тетяна Адаменко. За її словатренко. За його словами, Державна ін- ми, посівна кампанія у середньому заспекція з контролю за цінами переві- тримується, порівняно з попереднім
рила 29 базових медпрепаратів та про- роком, у два рази. Аграрії до 20 вересаналізувала їх вартість у трьох країнах: ня засіяли озимими 1,32 млн. га, або
Україні, Білорусії та Росії. Середньороз- 16 відсотків від прогнозу, що у 2,4 раза
дрібні ціни майже на всі з цих препа- менше, ніж на аналогічну дату минулоратів у нас вищі, ніж у згаданих держа- го року. За інформацією Мінагрополівах. Як зазначив нардеп, сьогодні укра- тики та продовольства, під урожай озиїнцям, які живуть у прикордонних з Ро- мих зернових 2014 року повинні засіясією і Білорусією зонах, вигідніше ку- ти 8,2 млн. га.
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Світ
На власній добросердечності бомж вже «накосив»
$100 тисяч

Бостонському
безпритульному Глену Джеймсу, який приніс до
поліцейського відділку рюкзак із
$41000, зібрали вже майже 100 тисяч «зелених». Чоловік звернувся
до поліції, аби допомогли повернути власнику знайдені ним гроші. Виявилося, згуба належала китайському студенту, який приїхав до Штатів
у гості до друга. Багато американців
висловили захоплення волоцюгою. А
житель штату Вірджинія Ітан Віттінгтон заснував фонд, у який всі охочі можуть перерахувати гроші для допомоги бездомному. Відгукнулися уже понад 3,7 тисячі осіб. Сума пожертвувань склала від 1 до 500 доларів. Засновник фонду розраховує, що збір
коштів можна буде припинити, коли
сума сягне $250 тисяч. Гроші передадуть Джеймсу, аби він придбав собі
житло. Наразі бомж живе у бостонському притулку.

Синоптики лякають
найхолоднішою зимою
за останні 100 років
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дання, принц Джордж був удостоєний
честі очолити топ-лист тому, що відразу після народження став своєрідним символом Лондона і його «всесвітнім послом».

Путін зібрався
на четвертий термін
президентства

Президент Росії Володимир Путін
заявив, що може знову взяти участь
у виборах у 2018 році. «Я не виключаю», - сказав він під час полеміки з
колишнім прем’єр-міністром Франції
Франсуа Фійоном, проте вже через годину назвав такі розмови передчасними, передає ВВС. Політологи водночас вважають відповідь Путіна цілком
природною.

У США інтернет-залежних
відправлять
до психлікарень

В Америці психіатри мають намір
лікувати інтернет-залежних громадян у психіатричних лікарнях.
На думку фахівців, людина потребує
обов’язкового лікування, якщо проводить в інтернеті більше шести годин поспіль. Психолог Аллен Френсіс з університету Дюка стверджує:
інтернет-залежних у США більше, ніж
алкоголіків або тих, які страждають
на наркотичну залежність. Позбутися інтернет-залежності одним із перших запропонував пенсільванський
регіональний медцентр «Бредфорд».
Пацієнтам пропонують десятиденний курс лікування, яке обійдеться у
$14 тисяч. Незважаючи на ціну, фахівці впевнені, що послуга користуватиметься попитом.

Партія Меркель
тріумфально перемогла
на виборах

Канцлер
Німеччини
Ангела Меркель і її ХристиянськоЗа прогнозами західних синоп- демократичний союз (ХДС), знову
тиків, Європу чекає найхолодніша отримали більшість у парламенті на
зима за останні 100 років, причому виборах, повідомив виборчий коміморози протримаються аж до квіт- тет Німеччини. За ХДС проголосував
ня. Американський метеоролог Джо 41 відсоток виборців.
Це - найпереконливіший показник
Бастарді розповів: зима у Європі знову буде сувора тому, що континент на- партії на виборах із 1990 року, проте
криє величезний блокуючий анти- він не дає Меркель абсолютної більциклон. Окрім цього, низька соняч- шості у бундестазі. Головним питанна активність у поєднанні із знижен- ням зараз буде формування владної
ням температури поверхні Атлантики коаліції.
може викликати аномальні й затяж- Від участі у «Євробаченні»
ні морози. Саме таке явище спостерівідмовилось п’ять країн
галося у 50-х роках минулого столітПредставники низки країн оготя. З цими прогнозами погоджується
лосили,
що не братимуть участі у
німецький фахівець Домінік Юнг. Тапісенному
конкурсі «Євробаченкож, як пише сайт «Notrickzone», ексня-2014»,
яке
має відбутися у Данії.
перти побоюються «звірячого вітру»
Це
Хорватія,
Чехія,
Словаччина, Люкзі сходу Росії. Однак не всі метеоролосембург,
Андорра.
Зокрема,
представги підтверджують ці страшні прогнози. Швейцарський синоптик Йорг Ка- ники відповідальної за національний
чельманн назвав їх «шарлатанськи- відбірковий тур пісенного конкурсу
телерадіокомпанії HRT заявили, що
ми».
Хорватія відмовляється від участі з
Королівське немовля економічних причин. З цих же міркунайвпливовіший житель вань не поїдуть на конкурс і представники Андорри та Люксембурга, де,
Лондона
Первісток принца Вільяма і його крім фінансових труднощів, не сподружини Кейт Міддлтон принц стерігають суспільного інтересу до
Кембріджський Джордж визнаний «Євробачення». На державному кананайвпливовішим лондонцем. Відпо- лі Чехії пояснили, що країна не повервідний титул йому присвоїла газета неться на конкурс через замалий ін«The Evening Standard», яка опубліку- терес до нього. У Словаччині вирішивала традиційний список «The Power ли: «Євробачення - за межами наших
1000», куди внесла політиків, артис- можливостей». Раніше жоден виконатів, спортсменів, бізнесменів і пред- вець з цієї країни на конкурсі не переставників інших сфер діяльності, які магав. Україна перебуває у переліку
впливають на образ і сприйняття бри- 13-ти держав, які офіційно своєї участанської столиці у світі. Як пише ви- ті не підтвердили.
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Осінній

Цікаво

Весільний
перстень
Наречені обмінювалися
під час заручин обручками з
давніх-давен. За княжої доби
у Київській Русі разом з обручкою вручали і металевий
ключ як символ влади заміжньої жінки, котрій довірялося господарство майбутнього чоловіка. Після прийняття християнства звичай обмінюватися обручками увійшов до обряду вінчання.
Цікаво, що тривалий час
нареченому одягали залізну
обручку – символ сили, а нареченій золоту – символ ніжності й невинності. З 1775
року церква прийняла рішення золотий перстень передати чоловікові, а дружині – срібний. На початку минулого століття наречених
урівняли в правах – найчастіше вони обмінювалися золотими обручками.

nday.te.ua

Для всієї родини

Сокровенне

Сімейне

гніздечко

або Казкова історія для дорослих

Ішла по кладці дівчина, мов Доля,
а літній день на хвилях річки плив, він закохавсь в її чарівну вроду,
й зітхнув: «Якби я міг,
її б приворожив».
Погідний літній день їй
дарував усмішку,
пташиний щебет, сонце і тепло…
Й тихенько заздрив юному хлопчині, для трьох на кладці місця
справді не було…

На фото Мирослава КОЛОМІЙЧУКА: Наталія Ярмолюк
та Олександр Демчик – солісти зразкового
хореографічного колективу «Ольвія» Лановецького
районного будинку дитячої та юнацької творчості.

А поруч,
Просто життя

.
.
.
а
м
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Максим бадьоро вицюкував сокирою: тільки що він повернувся з лікарні, де відвідував батька. Медики заспокоїли: здоров’ю старенького уже ніщо
не загрожує.
Максим усміхнувся. Згадці про батька і навіть незвично холодному дню –
осінь цьогоріч прийшла рано: із сльотою та дощами. Сонцю, котре іще вперто пробивалося крізь густі хмари. У хаті
поралися дружина і мати. Зі школи осьось повернеться син. Чого ще треба для
звичайного людського щастя?
Тривожний голос дружини перервав ці спокійні думки.
- Максиме, - кликала Галина, - іди
сюди, візьми свій мобільний, вічно зречешся телефон у хаті. Та швиденько. З
лікарні телефонують.
- Щось з батьком? – і сам тривожно
перепитав дружину.
- Та ніби ні. Він якраз і телефонує.
Але схвильований якийсь, хоче лише
тебе чути.
Батьків голос справді тремтів у слухавці.
- Максиме, сину, тут таке, навіть не
знаю, як сказати. Здається, я знайшов
твою... матір.
У слухавці щось зашипіло, зв’язок із
селом був не дуже добрий. Максим ніяк
не міг усвідомити батькових слів. Аж
поки знову не почув старенького
- Сину, ти розумієш, про що я кажу?
Про твою рідну матір. Ту, що тебе народила.
Оте слово «рідну» різонуло слух,
повернуло у далеку гірку реальність.
Коли він, разом з іншими дітлахами,
зростав спочатку у дитбудинку, а по-

Чи відчинить їх той,
кого Марина зреклася
багато років тому?..
тім кочував з інтернату в інтернат. Аж
поки не з’явилися вони, його теперішні
мама і тато.������������������������������
Рідні, дорогі, найкращі – інших Максим просто не знає. Він став їхнім сином – єдиним, улюбленим. Вони
гордилися ним, вивчили, одружили.
Вибавили уже його сина, а свого внука.
І на тобі, раптом якась жінка. Що зреклася його, покинула малого і безпомічного ще у пологовому будинку. Максим ніколи не думав про неї. Її просто
не існувало у його житті. Як і він, напевне, нічого не значив для неї, тієї, що
привела на світ.
- Тату, не треба про це. Скажи ліпше,
як твоє здоров’�����������������������
я, а інше мене не цікавить.
- Зі мною усе добре. А ти збирайся
і приїжджай, сину. До вечора ще встигнеш. Бо, хтозна, завтра може бути пізно. Словом, я чекаю тебе.
Максим хотів заперечити: нікуди він не поїде. Але в телефоні – лише
короткі гудки. Максим знав батькову
впертість: старенький не любив, коли
йому перечили.
- Приготуй мені чистий одяг, - кинув спересердя дружині. – Знову до лікарні їду.
Тепер уже захвилювалися і дружина, і мати: що там скоїлося?
- Нічого особливого. Батькові ліки
нові приписали, а грошей я йому не лишив, - не хотів казати правди, якої і сам

достеменно не знав.
- Я з тобою, сину, - метнулася мати.
- Чого ще вам проти ночі їхати?
Поки туди, поки назад – геть стемніє.
Та мати уже стояла одягнена в пальто. Максим відзначив про себе родинну впертість і завів старенького «Жигуля».
Батько чекав Максима в коридорі. Сердито зиркав на сина: а матір для
чого привіз? Відвів Максима убік.
- Вона у сусідній палаті. Дуже хвора. Завтра їй мають робити операцію, –
шепотів стиха. – У неї нікого нема. Приїжджала лише, як їх там називають, соціальний працівник. Розказувала, що
Марина, так звуть цю жінку, не має нікого з рідних. Що у селі подейкують,
ніби колись давно вона зреклася сина.
Заміж не вийшла, так і жила одна.
- Мені не цікаво, тату. У мене є ти. І
мама.
- Зачекай. У неї прізвище таке ж, як
було у тебе в дитбудинку. І очі у неї твої.
Та що там казати, ти – копія цієї жінки.
І це ім’��������������������������������
я – Максим.���������������������
Так у записці назвала тебе Марина. У тій, де відмовлялася від тебе...
Тихий зойк вирвався з грудей Максима.
- Усе, ми їдемо з мамою додому, тату.
Поглянь, вона і так переживає.
- Добре, сину, - тепла батькова долоня торкнула Максимове лице. – Їдьте. Не сердься, я мусив розповісти тобі
про Марину. Якби вона тебе не народила – у нас не було б сина. І внука теж.
До речі, лікарі сказали, що під час операції їй необхідне переливання крові. А донорів нема. От я і подумав про
тебе, сину.
Максим озирнувся. У куточку для
відвідувачів помітив постать матері.
Терпляче чекала, коли нарешті вони
закінчать розмову з батьком. Поруч, у
палаті за дверима, лежала хвора Марина. А посередині лікарняного коридиру, посеред білої тиші, у якій чути, як
б’ється власне серце, стояв він, Максим.
Між тією, яка вигляділа його, зростила, огорнула любов’��������������������
ю. �����������������
І тією, яка народила...
Зіна КУШНІРУК.
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Ти лише мрія
Не сподівалася, що знову сумуватиму
за тобою. Здавалося, роки розлуки мали б
зіявився,����
заспокоїти моє серце. Але ти з’�����������
зноіла
іпот
затр
а
знався, що любиш, і душ
ву. І тепер, коли світанок сонячним променем стукає у вікно, я кажу тобі «доброго ранку». А коли першою зіркою засвічується небо, вітаю «добрим вечором». Ніч
окутує землю – я ніжними обіймами торкаюся до тебе.
На жаль, лише в думках. Бо ти – не мій.
Кохання наше ніколи не стане дійсністю.
Ти тільки мрія – юна, палка і недосяжна.
Чому ж нерозумне серце так хвилюється
щоразу при зустрічі з тобою?
Інна К.

Сюжети

В

лежані груші
для багатьох
доносять запах
дитинства. І якщо
у вашому садку
груші не росли
– вони росли у
сусідському…
- Не знають цього запаху теперішні діти, - хитав головою Петро Степанович, - мало де
на міських базарах продають справжні домашні груші, сонячні гігантські лампочки,
над якими роєм оси. Та й в селах тепер так
не родить, як ото за моєї пам‘яти…
Не тільки Петро Степанович пригадує
запах медових груш – а й всі хлопчаки його
сільського дитинства, яким, ой як, кортіло наїстися їх від пуза. Та була на подвір’ї у
них своя охоронна система – баба Маринка
з�����������������������������������������
псом������������������������������������
Джульбарсом, як��������������������
і�������������������
денно і нощно стерегли від тих опришків своє добро. Навіть
коли малий ще Петько, по доброті душевній, виносив друзям одну величезну грушку, баба голосила, наче її геть обікрали.
Тож місцеві хлопці вигадували різні
комбінації в обхід тієї охоронної системи. І

Великий пухнастий котяра
гречно чалапав до лавки, де сиділа Віта. Вітер наскладав тут
дві купки жовтого листя, і на одній з них вмостився рудий нахаба, котрий посмів порушити Вітині невеселі думки.
Вона любила це трохи відлюдькувате місце в старому парку. Ховалася тут від своїх негараздів. І аж коли вересневий вечір починав кутатися в теплу
кофтинку, зіткану з осінніх димів, поволі йшла додому.
Якось врапт все у її житті
почало руйнуватися. На роботі зменшили зарплату, пояснивши: заради економії. Подалася
у світи в пошуках ліпшого життя найкраща подруга. Денис, чоловік, перебрався жити до своєї
пасії. А сьогодні зателефонував і
сказав, що подав на розлучення.
Віта і Денис прожили разом
сім років. Мали багато часу для
себе. Любили подорожувати, зустрічатися з друзями. Віта вважала себе щасливою жінкою і вірила, що Денисове кохання - вічне.
Дехто їм по-доброму заздрив.
Дехто зловтішався, мовляв, все
мають, крім дітей. Коли Віта заводила «дитячу» тему, Денис
укотре заспокоював: ще встигнемо. За кордоном жінки народжують у доволі зрілому віці і
все гаразд.

Г

Із Майєю вони познайомилися на вечірці у знайомих. Вона
читала інтимну лірику, пила багато вина і поводилася розкуто. Майя була художницею. На її
переконання, кохання має бути
вільне й спокусливе, наче біблейське яблуко Єви і несамовите, як морські шторми. Вона любила малювати хаос, розбурхане
море, розкуйовджені хмари…
Чоловіки ладні були перед
Майєю лягати штабелями. Але
вона граційно переступала через їхні бажання і вибирала
того, хто подобався їй. Черговою
«жертвою» невгамовної художниці став Денис.
Майя сама «ощасливила»
Віту звісткою, що в неї з Денисом виникло раптове, божевільне кохання. І це божевілля надихає її творити неймовірні картини. І ця реальна нереальність користується шаленим попитом.
- Ти не втримаєш Дениса. Він
потрібний мені і мистецтву, - закінчила свої одкровення Майя…
Вітер смикав за віття клена,
аби покласти на лавку, де сиділа Віта, кілька жовтих листочків. Він хотів, аби ця гарна сумна
жінка усміхнулася.
Рудий котяра глипав на Віту
хитрими очима.
- Ти чий? - запитала в кота,
начебто він міг відповісти їй

рушка

одного разу їм таки вдалося наїстися грушок баби Маринки.
У селі, хто вже пас череду,
були майже дорослими парубками. Вони дивилися на малу босоту, як з великого болота кулики. Коли Петько проводжав очима корів, які йшли вдосвіта на пасовисько, аж сльози наверталися.
Бо півроку тому їх Красуля – лагідна
молочна корова здулася, і ветеринар її не
врятував. А Петькові так хотілося мати свою
корівку, пити парне молоко і, взагалі, бути великим господарем.
Тож коли пастухи побачили той тужливий погляд малого, відразу здогадалися про
його таємні мрії.
А про що колись мріяли хлопчаки? Звісно ж, не про новий мобільник чи комп‘ютер,
мопед чи джинси від Армані. Все було простішим.
І коли пастухи запропонували Петькові бартер – верету грушок за корову – він, не
роздумуючи, погодився. Хто ж порівняє такі
речі?
Під вечір тихцем малий визбирав і позривав всі грушки, до яких достав, поскла-

людською мовою.
- М-ррр-няв…
- Як тебе звати?
- Няв…
- Сподіваюся, містер Няв, ви
знайдете дорогу додому.
Кіт усміхнувся у розкішні
вуса. І Віта усміхнулася. Пригадався рудий шкодник, який колись жив у селі. Бабуся називала
його просто - кіт. Коли старенька поралася на городі, він дрімав
у борозні, на купці виполотих
бур’��������������������������
янів або на сухому картоплині. А ще любив спати на яблуках. Віті здавалося, кіт завжди
пахнув яблуками і осінню. Про
себе нарекла рудого шкодника
осіннім котом.
Сентиментальні
«котячі»
спогади трохи відігнали смуток.
А при одній кумедній згадці навіть розсмішили. Одного разу
бабуся щедро посипала кота
дустом, бо десь набрався бозна
чого. Кіт любив увечері прошмигнути до хати, заховатися
і несанкціоновано просидіти у
сховку до ранку. За це отримував
від бабусі по хвості, але не каявся. Тепер запах дусту видавав
кота і бабуся виганяла шкодника на горище.
Коли неприємний аромат бабусю дістав, вона під час дощу
всипала у відро, що стояло під
ринвою, прального порошку

дав у бабину верету і став виглядати пастухів. За якийсь час за пліт заглянув один і сказав Петькові так правдиво, що на його слові можна було мур мурувати: «Давай грушки,
а як стемніє, ми приженемо корову, гарну, як
була твоя Красуля».
Вже й стемніло, вже баба Маринка кілька
разів гукала додому їсти, а корову не гнали…
Виглядав Петько, доки зорі не вийшли пастися на нічні луги, і зі сльозами пішов спати. Домашні не могли дотямити, чого малий
хлюпає носом, чи що болить, чи хто образив.
Але Петько – ні пари з уст. Знав, що тих грушок баба йому не подарує.
Зранку Маринка гула на все подвір‘я, як
порожня бочка: от псячі діти, знов обнесли
садок…І щоб баба не кляла даремно, Петько
зізнався, що це він заміняв грушки на корову.
На диво, баба не побігла до пастухів лаятися.
Якось загадково усміхнулася і погладила малого по маківці: не журися, мовляв, приженуть тобі корову. Але не нині і не завтра. Ще
треба, щоб та худібка підросла …
І десь за місяць з‘явилась в них на подвір‘ї
теличка, яку баба Маринка дозволила назвати Петькові. «Бо то твоя худібка», - казала.
Відтоді шестилітній Петько став господарем. І виганяв у череду свою золотисту
миньку Грушку, дивлячись на пастухів так
значимо, що погляд той на однім кілку і не
повісиш.
Зоряна ЗАМКОВА.
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«Лотос» і «випрала» кота. Той
пручався несамовито і винявкав
бабусі все, що думає. Після купелю стрімголов чкурнув з подвір’я
і не з’являвся вдома два дні.
Після тієї оказії кіт про всяк
випадок оминав відра. І волів
тихенько десь пересидіти дощ.
- Маркіз! Ти де?
Віта оглянулася. Стежкою
йшов чоловік, розгублено зиркаючи довкола.
Кіт щось знехотя муркнув.
- Пробачте, ваша котяча величносте, я не знала, що ви Маркіз.
Котяра удавано байдуже глянув на Віту: буває, мовляв.
Господар Маркіза присів на
лавку.
- Він постійно від мене втікає, - почав розповідати Віті,
наче добрій знайомій. - Сестра
поїхала у відрядження і залишила мені Маркіза. Він любить гуляти в парку. Ось я… Просто, сестра Маркіза дуже любить і якби
він загубився, не пробачила б.
Кіт невдоволено глянув на
свого тимчасового господаря.
- Ой, Сашко!
- М-ррр-няв, - схвально мовив Маркіз, що у перекладі означало: нарешті здогадався познайомитися.
- Віта.
- А ви любите котів?
І Віта розповіла про історію з
дустом, і про те, що бабусин кіт
пахнув яблуками, і що він був також рудий… Вони сміялися. А потім Сашко з Маркізом провели
Віту додому. Кіт терся біля Вітиних ніг, а Сашко жартував, що таким чином Маркіз призначає їй
побачення. Завтра, на тій же лавці.
Вона знала, що обов’язково
прийде. І рудий котяра це знав. А
ще він знав, що Віта з Сашком ніколи не будуть розлучатися. Але
поки що це була таємниця його
котячої величності.
Ольга ЧОРНА.

Про тих, кого ми любили

Лише свіча
запалена горить...

40 днів світлої пам’яті
Галини Андріївни Альховицької
Родина в траурі.... того світанку
Не стало свахи...
Так несподівано Господь забрав
Людину гарну, мудру, щиру.
Вже не поверне – плач не плач.
Життя сумне: ще б жити гарно,
Розум і руки старались марно?..
Є й хата, і у хаті, є родина, друзі...
Не стало дружини, матері, невістки і бабусі...
Такий наш світ – його не переробиш,
Біль крає серце – що поробиш...
Всі друзі та родина і сиротинець в горі,
І смуток наш – як синє море.
Талант не закопала, встигала всюди,
Її любили й поважали люди.
Опікувалася сиротами, як рідна мати,
Як і усі, надіялась багато
Доброго й вічного засіяти й зібрати.
Свіча залишена горить, клякаймо в тиші.
Молімося за її душу,
бо йде розмова із Всевишнім...
Хай Бог загиблих всіх
У царстві небесному залишить...
Із сумом – сват Степан Іванський.
м. Тернопіль.
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На струнах серця
* * *
Запах дощу на твоєму
обличчі,
Я сьогодні під ним купалась.
Він такий літній, приємний,
Як солодка цукрова вата.
Ти не бачиш тонких деталей,
Вічний скептик у своїй ролі.
Ти кидаєш на вітер фрази,
Як сніжинки в небеснім полі.
Заспокоює голос тиші,
Заколисує терпкість вітру,
Я іду по тонкому колу,
Без страховки
занадто слизько.
Ризикую, не п’ю шампанське,
Просто так без адреналіну,
Я живу лиш цією миттю,
Я у неї безсило вірю.
І немає завтра чи потім,
Є сьогодні і тільки зараз.
Не чекайте слушної миті,
І не тратьтеся на скандали.
Це життя занадто коротке,
Щоб чекати якогось дива,
Головне заховано в плоті,
Тільки слухати треба вміло.
* * *
Хочеш небо тобі подарую,
Може, сонця бажаєш, бери.
Я себе убиваю та гублю,
Без твоєї міцної руки.
Хочеш будемо вічно щасливі,
Я навчилась любити життя.
Я умію створити диво,
І не буде цьому кінця.
Хочеш чистого,
теплого спокою,
Він буває, ти чуєш - він є.
Я в руках його ношу попусту,
Перейдемо давай на «ти».
Я не граюсь і не граю.
Я сьогодні така як є,
І сміливості вистачає,
Написати всі ці рядки,
Хочеш буду сидіти тихо,
Наче мене взагалі нема,
Назавжди буду вітром диким,
Від якого болить душа,
Ти подумай, може, не треба,
Переходити тонку грань,
І залишимо іншим небо,
Хай натішаться,
нам не жаль…
Інна Данилків.
… На сад осінній зіркою впаду
Серед холодної глухої ночі,
Коли вже рай і пекло перейду
І вірити в майбутнє не захочу.
Похилить віти і заплаче сад Мов рідну, прийме зірку,
що згасає…
Померкне сяйво всіх
земних принад,
Лиш буде пам’ять:
хтось тебе згадає…
* * *
В черлених вітах губляться
вітри.
Буя жоржин
меланхолійне диво Бринить твоя мелодія
журливо,
Та все ж прощанням
душу не ятри.
Бо я напилась смутку
через край,
Любов моя в тобі
і так болюча,
Терпка, мов терня,
і така ж - колюча…
Мені мажорно, осене, заграй!
Ірина КОЧИЛО,
м. Бережани.

12

nday.te.ua
Наш ДЕНЬ
«Металіст»: у графі поразок – ПРОЧЕРК

№16/25 вересня 2013 року

«Реал Сосьєдад» «Шахтар» - 0:2.

При однозначно провальному першому таймі донецький «Шахтар» у матчі 1-го
туру Ліги Чемпіонів проти
«Реала Сосьєдад» переломив
хід гри і зумів здобути перемогу з рахунком 2:0. Причому,
донеччани завдали по воротах
своїх суперників всього чотири удари, два з яких потрапили у ціль.

Наступний єврокубковий поєдинок «Шахтар» зіграє 2 жовтня на «Донбас-арені». Суперником українського клубу буде англійський «Манчестер Юнайтед»,
який у першому турі переконливо довів свою перевагу над «Байєром» - 4:2.

«Динамо» Загреб «Чорноморець» - 1:2.

Одесити у надважкому поєдинку проти загребського “Динамо” взяли перші три очки у
турнірній таблиці групи «В».
Пропустивши гол у власні ворота фактично наприкінці
першого тайму, у другій половині зустрічі «Чорноморець»
продемонстрував свої кращі
бійцівські якості та здобув заслужену перемогу.

«Пандурій» «Дніпро» - 0:1.

Хоча й в гостях, але «Дніпро» створював більше небезпечних моментів, проводив
гострі атаки на ворота суперника. Гол румуни отримали на
38-й хвилині - після подачі кутового півзахисник Руслан Ротань сильним ударом послав
м’яч у сітку воріт господарів.

«Динамо» - «Генк» - 0:1.

Сьогодні про найтитулованіший український клуб говорять або погане, або нічого.
Не стала винятком і перша гра
динамівців у груповому етапі
Ліги Європи, у якій на «Олімпійському» біло-сині поступилися далеко не найсильнішому супернику з Бельгії. Причому наша команда виглядала не
лише безпорадною та беззубою. Спостерігаючи за матчем,
мимоволі склалося враження,
що деякі футболісти, особливо легіонери, вперше побачили
м’яч саме у цій грі, тому й просто не знали, що з ним робити.

У другому турі групового етапу, який відбудеться 3 жовтня,
«Чорноморець» прийматиме
ПСВ Ейдховен, «Дніпро» також
вдома зіграє з італійською «Фіорентиною», а «Динамо» поїде в
гості до Відня, де зіграє з місцевим «Рапідом».

«Металург» З. - «Дніпро» - 2:3.
Придніпровське дербі, у якому один з
найшвидших голів у Чемпіонатах України не допоміг запоріжцям набрати хоча б
одне очко.
«Говерла» - «Арсенал» - 2:0.
Ужгородська команда зуміла перервати серію з 4-х поразок, здобувши лише
другу перемогу у сезоні.
«Чорноморець» - «Зоря» - 3:1.
Сьома перемога поспіль від одеситів
доводить стабільність і високу витривалість команди.
«Динамо» - «Карпати» - 1:0.
Провівши весь матч у неспинних атаках, кияни зуміли матеріалізувати перевагу лише в один, але від того не менш
цінний гол.

Чи «підуть»
Олега Блохіна?

Найближчим часом наставник “Динамо” Олег Блохін, незважаючи на підтримку з боку
президента клубу Ігоря Суркіса, може покинути свій пост.
Представники
спонсорів київського “Динамо” після невдачі команди на старті
Ліги Європи у зустрічі з бельгійським “Генком” поставили
перед Суркісом ультиматум:
звільнити головного тренера
Олега Блохіна при першій же
невдачі у наступних поєдинках. При цьому невдачею буде
вважатися втрата очок - нічия
або поразка.
За інформацією «Чемпіона», наміри звільнити Блохіна виникли у Суркіса ще після
розгрому від “Металіста” у 9-му
турі чемпіонату Прем’єр-ліги
України. А несподіваний провал у поєдинку з “Генком” ще
більше посилив бажання президента. Між тим, Суркіс чекає
саме на прохання про відставку з боку Блохіна.
Втім, представники спонсорів вже не раз вимагали змін
на тренерському містку, бачачи на посаді головного тренера іноземного фахівця. Кілька
джерел повідомляли про можливі кандидатури німецьких
фахівців - колишнього тренера “Вердера” 52-річного Томаса
Шаафа чи 60-річного Фелікса
Магата, який працював з “Баварією” у середині “нульових”.
Також серед можливих варіантів заміни Блохіна розглядали і головного тренера “Чорноморця” Романа Григорчука,
який досяг непоганих результатів зі своєю командою. Однак для цього “Динамо” необхідно буде виплатити одеситам мільйон доларів, - повідомило «Дзеркало тижня».

«Шахтар» - «Ворскла» - 3:0.
Донеччани повернули собі впевненість переконливою перемогою,
зберігши тим самим 4-очкове відставання від «Металіста».
«Таврія» - «Металіст» - 0:3.
Зумівши додати за ходом поєдинку, лідер Чемпіонату довів справу до
перемоги з великим рахунком, хоча
господарі виглядали гідно.
«Севастополь» - «Металург» Д.
− 4:2.
Свято результативного футболу принесло 3 очки господарям, тоді як донеччани продовжують програвати у гостях.
«Волинь» - «Іллічівець» - 1:0.
Помітна ігрова перевага господарів
втілилась в один швидкий гол, який і ви-

Спорт

рішив долю протистояння на користь лучан.
Після десяти турів лідирують
харків’яни, на другому місці йдуть дніпропетровці, треті – одесити. «Шахтар» та
«Динамо» посідають відповідно четверту
та п’яту позиції у турнірній таблиці.

З амбіціями на лідерство

ФК «Тернопіль» - «Славутич» -

З

авдяки здобутим
трьом очкам
тернополяни
скоротили відрив від
лідера, та, маючи гру
в запасі, можуть за
підсумками першого
кола розраховувати
на першу сходинку у
турнірній таблиці.
Сам матч видався надважким. Гру ускладнювало слизьке поле, через що футболісти не могли сповна продемон-

2:1

струвати свою майстерність.
Крім того, гравці обох команд
в кожному моменті боролися
до останнього, не шкодуючи
один одного, через що лікарі
теж були частими гостями на
зеленому газоні.
Тернополянам вдалося відзначитися ще до перерви - після подачі кутового м’яч повз
воротаря проштовхнув Богдан
Семенець.
Не минуло і 10 хвилин, як
гості зрівняли рахунок: одна з
їхніх атак увінчалась сильним

На дні турнірної таблиці

опинилася «Нива» після чергової поразки

Ч

«Десна» - «Нива» -1:0

ернігівський клуб також вже п’ять попередніх
матчів не вигравав у своїх суперників, а тому у
звітному поєдинку відразу ж пішов в атаку.
Тернополянам теж відступати було нікуди, адже їхня серія
без перемог сягнула шести ігор.
Ще до початку звітної зустрічі тренери «Ниви» зіштовхнулися з кадровими проблемами - одразу п’ятеро гравців основного
складу з різних причин не змогли вийти на поле. Проте, з цим завданням наставники справилися на відмінно - більшість ігрового часу наші футболісти нічим не поступалися супернику. А долю
матчу вирішив гол на останніх хвилинах поєдинку, який забили
господарі у дещо спірній ситуації.
Чергова поразка відкинула «Ниву» на 15 місце турнірної таблиці, яке не дає права на збереження місця у Першій лізі українського футболу. Тренерам і футболістам тернопільської команди
варто задуматися про виправлення ситуації, - підсумовує пресслужба футбольного клубу.

Тернопільські клуби у розіграші Кубка України

Дати проведення і час початку матчів 1/16 фіналу
Кубка України сезону 2013/2014 рр.:
25 вересня (середа)
«Шахтар» Свердловськ − «Мир» Горностаївка 15:00
«Гірник» Кривий Ріг − «Десна» Чернігів 15:30
«Миколаїв» Миколаїв − «Зірка» Кіровоград 15:30
«Сталь» Дніпродзерж. − «Металург» Запоріжжя 16:00
«Енергія» Миколаїв − «Чорноморець» Одеса 16:00
«Авангард» Краматорськ − «Зоря» Луганськ 16:00
«Буковина» Чернівці − «Дніпро» 16:00

«Говерла» Ужгород − «Арсенал» Київ 16:00
«Славутич» Черкаси − «Таврія» Сімферополь 17:00
«Тернопіль» − «Полтава» 17:00
«Олександрія» Олександрія − «Металіст» Харків 18:00
«Ворскла» Полтава − «Волинь» Луцьк 18:30
«Динамо» Київ − «Металург» Донецьк 19:00
«Іллічівець» Маріуполь − «Шахтар» Донецьк 20:30
«Карпати» Львів − «Севастополь» Севастополь 21:00
26 вересня (четвер)
«Нива» − «Украгроком» Головківка 19:00

дальнім ударом у лівий від нашого голкіпера кут воріт.
А невдовзі муніципали
отримали право на одинадцятиметровий штрафний удар,
проте воротар «Славутича»
був на висоті.
У другому таймі черкащани
заграли активніше і влаштували справжню затяжну облогу воріт Плетеницького. Натомість господарі під час однієї
з контратак змусили помилитися суперників. Захисник гостей зрізав м’яч «парашутом»
за спину свого воротаря – 2:1.
«Славутич» продовжув атакувати, намагаючись зрівняти рахунок, однак ФК «Тернопіль» грамотно оборонявся,
довівши свої серйозні претензії на лідерство у Другій лізі.
Після 12 ігор муніципали набрали 24 очки і відстають від
«Миру» та «Славутича», які зіграли по 13 матчів, відповідно
на два та один пункти.

Збірна України
вперше пробилася
на Чемпіонат світу

Ч

оловіча баскетбольна
збірна України,
здолавши у
напруженому поєдинку
Італію на Євробаскеті-2013
у Словенії, забезпечила
собі путівку на перший
у своїй історії Чемпіонат
світу, який прийматиме
Іспанія з 30 серпня до 14
вересня 2014 року.
Українці надзвичайно рівно
провели весь турнір (попереду
ще заключний поєдинок зі Словенією, який, втім, нічого не вирішує), серйозно оступившись
лише у поєдинку другого групового етапу проти команди Латвії. Натомість, вони здобули сенсаційну перемогу над Сербією.
Не засмутила і поразка від Литви, адже звитяга Бельгії над Латвією подарувала “синьо-жовтим”
путівку у чвертьфінал.
Там українці поступилися команді Хорватії та припинили боротьбу за медалі, але опинилися
за крок від путівки на Чемпіонат
світу-2014. Залишалося виграти
один з двох поєдинків і наші співвітчизники не стали відкладати
на суботу те, що можна було зробити у п’ятницю.

nday.te.ua

Українці у світі
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Петро Погорілий – один з десятків тисяч наших земляків, які змушені тяжко гарувати у далеких чужих краях, аби заробити, як мовиться, на хліб насущний. З важким серцем залишав родину, бо знав, що розлука з сім’єю стане для нього нестерпним
випробуванням. Не уявляв, як обходитимуться без чоловічих рук батьки, дружина та
син, яких любив до нестями. Та іншого виходу не було. Куди тільки не закидало його
життя. На початках працював на «чорних» роботах у Москві. Потім були Німеччина,
Голландія та Португалія, де осів на довгих тринадцять років.
У Лісабоні чоловік влаштувався різноробочим на будові. Коли країна почала підготовку до чемпіонату Європи з футболу, будував автобани. Словом, робочі будні поглинули його з головою. Навіть до церкви не завжди вдавалося вирватися. Це було єдине
місце, де міг заспокоїти душу і серце, помолитися за здоров’я та поспілкуватися з такими ж, як він, заробітчанами – своїми земляками. Саме тут він знайшов споріднені
душі, познайомився з людьми, яких об’єднувала любов до української пісні.

Петро Погорілий:

«Найважче
випробування –
то розлука
з рідними»
З руками і ногами

Якось Петро дізнався,
що при українській грекокатолицькій церкві організовують хор. Чоловік мав музичну освіту – закінчив музичне училище по класу духових
та ударних інструментів. Музика для нього була не просто хобі, а справою, з якою мріяв пов’язати своє життя. Та, на
жаль, професія не приносила
доброго заробітку, а сім’ю треба було годувати. Тому замість
інструмента довелося взяти
до рук кайло. А тут трапилася
така чудова нагода.
– Я підійшов до керівника і сказав, що добре знаюся
на нотній грамоті і маю щире
бажання співати у церковному хорі, – розповідає музикант.
– Як з’ясувалося, Андрій (так
звали керівника) теж родом із
Тернопілля, тому був радий зустріти земляка.
Петра взяли до колективу,
як кажуть, з руками і ногами.

На фото Івана ПШОНЯКА: під час
перебування у рідному Тернополі
Тоді, здавалося, для нього відкрилося друге дихання.

Дали життя
«Роксоланії»

У церкві Петро зустрів друзів – Іванну Пазин, Миколу Трача та Михайла Любого. Вони
донині підтримують тісні стосунки, хоча через певні життє-

тільки українською, – розповідає пан Петро. – Та згодом заспівали і португальською. Я
грав на органі та гітарі, а Микола на сопілці та саксофоні. І незадовго наш колектив
здобув визнання не лише серед нашої діаспори, а й у самих
португальців. Ми неодноразово виступали у Лісабоні, а також у Севільї, на атлантичних
островах Ассориш і Мадейра,
де проживає найбільше українців.
Недавно з творчістю гурту
«Роксоланія» познайомилися
і тернополяни. Колектив завітав на святкування Дня міста і
своїм щирим виступом вразив
присутніх до глибини душі.

Бульдозер мало
не забрав життя

На запитання, як почуваються українські заробітчаві обставини зараз чоловікові ни на чужині, пан Петро віддовелося залишитися у Терно- повів, що португальці дуже дополі. Усіх чотирьох об’єднувала бре ставляться до наших та й
не лише заробітчанська доля, до України загалом.
а й безмежна любов до рідної
– Та як добре не було б за
пісні. Щоб якось популяризу- кордоном, туга за рідною довати її за кордоном, створили мівкою неймовірна, – зізнаєтьпісенний гурт під назвою «Рок- ся чоловік. – Якби не скрута,
соланія».
мабуть, ніколи не наважився
– Спершу пісні виконували б залишити сім’ю. Але ж хоті-

лося забезпечити рідним пристойні умови життя, допомогти синові здобути вищу освіту.
Тарас мріє стати кваліфікованим юристом. Раніше ми мешкали у Козові, я працював у музичній школі, але, на превеликий жаль, не бачив тут жодних
перспектив. Заробивши трохи грошей, придбав квартиру у
Тернополі і перевіз сюди сім’ю.
Наразі вирішив зупинитися і
повернутися до звичного способу життя тут, в Україні. Надто багато сил і здоров’я коштувало мені заробітчанство. Одного разу мало не загинув під
колесами бульдозера. Два місяці пролежав у лікарні. Дякувати Богові, все закінчилося
благополучно.
Єдине ятрить душу. Щоразу, коли спілкуюся з друзями,
з якими пройшов, як кажуть,
Крим, Рим і мідні труби, дуже
шкодую, що не можу заспівати з ними у церковному хорі
та поїздити з концертами. То
були незабутні миті. «Роксоланія» й досі мене чекає.
Світлана ВІТРОВА.
Фото
з особистого архіву
Петра Погорілого.

За кордон вже виїхала третина працездатних українців

З

а даними Державного
комітету статистики, торік
працездатне населення
України становило 22,5
млн. осіб, з яких офіційно
працевлаштовані були тільки
12,5 млн.
Водночас, Світовий банк та Міжнародна організація з міграції наводять
ще одні цікаві цифри: за кордоном працює близько 6,5-8 млн. українців. Виходить, що на заробітках у нас кожен третій. За інформацією Європейської комісії з питань міграції та біженців , українці - найбільша група легальних трудових мігрантів у державах Євросоюзу.
Наші заробітчани щорічно надсилають на Батьківщину близько 16,8

млрд. гривень. Ця сума значно перевищує прямі іноземні інвестиції, які торік
становили всього лише 6,5 млрд. доларів, підрахували фахівці Національного форуму профспілок України.
Найбільшою популярністю в українських трудових мігрантів користується Росія - 42% , за нею йде Польща
- 14% , Італія - 13% і Чехія - 12%.
Велика частина трудових мігрантів - жителі Західної України - 71,6 %
від загальної кількості. 65 % заробітчан - чоловіки. Третина українських мігрантів мають вищу освіту. Незважаючи на це, за кордоном більшість наших
співвітчизників працює на будівництві
- 45%. На роботу домашньої прислуги
(няні, покоївки, доглядальниці ) пого-

дилися 18%. У сільському господарстві
зайняті 11%.
80 % трудових мігрантів головною
причиною роботи за кордоном вважають низький рівень доходів в Україні.
Через відчуття безперспективності виїхали 36%. Політична нестабільність
бентежить 29%, а
низький рівень соціальних стандартів
- 25%.
Середній заробіток українців за кордоном становить від
$ 432 в Білорусії до $
1798 в Німеччині .
Сьогодні кількість бажаючих за-

лишити Батьківщину в пошуках кращої долі продовжує зростати. Прогнози експертів невтішні. Так , згідно з даними соціологічних опитувань, 52 %
українського населення і близько 80 %
молоді охоче залишили б державу при
першій можливості.
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30 вересня

Понеділок
УТ-1
07.35 Д/ф “О. Збруєв. Невелика перерва”.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Пiдсумки тижня.
09.50,20.55 Офiцiйна хронiка.
10.05 Т/с “Таємниця старого мосту”, 1 с.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.25 Дiловий свiт.
12.25 Без цензури.
12.50 Околиця.
13.15 Головний аргумент.
13.25 Кабмiн: подiя тижня.
13.45 Контрольна робота.
14.10 Право на захист.
14.30 Темний силует.
14.40 Вiкно до Америки.
15.15 Euronews.
15.20 Дiловий свiт. Агросектор.
15.25 Життя на рiвних.
15.30 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
16.00 Фольк-music.
17.15 Спецпроект до Дня усиновлення.
18.35 Фiнансова перспектива.
19.05 Останнє попередження.
19.25 Агро-News.
19.40 Сiльрада.
19.55 Дорослi iгри.
21.00 Пiдсумки дня.
21.35 Свiт спорту.
21.45 Бенефiс Н. Шелепницької.

Êàíàë “1+1”

07.00,08.00,09.00,19.30,23.25,03.10 “ТСН”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05,17.10 Т/с “Сила. Повернення додому”.
11.00 Мелодрама “Його кохання”.
15.00 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
20.15,01.40 Т/с “Любов та покарання”.
22.15,05.00 “Грошi”.
23.40,03.25 Драма “Порок на експорт”.
(2 категорiя)

Iíòåð

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,17.5
0 Новини.
09.10 Т/с “Шулер”.
11.15,12.20 Т/с “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.
13.30 “Судовi справи”.
14.35 “Сiмейний суд”.
15.40 “Чекай на мене”.
18.00 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Дельта”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Погана кров”.
22.30 Т/с “Безодня”.
00.40 Х/ф “Мiсiя нездiйсненна”. (2
категорiя).

ICTV

06.30 Т/с “Таксi”.
06.50 Т/с “Леся+Рома”.

07.35 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.25 Надзвичайнi новини.
10.10 Анекдоти по-українськи.
10.25 Головна програма.
12.05 Т/с “Небо у вогнi”, 1 с.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Небо у вогнi”, 2-6 с.
18.45 Факти. Вечiр.
20.10 Т/с “Морськi дияволи”.
22.10 Четверта вежа.
23.10,03.15 Свобода слова.

ÑÒÁ

06.20,16.00 “Усе буде добре!”
08.05,18.20 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
09.40 “Зоряне життя. Бездiтнi за власним
бажанням”.
10.40 “Зоряне життя. Помста по-жiночому”.
11.40 “Один за всiх”.
12.55 Х/ф “Дiамантова рука”.
15.00 “Звана вечеря”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.10 “Куб 4”.
22.25 “Детектор брехнi 4”.
23.35 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
00.35 Т/с “Доктор Хаус”.

Íîâèé êàíàë

06.15,13.25 М/с “Губка Боб”.
07.00,07.35,08.35 Пiдйом.
09.00 Х/ф “Троя”.
12.10,18.00,20.00 Т/с “Воронiни”.
13.20,14.30 Kids` Time.
14.50 Т/с “Друзi”.
16.00 Шафа.
16.55,00.15 Т/с “Бальзакiвський вiк”.
19.00,00.05 Репортер.
19.15 Абзац!
21.00 Т/с “Останнiй iз Магiкян”.
22.00 Спiвай, якщо зможеш.
23.25 Т/с “Свiтлофор”. (2 категорiя).

5 êàíàë

07.30,08.30,09.30,10.30,11.30,12.30,13.30,
14.30,15.30,16.30,17.30,18.30,22.30,
23.30,00.30,01.30,02.30,03.30,04.30,
05.30 Час. Важливо.
07.40 Автопiлот-новини.
08.45 Трансмiсiя-новини.
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.

1 жовтня

Вівторок
УТ-1
07.20 Ера будiвництва.
07.25 Країна on-line.
07.30 Ера бiзнесу.
07.35 Д/ф “Н. Варлей. Без страховки”.
08.45 Кориснi поради.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.20 Т/с “Таємниця старого мосту”, 2 с.
10.05,17.20 Т/с “Монте Крiсто”, 1 с.
11.10 Нехай Вам буде кольорово!
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.50,21.30 Дiловий свiт.
12.25 Т/с “Визволення”, 1 с.
13.55 Шеф-кухар країни.
14.45 Кордон держави.
15.10 Euronews.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 Т/с “Таємниця старого мосту”, 1 с.
18.40 Фiнансова перспектива.
19.10 Про головне.
19.30 Формула захисту.
19.40 Т/с “Москва. Три вокзали”, 1 с.
20.40 Фестиваль пiснi в Коблево.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.40 Свiт спорту.
21.45 Концерт “З вами я... Михайло Грицкан”.

Êàíàë “1+1”

06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23.30 “ТСН”.
06.45,07.10,08.10 “Снiданок з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05,17.10 Т/с “Сила. Повернення додому”.
11.05 Комедiя “Карамель”.
13.05 Мелодрама “Анжелiка i Султан”.
15.05 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
20.15,01.50 Т/с “Любов та покарання”.
22.15,04.55 “Мiльйонер. Життя спочатку”.
“Калетник”.
23.45,03.15 Драма “Гра без правил”. (2
категорiя).

Iíòåð

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,17.5
0 Новини.
09.10,20.30 Т/с “Погана кров”.
11.15,12.20,03.35 Д/с “Слiдство вели...” з
Л. Каневським”.
13.25 “Судовi справи”.
14.55 “Сiмейний суд”.
15.50 “Давай одружимося в Українi”.
16.50 Т/с “Ясмiн”.
18.00,04.15 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Дельта”.
20.00 “Подробицi”.
00.40 Х/ф “Мiсiя нездiйсненна 2”. (2
категорiя).

ICTV

06.30 Т/с “Таксi”.
06.55 Т/с “Леся+Рома”.

Наш ДЕНЬ

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.
10.30,16.40 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.
23.20 Х/ф “Робокоп”. (2 категорiя).

ÑÒÁ

06.15,16.00 “Усе буде добре!”
08.00,18.20 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
09.50 Х/ф “Успiх напрокат”.
11.45 Х/ф “Попелюшка iз Запруддя”.
13.55 “Битва екстрасенсiв”.
15.00 “Звана вечеря”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.00,22.25 “Врятуйте нашу сiм`ю 2”.
23.25 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.

Íîâèé êàíàë

06.15,13.25 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”.
13.20,14.30 Kids` Time.
14.50 Т/с “Друзi”.
15.50 Шафа.
16.50,00.05 Т/с “Бальзакiвський вiк”.
19.00,23.55 Репортер.
19.15 Абзац!
21.00 Т/с “Останнiй iз Магiкян”.
22.00 Знайти Крайнього.
23.15 Т/с “Свiтлофор”. (2 категорiя).

5 êàíàë

07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,22.00
,23.00,01.00 Час новин.
07.15,08.15,08.35,19.45,22.45,23.35,03.15,
06.15 Тема/Хронiка дня.
07.20 Час економiки.
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.

Êàíàë «Óêðà¿íà»
07.00,09.00,17.00,19.00,03.00 Подiї.
07.30 Щиросердне зiзнання.
08.00 Т/с “Подружжя”.
09.10 Т/с “А снiг кружляє”.
13.00 Люблю! Чекаю!
14.00,17.20 Т/с “Слiд”.
16.00,04.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Поцiлунок!”
19.20,03.20 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Берегова охорона”, 2 i 3 с.
22.50 Х/ф “Форсаж 5”. (2 категорiя).

Ê1

06.30 “Top Shop”.
07.30 М/ф.
10.50 Х/ф “Школа виживання”.
12.50 “Шалене весiлля”.
13.50 “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 “Спiймай мене, якщо зможеш”.
00.55 Х/ф “Телеведучий”.

ÍÒÍ

07.15 Х/ф “Одиночне плавання”.
08.50,02.50 “Агенти впливу”.
09.30 “Лохотрон”.
10.00 Х/ф “Без особливих прикмет”.
11.50 Т/с “Матусю, я кiлера люблю”.
15.40 Т/с “По гарячих слiдах 2”.
19.00,01.20,04.10 “Свiдок”.
19.30 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
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 особливих справ”. (2 категорiя).

ÒÅÒ

07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/с “Шоу Гарфiлда”.
09.00,16.00 Т/с “Маленькi таємницi”.
11.00 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.
22.00 УТЕТа в Iнтернетi.
22.30 Русо туристо.
23.00 Дурнєв+1.
23.40 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).

ÒÂi

07.00 Ранковi курасани.
10.00 Автомандри.
10.30,12.40,15.45,01.00,03.30 Музичний
автомат.
11.00,17.00 Навколо свiту.
12.00,15.00,18.00,21.00,00.00 Сьогоднi.
12.10,15.15 Парламентський контроль.

Êàíàë «Óêðà¿íà»
07.00,09.00,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.30 Щиросердне зiзнання.
08.00 Т/с “Подружжя”.
09.10,13.10,17.20,21.40 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Умови контракту”, 1 i 2 с.
12.00 “Хай говорять. Мама з органiв”.
14.45 Остаточний вердикт. Убивця - продавець косметики.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Поцiлунок!”
19.20,03.50 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Берегова охорона”, 4 i 5 с.
23.20 Т/с “Мент у законi 4”, 1 i 2 с.

Ê1

06.30 “Top Shop”.
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”.

ÍÒÍ

06.45 Х/ф “Чужа гра”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
09.55 “До суду”.
11.50 Т/с “Детективи”.
12.50,19.30 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв”.
14.50,17.00 Т/с “УГРО 2”.
16.45,19.00,01.25,04.50 “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 особливих справ”. (2 категорiя).

ÒÅÒ

07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/с “Шоу Гарфiлда”.
09.00,16.00 Т/с “Маленькi таємницi”.
11.00 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.
22.00 УТЕТа в Iнтернетi.
22.30 Русо туристо.
23.15 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).

ÒÂi

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

Програма ТБ
12.20,15.25,19.35 Арт дозор.
12.25,15.30,19.30 Базар_IТ.
13.00 Aрт City.
13.30,16.30,19.00,03.00 Особлива думка.
20.00,23.00 Сьогоднi про головне.
22.00,02.00 Знак оклику з А. Шевченко.

Òîíiñ

07.00,05.00 “Ранковий еспресо”.
09.00 Генерали.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Спецрозслiдування. Учитель пiд
прицiлом.
12.45 “Таке спортивне життя. Олена
Садiвникуючи”.
13.25 “Будь у курсi!”
14.00 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 “Алло, адвокат!”
18.50,22.40 “Економiчний пульс”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Михайло Жванецький, ч. 1.
20.00 Великi битви.
21.35 Родове прокляття Надiї Кадишевої.
22.45 Поклик кровi.

20.25 Т/с “Москва. Три вокзали 6”. “Послання”. “Холодна ночiвля”.
22.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.40 Т/с “Ментовськi вiйни 6”. “Банда”, ч. 1 i 2.

Êàíàë «2+2»

06.00 М/ф.
06.50 Х/ф “Розжалуваний”.
08.45 Т/с “Я - охоронець”.
16.50 ЧУ 11 Тур. Арсенал - Севастополь.
19.00 Т/с “Меч”.
21.00 “Новини 2+2”.
21.25 “ДжеДАI”.
22.00 Х/ф “I цiлого свiту замало”.
00.30 Х/ф “Чужий проти хижака”. (3
категорiя).

Íàøå óëþáëåíå êiíî

06.30,12.30 Комедiя “Iван Бровкiн на
цiлинi”.
08.30,14.30 Драма “Дивнi чоловiки Семенової Катерини”. (16+).
11.00,17.00 Мелодрама “Зося”. (СРСР Польща). (12+).
18.30,00.30 Драма “Сентиментальний роман”. (6+).
20.30,02.30 Драма “З життя начальника
карного розшуку”. (12+).
22.30,04.30 Х/ф “Говорить Москва”. (12+).

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)

ªâðîñïîðò

08.15 “Контрольна закупiвля”.
08.50 “Жити здорово!”
09.55,02.55 “Модний вирок”.
11.15 “Час обiдати!”
11.55 “Доброго здоров`ячка!” з Г. Малаховим.
12.40,14.55 “Iстина десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20,00.10 Т/с “Хатня робiтниця”.
14.15 “Слiд”.
15.10,23.20 Т/с “Ясмiн”.
16.05 “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 “Розвiдницi”.
22.40 “Вечiрнiй Ургант”.

09.30 Мотоспортивний вiкенд.
09.45,13.45,19.15,23.30 Стрибки на лижах.
Лiтнiй Гран-Прi. Хiнценбах (Австрiя).
HS-94.
10.45,15.45 Супербайк. ЧC. США. Заїзд 2.
11.45,16.45 Спiдвей. ЧЄ. Ржежов (Польща).
14.45,01.15 Марафон. Берлiн (Нiмеччина).
18.30,00.30 Футбол. Євроголи. Журнал.
20.45 Дартс. Свiтова серiя. Сiдней
(Австралiя). Фiнал.
21.45,02.15 Оце так!
22.00 Про рестлiнг. Огляд WWE.
22.30 Про рестлiнг. Вiнтажна колекцiя.
США.

ÍÒÂ-Ñâiò

07.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”. “Заплямована репутацiя”. “Дуель”.
09.00,12.00,15.00,18.00 Сьогоднi.
09.25 Олександр Журбiн. Мелодiї на
згадку.
10.05 Ти не повiриш!
11.00 “ДНК”.
12.35 “До суду”.
13.35 Суд присяжних.
14.35,17.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
15.30 “Суд присяжних. Остаточний вердикт”.
16.40 “Справа лiкарiв”.
18.30,02.25 “Прокурорська перевiрка”.
19.35,03.35 “Говоримо i показуємо”.
10.00 Aрт City.
10.30,12.40,15.45,01.00,03.30 Музичний
автомат.
11.00,17.00 Навколо свiту.
12.10,15.15 Парламентський контроль.
12.20,15.25,19.35 Арт дозор.
12.25,15.30,19.30 Базар_IТ.
13.00 Автомандри.
13.30,16.30,19.00,03.00 Особлива думка.
14.00 Знак оклику з А. Шевченко.
20.00,23.00 Сьогоднi про головне.
22.00,02.00 “Ч/Б”.

Òîíiñ

06.30,08.30,15.00,18.30,21.00 “Служба новин “Соцiальний пульс”.
06.55,18.50,22.40 “Економiчний пульс”.
07.00,05.00 “Ранковий еспресо”.
09.00,20.00 Великi битви.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Родове прокляття Надiї Кадишевої.
12.45 “Алло, адвокат!”
13.25 “Ронiн”.
14.00 Поклик кровi.
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. Михайло
Жванецький, ч. 2.
21.35 Ромео i Джульєти наших днiв.
22.45 Продавцi чудес.

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)

08.15 “Контрольна закупiвля”.
08.50 “Жити здорово!”
09.55,02.55 “Модний вирок”.
11.15 “Час обiдати!”
11.55 “Доброго здоров`ячка!” з Г. Малаховим.
12.40,14.55 “Iстина десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20,00.10 Т/с “Хатня робiтниця”.
14.15 “Слiд”.
15.10,23.20 Т/с “Ясмiн”.
16.05 “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 “Розвiдницi”.
22.40 “Вечiрнiй Ургант”.

ÍÒÂ-Ñâiò

07.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
“Слiдами грошей”. “Пастка”.
09.00,12.00,15.00,18.00 Сьогоднi.
09.25 “Кулiнарний двобiй”.
10.25 Росiйська начинка.
11.00 Т/с “Демони”, 9 с.
12.35 “До суду”.
13.35 Суд присяжних.
14.35,17.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
15.30 “Суд присяжних. Остаточний вердикт”.
16.40 “Справа лiкарiв”.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

08.00,14.00,18.45 Новини.
08.15 Чемпiонат Iталiї. “Торiно” - “Ювентус”.
10.10 Чемпiонат Iспанiї. “Бетiс” “Вiльярреал”.
12.05 Чемпiонат Англiї. “Сандерленд” “Лiверпуль”.
14.10 Чемпiонат Iталiї. “Сассуоло” “Лацiо”.
16.00 Чемпiонат Нiмеччини. “Вердер” “Нюрнберг”.
17.50,07.05 Огляд матчiв чемпiонату Iталiї.
18.55 “Тисяча i один гол”.
19.55 Огляд матчiв чемпiонату Нiмеччини.
20.55 Огляд матчiв чемпiонату Iспанiї.
21.55 Чемпiонат Англiї. “Евертон” - “Ньюкасл”. Пряма трансляцiя.
23.55,05.20 Чемпiонат Iталiї. “Фiорентiна”
- “Парма”.
18.50,02.35 “Прокурорська перевiрка”.
20.00,03.45 “Говоримо i показуємо”.
20.55 Т/с “Москва. Три вокзали 6”. “Глиняна голова”. “Золота лихоманка”.
22.50 Т/с “Ментовськi вiйни 6”. “Банда”, ч. 3 i 4.

Êàíàë «2+2»

06.00 М/ф.
07.00 Х/ф “Фанат 2”.
09.00,21.00 “Новини 2+2”.
09.25 “ДжеДАI”.
10.00 “Шалене вiдео по-українськи”.
12.15 “Облом UA”.
13.50 Х/ф “Гарячий снiг”.
16.00 Д/ф “Броня Росiї”, 3 с.
16.50 Т/с “Меч”.
21.25 Лiга Чемпiонiв УЄФА. Селтiк - Барселона. Пряма трансляцiя.
23.45 Про Лiгу Чемпiонiв + огляд iгрового
дня.

Íàøå óëþáëåíå êiíî

06.30,12.30 Драма “Сентиментальний роман”. (6+).
08.30,14.30 Драма “З життя начальника
карного розшуку”. (12+).
10.30,16.30 Х/ф “Говорить Москва”.
(12+).
18.30,00.30 Комедiя “Одруження”.
20.30,02.30 Драма “Король Лiр”. (12+).
22.50,04.50 Детектив “Iдеальний злочин”. (12+).

ªâðîñïîðò

09.30,10.45,20.00 Оце так!
09.45 Пляжний футбол. Кубок свiту. Таїтi.
Фiнал.
11.45,16.00 Футбол. Євроголи. Журнал.
12.30,18.30 Марафон. Берлiн (Нiмеччина).
14.00 Спiдвей. ЧЄ. Ржежов (Польща).
16.45 Стрибки на лижах. Лiтнiй Гран-Прi.
Хiнценбах (Австрiя). HS-94.
21.00 Бокс. Бiй за титул чемпiона свiту за
версiєю IBF.
22.00 Бокс.
00.00 На шляху до WSOPE. Журнал.
00.05 GTA. Наступний рiвень. Автоспортивний журнал.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
08.00,14.00 Новини.
08.10,13.00 “Тисяча i один гол”.
09.10,15.05 Огляд матчiв чемпiонату
Нiмеччини.
10.10,16.05 Огляд матчiв чемпiонату
Iспанiї.
11.10 Чемпiонат Iспанiї. “Гранада” “Атлетiк”.
14.10 Огляд матчiв чемпiонату Iталiї.
17.00 Огляд матчiв чемпiонату Англiї.
18.00 Лiга чемпiонiв. “Зенiт” - “Аустрiя”.
Пряма трансляцiя.
21.30 Лiга чемпiонiв. “Арсенал” - “Наполi”.
Пряма трансляцiя.
23.45,06.55 Огляд матчiв Лiги чемпiонiв.

Наш ДЕНЬ

Програма ТБ
2 жовтня

Середа
УТ-1
07.20 Країна on-line.
07.25 Ера бiзнесу.
07.35 Д/ф “А. Самохiна. Самотнiсть королеви”.
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.
10.15,17.20 Т/с “Монте Крiсто”, 2 с.
11.05 Нехай Вам буде кольорово!
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.50,21.30 Дiловий свiт.
12.25 Формула захисту.
12.35 Т/с “Визволення”, 2 с.
14.10 Свiтло.
14.30 Рояль в кущах.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Крок до зiрок.
16.35 Т/с “Таємниця старого мосту”, 2 с.
18.40 Фiнансова перспектива.
19.10 Про головне.
19.30 Т/с “Москва. Три вокзали”, 2 с.
20.30,21.45 Фестиваль пiснi в Коблево.
20.50 Мегалот.
21.40 Свiт спорту.
23.50 Х/ф “Бомж”, 3 с.

Êàíàë “1+1”

06.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
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 додому”.
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”.
20.15,02.00 Т/с “Любов та покарання”.
22.15,04.50 “Територiя обману”.
23.40 “Тачки 2”.

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.
13.15,22.10 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.40,20.10 Т/с “Морськi дияволи”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.20 Х/ф “Робокоп 2”. (2 категорiя).
01.45 Кримiнальний облом.

ÑÒÁ

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)

06.15,13.25 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”.
13.20,14.30 Kids` Time.
14.50 Т/с “Друзi”.
15.55 Шафа.
16.50,00.20 Т/с “Бальзакiвський вiк”.
19.00,00.10 Репортер.
19.15 Абзац!
21.00 Т/с “Останнiй iз Магiкян”.
22.00 Т/с “Свiтлофор”. (2 категорiя).

08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
10.00 “До суду”.
12.00 Т/с “Детективи”.
13.00,19.30 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
14.50,17.00 Т/с “УГРО 2”.
16.45,19.00,01.25,03.25 “Свiдок”.
21.30 Т/с “Елементарно”. (2 категорiя).
22.30 Т/с “CSI: Нью-Йорк 9”. (2 категорiя).
23.30 Т/с “Забутi”. (2 категорiя).
00.30 Т/с “Закон i порядок. Вiддiл особливих справ”. (2 категорiя).
01.55 “Речовий доказ”.

08.15 “Контрольна закупiвля”.
08.50 “Жити здорово!”
09.55,02.55 “Модний вирок”.
11.15 “Час обiдати!”
11.55 “Доброго здоров`ячка!” з Г. Малаховим.
12.40,14.55 “Iстина десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20,00.10 Т/с “Хатня робiтниця”.
14.15 “Слiд”.
15.10,23.20 Т/с “Ясмiн”.
16.05 “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 “Розвiдницi”.
22.40 “Вечiрнiй Ургант”.

5 êàíàë

07.00,09.00,17.00,19.00,03.55 Подiї.
07.30 Щиросердне зiзнання.
08.00 Т/с “Подружжя”.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

3 жовтня

Четвер
07.20
07.25
07.30
07.35

Ера будiвництва.
Країна on-line.
Ера бiзнесу.
Д/ф “Є. Весник. Все не так, як у
людей”.
08.45 Кориснi поради.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25,16.35 Т/с “Таємниця старого мосту”, 3 с.
10.10,17.20 Т/с “Монте Крiсто”, 3 с.
11.00 Нехай Вам буде кольорово!
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.50,21.30 Дiловий свiт.
12.25 Т/с “Визволення”, 3 с.
14.40 Книга.ua.
15.15 Euronews.
15.20 Дiловий свiт. Агросектор.
15.25 Українська пiсня.
16.10 Д/ф “Життя за протоколом”.
18.40 Фiнансова перспектива.
19.10 Останнє попередження.
19.30 Т/с “Москва. Три вокзали”, 3 с.
20.30,21.45 Фестиваль пiснi в Коблево.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.40 Свiт спорту.
23.50 Х/ф “Бомж”, 4 с.

Êàíàë “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 додому”.
11.00 Комедiя “Карамель”.
13.00,04.15 “Не бреши менi 4”.
14.00,05.05 “Росiйськi сiмейнi драми”.
15.05 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
16.45,03.50 “ТСН. Особливе”.
19.30 “Телевiзiйна Служба Новин”.
20.15,02.20 Т/с “Любов та покарання”.
22.15 “Кохання без кордонiв”.

Iíòåð

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,17.5
0 Новини.
09.10,20.30 Т/с “Погана кров”.
11.15,12.20,03.30 Д/с “Слiдство вели...” з
Л. Каневським”.
13.25 “Судовi справи”.
14.55 “Сiмейний суд”.
15.50 “Давай одружимося в Українi”.
16.50 Т/с “Ясмiн”.
18.00,04.10 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Дельта”.
20.00 “Подробицi”.
00.40 Х/ф “Мiсiя нездiйсненна 4: Протокол Фантом”. (2 категорiя).

ICTV
06.40
07.00
07.45
08.45

Т/с “Таксi”.
Т/с “Леся+Рома”.
Провокатор.
Факти. Ранок.

06.30,08.30,15.00,18.30,21.00 “Служба новин “Соцiальний пульс”.
06.55,18.50,22.40 “Економiчний пульс”.
07.00,05.00 “Ранковий еспресо”.
09.00,20.00 Великi битви.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Ромео i Джульєти наших днiв.
12.45 “Соцiальний статус: ваша пенсiя”.
13.15 “Цивiлiзацiя Incognita”.
14.00 Продавцi чудес.
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 “Алло, адвокат!”
19.00 В гостях у Д. Гордона. Олег Мiтяєв.
21.35 Анатолiй Папанов. Зворотний бiк
слави.
22.45 Буран. Сузiр`я Вовка.

ÍÒÍ

Íîâèé êàíàë

06.40 Т/с “Таксi”.
07.00 Т/с “Леся+Рома”.
07.45 Четверта вежа.

УТ-1

Òîíiñ

06.30 “Top Shop”.
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”.

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,17.5
0 Новини.
09.10,20.30 Т/с “Погана кров”.
11.15,12.20,03.35 Д/с “Слiдство вели...” з
Л. Каневським”.
13.25 “Судовi справи”.
14.55 “Сiмейний суд”.
15.50 “Давай одружимося в Українi”.
16.50 Т/с “Ясмiн”.
18.00,04.15 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Дельта”.
20.00 “Подробицi”.
00.40 Х/ф “Мiсiя нездiйсненна 3”.

ICTV

Ê1

13.00 World Stories. Мiжнароднi кореспонденти.
13.30,16.30,19.00,03.00 Особлива думка.
14.00 “Ч/Б”.
20.00,23.00 Сьогоднi про головне.
22.00,02.00 Homo sapiens.

06.40,16.00 “Усе буде добре!”
08.25,18.20 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
10.00 “Зоряне життя. Розмiр не має значення”.
10.55 “Врятуйте нашу сiм`ю 2”.
13.55 “Битва екстрасенсiв”.
15.00 “Звана вечеря”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.00,22.40 “МайстерШеф 3”.
00.55 Т/с “Доктор Хаус”.

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.
07.15,08.15,08.35,19.45,23.35,03.15,06.15
Тема/Хронiка дня.
07.20 Час економiки.
07.40 Автопiлот-новини.
07.45,18.20,23.40,00.20,06.20 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 Простiр iдей.
16.35 Експати.
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.

Iíòåð

09.10,13.10,17.20,21.00 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Умови контракту”, 3 i 4 с.
12.00 “Хай говорять. Праонука Брежнєва
живе в психлiкарнi”, ч. 1.
14.45 Остаточний вердикт. Убита вагiтна
вихователька.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Поцiлунок! Нова iсторiя”.
19.20,04.15 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Берегова охорона”, 6 с.
21.30 Футбол. Лiга чемпiонiв “Шахтар Манчестер Юнайтед”.
23.50 Т/с “Мент у законi 4”, 4 i 5 с.
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09.15,19.25 Надзвичайнi новини.
10.10,13.00 Анекдоти по-українськи.
10.30,16.40 Т/с “Лiтєйний”.
12.45 Факти. День.
13.15,22.10 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.40,20.10 Т/с “Морськi дияволи”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.20 Х/ф “Робокоп 3”. (2 категорiя).
01.35 Кримiнальний облом.

ÑÒÁ

06.40,16.00 “Усе буде добре!”
08.35,18.20 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
10.00 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.
13.55 “Битва екстрасенсiв”.
15.00 “Звана вечеря”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.00,22.40 “Зваженi i щасливi 3”.
00.45 Т/с “Доктор Хаус”.

Íîâèé êàíàë

06.15,13.25 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”.
13.20,14.30 Kids` Time.
14.50 Т/с “Друзi”.
15.50 Шафа.
16.50,00.15 Т/с “Бальзакiвський вiк”.
19.00,00.05 Репортер.
19.15 Абзац!
21.00 Т/с “Останнiй iз Магiкян”.
22.00 Т/с “Свiтлофор”. (2 категорiя).

5 êàíàë

07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,22.00,
23.00,01.00 Час новин.
07.15,08.15,19.45,22.45,23.35,03.15,06.15
Тема/Хронiка дня.
07.20 Час економiки.
07.40 Автопiлот-новини.
07.45,18.20,23.40,00.20,06.20 Час спорту.
08.35 Драйв-новини.
08.45 Трансмiсiя-новини.
10.10,10.35,11.15,12.15,20.00,01.15,01.35,0
5.00,05.35 Час. Пiдсумки дня.
16.35,02.40,04.40 Життя цiкаве.
17.35 Акцент.
18.35 Лiсовий патруль.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.30 Час новин, 2 блок.
21.40,03.00,04.00 Час-Тайм.
22.10 Реальний сектор.
23.25 Crime News.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

07.00,09.00,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.30 Щиросердне зiзнання.
08.00 Т/с “Подружжя”.
09.10,13.10,17.20,22.00 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Умови контракту”, 5 i 6 с.
12.00 “Хай говорять. Праонука Брежнєва
живе в психлiкарнi”, ч. 2.
14.45 Остаточний вердикт. Квартирнi
афери.

ÒÅÒ

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 “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.
22.00 УТЕТа в Iнтернетi.
22.30 Русо туристо.
23.15 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).
00.20 Чортицi в спiдницях.

ÒÂi

06.00,12.00,15.00,18.00,21.00,00.00
Сьогоднi.
07.00 Ранковi курасани.
10.00 Приватнi новини.
10.30,12.40,15.45,01.00,03.30 Музичний
автомат.
11.00,17.00 Навколо свiту.
12.10,15.15 Парламентський контроль.
12.20,15.25,19.35 Арт дозор.
12.25,15.30,19.30 Базар_IТ.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Поцiлунок! Нова iсторiя”.
19.20,03.50 “Говорить Україна”.
19.50 Футбол. Лiга Європи “Рапiд - Динамо Київ”.
23.20 Т/с “Мент у законi 4”, 7 i 8 с.

Ê1

06.30 “Top Shop”.
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”.

ÍÒÍ

08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
10.00 “До суду”.
12.00 Т/с “Детективи”.
13.00,19.30 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
14.55,17.00 Т/с “УГРО 3”.
16.45,19.00,01.25,03.25 “Свiдок”.
21.30 Т/с “Елементарно”. (2 категорiя).
22.30 Т/с “CSI: Нью-Йорк 9”. (2 категорiя).
23.30 Т/с “Забутi”. (2 категорiя).
00.30 Т/с “Закон i порядок. Вiддiл особливих справ”. (2 категорiя).

ÒÅÒ

07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/с “Шоу Гарфiлда”.
09.00,16.00 Т/с “Маленькi таємницi”.
11.00 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.
22.00 УТЕТа в Iнтернетi.
22.30 Русо туристо.
23.15 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).
00.20 Чортицi в спiдницях.

ÒÂi

06.00,12.00,15.00,18.00,21.00,00.00
Сьогоднi.
07.00 Ранковi курасани.
10.00 ЖИВЯком.
10.30,12.40,15.45,01.00,03.30 Музичний
автомат.
11.00,17.00 Навколо свiту.
12.10,15.15 Парламентський контроль.
12.20,15.25,19.35 Арт дозор.
12.25,15.30,19.30 Базар_IТ.
13.00 Приватнi новини.
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.

ÍÒÂ-Ñâiò

07.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”. “Помилочка вийшла”. “Вiд себе не втекти”.
09.00,12.00,15.00,18.00 Сьогоднi.
09.25 Квартирне питання.
10.30 “Поїдемо, поїмо!”
11.00 Т/с “Демони”, 10 с.
12.35 “До суду”.
13.35 Суд присяжних.
14.35,17.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
15.30 “Суд присяжних. Остаточний вердикт”.
16.40 “Справа лiкарiв”.
18.30,02.25 “Прокурорська перевiрка”.
19.35,03.35 “Говоримо i показуємо”.
20.25 Т/с “Москва. Три вокзали 6”.
“Цiнний свiдок”. “Падiння”.
22.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.40 Т/с “Ментовськi вiйни 6”. “Виконавець бажань”, ч. 1 i 2.
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08.35 Про Лiгу Чемпiонiв. Дайджест.
09.00,21.00 “Новини 2+2”.
09.25,21.25 “ДжеДАI”.
10.00 Лiга Чемпiонiв УЄФА. Аякс - Мiлан.
12.00 “Шалене вiдео по-українськи”.
12.15 “Облом UA”.
13.45 Х/ф “Оскаженiлий автобус”.
16.00 Д/ф “Броня Росiї”, 4 с.
16.50 Т/с “Меч”.
22.00 Х/ф “Орел дев`ятого легiону”. (2
категорiя).

Íàøå óëþáëåíå êiíî

06.30,12.30 Комедiя “Одруження”.
08.30,14.30 Драма “Король Лiр”. (12+).
10.50,16.50 Детектив “Iдеальний злочин”. (12+).
18.30,00.30 Муз. фiльм “Аплодисменти,
аплодисменти...” (6+).
19.55,01.55 Х/ф “Нам не дано передбачити...” (16+).
20.30,02.30 Х/ф “Викрадення “Савойї”.
(СРСР - Польща - Болгарiя). (12+).
22.30,04.30 Драма “Чоловiча розмова”.
(12+).

ªâðîñïîðò

09.30 Автоспортивний журнал.
09.45 GTA. Наступний рiвень. Автоспортивний журнал.
10.00 Автоспорт. Свiтова серiя Рено.
Огляд.
10.30,22.00 Пляжний футбол. Кубок свiту.
Таїтi. Фiнал.
11.30,21.00 Оце так!
12.30 Стрибки на лижах. Лiтнiй Гран-Прi.
Хакуба (Японiя). HS-131.
13.30 Стрибки на лижах. Лiтнiй Гран-Прi.
Алмати (Казахстан). HS-140.
14.30,19.00,01.30 Стрибки на лижах.
Лiтнiй Гран-Прi. Хiнценбах (Австрiя).
HS-94.
15.45 Футбол. Молодiжна Лiга Чемпiонiв.
Груповий етап. Манчестер Юнайтед - Байєр Леверкузен.
16.45,00.30 Футбол. Молодiжна Лiга
Чемпiонiв. Груповий етап. Манчестер Сiтi - Баварiя Мюнхен.
22.45,00.25 Вибране по середах. Журнал.
22.50 Новини кiнного спорту.
22.55 Гольф. Європейський тур. Dunhill
Championship.
23.25 Гольф. Європейський тур. Жiнки.
23.40 Новини гольфу.
23.45 Вiтрильний спорт. ЧC. Rolex Farr 40.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

06.00 М/ф.
06.25 Х/ф “Гарячий снiг”.

08.00 Новини.
08.10 Лiга чемпiонiв. “Зенiт” - “Аустрiя”.
10.10 Лiга чемпiонiв. “Аякс” - “Мiлан”.
12.05 Лiга чемпiонiв. “Селтiк” - “Барселона”.
14.05,04.25 Огляд матчiв чемпiонату Англiї.
15.00 Лiга чемпiонiв. “Боруссiя” (Дор.) “Марсель”.
17.00,23.40,07.25 Огляд матчiв Лiги
чемпiонiв.
18.00 Лiга чемпiонiв. ЦСКА - “Вiкторiя”.
Пряма трансляцiя.
21.30 Лiга чемпiонiв. “Ман. Сiтi” - “Баварiя”.
Пряма трансляцiя.

Òîíiñ

Êàíàë «2+2»

06.30,08.30,15.00,18.30,21.00 “Служба новин “Соцiальний пульс”.
06.55,18.50,22.40 “Економiчний пульс”.
07.00,05.00 “Ранковий еспресо”.
09.00 Великi битви.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Анатолiй Папанов. Зворотний бiк
слави.
12.45 “Алло, адвокат!”
13.15 “Щоденник для батькiв”.
14.00 Буран. Сузiр`я Вовка.
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. Валерiй
Кур, ч. 1.
20.00 Втеча з раю.
21.35 Роман на знiмальному майданчику.
22.45 Дiти-екстрасенси.

06.00 М/ф.
06.20 Х/ф “Оскаженiлий автобус”.
08.35 Про Лiгу Чемпiонiв. Дайджест.
09.00,21.00 “Новини 2+2”.
09.25,21.25 “ДжеДАI”.
10.00 “Шалене вiдео по-українськи”.
12.15 “Облом UA”.
13.55 Х/ф “Подвiйний обгiн”.
16.00 Д/ф “Броня Росiї”, 5 с.
16.50 Т/с “Меч”.
20.00 Т/с “Лiнiйний вiддiл”. (2 категорiя).
22.00 Лiга Європи УЄФА. Днiпро Фiорентина. Пряма трансляцiя.

Êàíàë «2+2»

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)

08.15 “Контрольна закупiвля”.
08.50 “Жити здорово!”
09.55,02.55 “Модний вирок”.
11.15 “Час обiдати!”
11.55 “Доброго здоров`ячка!” з Г. Малаховим.
12.40,14.55 “Iстина десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20 Т/с “Хатня робiтниця”.
14.15 “Слiд”.
15.10,23.50 Т/с “Ясмiн”.
16.05 “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 “Розвiдницi”.
22.40 “1993. Осiнь у вогнi”.

ÍÒÂ-Ñâiò

07.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
“Сiмейнi узи”. “П`ять хвилин до закриття”.
09.00,12.00,15.00,18.00 Сьогоднi.
09.25 Дачна вiдповiдь.
10.30 “Медичнi таємницi”.
11.00 Т/с “Демони”, 11 с.
12.35 “До суду”.
13.35 Суд присяжних.
14.35,17.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
15.30 “Суд присяжних. Остаточний вердикт”.
16.40 “Справа лiкарiв”.
18.50,03.05 “Прокурорська перевiрка”.
20.00,04.10 “Говоримо i показуємо”.
20.55 Т/с “Москва. Три вокзали 6”. “Потяг
йде в депо”. “За все треба платити”.
22.55 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
23.20 Т/с “Ментовськi вiйни 6”. “Виконавець бажань”, ч. 3 i 4.

Íàøå óëþáëåíå êiíî

06.30,12.30 Муз. фiльм “Аплодисменти,
аплодисменти...” (6+).
07.55,13.55 Х/ф “Нам не дано передбачити...” (16+).
08.30,14.30 Х/ф “Викрадення “Савойї”.
(СРСР - Польща - Болгарiя). (12+).
10.30,16.30 Драма “Чоловiча розмова”.
(12+).
18.30,00.30 Мелодрама “Французький
вальс”. (6+).
20.30,02.30 Х/ф “Юнiсть Петра”. (12+).
22.50,04.50 Драма “Бармен iз “Золотого
якоря”. (12+).

ªâðîñïîðò

09.30 Стрiльба з лука. Кубок свiту. Фiнал.
Огляд.
10.00,14.00,19.15,00.00 Футбол. Молодiжна
Лiга Чемпiонiв. Груповий етап. Манчестер Сiтi - Баварiя Мюнхен.
11.30 Стрибки на лижах. Лiтнiй Гран-Прi.
Хакуба (Японiя). HS-131.
12.15 Стрибки на лижах. Лiтнiй Гран-Прi.
Алмати (Казахстан). HS-140.
13.00,15.30 Стрибки на лижах. Лiтнiй ГранПрi. Хiнценбах (Австрiя). HS-94.
16.30,20.15,23.00,01.30 Стрибки на лижах. Лiтнiй Гран-Прi. Клiнгенталь
(Нiмеччина). HS-140.
18.15 Оце так!
21.00 Бойовi мистецтва. Суперкомбат. Новi
герої. (16+).
22.00 Бойовi мистецтва. Тотальний нокаут. (16+).

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

08.00,14.10 Новини.
08.10 Лiга чемпiонiв. ЦСКА - “Вiкторiя”.
10.10 Лiга чемпiонiв. “Ювентус” - “Галатасарай”.
12.10 Лiга чемпiонiв. “Шахтар” - “Ман.
Юнайтед”.
14.20 “Bundesliga Special”. Хосеп
Гвардiола.
14.50 Лiга чемпiонiв. “Реал” - “Копенгаген”.
16.55 Огляд матчiв Лiги чемпiонiв.
17.30,21.25 “Свiт англiйської Прем`єрлiги”.
18.00 Лiга Європи. “Кубань” - “Валенсiя”.
Пряма трансляцiя.
21.55 Лiга Європи. “Днiпро” - “Фiорентiна”.
Пряма трансляцiя.
00.30 Лiга Європи. “Рапiд” - “Динамо”
(Київ).
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П’ятниця
УТ-1
07.20 Країна on-line.
07.40 Ера бiзнесу.
07.45 Хочу все знати.
08.20 Ексклюзивне iнтерв`ю.
08.45 Кориснi поради.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25,16.35 Т/с “Таємниця старого мосту”, 4 с.
10.10,17.20 Т/с “Монте Крiсто”, 4 с.
11.00 Нехай Вам буде кольорово!
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.30 Дiловий свiт.
12.25 Т/с “Визволення”, 4 i 5 с.
15.15 Euronews.
15.20 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 “Вiра. Надiя. Любов”.
18.35 Фiнансова перспектива.
19.05 Т/с “Москва. Три вокзали”, 4 с.
19.55 “Надвечiр`я”.
21.40 Фольк-music.
23.50 Х/ф “Бомж”, 5 с.

Êàíàë “1+1”

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

Iíòåð

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,17.
50 Новини.
09.10 Т/с “Погана кров”.
11.15,12.20,03.50 Д/с “Слiдство вели...”
з Л. Каневським”.
13.25 “Судовi справи”.
14.55 “Сiмейний суд”.
15.50 “Давай одружимося в Українi”.
16.45 Т/с “Хатня робiтниця”.
18.00 Х/ф “Ванька”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Шустер Live”.
00.40 Х/ф “Дiм для двох”.

ICTV

06.25 Т/с “Таксi”.
06.50 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.
13.15,22.10 Т/с “Прокурорська
перевiрка”.
14.40,20.10 Т/с “Морськi дияволи”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.35 Максимум в Українi.
00.00 Х/ф “Сталь”. (2 категорiя).

ÑÒÁ

06.10 Х/ф “Не можу сказати “прощавай”.
07.45,18.20 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
09.10,16.00 Х/ф “Жiнка бажає знати”.
15.00 “Звана вечеря”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.00,22.40 “Танцюють всi! 6”.
00.10 “Куб 4”.

Íîâèé êàíàë

06.15,13.25 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”.
13.20,14.30 Kids` Time.
14.50 Т/с “Друзi”.
15.50 Шафа.
16.45,00.20 Т/с “Бальзакiвський вiк”.
19.00,00.10 Репортер.
19.15 Абзац!
21.00 Т/с “Останнiй iз Магiкян”.
22.00 Т/с “Свiтлофор”. (2 категорiя).

5 êàíàë

Êàíàë «Óêðà¿íà»

06.00 Т/с “Злочин буде розкрито”, 30 с.
07.00,09.00,17.00,19.00,03.00 Подiї.
07.30 Щиросердне зiзнання.
08.00 Т/с “Подружжя”.
09.10,13.00,17.20,21.40 Т/с “Слiд”.

5 жовтня

УТ-1

ICTV

06.20 Концерт Г. Кричевського “Календарна осiнь”.
08.15 Олiмпiйський виклик.
08.30 Панянка та кулiнар.
09.00 Життя на рiвних.
09.10 Православний вiсник.
09.40 Хто в домi хазяїн?
10.05 Не вiр худому кухарю.
10.35 В гостях у Д. Гордона.
11.30 Театральнi сезони.
12.30 Криве дзеркало.
14.10 Погода.
14.15 Золотий гусак.
14.40 Фестиваль пiснi в Коблево.
16.45 Концертна програма до Дня вчителя.
18.25 Футбол. Чемпiонат України.
Прем`єр-лiга. “Шахтар” (Донецьк)
- “Арсенал” (Київ).
19.25 В перервi - Погода.
20.35 Слово регiонам.
20.45 Кабмiн: подiя тижня.
20.55 Мегалот.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Без цензури.
21.55 Українська пiсня.
23.10 Концерт М. Поплавського до Дня
вчителя.

06.35
08.30
09.40
10.20
11.25
11.45
12.05
12.30
18.45
19.00

08.00 “Свiтське життя”.
09.00 “Хто там?”
10.00 М/ф “Енгрi бердс”.
10.05,04.55 “Свiт навиворiт 2: Iндiя”.
11.10 “Чотири весiлля”.
12.45 “Операцiя Краса”.
14.15 “Мiняю жiнку 5”.
15.50 “Сказочная Русь”.
16.30 “Хочу в ВIА Гру”.
18.30 “Розсмiши комiка 4”.
19.30,05.40 “ТСН”.
20.00 Комедiя “Люди в чорному”.
22.10 Комедiя “Люди в чорному 2”.
00.05 Бойовик “Час вiдьом”. (2 категорiя)

Iíòåð

06.05 “Шустер Live”.
10.00,00.30 Д/ф “Кличко. Українська
мрiя”.
11.00 Х/ф “Ванька”.
12.55 Х/ф “Ася”.
14.55 “Юрмала”.
16.50 Т/с “Шлюб за заповiтом 3: Танцi
на вугiллi”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “В. Кличко - О. Повєткiн. Бокс
на Iнтерi”.
01.15 Т/с “Кремiнь”, 1-4 с. (2 категорiя).

10.00 Т/с “Умови контракту”.
14.45 Остаточний вердикт. Сестра вбиває всiх потенцiйних наречених
своєї сестри.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Поцiлунок! Нова iсторiя”.
19.20,03.20 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Берегова охорона”, 7 i 8 с.
23.20 Т/с “Ментовськi вiйни 7”. (2
категорiя).

Ê1

06.30 “Top Shop”.
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”.
22.40 “Три сестри”.
23.00 “Лямур Тужур”.
00.00 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”.

ÍÒÍ

08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Т/с “Повернення Турецького”.
12.45 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
14.50,17.00 Т/с “УГРО 3”.
16.45,19.00,03.30 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Днiпровський рубiж”.
22.20 Х/ф “Марш-кидок”.
00.30 Х/ф “Катала”. (2 категорiя).

ÒÅÒ

007.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.0
0,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,22.
00,01.00 Час новин.
07.15,08.15,08.35,19.45,22.40,03.15,06.1
5 Тема/Хронiка дня.
07.20 Час економiки.
07.40 Автопiлот-новини.
07.45,18.20,00.20,06.20 Час спорту.
08.45 Трансмiсiя-новини.
10.10,10.35,11.15,11.35,12.15,20.00,01.1
5,01.35,05.00,06.00 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.
00.35 Тема/Хронiка тижня.

Субота

Êàíàë “1+1”

Наш ДЕНЬ

Т/с “Морськi дияволи”.
Зiрка YouTube.
Дача.
Квартирне питання.
За кермом.
Недолуга країна.
Наша Russia.
Т/с “Небо у вогнi”, 7-12 с.
Факти. Вечiр.
Надзвичайнi новини. Пiдсумки з
К. Стогнiєм.
20.00 Х/ф “Суддя Дредд”.
22.00 Х/ф “Суддя Дредд 3D”. (2
категорiя).
00.00 Х/ф “Вавiлон Н.Е.”

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 “Та, що говорить з привидами”.
12.50 Гарячi мамусi.
13.55 Богиня шопiнгу.
18.15 Моду народу.
19.00 Iкона стилю.
20.15 Х/ф “Викрутаси”.
22.30 Русо туристо.
23.15 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).
00.20 Чортицi в спiдницях.

ÒÂi

06.00,08.30,12.00,15.00,18.00,21.00,00.0
0 Сьогоднi.
07.00 “Ч/Б”.
08.00,10.30,12.40,15.45,01.00,03.30 Музичний автомат.
09.30 Автомандри.
10.00 Приватнi новини.
11.00,17.00 Навколо свiту.
12.10,15.15 Парламентський контроль.
12.20,15.25,19.35 Арт дозор.
17.35 Феєрiя мандрiв.
19.35 Машина часу.
20.35,01.40 Кабiнети.
21.10,00.35,05.15 Велика полiтика.
21.35,03.00 Вiкно до Америки.
22.00 Експати.
22.35 Майстер-клас iз Наталкою Фiцич.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

06.10 Т/с “Берегова охорона”, 4 с.
07.00,19.00,03.15 Подiї.
07.10 Х/ф “Брехун, брехун”.
08.55 Т/с “Iнтерни”, 163 с.
09.20 Т/с “Iнтерни”, 87 i 88 с.
11.00 1 за 100 годин.
12.00 Т/с “Умови контракту 2”, 2 i 3 с.
15.00 Т/с “Умови контракту 2”, 4 i 5 с.
16.25,04.55 Т/с “Третя свiтова”, 1 i 2 с.
19.20 Т/с “Третя свiтова”.
21.20 Х/ф “45 секунд”.
23.25 Х/ф “Лiсовик 2”.

ÑÒÁ

Ê1

06.30 Х/ф “Варвара краса - довга коса”.
08.00 “Караоке на Майданi”.
09.00 “Їмо вдома”.
10.40 “Зваженi i щасливi 3”.
15.10 “Танцюють всi! 6”.
19.00 “Х-фактор 4”.
21.45 Х/ф “Москва сльозам не вiрить”.
00.50 “Детектор брехнi 4”.

06.30
07.30
09.00
10.25
12.10
14.00
15.50
16.45
17.50
19.35
21.40
00.20

Íîâèé êàíàë
08.10
09.10
10.50
12.00
13.00
14.15
15.20
18.00
20.00
22.40
00.50

М`ясорУПка.
Уральськi пельменi.
Шурочка.
Рудi.
Знайди Крайнього.
Дорослi, як дiти.
Т/с “Воронiни”.
М/ф “Валл-I”.
Х/ф “Парк Юрського перiоду”.
Х/ф “Убити Бiлла”. (2 категорiя).
Х/ф “Помутнiння”. (2 категорiя).

5 êàíàë

07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00
,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.0
0,20.00,21.00,23.00,01.00,02.00,04.
00,05.00,06.00 Час новин.
07.20,08.25,22.25,23.20,00.15,03.35
Бiзнес-час.
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.

“Top Shop”.
М/ф.
М/с “Рожева пантера i друзi”.
М/ф “Роги та копита”.
Х/ф “Вiдьми-близнючки”.
Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
“Шалене весiлля”.
“Спецiя”.
Т/с “Моя прекрасна няня”.
“Вечiрнiй квартал”.
Т/с “Надприродне”. (2 категорiя).
Х/ф “Поцiлуночок”. (2 категорiя).

ÍÒÍ

08.00 Т/с “Повернення Турецького”.
11.30 “Речовий доказ”. У тенетах розпусти.
12.00 “Головний свiдок”.
13.00 “Випадковий свiдок”.
13.40 “Правда життя. Професiйнi байки
рятувальникiв”.
14.10 Т/с “Далекобiйники”.
18.00 “Легенди шансону”.
19.00 Т/с “Таємницi слiдства 9”.
23.00 “Таємницi кримiнального свiту”.
Громовiдвiд.
23.25 Т/с “Кримiналiсти: мислити як злочинець”. (2 категорiя).

ÒÅÒ
07.35
08.00
08.35
09.00
09.40
10.05
10.40
11.00
12.40
14.05
15.55
17.55
20.00
22.00
23.00

Малята-твiйнята.
Телепузики.
М/с “Смiшарики. Пiн-код”.
Мультик з Лунтiком.
М/с “Даша-дослiдниця”.
М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
М/с “Фiксики”.
М/ф “Незнайка на Мiсяцi”.
Обережно, дiти!
М/ф “Дiномама”.
Х/ф “Джордж iз джунглiв”.
Х/ф “Викрутаси”.
Вiталька.
Пiвденне Бутово.
Т/с “Американська iсторiя жаху.
Притулок”. (3 категорiя).

Програма ТБ
12.25,15.30,19.30 Базар_IТ.
13.00 ЖИВЯком.
13.30,16.30,19.00,03.00 Особлива думка.
14.00 Третiй дзвiнок.
20.00,23.00 Сьогоднi про головне.
22.00,02.00,04.30 Музика для дорослих.

Òîíiñ

06.30,08.30,15.00,18.30,21.00 “Служба
новин “Соцiальний пульс”.
06.55,18.50,22.40 “Економiчний пульс”.
07.00,05.00 “Ранковий еспресо”.
09.00 Втеча з раю.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Роман на знiмальному майданчику.
12.45 “Соцiальний статус: вашi права i
пiльги”.
14.00 Дiти-екстрасенси.
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 “Алло, адвокат!”
19.00 В гостях у Д. Гордона. Валерiй
Кур, ч. 2.
20.00 Подвиг Гастелло. Правда i вигадка.
21.35 Любовнi трикутники.
22.45 Надлюдина.

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)
08.15
08.50
09.55
11.15
11.55

“Контрольна закупiвля”.
“Жити здорово!”
“Модний вирок”.
“Час обiдати!”
“Доброго здоров`ячка!” з Г. Малаховим.
12.40,14.55 “Iстина десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20 Т/с “Хатня робiтниця”.
14.15 “Слiд”.
15.10 “За i проти”.
16.05 “Чекай на мене”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.45 “Людина i закон”.
18.55 “Поле чудес”.
20.00 “Час”.
20.30 “Вежа”.
22.50 “Вечiрнiй Ургант”.
23.45 Х/ф “Драйв”.

ÍÒÂ-Ñâiò

07.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”. “Виграш”. “Скарби генерала”.
09.00,12.00,15.00,18.00 Сьогоднi.
09.25 “Очна ставка”.
10.25 Рятувальники.
11.00 Т/с “Демони”, 12 с.
12.35 “До суду”.
13.35 Суд присяжних.
14.35,17.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
15.30 “Суд присяжних. Остаточний вердикт”.
16.40 “Справа лiкарiв”.
18.35 “Прокурорська перевiрка”.
19.45 “Говоримо i показуємо”.

ÒÂi
06.00 Сьогоднi.
07.00 Homo sapiens.
08.00,01.00,04.00 Музичний автомат.
09.00,16.00 Iсторичнi хронiки з М.
Сванiдзе. 1942р. К. Шульженко.
10.00,17.00 Навколо свiту.
11.00,19.30 Приватнi новини.
11.30,19.00 Автомандри.
12.00 Х/ф “Четверо похоронiв i одне
весiлля”.
14.00 Знак оклику з А. Шевченко.
15.00,23.00 Музика для дорослих.
18.00 ЖИВЯком.
18.30 World Stories. Мiжнароднi кореспонденти.
20.00 Х/ф “Вiдв`язнi канiкули”.
22.00,02.00 Третiй дзвiнок.
00.00 “Ч/Б”.

Òîíiñ

08.00 “Служба новин “Соцiальний пульс”.
08.25,18.55,21.00 “Погода”.
09.00 Подвиг Гастелло. Правда i вигадка.
10.00 “Свiтськi хронiки”.
10.55 Х/ф “Страх висоти”.
13.30 За сiм морiв.
14.00 Надлюдина.
15.00 Д/с “Дика Аравiя”.
16.00,00.15 Д/с “Народженi вбивати”.
16.50,05.25 “Ронiн”.
17.35 “Щоденник для батькiв”.
18.15,05.50 “Цивiлiзацiя Incognita”.
18.30,05.00 “Соцiальний пульс вихiдних”.
19.00 Генерали.
20.00 Промислова революцiя.
21.05 Тихi зiрки Бориса Васильєва.
22.05 Х/ф “Серця чоловiкiв”. (2
категорiя).

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)
07.30
07.55
08.45
09.15
09.55

“Смiшарики. Новi пригоди”.
“Розумницi i розумники”.
“Слово пастиря”.
“Смак”.
“Iнна Чурикова. “Не принцеса! Королева!!!”
11.15 “Iдеальний ремонт”.
12.25 “Льодовиковий перiод”.
15.35,17.15 Т/с “Робiнзон”.
17.00 Вечiрнi новини.
18.05 “Вгадай мелодiю”.
18.40 “Хвилина слави. Дорога на Олiмп!”
20.00 “Час”.
20.20 “Сьогоднi увечерi”.
22.10 Комедiя “Ширлi-Мирлi”.

ÍÒÂ-Ñâiò

07.00,09.00,12.00 Сьогоднi.
07.20 Огляд.
07.55 Головна дорога.
08.25 “Готуємо з Олексiєм Зимiним”.
09.25 Росiйська начинка.
09.55 “Кулiнарний двобiй”.
10.55 Квартирне питання.
12.30 “Я худну”.

20.40 Д/ф “Бiлий дiм, чорний дим”.
22.40 “Ти суперстар. Бенефiс: Юрiй
Айзеншпiс”.

Êàíàë «2+2»
06.00
06.30
08.15
09.00
09.25
10.00
12.15
13.55
16.55
18.00
19.00
21.20

М/ф.
Х/ф “Подвiйний обгiн”.
Про Лiгу Європи. Дайджест.
“Новини 2+2”.
“ДжеДАI”.
“Шалене вiдео по-українськи”.
“Облом UA”.
Х/ф “Перша кiнна”.
Т/с “Меч”.
Т/с “Лiнiйний вiддiл”.
Х/ф “Амерiкан-бой”.
Бiйцiвська п`ятниця. Схiднi єдиноборства. “Бушидо”.
23.00 Х/ф “Орел дев`ятого легiону”. (2
категорiя).

Íàøå óëþáëåíå êiíî

06.30,12.30 Мелодрама “Французький
вальс”. (6+).
08.30,14.30 Х/ф “Юнiсть Петра”. (12+).
10.50,16.50 Драма “Бармен iз “Золотого якоря”. (12+).
18.30,00.30 Комедiя “Антон Iванович сердиться”. (6+).
19.55,01.55 Драма “Свояки”. (12+).
20.30,02.30 Драма “На початку славних
справ”. (12+).
22.50,04.50 Драма “Про тих, кого
пам`ятаю i люблю”. (12+)

ªâðîñïîðò

09.30,23.45 Стрибки на лижах. Лiтнiй
Гран-Прi. Клiнгенталь (Нiмеччина).
HS-140.
10.30,00.45 Снукер. Європейський тур.
Дюсельдорф (Нiмеччина). День 1.
22.30 Оце так!
23.30 GTA. Наступний рiвень. Автоспортивний журнал.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
08.00,14.00,19.15 Новини.
08.15 Лiга Європи. “Анжi” - “Тоттенхем”.
10.10 Лiга Європи. “Кубань” - “Валенсiя”.
12.05 Лiга Європи. “Суонсi” - “СанктГаллен”.
14.10,06.35 Огляд матчiв Лiги Європи.
15.05 Лiга Європи. “Севiлья” - “Фрайбург”.
16.55 Лiга Європи. “Рубiн” - “ЗюлтеВарегем”.
18.45 “Futbol Mundial”.
19.25 Чемпiонат Iталiї. Preview.
19.55 Чемпiонат Iспанiї. Preview.
20.25,07.30 Чемпiонат Нiмеччини.
Preview.
20.55 Чемпiонат Англiї. Preview.
21.25 Чемпiонат Нiмеччини. “Ганновер” “Герта”. Пряма трансляцiя.
23.25 Чемпiонат Iспанiї. “Вiльярреал” “Гранада”.
13.35 Олександр Журбiн. Мелодiї на
згадку.
14.15 “Повернення Мухтара 2”. “Невдала доставка”. “Жадання знань”.
16.15 “Нашi” з Львом Новоженовим”.
17.05 “Слiдство вели...”
18.00 “Центральне телебачення” з В.
Такменевим.
18.50 Т/с “Карпов”. “Зомбi”. “Темрява
або свiтло”.
20.45 “Острiв”.
22.15 Ти не повiриш!
23.10 “ДНК”.

Êàíàë «2+2»
06.00
07.00
11.00
18.00
20.15
23.00

М/ф.
Х/ф “Перша кiнна”.
Т/с “Я - охоронець”.
Х/ф “Швидкiсть”. (2 категорiя).
Х/ф “Помри, але не зараз”.
Х/ф “Унiверсальний солдат 4”. (3
категорiя).

Íàøå óëþáëåíå êiíî

06.30,12.30 Комедiя “Антон Iванович сердиться”. (6+).
07.55,13.55 Драма “Свояки”. (12+).
08.30,14.30 Драма “На початку славних
справ”. (12+).
10.50,16.50 Драма “Про тих, кого
пам`ятаю i люблю”. (12+).
18.30,00.30 Детектив “Митниця”. (12+).
19.55 “Плюс кiно”. (12+).
20.30,02.30 Муз. фiльм “Руанська дiва
на прiзвисько Пампушка”. (16+).
22.30,04.30 Комедiя “Волга-Волга”.

ªâðîñïîðò

09.30 Снукер. Європейський тур. Дюсельдорф (Нiмеччина). День 1.
10.30,01.00 Снукер. Європейський тур.
Дюсельдорф (Нiмеччина). День 2.
22.45 Кiнноспортивний журнал.
23.00,00.00 Бойовi мистецтва. Тотальний
нокаут. (16+).

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

08.00,13.50,19.45 Новини.
08.10 Чемпiонат Iталiї. Preview.
08.40 Чемпiонат Англiї. Preview.
09.10 Чемпiонат Iспанiї. Preview.
09.40 Чемпiонат Iспанiї. “Вiльярреал” “Гранада”.
11.30 Чемпiонат Iспанiї. “Малага” - “Осасуна”.
13.20 “Журнал Лiги чемпiонiв”.
14.00 Чемпiонат Англiї. “Ман. Сiтi” “Евертон”. Пряма трансляцiя.
16.55 Чемпiонат Англiї. “Лiверпуль” “Крiстал Пелас”. Пряма трансляцiя.
18.55,19.55 Чемпiонат Iспанiї. “Райо Вальєкано” - “Реал Сосьєдад”. Пряма трансляцiя.
20.55 Чемпiонат Iспанiї. “Леванте” “Реал”. Пряма трансляцiя.
22.55 Чемпiонат Iспанiї. “Барселона” “Вальядолiд”. Пряма трансляцiя.

Наш ДЕНЬ

Програма ТБ
6 жовтня

Неділя
УТ-1
07.05 Панянка та кулiнар.
07.30 “Дружина”.
09.05 Шеф-кухар країни.
09.55 Околиця.
10.30 Подорожуй свiтом з Ю. Акунiною.
10.55 Ближче до народу.
11.25 Як Ваше здоров`я?
12.15 Крок до зiрок.
13.05 Маю честь запросити.
13.55 Золотий гусак.
14.20 В гостях у Д. Гордона.
15.10 Караоке для дорослих.
16.05 Дiловий свiт. Тиждень.
16.40 Концерт пам`ятi М. Воронiна.
19.20,21.55 До 30-рiччя дуету “Свiтязь”.
Концертна програма.
20.40 Головний аргумент.
20.50 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
23.35 Олiмпiйський виклик.
23.55 “Дружина”

Êàíàë “1+1”

07.50 М/ф.
08.10 “Ремонт +”.
09.00 “Лото-Забава”.
10.00 “Недiля з Кварталом 2”.
11.00 “Смакуємо”.
11.40 Комедiя “Люди в чорному”.
13.45 Комедiя “Люди в чорному 2”.
15.30 “Великий пекарський турнiр”.
17.15,20.15 Драма “Легенди про Круга”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
22.15 “Свiтське життя”.
23.20 “Що? Де? Коли? 2”.

Iíòåð

09.25 “Школа доктора Комаровського”.
10.00 “Орел i Решка. Назад в СРСР”.
11.00 “Осiння кухня”.
12.00 Х/ф “Найкрасивiша”.
14.40 Т/с “Шлюб за заповiтом 3: Танцi на
вугiллi”, 5-9 с.
20.00,04.05 “Подробицi тижня з Є. Кисельовим”.
21.30 Т/с “Кремiнь 2”, 1-4 с. (2 категорiя).
01.45 Д/ф “Сповiдь ката”.

ICTV
07.15
08.10
08.30
09.10
11.00
11.30
12.10
12.35
15.05
17.05
18.45
19.55

Квартирне питання.
Анекдоти по-українськи.
Дача.
Х/ф “Перший удар”.
Козирне життя.
Максимум в Українi.
Таксi.
Х/ф “Руйнiвник”.
Х/ф “Суддя Дредд”.
Х/ф “Вавiлон Н.Е.”
Факти тижня.
Наша Russia.

20.40 Недолуга країна.
21.00 Головна програма.
22.25 Х/ф “Суддя Дредд 3D”. (2 категорiя).

ÑÒÁ
07.20
09.05
10.15
11.15
15.55
19.00

Х/ф “Вам i не снилося”.
“Їмо вдома”.
“Караоке на Майданi”.
“МайстерШеф 3”.
“Х-фактор 4”.
“Битва екстрасенсiв. Чоловiки проти жiнок”.
21.00 “Один за всiх”.
22.15 Х/ф “Любов на два полюси”. (2
категорiя).

Íîâèé êàíàë
07.45
08.00
09.25
11.10
12.55
14.20
15.25
17.40
20.05
22.45
00.40

Церква Христова.
Уральськi пельменi.
М/ф “Сезон полювання”.
Спiвай, якщо зможеш.
Мачо не плачуть.
Божевiльний автостоп.
М/ф “Валл-I”.
Х/ф “Парк Юрського перiоду”.
Х/ф “Парк Юрського перiоду 2”.
Х/ф “Парк Юрського перiоду 3”.
Х/ф “Заплутана iсторiя”

5 êàíàë

06.55,10.50,11.50,13.50,14.50,19.20,20.20
,01.40,03.15 Тема/Хронiка тижня.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.0
0,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19
.00,20.00,23.00,02.00,04.00,06.00
Час новин.
07.10,08.15,18.45,23.50,00.20,06.20 Час
спорту.
07.35 180 градусiв.
08.35 Феєрiя мандрiв.
09.10 Простiр iдей.
09.35 Вiкно до Америки.
10.15 Здоровi iсторiї.
11.15 Трансмiсiя-тест.
11.35 Технопарк.
12.35,03.40,04.40 Життя цiкаве.
13.35 Мотор.
14.35 Гра долi.
15.35,02.15,05.35 Машина часу.
16.35 Фактор Безпеки.
17.35 Новини Київщини.
18.10 Вiкно у Європу.
19.35 Велика полiтика.
20.35 Дорогi депутати.
21.00,01.00,05.00 Час. Пiдсумки тижня з
Ларисою Губiною.
21.40,03.00 Час-Тайм.
22.00 Територiя закону.
22.35,02.40 Кiно з Янiною Соколовою.
23.35 Мiграцiйний сектор.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

06.50 Подiї.
07.10 Т/с “Третя свiтова”.
09.00 Свiт на смак.

Програма місцевих телеканалів
TV-4
Понеділок, 30 вересня
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провінційні вісті
07.35 «Ти зможеш»
07.50 «Слід»
08.10 Вікно в Америку
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Справжня ціна»
09.45 «Про нас»
10.00, 18.00 Т.с.«Серцю не накажеш»
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 Межа правди
13.10 Хіт-парад
14.00 Х.ф.«Пам’ятай про мене»
17.00 «Унікальна Україна»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 «Погляд зблизька»
20.30 ТНЕУ-калейдоскоп подій
20.40 Дім книги
21.30 «Розкішні мандрівки»
22.35 Х.ф. «Неспокійний свідок»

Вівторок, 1 жовтня

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

Четвер, 3 жовтня

07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провінційні вісті
07.35 «Формула здоров’я»
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30, 17.00 «Унікальна Україна»
10.00, 18.00 Т.с.«Серцю не накажеш»
11.00, 16.10 Дитяча година
12.40 «Індекс небезпеки»
13.10 Хіт-парад
14.00 Х.ф. «Людина собаки Баскервілей»
17.30 «Музичні делікатеси»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Знати більше
21.30 «Відчиняй»
22.35 Х.ф. «Армійський пиріг»

П’ятниця, 4 жовтня

07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провінційні вісті
07.35 «Погляд зблизька»
08.00 Новітні впровадження в медицині Тернопільщини
08.05 «Відповідно до закону»
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»
12.40 «Відчиняй»
13.10 Хіт-парад
14.00 Х.ф. «Дещо про кохання»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Зустріч з Н.Бурмакою
21.30 «Автоакадемія»
22.35 Х.ф. «Гіпноз»

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

Cереда, 2 жовтня

Субота, 5 жовтня

07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провінційні вісті
07.35 Зустріч з Н.Бурмакою
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 В.ф.«Мадонна.Королева попмузики»
14.00 Х.ф. «Легенда про дракона»
16.40 «Чарівний ключик»

07.00 Провінційні вісті
07.35 Х.ф. «Настя»
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. «Дача»
14.30 Мультфільми
15.00 Х.ф.«Королівство кривих
дзеркал»
16.30 Дім книги

10.00,11.00 Таємницi зiрок.
12.00 Т/с “Злочин буде розкрито”, 31
i 32 с.
14.00 Т/с “Умови контракту 2”.
18.00 Хто гiдний бiльшого?
19.00,03.35 Подiї тижня.
20.00 Як двi краплини.
23.00 Т/с “Iнтерни”, 93 с.
23.30 Великий футбол.

Ê1

06.30
07.30
08.20
10.10
12.00
13.45
16.40
18.40

“Top Shop”.
М/ф.
М/ф “Роги та копита”.
Х/ф “Вiдьми-близнючки”.
Т/с “Моя прекрасна няня”.
“КВК”.
“Вечiрнiй квартал”.
Х/ф “Гаррi Потер i фiлософський
камiнь”.
21.40 Т/с “Надприродне”. (2 категорiя).
00.20 Х/ф “Школа Року”.

ÍÒÍ

06.30 Х/ф “Днiпровський рубiж”.
09.20 Х/ф “Марш-кидок”.
11.30 “Легенди карного розшуку”. Бандитське беззаконня 45-го.
12.00,03.00 “Агенти впливу”.
13.00 “Жорстокий спорт”. Бокс.
14.00 “Телеклiнiка доктора Болена”.
15.05 Т/с “Таємницi слiдства 9”.
19.00 Т/с “Бiлi вовки”.
22.45 “Крутi 90-тi”.
23.45 Т/с “Кримiналiсти: мислити як злочинець”. (2 категорiя).
01.30 Х/ф “Нi живий, нi мертвий 2”. (2
категорiя).
04.05 “Речовий доказ”.

ÒÅÒ

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 “Дiномама”.
12.45 Х/ф “Лессi”.
14.45 Одна за всiх.
15.45 Моду народу.
16.45 Iкона стилю.
18.00 Зупинiть, я закохалась!
20.00 Вiталька.
22.00 Пiвденне Бутово.
23.00 Т/с “Американська iсторiя жаху.
Притулок”. (3 категорiя).

ÒÂi

09.00,16.00 Iсторичнi хронiки з М. Сванiдзе.
1943р. Маршал Олександр Василевський.
10.00 Навколо свiту.
10.30 ЖИВЯком.
11.00 Приватнi новини.
11.30,18.30 Aрт City.

17.00 Хіт-парад
18.00 Наші вітання
19.00 «Розкішні мандрівки»
19.30 «Музичні делікатеси»
20.10 «Скарби української культури». Павло Дворський.
22.00 Х.ф. «Дача»

Неділя, 6 жовтня

06.00 Х.ф. «Настя»
08.00 Новини Європи
08.40 Час-Тайм
09.00 Повнота радості життя
09.30 «Справжня ціна»
10.00 Дім книги
10.15 Пряма трансляція Божественної Святої Літургії з Архикатедрального Собору УГКЦ
м.Тернополя
11.40, 15.30, 20.45 «Про нас»
12.00 Х.ф.«Королівство кривих
дзеркал»
13.30 «Чарівний ключик»
14.00 «Сільський календар»
14.30 Зустріч з Н.Бурмакою
15.45 Новітні впровадження в медицині Тернопільщини
16.00 «Формула здоров’я»
17.00 Вікно в Америку
17.20 «Індекс небезпеки»
18.00 Наші вітання
19.00 Провінційні вісті
19.40 Хіт-парад
22.00 Х.ф.«Останні герої»

ТТБ
Понеділок, 30 вересня

16.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Юні експерти”
16.45 “До речі, про речі”
17.00 “Новини України”
17.15 “100 шедеврів”
17.30 “Випробуй на собі”
17.55 “Гуморинка на хвилинку”
18.00 “В об’єктиві ТТБ”
18.15
18.30 “Західний експрес”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.45 “Храми Поділля ”
20.00 «Юна зірка»
20.15 “Будьте здорові”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 «Легенди Запоріжжя»
21.30 “Урок… для батьків”
22.45 “У серці України”
23.00 Д/Ф “Анатолій Солов’яненко
на сцені й поза сценою”

Вівторок, 1 жовтня

7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”
7.30 “Кіноісторії нашого часу”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Будьте здорові”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “В об’єктиві ТТБ”
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12.00 Х/ф “Вiдв`язнi канiкули”.
14.00 “Ч/Б”.
15.00 Homo sapiens.
17.00 Третiй дзвiнок.
18.00 World Stories. Мiжнароднi кореспонденти.
19.00,23.00 Вiдверто з В. Портниковим.
20.00 Х/ф “Четверо похоронiв i одне
весiлля”.
22.00,02.00 Зелена лампа.

Òîíiñ

07.35,20.15 “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 “Калина червона”.
13.45 За сiм морiв.
15.00 Д/с “Дика Аравiя”.
16.00,00.30 Д/с “Народженi вбивати”.
16.50 Д/с “Самобутнi культури”.
17.50 “Таке спортивне життя. Валерiй Гончаров”.
18.30,05.00 “Свiт за тиждень”.
20.40,05.25 “Свiтськi хронiки”.
21.10 Ворожiння. 12 способiв дiзнатися
долю.
22.15 Х/ф “Ловiтор”. (2 категорiя).

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)

07.00 “Армiйський магазин”.
07.35 “Смiшарики. ПIН-код”.
07.55 “Здоров`я”.
09.10 “Непутящi нотатки”.
09.30 “Поки всi вдома”.
10.25 “Фазенда”.
11.15 “Весiльний переполох”.
12.10 Комедiя “Непiддатливi”.
13.50 “Муслiм Магомаєв. Серце на снiгу”.
14.55 “Муслiм Магомаєв. “Ти моя мелодiя”.
16.50 “Льодовиковий перiод”.
20.00 Недiльний “Час”.
21.00 “Надбання Республiки: Давид Тухманов”.
23.15 Х/ф “Тегеран-43”.

ÍÒÂ-Ñâiò

07.00,09.00,12.00 Сьогоднi.
07.20 Казки Баженова. “Превед Кросавчег”, ч. 1.
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”.
“Сп`янiння”. “Генiй”. “Темрява”.
“Глухар. Приходь, новий рiк!”
17.00 “Очна ставка”.
18.00 “Сьогоднi. Пiдсумкова програма” з
К. Поздняковим.
18.50 “Карпов. П`ятницький. Пiслямова”.
19.45 Х/ф “Кома”.
23.25 “Вороги народу”.

12.15 “100 шедеврів“
12.30 “Випробуй на собі”
13.25 “Плекайте мову”
13.30 «Кіт Фінік»
13.45 “Новини України”
14.00 “Cвітлій пам’яті Раїси Кириченко”
14.30 “Знамениті українці”(“Останній
молодогвардієць”)
15.00 “Економічне коло”
16.15 “Хатинка Василинки”
16.40 «Світ професій»
16.55 “Служба розшуку дітей”
17.00 “Новини України”
17.15 «Так було»
17.30 «Пілігрим»
17.55 “Гуморинка на хвилинку”
18.00 “Cтудмістечко”
18.30 “ПрофStyle”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.45 “Зона ризику”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Час реформ”
21.30 “Діловий ритм”
22.45 Д/Ф “Осяяний сонцем”
23.00 “Казка як казка”. Муз. фільм

Середа, 2 жовтня

7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”
7.30 “Удосвіта”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 «Мандри»
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 «Від класики до джазу»
12.30 “Час реформ”
13.25 “Плекайте мову”
13.30 “Студмістечко”
13.45 “Новини України”
14.00 “Зона ризику”
15.00 “Удосвіта”
15.30 “Час змін”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Іноземна для дітей”
16.50 «Недоспівана пісня»
17.00 “Новини України ”
17.15 «Кобзар єднає Україну»
17.30 “Після школи”
17.45 «Святилища Хортиці»
17.55 “Гуморинка на хвилинку”
18.00 “Думки вголос ”
18.30 “Надія є”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.45 «Мій Шевченко»
20.00 “Економічний інтерес”
20.15 «Козацька звитяга»
20.30 «Жива традиція»
20.45 “Вечірня казка”
21.00 «А музи не мовчали»
21.30 “Енергоманія”
22.45 «Гра долі»
23.00 “Життя Бетховена у музиці
та листах”

Четвер, 3 жовтня

7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”
7.30 “Розмова без нотацій”
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Êàíàë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 “Маски-шоу”.
10.00 Т/с “Мисливцi за старовиною”.
13.00 Т/с “Пригоди Мерлiна”.
13.40 Х/ф “Помри, але не зараз”.
16.25 Журнал Лiги Чемпiонiв УЄФА
2013-2014.
16.50 ЧУ 12 Тур. Динамо - Металург Д.
19.15 ЧУ 12 Тур. Днiпро - Металiст.
21.30 “Профутбол”.
23.15 Х/ф “Швидкiсть”. (2 категорiя).

Íàøå óëþáëåíå êiíî

06.30,12.30 Детектив “Митниця”. (12+).
07.55 “Плюс кiно”. (12+).
08.30,14.30 Муз. фiльм “Руанська дiва на
прiзвисько Пампушка”. (16+).
10.30,16.30 Комедiя “Волга-Волга”.
13.55 Х/ф “Перехiд товариша Чкалова через Пiвнiчний полюс”. (12+).
18.30,00.30 Комедiя “Прохiндiада, або Бiг
на мiсцi”. (12+).
20.30,02.30 Детектив “2 квитки на денний
сеанс”. (12+).
22.30,04.30 Мелодрама “Пiчки-лавочки”.
(6+).

ªâðîñïîðò

09.30 Снукер. Європейський тур. Дюсельдорф (Нiмеччина). День 2.
12.30 Автоспорт. ЧЄ в класi Туринг. Брно
(Чехiя). Заїзд 1.
13.00 Супербайк. ЧC. Францiя. Заїзд 1.
14.00 Автоспорт. ЧЄ в класi Туринг. Брно
(Чехiя). Заїзд 2.
14.30 Мотоспорт. Суперспорт. ЧC. Францiя.
15.30 Автоспорт. Серiя AutoGP. Брно
(Чехiя). Заїзд 2.
16.30,01.15 Велоспорт. Тур Ломбардiї.
18.15 Снукер. Європейський тур. Дюсельдорф (Нiмеччина). 1/2 фiналу.
20.00 Супербайк. ЧC. Францiя. Заїзд 2.
21.00 Снукер. Європейський тур. Дюсельдорф (Нiмеччина). Фiнал.
23.00 Бокс. Чемпiонат Середземномор`я.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

08.00,13.45,18.45 Новини.
08.15 “Свiт англiйської Прем`єр-лiги”.
08.45 Чемпiонат Iспанiї. “Барселона” “Вальядолiд”.
10.35 Чемпiонат Англiї. “Сандерленд” “Ман. Юнайтед”.
12.25 “Futbol Mundial”.
12.55,13.55 Чемпiонат Iспанiї. “Атлетiко” “Сельта”. Пряма трансляцiя.
15.00 Чемпiонат Англiї. “Саутгемптон” “Суонсi”. Пряма трансляцiя.
17.25,18.55 Чемпiонат Англiї. “Тоттенхем” “Вест Хем”. Пряма трансляцiя.
19.55,07.00 “Англiйський акцент”.
21.00 “Журнал Лiги чемпiонiв”.
21.40 Чемпiонат Iталiї. “Ювентус” - “Мiлан”.
Пряма трансляцiя.
23.40 Чемпiонат Нiмеччини. “Фрайбург” “Айнтрахт” (Фр.)

8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Думки вголос”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Після школи”
12.15 “Уряд на зв’язку з громадянами”
12.45 «Гра долі»
13.25 “Плекайте мову”
13.30 “Надія є”
13.45 “Новини України”
14.00 «Класна робота»
14.30 Д/Ф “Прощай,дівчино”
15.00 «Лінія здоров’я»
15.30 “Фабрика ідей”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Іноземна для дітей”
16.50 «Галерея образів»
16.55 “Служба розшуку дітей”
17.00 “Новини України”
17.15 «Просто неба»
17.30 “Співає Валерій Кириченко”
17.55 “Гуморинка на хвилинку”
18.00 “Загублені у часі”
18.30 «Почерк долі»
18.45 “Пісня в дарунок”
19.00 “Вісті ТТБ”
19.45 “Що робити?”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Час реформ”
21.30 “Розмова без нотацій”
22.00 “Вісті ТТБ”
22.45 «Люблю і пишу»
23.00 «Мамина доля»

22.45 «Гра долі»
23.00 «Голгофа Володимира Виниченка»

7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”
7.30 “Легенди Запоріжжя”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 «Мандрики»
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 «А у нас кіно знімали»
12.30 “Час реформ”
13.25 “Плекайте мову”
13.30 “Загублені у часі”
13.45 “Новини України”
14.00 “Що робити?”
15.00 “Міське кільце”
15.30 “Повір у себе”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Іноземна для дітей”
16.50 “Юні експерти”
16.55 “Служба розшуку дітей”
17.00 “Новини України ”
17.15 «Від класики до джазу. Тема»
17.30 “Сяйво віри”
17.55 “Гуморинка на хвилинку”
18.00 «Мелодії української душі»
18.30 “Назбиране”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.45 “Західний експрес”
20.00 «Соціальні грані»
20.20 «Співець розстріляного покоління»
20.45 “Вечірня казка”
21.00 «Спадщина»
21.30 “Абетка здоров’я”

Неділя, 6 жовтня

П’ятниця, 4 жовтня

Субота, 5 жовтня

7.00 “Вісті ТТБ”
7.30 “Сяйво віри”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Назбиране ”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Дитячі забави ”
12.30 “Музичний калейдоскоп ”
13.00 “Азбука смаку”
13.25 “Плекайте мову”
13.30 «Історія одного експонату»
13.45 “Новини України”
14.00 «Любов до життя»
14.30 «Казки Миколаївського зоопарку»
15.00 “Театральні зустрічі”
16.00 “Скарби роду”
16.30 “Країна талантів”
17.00 “Фільм-дітям” «Вам і не снилось»
18.30 «Вінтаж»
18.45 “Пісня в дарунок”
19.00 “Панорама подій”
19.30 “Смак життя”
20.00 «Кулінарія від Андрія»
20.15 “Спортивні меридіани”
20.30 «Цікаво про чай та каву»
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Поклик таланту ”
22.00 «З народної криниці»
22.30 «Невигадані історії»
23.00 «Пікардійська терція. Етюди»
7.00 “Панорама подій”
7.30 “Подорожні замальовки”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Крізь призму часу”
10.15 “Країна талантів”
10.45 “Словами малечі про цікаві речі ”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 «Кулінарія від Андрія»
12.15 “Спортивні меридіани”
12.30 “Дитячі забави”
13.25 “Плекайте мову”
13.30 “Смак життя”
14.00 «Світ дитинства»
14.30 «Мить надана у кредит»
15.00 “Поклик таланту ”
16.00 “Мамина школа ”
16.30 “Театральні зустрічі”
17.30 «Донбас туристичний»
17.55 “Гуморинка на хвилинку”
18.00 “Пройди світ”
18.30 “Азбука смаку”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.00 х/ф «Доброго дня, я ваша
тітка!»
20.30 “Музична хвиля ТТБ”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Відверті діалоги”
22.00 “Скарби роду”
22.30 «Концерт В.Зінкевича»
23.00 “Мамина доля”
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Смачна сторінка

Хто їсть баклажани -

той довго живе
О

сінь уже владарює на городах і в садах, але
продовжує тішити нас своїми щедрими дарами.
«Наш ДЕНЬ» підготував для вас рецепти страв із
баклажанів. Ці овочі сьогодні не потребують реклами:
ними смакують усі народи світу. А спеціалісти з
харчування дуже цінують їх за корисні властивості.
Адже завдяки мінералам і вітамінам баклажани
зменшують вміст холестерину в крові, поліпшують
роботу шлунково-кишкового тракту, помічні вони і
при печінкових і ниркових недугах. Тому поспішіть
оздоровитися природними ліками.

Баклажани – як гриби

Потрібно: 4 кг баклажанів, 1,5
кг болгарського перцю, 0,5 л олії,
по пучку кропу, петрушки і свіжої селери, 1скл. очищених зубчиків часнику , стручок пекучого
перцю, сіль; для маринаду – 1,2 л
води, 5 ст. ложок солі, 8 ст. ложок
оцту.
Приготування: баклажани
промити, зняти шкірку, нарізати
кубиками. Викласти в миску, засипати 2,5 ст. ложки солі, перемішати і залишити на годину. Відтиснути гіркий сік з баклажанів, покласти їх у глибокий посуд з олією й смажити на невеликому вогні. Кип’ятити 7–8 хвилин. Поставити вистигати, а тим часом приготувати приправу: болгарський
перець, часник, зелень кропу, петрушки, селери, гіркий стручковий перець разом пропустити через м’ясорубку. Коли баклажани
вистигнуть, додати приправу, добре вимішати і додати оцет і олію.
Знову перемішати, поскладати в
півлітрові банки. Стерилізувати
5–7 хв. і закрити кришками.

Рулет з баклажанів
і перцю

Потрібно: 3 червоні перці, 3
середні баклажани, олія для обсмажування; 2-3 зубці часнику,
зелень петрушки або кінзи, сіль
– до смаку.
Приготування: перець помити, змастити олією і запекти на решітці в нагрітій до 250
градусів духовці (близько 30 хв.,
у міру потреби перевертаючи).
Перці перекласти в целофановий
пакет, дати їм охолонути. Зняти шкірочку, розрізати вздовж,
щоб вийшли смужки, почистити.
У баклажанів зрізати плодоніжки, із боків зрізати шкірочку, потім розрізати вздовж на скибочки (має вийти 4-5 скибок). Баклажани присипати сіллю, залишити
на 20-30 хв. Злити сік, промити й
обсушити серветкою. Кожну скибочку змастити олією й обсмажити з обох боків. Часник пропустити через прес, зелень дрібно посікти. На плівку викласти по довжині скибочки баклажана (по 4
у ряд), щоб вийшов прямокутник.
Змастити баклажани половиною норми часнику. Зверху, поперек баклажанів, викласти смужки
перцю, приправити сіллю й змастити залишком часнику. Піднімаючи край плівки, скачати рулет.
Шари слід притискати щільніше,

щоб овочі краще просочилися соком і часником. Загорнути рулет
у плівку й поставити в холодильник на кілька годин або на ніч.
Нарізати скибочками й подати як
холодну закуску.

Баклажани
“ По- грузинськи “

Потрібно: баклажани – 10 кг,
оцет (9% ) - 0,5 л, олія соняшникова рафінована - 0,5 л, по одному пучку зелені петрушки, кінзи, базиліку, а також зелені селери, часник (зубчики ) - 0,5 кг, перець гіркий ( стручковий ) - 3-5
шт., цибуля ріпчаста - 1кг, морква
( за бажанням) - 0,5 кг, цукор -пісок - 1скл., сіль - 2-3 ст. ложки.
Приготування:
баклажани помити, розрізати навпіл вздовж і впоперек (на 4 частини).
Покласти овочі у киплячу підсолену воду і варити на повільному
вогні 3 -5 хв., до напівготовності. Відкинути на сито, дати стекти і охолонути. Часник і перець
дрібно посікти або прокрутити
на м’ясорубці. Зелень дрібно порізати. Змішати часник, перець і
зелень, трохи перетерти з сіллю.
Цибулю ріпчасту нарізати кільцями, а моркву - соломкою. Взяти по
дві половинки баклажанів, посипати сумішшю з часнику, перцю
і зелені, скласти одна до однієї і
вкласти в скляний або емальований посуд. Шари фаршированих
баклажанів пересипати морквою і цибулею. Заправка: змішати оцет, олію, цукор і сіль. Залити заправкою баклажани і поставити під гніт на 3 дні в прохолодне місце. Після цього розкласти в
банки, закрити міцно пластмасовими кришками, розігрітими на
пару, і поставити в льох або холодильник. Їсти баклажани можна
вже через два тижні.

Салат «Дуже ситний»

Потрібно: 2 кг баклажанів,
1кг квасолі, 1,5 кг цибулі, 200 г
моркви, 500 г солодкого перцю,
100 мл 9% оцту, 150 г солі, 200 г
цукру, 1 скл. олії.
Приготування: квасолю зварити до готовності. Баклажани почистити, порізати кубиками. Цибулю перекрутити через
м’ясорубку, моркву натерти на
крупній терці, перець порізати
кубиками. Все змішати, варити 1
год. Розкласти в банки, стерилізувати 20 хв., закатати.

Баклажани
в томатному соку ...

Потрібно: 5 кг баклажанів, 0,5
кг червоного солодкого перцю,
0,5 кг ріпчастої цибулі, 150- 200 г
часнику, 5 шт. гіркого стручкового перцю, 3- 4 л томатного соку.
Приготування: гіркий перець і часник пропустити через

м’ясорубку. Солодкий перець і цибулю нарізати соломкою, баклажани – брусочками (не товстіше,
ніж 1 см), посолити й залишити
на 15 хв. Потім рідину злити, а баклажани, цибулю, солодкий перець, часник і гіркий перець опустити в киплячий томатний сік.
Проварити 10- 15хвилин, помістити в стерилізовані банки й закрити. Гарно укутати до повного
вистигання.

... фаршировані
сиром і яйцями

Приготування: баклажани
(1кг) помити, зрізати плодоніжки, надрізати вздовж, чайною
ложкою вибрати серцевину з насінням і на 5 хв. опустити у підсолений окріп. Поки відкинуті
на друшляк «футляри, холонуть,
приготувати начинку: дрібно порізані 2–3 варені яйця змішати
зі 150 г натертого твердого сиру,
додати трохи топленого вершкового масла, посолити й поперчити та ретельно перемішати. Наповнити начинкою баклажани, викласти у форму, залити змішаним
з подрібненим часником (2–4 зубчики) несолодким йогуртом або
сметаною (0,5 літра) і запікати в
духовці до готовності.

... запечені з м’ясом

Потрібно: 400 г баранини
(можна замінити свининою чи
телятиною), 1 цибулина, 40 г
смальцю, 2 зубці часнику, сіль, 2
баклажани, 30 г борошна дрібного помелу, жир для підсмажування і змащування вогнетривкого
посуду, 2 помідори, 200 мл молока, 50 г твердого сиру, 1 яйце.
Приготування:
баранину дрібно порізати. Цибулю підсмажити на смальці, додати розтертий із сіллю часник і покласти м’ясо. Тушкувати. З баклажанів обчистити шкірку й нарізати
кружальцями, обкачати їх у борошні й підсмажити на сковорідці. У змащений жиром вогнетривкий посуд викласти шарами баклажани, потім – баранину. Зверху покласти нарізані кружальцями помідори. Твердий сир нарізати дрібними кубиками, змішати з
яйцем і молоком, вилити поверх
помідорів. Поставити все в духовку і запікати.

Запіканка
«По-українськи»

Потрібно: 1 середній баклажан, 2- 3 помідори, 2 печені стручки солодкого перцю, 5 варених
картоплин, трохи тертого твердого сиру, вершкове масло, сухарі мелені, 1 яйце, 0,5 скл. молока,
сіль, чорний мелений перець.
Приготування: очищений
баклажан нарізати тоненькими скибочками, посолити і зали-

шити на 30 хв, щоб відійшла гіркота, потім промити і просушити. У змащений маслом і посипаний сухарями вогнетривкий посуд викласти шар картоплі, нарізаної кружальцями, поверх картоплі викласти нарізані скибочками помідори, потім перець, накраяний соломкою, далі – кружальця баклажанові й покрити
шаром картоплі. При цьому, викладаючи кожен шар, пересипати його сіллю, перцем і дрібно посіченим маслом. Верхній шар картоплі кружальцями розрівняти,
посипати натертим сиром, залити збитою сумішшю із молока і
яйця та запікати в заздалегідь розігрітій духовці.

Аджика
з баклажанами

Потрібно: 2 кг баклажанів,
1кг червоного солодкого перцю,
1кг цибулі, 1 гіркий перець, 3 кг
зелених помідорів, 3 кг червоних
помідорів, 200 г часнику, 2 пучки петрушки, 0,5 л олії, 1 скл. 6 %
оцту, 150 г цукру, сіль за смаком.
Приготування: баклажани
помити, нарізати дрібними кубиками. Цибулю і часник почистити. Цибулю нашаткувати, половину часнику дрібно нарізати, другу – залишити цілим. Стиглі червоні помідори помити, нарізати, викласти в каструлю, довести до кипіння. Протерти через
сито, щоб вийшов соус. Петрушку помити, порізати. Солодкий перець очистити від насіння, нарізати дрібними кубиками, зелені помідори помити , пропустити через
м’ясорубку разом з цілим гірким
перцем. У каструлю для варіння
налити томатний соус, олію, оцет,
додати сіль, цукор, довести до кипіння. Викласти нарізаний часник,
баклажани, варити 10 хв., помішуючи. Додати солодкий перець, цибулю, цілий часник, варити 10 хв.
Потім додати зелені помідори з
гірким перцем, рубану зелень. Добре перемішати масу. Варити 3-5
хв. Гарячу аджику викласти в стерилізовані літрові банки, закатати, перевернути, укутати. Зберігати в прохолодному місці.

«Вогник»

Потрібно: 3 кг баклажанів, 3
головки часнику, 1кг болгарського перцю, 3 шт. гострого червоного перцю (чилі), 150 г оцту, 150 мл
олії, сіль, олія для обсмажування
баклажанів.

Приготування: баклажани
помити, нарізати на шматочки
сантиметрової товщини. Посолити, а коли пустять сік, обсмажити з обох боків на невеликому вогні. Помити і почистити перець, видалити плодоніжки. Весь
перець і часник пропустити через м’ясорубку. Нагріти олію в каструлі чи сковорідці й обережно
влити в перець. Посолити, додати
оцет. У посудину з кришкою (чи
підготовлені банки – якщо збираєтеся консервувати) викласти
шар за шаром баклажани, які щедро полити соусом. Якщо подавати зразу до столу, то потрібно поставити на добу в холодильник.
Консервований «вогник» простерилізувати 15-20 хв., закатати
кришками.

Лечо з баклажанів

Потрібно: 200 г баклажанів, 1
невелика цибулина, 500 г болгарського перцю, 150 г томатної пасти, 200 г води для розведення пасти, 2-3 ст. л. олії, 3 ст. л. нарізаної
петрушки, сіль і спеції за смаком.
Приготування: налити на розігріту сковороду олію і викласти
дрібно нарізану цибулю. Обсмажити її близько 5 хв., а потім додати очищені від шкірки баклажани, нарізані тонкою соломкою
або ж терті на крупній тертці. Перемішати, посолити і накрити
кришкою. Залишити на невеликому вогні тушитися. Тим часом
болгарський перець почистити
від насіння і порізати смужками
шириною близько 1 см. Посолити і викласти поверх баклажанів.
Накрити кришкою, але не перемішувати. Залишити на вогні трохи
менше середнього хвилин на 15.
Томатну пасту розбавити водою,
додати по щіпці меленої гвоздики, кориці, запашного перцю, чорного перцю, і посолити, якщо необхідно. Розмішати і залити овочі. Тушкувати на невеликому вогні під кришкою близько 30 хв. У
кінці додати нарізану зелень свіжої петрушки, розмішати і зняти
з вогню. Як тільки охолоне, можна відразу подавати, але якщо є
час, то краще дати лечо настоятися добу в холодильнику.

Баклажани засолені

Приготування:
відібрати
дрібні й тугенькі баклажани. Відрізати плодоніжки, зробити по
довжині розрізи й проварити у
солоній воді (2 ст. ложки на 1 л
води) до м’якості. Потім викласти
баклажани на дошку з нахилом,
зверху покласти ще одну дошку,
щоб стекла вода.
Подрібнити часник із сіллю.
У банки чи емальовану каструлю покласти спеції – лавровий
листок, селеру, чорний перецьгорошок, корінь хрону, петрушку. Холодні баклажани заповнити (в прорізи) часником, поскладати в посуд, залити холодним сольовим розчином (70 г солі на 1 л
води), накрити кришкою і тримати на кухні 5-6 днів для молочнокислого бродіння. Після цього винести в прохолодне місце, щільно
закрити. Перед тим, як подати до
столу, баклажани нарізати і гарненько заправити олією.

Смачного!

Дозвілля

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

Два капітальних цегляних гаражі (одно- та
двоповерховий) на масиві «Східний» у кооперативі «Надія» в районі «Басарабія» (120 гаражів,
цілодобова охорона). Гаражі сухі, в обох є оглядові ями та підвали. Перекриття панельне. Площа
28.8 м.кв., розмір 4.8х6 м. Тел.: (097) 50-25-348

Українські анекдоти

Відповіді

Курйоз

У

Наш ДЕНЬ

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

У Чехії пограбуваннями
магазинів зайнявся… кенгуру

чеському
місті Пльзень
кенгуру
пограбував
магазин,
повідомляє сайт
iDNES.cz.
Про тварину, що
втекла від господаря,
розповіли поліції місцеві мешканці. І
вказали на місцезнаходження кенгуру. Але поки правоохоронці приїхали
туди, той уже втік. У результаті, тварину ловили протягом п’яти годин, і

Редактор - Зіна КУШНІРУК.

вдалося її упіймати тільки
в магазині, де 30-кілограмовий кенгуру крав їжу.
У продовольчому відділі втікач спокійнісінько
набивав свою «сумку» різними товарами. Особливо йому сподобалися молочні йогурти, сири, яйця
і копчена курка.
Кенгуру-клептомана повернули
господареві. Той пообіцяв ретельніше стежити за своїм вихованцем і
оплатив усі вкрадені продукти.

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

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

- Чому зал засідання Верховної Ради круглий?
- А де ви бачили, щоб приміщення цирку
було квадратне?
***
Дружина подає на розлучення.
- Що стало причиною для цього кроку? - запитує суддя.
- Чоловік змушує мене їсти все те, що я йому
готую.
***
Чиновники бувають чесні й ті, хто вже попався.
***
- Хто придумує анекдоти про блондинок?
- Брюнетки - самотніми зимовими вечорами.
***
Ніщо так не збільшує кількість чиновників,
як їхні підростаючі діти.
***
Чиновники - це люди, які надають населенню корупційні послуги.
***
- Тату, чому у нас немає машини?
- Тому, синку, що мамі в шубі тепліше.
***
Медики про українські дороги:
- Наші дороги - найкращі: і грижу вправлять,
і каміння з нирок витрясуть!
***
Напис на стіні у під’їзді розповів про Катю набагато більше, ніж її статус «ВКонтакті».
***
- Куме, ви постійно називаєте свою дружину
сонечком, рибкою, голубкою... Аж заздрю вашому коханню.
- Та не варто! Просто, я забув як її звати.
***
Чоловік до дружини:
- Ти бачила зім’яті десять гривень?
- Бачила.
- А сто доларів?
- Так.
- А сімдесят тисяч євро?
- Ні.
- То піди в гараж і подивися.
***
- Як ви потрапили до головного офісу ЦРУ?
- Я агент!
- СБУ чи ФСБ?
- Ні, «Оріфлейму».
***
СМС до весілля: «Люблю, чекаю, сумую».
СМС після весілля: «Хліб, туалетний папір,
молоко».
***
Якщо гроші не пахнуть, то яким чином дружина постійно знаходить мої сховки?
***
Так навіть «Аль-Каїда» не вміє погрожувати,
як моя дружина повідомляти про те, що до нас
приїде її мама.
***
Інтелігентна людина ніколи не скаже тещі
«горіти тобі в пеклі», а просто побажає якомога
більше тепла і заслуженої уваги.

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

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

…Там з
цілющого
джерела

ГОРОСКОП
З 25 вересня 1 жовтня
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смак води, який пам’ятаємо
все життя. Холодний трунок
зі старої глибокої дідусевої
криниці має смак росяного
ранку, приправленого пахощами
садів і бабусиного квітника.
Вода зі скрипучого колодязяжуравля пахне сонцем, яке
цілісінький день полоще у ній
свої промінчики. А холоднапрехолодна вода з джерела
на пасовиську має присмак
дитинства, яке не додивилося
вдосвіта теплу казку. А яка
на смак срібна вода, що б’є з
цілющих джерел?
Якщо бажаєте посмакувати цим даром Небес і матінки-Землі, знайдіть
годинку-другу і завітайте на Бережанщину. В село Куропатники, або в Гутисько.
Господь наділив срібну воду чудодійною силою. Вона лікує, додає сил,
тамує спрагу, знімає втому.
Ще неодмінно навідаюся до куропатницького джерела. А ось у Гутиську
спробувала срібної водички. Вона дуже
холодна, аж викручує зуби. Але не варто остерігатися, що після кількох щедрих ковтків у спекотний літній день,
схопить горло, чи, боронь Боже, бронхіт. Вода ж цілюща. І діє на бронхи та
легені, як лік.
Ніхто не знає, відколи у Гутиську
б’є помічне джерело. Зате людям здавна відомо: якщо причепиться якась
болячка, треба пити срібну воду. Ка-

жуть, вона є гарним ліком від кишковошлункових, шкірних недуг, лікує нирки, печінку, хворі ноги. Нею добре вмиватися, аби позбутися прищів, бородавок і щоб обличчя було гарне та свіже.
Годиться також вживати воду для профілактики, аби оминули недуги.
Місцевий мешканець Мар’ян Михайлишин, - цікавий співбесідник і гарна людина, - розповів: тутешній люд
кожного гостя запрошує до джерела.
Для жителів Гутиська - це традиція.
- За срібною водою, - каже пан
Мар’ян, - їдуть звідусіль. Набирають у
великі посудини і везуть з собою. Добре, що люди вірять у цілющу силу нашої водички. Нам не шкода. Хай п’ють
на здоров’я!
Біля джерела висить маленький
дзбанок. Але пан Мар’ян настановляє:
- Щоб відчути справжній смак води,
її треба пити пригорщами.
Підставляю долоні під холодний
струмінь. Припадаю устами до цілющого трунку. Вода пахне лісом, соняхами, що ростуть біля хати по сусідству, трохи втомленими від сонця айстрами і співом величезних заклопотаних джмелів. Вигадка, скажете? Зовсім ні! Просто, я повірила, як і люди,
котрі з діда-прадіда ходять до джере-

ла за здоров’ям, що вода у ньому незвичайна, чудодійна і навіть трішки
казкова.
Про срібну воду, як чудові ліки, можна довідатися також з історичних джерел. Як відомо, срібло - знезаражувальна речовина. Має антисептичні властивості. Срібну воду «бояться» бактерії.
Вона чудово дезинфікує і вбиває мікроби краще за хлор.
Цікавий приклад з минулого. У 326
році до нової ери Олександр Македонський зі своїми військами був в Індії.
На берегах річки Інд їх спіткала епідемія шлунково-кишкових захворювань,
котра, як не дивно, не торкнулася жодного воєначальника. Виявилось: рядові воїни користувалися олов’яним посудом, а їхні начальники - срібним. Цього було досить для дезинфекції води та
їжі.
Перед тим, як попрощатися з джерелом, ще раз набрала у пригорщі срібної води, аби запам’ятати її смак. І вже
знала напевне: якось знову повернуся в цю чарівну місцинку, аби зробити кілька ковтків здоров’я і послухати
контрабаси джмелів.
Ольга ЧОРНА.

Схоже, що кінець тижня буде напруженим, але малорезультативним.
Не доводьте себе до стану бiлки в
колесi, треба навчитися вчасно зупинятися. Щоб покращити фiнансовий
стан, шукайте додаткову роботу.

Телець

Уже зараз вам доведеться наступити своїй пiснi на горло, але в результатi
змiна планiв піде тiльки на краще.
Знайдiть час для давнiх друзiв, зустрiч
буде не лише приємною, а й корисною.

Близнюки

Можливi неприємнi ситуацiї, заплановане доведеться вiдкласти на невизначений час. Причина цьому — брак
фiнансiв i вiльного часу. У середу–четвер друзi допоможуть вирiшити деякi
проблеми.

Рак

Не ставте перед собою складних
завдань. Щоб влучити в цiль, треба добре прицiлитися. Тож спочатку обдумайте свої плани, а вже потiм берiться
до їх реалiзацiї.

Лев

Успiх залежатиме вiд особистої
iнiцiативи — чи це нове захоплення, чи довгоочiкувана зміна діяльності. Друзi потішать вас хорошими новинами. Можливо, вдасться пiдписати
вигiдний контракт. Вихiднi можуть
обернутися новими знайомствами.

Діва

Якнайшвидше вирiшуйте важливi
справи — у вас навряд чи буде достатньо сил i оптимiзму для безперервного виконання складних завдань. Цей
час краще присвятити домашнiм клопотам.

Терези

Зараз удача на вашому боцi, варто
тiльки в неї повiрити. Ви чудово впораєтеся із запланованими справами,
особливо якщо вам належить головна
роль. Не соромтеся проявляти кращi
риси свого характеру.

Скорпіон

Мiж вашим «я» i громадською думкою може виникнути конфлiкт. Знайти компромiс буде важко, тому виходьте з того, наскiльки принциповою
для вас є причина сварки.

Стрілець

Найвдалiшими для вас будуть
вiвторок i середа, тому саме на цей
час плануйте всi важливi справи. До
цього процесу варто залучити друзiв
i колег. У вихiднi уникайте поїздок та
фiзичних навантажень.

Козеріг

Бажання проявити себе, реалiзу
вати свої амбiцiї стане хорошим двигуном. Не забувайте, що доведеться
добряче попрацювати. Словом, перiод
буде насиченим i багатим на подiї. Не
зупиняйтеся на досягнутому.

Водолій

Оточення дуже впливатиме на вас.
Можливо, саме завдяки порадам друзiв
i знайомих ви зважитеся на щось важливе i цiкаве. Наприкiнцi тижня чекайте приємних сюрпризiв.
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Вiрогiдно, ви почнете реалiзацiю
давнiх планiв. Удачу варто чекати
лише в тому випадку, якщо ви серйозно вiзьметеся за справу. У вихiднi
не ризикуйте з грошима, уникайте
сумнiвних фiнансових оборудок.

