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Тернополю загрожує черговий
земельно-будівельний
СКАНДАЛ

Ігнорувати протести людей - цинізм,
зневажати здоров’ям дітей - гріх

НАРОДНИЙ СИНОПТИК

4 жовтня - апостола Кіндрата. Погода
цього дня має величезне значення, оскільки якою вона буде на Кіндрата, такою залишиться й наступні чотири тижні. Однак, ясна погода 4 жовтня у поєднані з
північно-східним вітром обіцяє холодну
зиму. 7 жовтня - святої Фекли: ночі стають темнішими, а день відходить «кінськими кроками». 8 жовтня - представлення преподобного Сергія, ігумена Радонежського. Якщо на Сергія випаде перший
сніг, то зима прийде на Михайла (21 листопада).

Магнітні бурі у жовтні

З

гідно з прогнозами фахівців,
у жовтні «штормитиме» нас 11
разів. Зокрема, магнітні бурі
очікують у такі дні:

В

ідтепер в Україні на заміських дорогах
транспортні засоби повинні рухатися з
увімкненим світлом фар і в денну пору доби.
Про це нагадали в обласній Державтоінспекції.
«Згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Правил дорожнього руху», що вступили в дію
15 квітня цього року, з 1 жовтня по 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні. Якщо такі не передбачені конструкцією – ближнє світло фар», – йдеться у повідомленні.
Як зазначають у ДАІ, основна мета цього нововведення - зменшити ризик виникнення дорожньо-транспортних пригод на заміських дорогах. За порушення водієм правил користування зовнішніми освітлювальними приладами в новій редакції правил
дорожнього руху передбачено штраф 425-510 гривень.

Стартувала передплатна кампанія на 2014 рік

Детальніше - 4 стор.

Погода
в
Тернополі
й
області
2 жовтня - хмарно, у першій подів, температура повітря вночі 1-2, вдень

ловині дня дощ, температура повітря вночі 3-5, вдень 6-9 градусів тепла. Схід сонця - 7.18, захід - 18.55.
3 жовтня - хмарно, місцями можливий дощ, температура повітря
вночі 2-4, вдень 5-6 градусів тепла. Схід сонця
- 7.19, захід - 18.53.
4 жовтня - хмарно з проясненням, вдень
місцями можливий дощ, температура повітря
вночі 1-3, вдень 5-7 градусів тепла. Схід сонця 7.21, захід - 18.51.
5 жовтня - хмарно з проясненням, без опа-

Навіть вдень –
з увімкненими фарами

7-8 градусів тепла. Схід сонця - 7.22, захід 18.49.
6 жовтня - хмарно з проясненням, без
опадів, температура повітря вночі 1-3,
вдень 8-10 градусів тепла. Схід сонця - 7.24,
захід - 18.46.
7 жовтня - ясно, без опадів, температура повітря вночі 0-2, вдень 12-13 градусів тепла. Схід
сонця - 7.25, захід - 18.44.
8 жовтня - хмарно, без опадів, температура
повітря вночі 2-4, вдень 12-13 градусів тепла.
Схід сонця - 7.27, захід - 18.42.

3 жовтня - з 3.00 до 7.00;
4 жовтня - з 9.00 до 12.00;
11 жовтня - з 11.00 до 15.00;
12 жовтня - з 5.00 до 7.00;
16 жовтня - з 2.00 до 8.00;
17 жовтня - з 9.00 до 12.00;

З 27 вересня об’єкти поштового зв’язку Тернопільської дирекції
УДППЗ “Укрпошта” розпочали приймати передплату періодичних друкованих видань на 2014 рік. Передплатна кампанія на видання загальнодержавної сфери розповсюдження триватиме до 16 грудня
цього року включно. На видання місцевої сфери - до термінів, визначених в укладених з видавцями (редакціями) договорах. Передплата
на зарубіжні видання триватиме:
- на видання адресної системи експедирування, які в каталозі позначені двома зірочками (**) - до 28 жовтня 2013 року; на видання
карткової системи експедирування – до 10 листопада 2013 року.
Приймають передплату в усіх операційних залах поштамтів, центрів поштового зв’язку, у пунктах приймання передплати, а також безпосередньо листоноші на доставній дільниці.
Адміністрація ТД УДППЗ «Укрпошта».

Жінка до смерті побила стареньку матір

Т

рагедія сталася у
селі Веселівка на
Кременеччині.

З районної лікарні поінформували міліцію, що працівники «швидкої» виявили
мертвою 69-річну пенсіонерку. Допомога медичних працівників постраждалій уже
не знадобилася...
За підоpрою у вбивстві
затримали 29-річну доньку старенької. Правоохоронці з’ясували, що напередодні
увечері молода жінка, прийшовши додому напідпитку,
накинулася на матір з кулаками. Чому зробила це, поясни-

18 жовтня - з 9.00 до 11.00;
23 жовтня - з 14.00 до 19.00;
26 жовтня - з 3.00 до 5.00;
27 жовтня - з 9.00 до 13.00;
30 жовтня - з 7.00 до 9.00.

ти не змогла. Вона гамселила
стареньку руками та ногами,
поламавши рідній матері ребра та розбивши голову.
За попереднім висновком
судово-медичної експертизи, пенсіонерка померла від
отриманих травм грудей і живота.
29-річну доньку міліціонери затримали та помістили
в ізолятор тимчасового тримання. Подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кримінальним
провадженням, яке кваліфікується ч. 1 ст. 115 КК України. Триває досудове розслідування.

Як захиститися від впливу магнітних бур?
У такі несприятливі дні хворим на судинно-серцеві недуги рекомендують вживати ліки. А людям, які відчувають метеозалежність, – утриматися від алкоголю, не переїдати і уникати надмірних фізичних навантажень. Також варто пити побільше зеленого чаю, дотримувати режиму сну й не перенапружуватися емоційно.
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Звичайний
МАРАЗМ,
Д

нями на офіційному
сайті ФІФА з’явилося
повідомлення про те, що
відбірковий матч ЧС-2014 між
збірними України та Польщі,
запланований на 11 жовтня,
відбудеться без глядачів.
Крім того, “Львів Арена” дискваліфікована на матчі за участю національної
збірної до закінчення відбору на Чемпіонат світу 2018 року. Також вітчизняна федерація футболу має заплатити штраф у розмірі 45 тисяч швейцарських франків.
За інформацією «Чемпіона», ці санкції до України дисциплінарний комітет
міжнародної федерації футболу застосував з подання мережі громадських
організацій ФАРЄ («Футбол проти расизму у Європі») за використання українськими вболівальниками піротехніки та «нацистської» символіки під час
гри з Сан-Марино на стадіоні у Львові.
У своєму звіті функціонери, фактично, охарактеризували червоно-чорний
прапор, Галицького лева та зображення лідера ОУН Степана Бандери і Головного командира УПА Романа Шухеви-

або Як функціонери
від футболу
заборонили
Галицькому леву,
Бандері та
Шухевичу
вболівати
за збірну України

ча атрибутами «нацизму», але не надали фактів, які можуть підтвердити такий висновок. Навпаки, вони чомусь
промовчали, що на міжнародному рівні
жодна держава світу офіційно не засудила дії ОУН і УПА, Бандеру і Шухевича.
Більше того, українське законодавство визнає керівників національновизвольного руху та структур ОУН-УПА
борцями за незалежність України. Це
зазначено у відповідному Указі Президента України Віктора Ющенка, правочинність якого підтвердив і Вищий адміністративний суд.
Ще парадоксальніша ситуація з Галицьким левом, який з легкої руки
ФАРЄ потрапив до переліку «нацистських атрибутів», бо нібито є частиною
символіки дивізії “Галичина”. Насправді ж цей геральдичний знак – не що
інше, як герб Галицько-Волинського
князівства, який у різних модифікаціях став гербом Львова та гербом Галичини.
Тож очевидно, що так званий моніторинг ФАРЄ базується не на засадах європейського права, а на елементарній заангажованості європейських чиновників,

У Тернополі ледве
не стався самосуд
над водієм-вбивцею

якщо не на звичайному маразмі. Звідси
й висновок, що ФІФА сплановано ввели
в оману. Відтак її рішення про наступний матч збірної при порожніх трибунах і позбавлення «Львів Арени» права приймати відбірні матчі Чемпіонату світу аж впродовж наступних п’яти
років - несправедливі, і ФФУ просто
зобов’язана оскаржити їх. В іншому випадку Україну як європейську державу і надалі зможуть дискримінувати
на міжнародній арені всі, кому заманеться. Зараз – за прапор визвольної
боротьби та портрети національних
героїв на трибунах стадіонів, завтра
– за те, що не тими іменами називаємо вулиці, не до тих монументів покладаємо квіти.
А, може, саме цього й добиваються деякі доморощені яничари від політики? Згадаймо лише лист депутатів
від Партії регіонів і КПУ до польського Сейму з проханням визнати Волинську трагедію геноцидом чи публічний
цинізм «русскоговорящих» парламентарів.
До речі, про страшний «�������
обыкновенный фашизм на трибунах»�������
розповідав телеглядачам і ведучий передачі
«Великий футбол» на каналі «Україна»
Олександр Денисов.
«Наша влада бореться з фашизмом,
якого насправді люди не бачать, тому
їм вигідно піднімати і роздувати цю
тему, – сказав інтернет-виданню «Тиждень» лідер львівських ультрас Тарас

Надзвичайні новини

Н

а 22-річного
юнака, який збив
на проспекті
Злуки дівчину, цьогоріч
працівники ДАІ тричі
складали протоколи за
недотримання правил
дорожнього руху...
Аварія сталася у минулу неділю. Близько
20 години водій автомобіля «БМВ-320» збив
на смерть 15-річну дівчинку. На місці події
зібралися близько півтисячі людей, які ледве не вчинили самосуд над винуватцем ДТП.
Дівчина мешкала у селі Оліїв Зборівського району. У Тернополі навчалася на першому курсі профтехучилища №3. Автівка збила
її на нерегульованому пішохідному переході.
За повідомленням обласної міліції, 22-річний водій не вибрав безпечну швидкість.
Іномарка зупинилася за декілька метрів від
місця наїзду на неповнолітню.
Смерть першокурсниці у людному місці
обурила мешканців прилеглих багатоповер-

хових будинків. Свідки пригоди хотіли вивести молодого чоловіка з салону автомобіля та розібратися, що стало причиною аварії. Перехожі висловлювали міркування, що
водій, який вчинив дорожню пригоду, був
п’яний.
Міліціонери забрали його у медичний заклад для визначення стану алкогольного
сп’яніння. Автомобіль доставили на арештмайданчик.
Водія затримали, подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК
України. За порушення правил безпеки дорожнього руху передбачено від 3 до 8 років
ув’язнення.

Р

Тема тижня
Павлів. – Показуючи, що от він
– фашизм у Львові, знову розділяють Схід і Захід. Завдяки залученню міжнародних організацій
цю інформацію просто підсилюють».
Своєрідним підтвердженням позиції львівського вболівальника може бути і те, що специфічні символи, заборонені в
інших країнах Європи, зазвичай не пов’язані з національновизвольними рухами цих держав. Наприклад, в Ірландії під
заборону не потрапили прапори IRA, а в Латвії ФАРЄ не згадує
про символіку латвійських дивізій СС, у Російській Федерації не заборонено підіймати прапор Російської
визвольної армії, яка воювала на боці
фашистів.
То чому ж іноземці взялися переписувати українську історію?
Якщо знову перевести це зовсім нериторичне запитання суто у спортивну
площину, то, на думку віце-президента
ФФУ Сергія Стороженка, після зміни головного тренера збірної наша команда
набрала такий хід і таку силу, що стала небезпечною. Стала небезпечною
для наших опонентів у групі, для тих,
хто не хоче бачити успіхів національної
асоціації та національної збірної.
Він також підтвердив, що Федерація футболу України подасть апеляцію
на рішення ФІФА про дискваліфікацію
стадіону “Львів Арена” до 2018 року, а
також на рішення провести без глядачів матч Україна-Польща в Харкові, запевнивши, що такий крок не загрожує
посиленням покарання для національної збірної.
Іншими словами, гірше не буде. А от
чи буде краще, а чи й надалі будь-хто
зможе безкарно поливати брудом Україну та українців, залежить не лише від
розрізненого спротиву професійних та
громадських об’єднань.
Міжнародний імідж країни – це, передусім, продовження міжнародного авторитету влади, яка свого часу й відібрала
у Бандери та Шухевича звання Героїв.
Олег ГРУШКОВИК.

Горе-матір намагалася
зробити з доньки повію…

оль ґвалтівника жінка
відвела співжителю старшої доньки – раніше
неодноразово судимому 28-річному чоловікові.
Жахливі події правоохоронці викрили в одному з районів
Тернопільщини. Дорослий чоловік, який співмешкає зі старшою
19-річною донькою, мав статеві стосунки з меншою – 12-річною.
Усе відбувалося на очах горе-тата, який нікому не розповідав, що
відбувалося в родині...
Дівчинку правоохоронці доправили до притулку. Як
з’ясувалося, 46-річна матір погрожувала їй побоями за непокору лягати в ліжко зі співжителем старшої сестри. Агресивній і
психічно неврівноваженій жінці ніхто не перечив. Старша донька, щоправда, декілька разів влаштовувала скандал, що доводиться ділити кавалера з сестрою. Батько теж особливо не перешкоджав. З його зізнань, постійно чув сімейні розмови про статеві стосунки неповнолітньої доньки, а одного разу за вказівкою дружини навіть «на дверях стояв». Але у чоловіка своя пристрасть – чарка.
28-річний чоловік, який погодився на роль гвалтівника, вісім
років провів за гратами – за зберігання зброї, грабіж, розповсюдження продукції, що пропагує культ насильства. У новій сім’ї
почав жити у грудні минулого року. За його словами, пропозицію розбещувати молодшу доньку отримав від матері дівчинки.
Які цілі вона переслідувала – не знає.
Як повідомили слідчі обласного управління внутрішніх
справ, стосовно горе-матері й гвалтівника, який «сумлінно» виконував її нездорові забаганки, відкрили кримінальні провадження. Обоє підозрюваних взяті під варту. Також порушуватиметься питання винуватості решти членів сім‘ї.

Культура
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Василь «Хочу зберегти
НАЙДА: українську
культуру
В
і показати її
всьому світу»

асиль Найда
народився і зростав
у Підволочиську,
що на Тернопільщині. В
десятирічному віці виїхав
з батьками та сестрою
у США. Зізнається, коли
покидав рідну землю, не
було смутку і відчуття,
що це назавжди. Більше
хвилювався про те, яке
життя на нього чекає за
океаном. Однак саме там,
у чужій країні, усвідомив,
наскільки любить Україну,
її культуру та історію та
як важливо зберегти ці
скарби для майбутніх
поколінь.

Василь мешкає у містечку
Кренфорд штату Нью-Джерсі.
Йому 20 років. Він вивчає біологію в університеті та мріє стати
лікарем. Як і вся американська
молодь, у вільний від навчання
час працює.
Коли у 14-річному віці хлопець приїхав на Батьківщину, то вирушив на обійстя своїх прадідуся та прабабусі, які
у 1996 році були переселені з
села Улазів, що поблизу Перемишля, у селище Гримайлів
Гусятинського району. Дядько, котрий там мешкав, подарував Василеві старовинні ікони, які прадідусь привіз з собою
у ті страшні часи, коли їх виселяли з осель під дулами автоматів, та бердо – деталь ткацького верстата, яка збиває тканину
докупи. Саме з цього часу у парубка з’явилася любов до давніх речей. Особливо до полотна
та його створення, адже це була
родинна справа його прадідуся.
– Під час перебування в рідному Підволочиську я знайшов
вдома вишиту сорочку прадіда, у якій він брав шлюб, – згадує Василь. – Відреставрував
її, дошив собі штани та вдягнув на український фестиваль
у Штатах. Однак у мене не було
справжньої крайки. Мав лишень
простий пояс. На фестивалі я зустрів жінку, яка продавала крайки, зроблені власноруч. Вони
мені дуже сподобалися і я вирішив купити собі одну.

Софія Найда популяризує в США українські пісні.
Жінку звали Віра Наконечна.
Вона перейняла це давнє українське ремесло від старої гуцулки з Верховини, яка працювала
на одній з єврейських ткацьких
фабрик. Глянувши на зацікавленого парубка, пані Віра пажартувала, що не продасть йому пояс,
зате навчить його виготовляти.
З цього все почалося. Бабуся купила Василеві верстат і він почав вчитися ткати. Відтоді вже
минуло чотири роки. Хлопець
не лише навчився виготовляти
полотно, крайки, запаски та навіть килими, а й ділиться своїм
вмінням з іншими людьми. Вже
два роки по суботах Василь викладає ткацтво в українському
музеї, розташованому в НьюЙорку.
– У моїй групі лише троє
українців з діаспори, – розповідає він. – Є також американці,
китайці, японці, а також дві єврейки, батьки яких народилися в Україні. Вони кажуть, що хочуть вивчити щось, пов’язане із
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землею, звідки походять їх рідні. А от японці приходять на килимарство, щоб опанувати щось
нове. Вони дуже уважні, скурпульозні люди та серйозно ставляться до моїх занять.
Саме від ткацтва розпочалося зацікавлення хлопця старовинними речами – герданами,
головними уборами та традиційним українським вбранням.
Василь по крупинці збирає
старовинні речі з усієї України.
Інколи знаходить їх і в США в
емігрантів. Коли приїжджає на
Батьківщину, сам ходить по селах і шукає одяг та аксесуари,
які збереглися з давніх часів. Він
відновлює ці речі і дає їм нове
життя.
– Я дуже люблю спілкуватися з українцями, – зізнається Василь. – Ходити від села до села в
пошуках старожитностей, розпитувати людей про минуле,
слухати їх розповіді. Такої гостинності та щирості, як в Україні, немає ніде у світі.

Оксану Грищук

з села Гніздичне
невпинно лине, Збаразького району.
За роком рік життя
й час.
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Микола і Марія,
Опіка і ласка
риця Свята
Хай Матінка Божа, Ца
брати Степан і Павло,
Дарує радість і многі літа.
бабусі і вся родина.

Хлопець з Тернопільщини навчає
людей з різних
країн ткати українські килими, організував у Філадельфії виставку
автентичних українських костюмів, мріє здобути
фах лікаря в американському виші
та працювати на
Батьківщині.
Особливо йому подобаються головні убори, виготовлені з
дутого скла. Їх дуже мало збереглося, адже вони часто билися. А
ще часто їх розбирали на коралі. Про кожен експонат своєї невеличкої колекції він розповідає
цікаві історії, традиції та обряди,
пов’язані з цією річчю.
Сестра Василя Софія чудово співає і залюбки виступає на
українських святах і фестивалях. Вона навіть випустила диск
з українськими піснями.
Минулого року Василь разом
зі своєю наставницею Вірою Наконечною організував у Філадельфії виставку українських
костюмів. Захід дуже сподобався як українцям з діаспори, так і
американцям.
У кімнаті хлопця стоїть скриня, у якій він акуратно розклав
всі зібрані за кілька років речі.
У кутку є ткацький верстат. Без
цього він не уявляє свого життя

Василь Найда
та Віра Наконечна
в українському музеї
в Нью-Йорку.

та з радістю чекає канікул, щоб
знову поїхати у рідний Підволочиськ.
Василь мріє здобути освіту
лікаря. А після закінчення навчання повернутися в Україну
та привезти з собою всю колекцію українських костюмів.
Сподіваємось, мрія хлопця
обов’язково здійсниться, і у Василя з’являться більше однодумців, з якими надалі рятуватиме від знищення культурні
перлини нашого народу.
Юля ТИМКІВ.

Вітаємо з днем народження
начальника юридичного
відділу апарату Збаразької
райдержадміністрації
Щасливу осявають путь.
Нехай дає наснаги Вам земля,
Десятки літ ще мріяти,
любити!
Хай рідна пісня серце окриля,
В здоров’ї й радості
багато літ прожити.

Любов П`єх,
Дозвольте з ювілеєм
привітати,
І побажати від душі
Багато щастя і добра багато.
Хай буде світлим кожен
день в житті.
Хай доля Вам сміється
журавлина,
Поля розлогі колосом
цвітуть.
Нехай червоні ягоди калини

З повагою колектив
Великовікнинської
сільської ради.
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Тернополю загрожує черговий
земельно-будівельний
СКАНДАЛ

Ц

Через багатоповерхівку,
яку хочуть звести біля
школи, діти не бачитимуть
денного світла, вдихатимуть
будівельний пил і перебуватимуть у постійному шумі.
А вже зараз учні ризикують
життям, бо позбавлені
можливості переходити
дорогу в безпечному місці.

ього разу на сполох
забили мешканці
вулиці Громницького
та батьки учнів навчальновиховного комплексу № 9, що у
мікрорайоні «Дружба».
Тут, практично під самісінькими вікнами школи-ліцею, з початку вересня почали облаштовувати будівельний майданчик для спорудження багатоповерхівки. А зовсім поруч розташовані дитячі садочки. Занепокоєні ситуацією люди стверджують: будь-які
інженерно-будівельні дії на цьому майданчику створюють серйозну небезпеку насамперед для дітей, які відвідують навчальний заклад. Та й узагалі,
висловлюють сумнів з приводу того,
що українське законодавство дозволяє
споруджувати багатоквартирний житловий будинок так близько від школи.
Аби побачити все на власні очі, ми
вирішили побувати на скандальному
об’єкті. І були шоковані. На наших очах
хлопчик, який грав з друзями у футбол
на шкільному стадіоні, намагаючись
упіймати м’яч, мало не впав у глибоку
траншею, що її викопали для прокладання інженерних мереж.
Повз нас на шаленій швидкості вулицею мчали автомобілі, а бідолашні
батьки з малими школяриками терпляче очікували моменту, аби безпечно
подолати шлях до протилежного тротуару.
На огорожі, яка відділяє будівельний майданчик від пішохідної частини,
виднілися сліди «протесту» народних
месників, які у такий спосіб намагалися
висловити свою незгоду зі злощасним
будівництвом. На шкільному подвір’ї
ми поспілкувалися з батьками, які відверто висловлювали своє обурення.
Дорослих підтримували і школярі.
Віра Михайлівна Паславська:
- Колись у цій школі навчалися мої
діти, тепер воджу сюди внуків. Увесь
час територія, яку забрали під будівництво, була частиною шкільного
подвір’я. Хто дозволив його забудовувати, не знаю і не розумію. Діти тут гралися, прибирали, садили деревця. А як
почнуть забивати палі, то школа може
завалитися. Ми обурені тим, що дозволили на її території будувати житловий будинок.
Ольга Степанівна:
- Це будівництво нам як кістка в
горлі. Мусимо ходити до школи якимись

закамарками і наражати дітей на небезпеку, бо нормальні сходи загородили.
А подивіться на дорогу, що зараз схожа
на злітну смугу. Не встигнеш оглянутися, як потрапиш під колеса автомобіля.
Куди дивиться та влада?
Назарій Войцеховський:
- Не знаю, як ми будемо вчитися. Навіть не будемо чути, що на уроках говоритиме вчитель. Дуже незручно, що перегородили вихід зі школи, який вів до пішохідної доріжки. Тепер страшно переходити дорогу, коли повертаємося додому, бо машини гасають на великій
швидкості.
Намагаючись відшукати правду
і домогтися справедливості, люди
звернулися до депутата міської ради
Олега Вітвіцького. Вони вручили
йому звернення за підписом понад
півсотні мешканців.
- Я одразу завітав до управління архітектури, аби ознайомитися з документами, що пов’язані з цією забудовою, а також поспілкувався з цього приводу з працівниками інспекції архбудконтролю, - розповідає депутат. – Тут
мені підтвердили, що ділянка справді перебуває у власності комунального
підприємства міської ради «Тернопільбудінвестзамовник». І що є рішення
сесії від 30 вересня 2011 року про надання дозволу цьому підприємству на
складання проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки площею
0, 25 га під будівництво багатоквартирного житлового будинку. Після того, як
я зрозумів, що будинок таки збираються будувати, вирішив без зволікань готувати депутатський запит.
Вважаю абсолютно абсурдним зведення житлового будинку практично
на болоті. Тим паче, що він ще й буде
розташований на неприпустимо близькій, не більше тридцяти метрів, відстані від школи. Це порушення будь-яких
норм. Як можуть навчатися діти у школі чи перебувати у садочку, якщо в
тридцяти чи п’ятдесяти метрах від них
працюватиме будівельна техніка?
До того ж, на пришкільній території
уже тривалий час лежать труби. Це теж
порушення усіх чинних норм, адже будівельні матеріали не можна зберігати
за межами огородженої території будівельного майданчика.
Підготувавши депутатський запит,
я вніс його до порядку денного сесії,
яка відбувалася 21 вересня. Коли при-

йшла черга його розгляду, звернувся
до своїх колег із фракції ВО «Свобода»
із закликом зупинити будівництво, яке
ведеться з очевидними порушеннями.
Мотивував тим, що у Тернополі назріває черговий земельно-будівельний
скандал. Я поважаю політичну силу
«Свобода» і з огляду на те, що сьогодні проти неї ведеться цілеспрямована
наклепницька інформаційна кампанія,
закликав не давати для цього приводів
і стати на захист людей, які звернулися
по допомогу до депутатського корпусу.
Тим паче, що «Тернопільбудінвестзамовник» не є приватною структурою,
яка приватизувала земельну ділянку і
може будувати хоч хмарочос, хоч розважальний заклад. Це комунальне підприємство, засновником якого є міська рада, а отже вона має повне право
впливати на будь-яке рішення цього
підприємства.
У депутатському запиті я акцентував на небезпечній ситуації, пов’язаній
з початком будівництва, зокрема на
тому, що діти позбавлені можливості
переходити дорогу в зазначеному місці, наражаючись на серйозну небезпеку. Тому запропонував скерувати запит у відповідні інстанції для того, аби
вивчили питання, дали правову та фахову оцінку і на підставі цього вживали наступних заходів. Однак, яким було
моє здивування, коли на сесії цей депутатський запит набрав лише 10 голосів. Тобто, запит свідомо не пропустили. Що ж стосується тих, хто голосував «за», то це депутати різних фрак-

Наголос
цій: і «Нашої України», і «Фронту змін»,
і «Свободи», і позафракційні. Та серед
тих десяти не було голосу начальника міського управління освіти і науки
Ольги Похиляк. Людина, яка відповідає
за освіту, за дітей, за все шкільництво в
місті, не просто не бореться проти цієї
забудови, а й ігнорує зусилля своїх колег. Це неприпустимо, тому пані Похиляк теж має нести персональну відповідальність за те, що не реагує на подібні факти.
Окрім депутатського запиту, я підготував депутатське звернення і направив його міському голові Сергію Надалу та начальнику інспекції держархбудконтролю в області Юрію Олійнику для того, аби отримати від них офіційну відповідь щодо законності дій КП
«Тернопільбудінвестзамовник». Впродовж десяти днів ця відповідь повинна
надійти.
І ще один нюанс. Коли у 2011 році
депутати на сесії приймали рішення про надання дозволу на складання
проекту землеустрою, інформація про
ділянку, яка йшла під будівництво, була
майстерно завуальована. Тут йшлося про вулицю Громницького загалом,
отож непросто було зорієнтуватися депутатам, про яку саме ділянку на ній.
Як не дивно, сьогодні депутат, який
представляє цей мажоритарний округ,
замовчує проблему. Адже зводити будинок у цьому місці категорично протипоказано. Тут надзвичайно підвищена вологість і сирість через постійне потрапляння стічних вод. А яким чином тут будуть облаштовані під’їзні комунікації, паркова для машин, дитячий
майданчик тощо, коли там навіть не
вистачає місця для багатоповерхівки?..
Та й узагалі, важко уявити собі сусідство чотириповерхової школи з
дев’ятиповерховим будинком. Діти
просто не бачитимуть денного світла,
вдихатимуть будівельний пил і перебуватимуть у постійному шумі. Якщо
брати до уваги те, що міський голова оголосив цей навчальний рік Роком
здоров’я школяра, це виглядає жорстоким цинізмом.
Тому на вимогу мешканців ми домагатимемося, аби компетентні служби
ретельно перевірили законність цього проекту, а також відповідного реагування з боку всіх органів влади – від
місцевих до центральних. І що найважливіше, сподіваємося, що мешканці об’єднаються і підтримають наші зусилля, адже міська рада в односторонньому порядку не зможе добитися відміни рішення щодо будівництва. Без
активної громадської підтримки тут не
обійтися.
Віра КВАСНИЦЯ.
Фото Миколи ВАСИЛЕЧКА.

«Наш ДЕНЬ» інформуватиме своїх читачів,
як розвиватимуться події навколо
скандального будівництва.
Також залишаємо право на відповідь для всіх
задіяних у конфлікті сторін.

Життя

nday.te.ua

Наш ДЕНЬ

Служба Божа
мовою... жестів

Щотижня у Тернополі в
церкві Матері
Божої Неустанної Помочі
відбуваються незвичайні
служби для людей з вадами слуху. Править їх мовою
жестів священик Ігор Шкодзінський. На богослужіннях присутні кілька десятків парафіян, особливо багато – у свята. Приїжджають навіть з інших міст і невеликих
сіл, щоб помолитися тією мовою, яка їм близька, – за допомогою виразних рухів, які творять їх руки...
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Отець Ігор Шкодзінський читає молитву
жестами; у цьому храмі проводять служби для
нечуючих; Надія Коцовська (зліва) з колегою
Любою Каратовою показують міжнародний
жест глухих «Я Вас люблю».
лужби для
вець, шафа... Так дитину вчать
глухих отець Ігор
розуміти світ навколо.
проводить уже п’ять
У розвинених країнах учнів
років.
з
різними
проблемами здоров’я
Мову жестів спеціально вичасто віддають у звичайні шковчив, щоб спілкуватися зі своли. Як зауважила пані Надія,
єю донькою, яка зовсім мау неї є знайомі, які навчалися
ленькою втратила слух четак у США. Це допомогло їм порез хворобу. У селі в Бучацькодолати бар’єри у спілкуванні:
му районі, де на той час жила
сім’я, не було перспектив для
вони не бояться інших людей,
розвитку дівчинки, тож виріа ті – не сахаються їх... В Україшили переїхати до Тернополя.
ні теж почали впроваджувати
Уроки з мови жестів свящеінклюзивне навчання, та до таник брав в обласній організаких змін наші школи будуть гоції товариства глухих. Спершу
товими ще не скоро.
з незвички боліли руки, а коТрохи краща ситуація в уніжен рух доводилося записуверситетах і училищах, де мовати у зошит. Вивчає цю мову
жуть навчатися і люди з вададотепер, всього у ній – більше
ми здоров’я. Хоча не у всіх. На3,5 тисяч жестів, які позначаприклад, на Тернопіллі нема
ють літери та слова, і постійно
жодного вищого навчальноз’являються нові.
го закладу, в якому б нечуючі
У
Львові
в
міській
поліклініці
жує
Надія
Коцовська.
Сьогодні отець Ігор ще й лі таких людей з вадами слуху
могли здобути освіту, – на відвідкрили
кабінет,
де
з
лікаремТим,
у
чиїй
сім’ї
народилавінчає закоханих, які не чують, – близько півтори тисячі. Проміну від Львова чи Києва, де є
терапевтом
працює
сурдопеся
глуха
дитина,
жінка
радить
хрестить їхніх малюків і за- те, і вона не рятує, коли довоспецгрупи, в яких працює суррекладач.
Ми
такого,
на
жаль,
не
впадати
у
відчай,
а
якомовжди готовий допомогти по- диться звертатися до лікардоперекладач.
не
маємо.
га
раніше
віддати
маля
у
сані, нотаріальної контори чи
радою та підтримати.
Виникають проблеми і док. Групи для таких дітей є в
ЖЕКу. Ми проводили безкоТакі ж, як усі
Страждають від браку
тоді,
коли доводиться їхати в Тернополі й Теребовлі. У цих
штовні курси, де навчали мови
Звичайно, знайти застосужестів. Запрошували і праців- інше місто. На вокзалах облас- же містах діють і спеціалізо- вання своїм знанням в Україінформації
– Добре ставлення дуже по- ників державних установ, але ті немає електронних моніто- вані школи, де за особливими ні навіть здоровим людям нетрібне людям, які не чують. зголосилися лише двоє чинов- рів з повідомлення про при- методиками навчають чита- просто, але без роботи глухі й
буття чи відправлення поїз- ти, розмовляти, сприймати ін- слабочуючі не сидять.
Однак, оточуючі спілкувати- ників.
Між тим, у багатьох розви- дів. Тож, буває, нечуючий мар- формацію з губ.
– У колективі такі люди
ся з ними не поспішають. Тому
но
чекає
свого
потяга,
який
нених
країнах
мінімум
жестів
–
Батьки
повинні
приділя–
дуже
доброзичливі, вони
часто наші підопічні страждадавно
поїхав
з
іншої
колії.
Незобов’язані
знати
всі:
лікарі,
ти
особливій
дитинці
увагу,
йдуть
до
інших з добром, але,
ють від браку інформації та запристосовані
для
глухих
і
авполітики,
міліція.
Так,
наприале
не
можна,
як
це
буває,
трина
жаль,
не
завжди з цим полишаються наодинці зі своїми
тостанції.
клад,
заведено
у
США.
А
в
Япомати
її
вдома,
–
зауважує
моя
вертаются
назад,
– зауважує
проблемами, – розповіла голоМісцеве товариство глухих співрозмовниця. – Вихователі пані Надія. – Є випадки, коли
нії президент завжди вистува обласної організації Україн- пає у супроводі сурдоперекла- уже багато років просить власького товариства глухих На- дача, і навіть серед депутатів є ду встановити сучасне інфор- та вчителі знають, як працю- їх принижують, відмовляютьвати з такими хлопчиками та ся написати потрібну інфордія Коцовська.
маційне табло хоча б на вокза- дівчатками. Наприклад, у са- мацію на папері. Тоді ми старалюди з вадами слуху.
Щосереди у приміщенні
лі у Тернополі. Однак, той мо- дочках до кожної речі чіпля- ємося пояснити, що вони такі
Похід по довідку –
організації, яка розташована
нітор, що є нині, далі показує ють бірочки, на яких написа- ж, як усі, адже образити мов Тернополі на вулиці Лепкояк пекельні муки
температуру повітря, дату й
го, 12, проводять інформаційВ Україні похід по елемен- час. І там немає жодного слова но, що ось це – стіл, а це – олі- жуть кожного.
ні дні. Людям роз’яснюють різ- тарну довідку для нечуючих про те, який поїзд приїхав.
У невелике приміщення товариства нечуючі прихоні документи, закони. Аби не- часто перетворюється у пеЖиття без звуків –
дять, як додому. Влаштовують концерти, вистави та
чуючі були в курсі останніх по- кельні муки. Якщо немає ромріють про сучасний проектор для своїх святкувань.
дій, на обласному телебачен- дичів, які можуть допомогти,
не вирок
ні виходять вечірні новини з вони звертаються у місцеве
Незважаючи на всі труд- Адже мислять вони образами й більшість інформації
сурдоперекладом. Щоправда, товариство глухих.
нощі, мешканці Тернопілля сприймають очима.
Цієї неділі у товаристві відзначали Міжнародний день
лише 20 хвилин у день.
– Наші перекладачі супро- з вадами слуху не втрачають
– Цього дуже мало, адже воджують своїх підопічних у оптимізму. Вони живуть, одру- глухих. У своєму середовищі вони не відчувають бар’єрів, а
зводити перепони у суспільстві – зайве. Ці люди не вимадля учасників нашого товари- різні інстанції, лікарні, – каже жуються, народжують дітей.
ства основна мова спілкуван- пані Надія. – Проте, таких пра– Ці люди такі ж, як і кожен гають до себе надзвичайного ставлення. А лише хочуть,
ня зі світом – жестова, – пояс- цівників – лише троє, а допо- з нас, й можуть робити все, що аби чув їх не лише Всевишній, але й ті, хто навколо.
Антоніна БРИК.
нює пані Надія. – На Тернопіл- магати доводиться багатьом. інші, лише не чують, – заува-
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На епідемію грипу чекають у грудні
Прогнозують і так званий свинячий...

Х

олодний вересень
прийшов у домівки
тернополян разом з
простудою та вірусними
інфекціями.
Одразу «виросли» черги в
аптеках і побільшало роботи у
лікарів. Статистика свідчить,
що в порівнянні з вереснем минулого року хворих побільшало
на 15%. На думку фахівців, причина цього – різке похолодання,
дощі та висока вологість. А от на
епідемію грипу варто чекати аж
у грудні та січні.
За словами головного спеціаліста відділу епідеміології
та санітарної охорони території обласного управління Держсанепідслужби Світлани Маціпури, на сьогодні показник захворюваності на гострі респіра-

торні вірусні інфекції становить
18,6 хворих на 10 тисяч населення при епідпороговому показнику 19,2 . За тиждень захворіло близько 2 тисяч тернополян, 52 відсотки з них – діти. Це
на 4 відсотки більше, ніж минулого тижня.
Віруси грипу та групи респіраторних групи діагностують у вірусологічній лабораторії. Саме тут і визначають, який
саме грип циркулюватиме у
цьому сезоні.
– Ми очікуємо на грип пандемічний А(Н1N1) і так званий свинячий, – розповіла завідувач вірусологічної лабораторії Держсанепідслужби Людмила Дементьєва. – Менш поширеним буде
підтип АН3N2 і ще рідше зустрічатиметься грип типу В. І ще у

нас завжди простежується цікава закономірність.
Якщо йде ріст респіраторних вірусів, тоді грип притихає.
Одним з найдієвіших методів профілактики грипу є вакцинація, кажуть лікарі. Саме зараз найкращий час для щеплення від цієї хвороби. Вакцина від
грипу вже є на території України. Тернопільські аптеки продають її за попереднім замовленням. Вартість однієї порції вакцини – 70-80 гривень. Особливо вона рекомендована так званим групам ризику – дітям, вагітним, медичному персоналу,
особам з хронічними захворюваннями, а також тим, хто перебуває в закритих закладах.
– Сьогодні вже можна замовити вакцину «Флоарікс» ні-

Віталіна Дзоз:

Г

- Комітет Верховної Ради з питань науки і
освіти - один з найбільш активних: тільки за
період другої сесії Верховної Ради ми провели 11 засідань, розглянули 113 питань, - зауважила народний депутат. – Є чітке розуміння: освіта – це фундамент, без якого неможливий розвиток держави.
- Які законопроекти щодо освіти готуються до прийняття до кінця 2013 року?
- Обговорюватимуться питання наповнюваності шкільних класів, збереження і збільшення мережі дошкільних та загальних середніх навчальних закладів, будуть врегульовані проблеми харчування, оздоровлення та
безкоштовного підвезення дітей і педагогів у
сільській місцевості.
До слова, як автор законопроекту про безкоштовне підвезення дітей і педагогів, чекаю на підтримку представників усіх політичних сил. Заради вирішення цієї проблеми політичні опоненти мали б забути про розбіжності, амбіції і поставили пріоритетом інтереси дитини.
Увага буде приділена також матеріальній
підтримці та підвищенню престижу праці вчителів, а у сфері вищої освіти - питанню встановлення мінімальних розмірів стипендії та
можливості скасування обов’язкових відпрацювань для випускників - бюджетників. Саме в
рамках третьої сесії будуть розглянуті три альтернативні законопроекти «Про вищу освіту».
- Які кроки вже зроблено в цьому році
для модернізації середньої освіти?
- У 2013 році відкрили двері 11 нових загальноосвітніх навчальних закладів України.
Уже з другого вересня 2013 року учні
других і п’ятих класів почали знайомство з
інформаційно-комунікаційними
технологіями. На 100% забезпечені навчальними

Посадовця зловили
на хабарі

Н
мецького виробництва, – повідомила начальник відділу епідеміології та санітарної
охорони території обласного
управління Держсанепідслужби Марія Павельєва. – На днях
з’явиться французька вакцина
«Ваксігрип», а через 2-3 тижні «Інфлувак» з Нідерландів.
Щоб вберегтися від грипу,
медики радять уникати скупчень людей, не контактувати з
хворими, подбати про вітамінне та збалансоване харчування,
висипатися та не перевтомлюватися. При перших симптомах
недуги слід звертатися до лікаря та уникати самолікування.
Юля ТИМКІВ.

«Учні отримають планшети,
а вчителі перейдуть на електронні
технології навчання»
олова підкомітету з питань
дошкільної, загальної
середньої та позашкільної
освіти Комітету Верховної Ради з
питань науки і освіти, народний
депутат від Партії регіонів
Віталіна Дзоз розповіла на зустрічі
з журналістами регіональних ЗМІ
про плани з модернізації шкіл і
розвитку мережі дитячих садків.
комп’ютерними комплексами школи Донецької, Дніпропетровської, Харківської, Київської та Миколаївської областей. Загалом по
країні - на 90%.
У рамках національного проекту «Відкритий світ» у двох тисячах українських шкіл
впроваджуються електронні технології навчання. До 2015 року в усіх загальноосвітніх навчальних закладах України буде сучасне мультимедійне та комп’ютерне обладнання, високошвидкісний Інтернет. Учні отримають індивідуальні навчальні планшети. Загалом у рамках проекту буде залучено близько
5 мільярдів гривень.
Протягом трьох останніх років за програмою «Шкільний автобус» за рахунок державного бюджету було закуплено близько 1500
одиниць транспорту. З них тільки в 2012 році
- більше 900. На початок 2013-2014 навчального року для учнів сільських шкіл було закуплено ще 438 нових автобусів.
У цьому році забезпечено максимальне фінансування програми видання навчальної літератури. Діти з особливими потребами тепер зможуть займатися за підручниками, надрукованими шрифтом Брайля. Цей рік став
рекордним і за кількістю виданих примірників - більше 13 мільйонів. Середня вартість
підручника склала 18,5 грн. Так що окремі виступи про захмарні ціни на підручники - не
більше ніж фантазія.
- З серпня 2013 року в Німеччині кожна
дитина від 1 року гарантовано буде забезпечена місцем у яслах. Який відсоток дітей
дошкільного віку охоплюють комунальні
ясла та садки в Україні? Які перспективи
на 2014 рік?
- Система дошкільної освіти Федеративної
Республіки Німеччини, насправді, дещо від-

З перших уст

різняється від системи в Україні. Так, наприклад, діти мають право відвідувати ясла вже
з чотиримісячного віку, і цим правом користується більшість батьків. Впевнена, що досвід Німеччини необхідно дуже детально вивчити і найпрогресивніші напрацювання перейняти.
Щодо нашої країни, то протягом 20102012 років мережа дошкільних навчальних
закладів України збільшилася на 889 установ,
а кількість дітей у них зросла майже на 220
тисяч. Робота з розширення мережі дитячих
садків триває і, як результат, - рівень охоплення дітей дошкільними навчальними закладами за останні три роки зріс майже на 8%.
Президент України Віктор Янукович у
рамках нових соціальних стандартів «Діти майбутнє України» пообіцяв поліпшити ситуацію з дитячими садами і відкрити не менше
100 тисяч нових місць у дитячих установах.
Без сумнівів, в 2014 році робота з розширення мережі і збільшення охоплення дітей дошкільними навчальними закладами продовжиться.
- Яка робота ведеться парламентом у
сфері забезпечення робочими місцями випускників вузів? І які пропозиції комітету
щодо запобігання відтоку освічених молодих фахівців за кордон?
- Основне наше досягнення - Закон України «Про зайнятість населення», який набрав чинності з 1 січня 2013 року. Відповідно до нього, роботодавцям, які працевлаштували молодь у 2013 році на перше робоче місце, Фонд соціального страхування України на
випадок безробіття буде компенсувати суму
в розмірі єдиного соціального внеску. У Державному бюджеті на 2013 рік на програму
щодо забезпечення молоді першим робочим
місцем передбачено 25 млн. гривень.
Пропозиції профільного комітету з цього
питання повністю збігаються з курсом уряду - відтік розумних, талановитих молодих
людей можна зупинити, тільки надавши їм
можливість реалізувати себе на батьківщині. Збільшити державне замовлення на необхідні державі та перспективні спеціальності,
надати перше робоче місце, налагодити систему ранньої профорієнтації - робота по всіх
цих напрямках уже ведеться. І результати ми
обов’язково побачимо.
Підготувала Ольга КУШНІРУК.

езаконно
збагатитися
намагався
начальник районного
відділення однієї з
об’єднаних державних
податкових інспекцій
обласного управління
Міндоходів.

Підлеглі
підозрюваного
провели перевірку суб’єкта господарювання району, що надавав послуги у сфері громадського харчування. За 3 тис. грн посадовець обіцяв не притягувати підприємця до відповідальності. Проте, скористатись незаконними коштами він вже не
матиме змоги, оскільки після
їх одержання був затриманий
правоохоронцями.
За цим фактом розпочато
кримінальне провадження за ч.
4 ст. 368 КК України (прийняття
пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди
службовою особою).
У прокуратурі області нагадали, що поскаржитися на незаконне втручання контролюючих органів у діяльність підприємства можна за телефоном «гарячої лінії» – (0352) 52-03-33.

Антиконкурентні
узгоджені дії

Тернопільське обласне територіальне відділення Комітету оштрафувало підприємців Цьомик О.П., Онуферко О.П.
та Баранюк В.С. загалом на 18,8
тис. грн. за те, що вони узгодили тендерні пропозиції під час
проведення деякими школами
Тернополя торгів по закупівлі
послуг щодо харчування учнів.
За таке ж порушення відділення Комітету оштрафувало
ТОВ «Тернопільбуд» та ФОП Іванова С.А. загалом на 65 тис. грн.
Відповідачі узгодили тендерні
пропозиції під час проведення
Управлінням житлово - комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради відкритих
торгів на виконання робіт з реконструкції набережної Тернопільського ставу.
Також за узгоджені дії, що
могли призвести до спотворення результатів торгів по закупівлі послуг щодо харчування
дітей у шкільних їдальнях на
17,4 тисячі гривень оштрафовано фізичних осіб – підприємців Онуферко О.П, Цьомик О.П.
та Боднарюк І.М. Відповідачів
зобов’язано сплатити штрафи.

Антиконкурентні
дії органів влади
і управління

Тернопільське обласне територіальне відділення Комітету припинило порушення в діях
13-ти районних державних адміністрацій, які встановлювали
різні відсоткові ставки орендної плати від нормативногрошової оцінки земельних ділянок з однаковим цільовим
призначенням, які встановлювались для суб’єктів господарювання, що діють на одному
ринку.
Обласне територіальне
відділення Антимонопольного комітету України.

Бідося...
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Як дорога Львів-Тернопіль
-Д

жордж, сказала я під
час недавнього
інтернет-спілкування
чоловікові-британцеві
моєї доброї знайомої,
- дорогу зі Львова до
Тернополя почали
ремонтувати.
- О! - спромігся він на лаконічну відповідь. Але в ній було
стільки експресії і емоцій!..
Джордж об’їздив майже всю
Європу. Цього вимагає його робота. А у вільний час подорожує.
Після приєднання до Євросоюзу
кількох країн колишнього соцтабору англієць з цікавості вирушив обсервувати нові території.
Звісно, на авто. Багато чого сподобалося. А ось дороги не дуже.
Особливо румунські. Джордж наївно думав, що гірших доріг на
території Європи не існує.
Леся, моя добра знайома,
стала Джорджевою дружиною
кілька років тому. Двічі чоловікбританець побував на Тернопіллі. Щоправда, вакації тривали недовго. І до Тернополя добиралося подружжя потягом. А до району, де мешкає Лесина родина,
благо, дорога також не з найгірших.
Цього року Джорджеві захотілося романтики. Він наполіг,
аби у Львові, у пункті прокату,
взяти авто і організувати невеличку подорож Західною Україною. Час дозволяв. Можливості
також.
Леся, як могла, відмовляла
чоловіка від цієї затії, хоча сама
постійно розповідала Джорджеві про принади рідної Батьківщини, неймовірну красу Карпат
і, звісно ж, чарівність Тернопілля.
Перед вильотом Леся запитала мене:
- Це правда, що дорога зі
Львова до Тернополя, наче після

довела до плачу
британця

Джордж
об’їздив майже всю Європу...
Звісно, на авто.
Багато чого сподобалося. А
ось дороги не
дуже. Особливо румунські.
Джордж наївно
думав, що гірших доріг на території Європи
не існує.

війни? Бо я такого в інтернеті надивилася і начиталася…
- Правда, - відповіла я. - Сама
недавно їхала тим танкодромом.
Леся тяжко зітхнула.
…У Львові, в пункті прокату, жодних проблем не виникло. Щасливий Джордж отримав
ключі від «Форда» і вирушив назустріч пригодам.
Перед тим, як їхати до Тернополя, Леся з Джордж��������
е�������
м здійснили променад Львовом. У місто Лева британець закохався, до
речі, з першого погляду. Перекусили в одній із гарненьких ресторацій. Почало вечоріти. І збиралося на дощ. Тож вирішили:
пора прощатися зі Львовом і гай-

Найгірша вулиця Тернополя
дочекається ремонту?

С

трашніша за трасу, що веде зі Львова до
файного міста, вулиця Гайова у Тернополі, по
якій хіба танком не страшно їхати, а от автівки
шкода. У попередні роки її пробували латати, однак
і досі стан дороги на ній створює неабиякі проблеми
власникам транспортних засобів.

Цієї осені, обіцяють міські
чиновники, автошлях на вулиці таки відремонтують. На
проведення робіт з міського
бюджету виділили близько 5
мільйонів гривень.
– На Гайовій буде облаштовано 300 метрів нового
покриття, встановлено тротуари та бордюри, замінено
комунікації, зокрема, дощову
каналізацію. Всі роботи проводитимуть лише за рахунок міського бюджету, – зазначив заступник начальника управління ЖКГ міськради Андрій Дроздовський.
Нагадаємо, два роки тому

реконструкцію дороги на Гайовій проводила служба автомобільних доріг в області. Через неякісне виконання
робіт ремонт був припинений. Тернополянам, які живуть або
працюють на цій вулиці, залишається
сподіватися, що рясні
вибоїни нарешті залатають.
У міській раді обіцяють, що за сприятливих погодних умов
усі роботи завершать
до 1 листопада цього
року.

да в дорогу.
Щойно виїхали за Львів,
небо остаточно потемніло і поча���������������������������
вся дощ��������������������
. А невдовзі почалася й препаскудна дорога, на якій
хто як міг, так і кермував. Джорджа жахало, як величезні траки, по-нашому великогабаритні вантажівки, ігноруючи свою
смугу�������������������������
, летіли прямо на маленький «Форд».
- Це вони ями і вибоїни обминають, - пояснювала Леся.
Законослухняного британця таке шокувало. Бо в його країні за порушення правил дорожнього руху загрожує штраф від
20 до 5 тисяч фунтів стерлінгів.
А в деяких випадках можуть забрати на певний час права або й
до в’��������������������������
язниці запроторити. Україна була першою державою для
Джорджа, де, здавалося, не існувало жодних писаних і не писаних правил: хто як хотів, так і
їхав.
Перелякане Джорджеве серце підстрибувало у такт «Фордові». Чоловік час від часу зупинявся, аби поглянути, чи все гаразд з
колесами і хвильку перепочити.
І ось почався найгірший
відрізок міжнародної траси.
Джордж, як і інші водії, змушений був несамовито виляти дорогою, аби не втрапити в халепу.
Для нього це видалось неймовірним випробуванням.
- Що скаже поліція? - непокоївся іноземець.
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відсотків водіїв,
опитаних
Київським
міжнародним інститутом
соціології, вважають:
за останній рік рівень
безпеки на дорогах
знизився. А 57 відсотків
не спостерігають
істотних відмінностей,
порівняно з минулим
роком.
Загальний стан безпеки дорожнього руху у своїй місцевості
лише два відсотки респондентів

- Її тут нема, - «заспокоювала» Леся.
- Як то нема? Адже це - така
небезпечна дорога.
- Тому й нема, що небезпечна
дорога. А то довелося б українським поліцейським допомагати
водіям колеса міняти, - пожартувала Леся.
- А ваші поліцейські не допомагають водіям? – не зрозумівши жарту-правди, перепитав
Джордж.
Запитання Леся вирішила
проігнорувати.
Вскочивши в чергову яму,
Джордж заявив:
- Я далі не поїду!
Схилився на кермо і… заплакав. Щиро, по-справжньому. Таким чоловіка Леся бачила уперше.
- Треба їхати, любий. Вже ніч.
- Пробач, але я не вмію їздити такими дорогами. Я буду спати в машині.
Тепер у розпачі була й Леся.
- Джордже, дорога до ранку
ліпшою не стане, - вмовляла чоловіка.
- Зателефонуй, будь ласка,
вранці до пункту прокату, хай
приїдуть і заберуть машину. І хай
самі відвезуть нас до Тернополя.
- Любий, але у нас немає такого сервісу. Ніхто нас не везтиме додому.
- То я буду йти пішки!
І Леся вирішила застосувати «важку артилерію», мовляв,
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уночі небезпечно, можуть їхати
погані люди, пограбувати. Для
більшого страху навіть про мафію згадала. Але на Джорджа це
не подіяло. Для нього мафія була
ніщо порівняно з розбитою і мокрою дорогою.
І тоді заплакала Леся.
Джордж, як істинний британець, не міг не зважити на жіночі сльози. Машина поволі рушила…
До Тернополя добралися після третьої ночі.
- Тобі щось приготувати
їсти? - запитала Леся, коли нарешті опинилися в квартирі.
- Пити! - видихнув Джордж. Горілки! - сказав щирою українською мовою.
Узагалі Джордж спиртного
не вживав. Ходив у паби лише
на пиво. А тут… Істинний британець перехиляв оковиту скляночку за скляночкою, аж гай шумів. Леся очам своїм не вірила.
…Подорожували Леся з
Джорджем потягами. Англієць
після львівської траси почав і
українських поїздів побоюватися. Йому здавалося, що потяг також почне стрибати по коліях…
Перед Джорджем стояло
ще одне випробування - поїздка з Тернополя до Львова. Він
ніяк не міг морально підготувати себе до цього. Виручив Лесин
брат, звиклий до рідних «бойових» доріг.
Удома, в Англії, Джордж розповів про свої пригоди друзям.
Ті йому співчували, вважаючи, що Джордж дістав великого
стресу. І не йняли віри, що десь,
крім, напевно, Африки, є такі
жахливі дороги.
На моє запитання, коли
Джордж планує наступну поїздку в Україну, відповів не вагаючись:
- Тоді, коли там будуть добрі
дорогі.
Соррі, друже. Як казала моя
покійна бабця: такого щастя
можна чекати до «зелених віників».
Ольга ЧОРНА.

Якісні шляхи - дороге
задоволення для України

оцінили як відмінний, а 36 - вважають його поганим або дуже
поганим.
То ж чи варто дивуватися, що втрати української економіки від незадовільної якості автомобільних доріг у країні за період з 2001 по 2013 рік
зросли у 2,7 раза - до 55 мільярдів гривень на рік.
Таку цифру оприлюднив голова «Укравтодору» Євген Прусенко
під час публічних дебатів «Якісні дороги - дороге задоволення для
України». «Якісні дороги не можуть бути
дешевими. Скільки
коштує бездоріжжя?
У 2001 році ми визначили, що втрати
складали 20 мільярдів гривень на рік,
або 3,5 відсотка ВВП. Сьогодні

ці втрати зросли до 55 мільярдів», - сказав він.
Як зазначив директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк, світовий досвід переконує: нормальний рівень фінансування доріг складає чотири відсотки ВВП, а в Україні цей показник на багато менший. У 2012
році - найбільш вдалому з точки зору інфраструктури - фінансування становило трохи більше 15 мільярдів гривень. Якщо
порівняти цей показник із ВВП,
отримаємо 1,1 відсотка, - очевидне значне відставання.
За словами Сергія Вовка, така
ситуація здебільшого зумовлена
тим, що основними галузями, які
формують левову частку ВВП, є
металургія, АПК та хімічна промисловість, вантажопотік котрих формується на залізницях.
Тому великий бізнес не надто зацікавлений у якісних дорогах.
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Величний хрест
на славу БОГА
М
инулої п’ятниці на свято Воздвиження
Чесного і Животворящого Хреста
Господнього до Свято-Троїцького
духовного центру на честь Данила
Галицького з усіх куточків Тернополя
зійшлися віруючі. Несли краплини своєї
любові, віри і милосердя, щоб на святій
літургії почути вічно живе слово Боже.
А ще взяти безпосередню участь у знаменній події,
яка уже стала історією: цього дня освятили хрест,
який встановлять на найбільшому куполі храму. До
речі, він уже готовий.

- До Успіння Божої Матері нам вдалося завершити купол, а це дуже складна конструкція, у ній 36 тисяч деталей, - розповів настоятель
Свято-Троїцького духовного
центру митрофорний
протоієрей отець Анатолій Зінкевич. – Хрест
теж було виготовити
непросто: його висота
більше шести метрів.
Щоб встановити купол
з хрестом на храмі, потрібний спеціальний
кран, таких є лише три
в Україні. Тож чекаємо
на техніку і сподіваємося, що до свята Покрови купол з хрестом уже
прикрасять храм.

Отець Анатолій щиро подякував усім парафіянам, людям,
які долучилися до виготовлення
святинь, адже збирали кошти, як
мовиться, усім миром. А також
меценатам, зокрема, керівнику
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У Тернополі виступить
переможець конкурсу
Монтсеррат Кабальє

Д

о Міжнародного дня музики обласна
філармонія підготувала тернополянам чудовий
подарунок – концерт симфонічного оркестру
під керівництвом Мирослава Кріля. А солістом
запросили столичного оперного співака, народного
артиста України Сергія Магеру.

«Тернопільбуду» Василю Лилу.
Освятив хрест архієпископ
Тернопільський, Кременецький і Бучацький владика Нестор. Він також привітав отця
Анатолія з ювілеєм: напередодні він зустрів своє 6о-річчя.
Владика передав щирі вітання
і від патріарха Київського та
всієї Руси-України Філарета та
вручив отцю Анатолію орден
святого Юрія Переможця (Георгія Побідоносця).
- Всі ми знаємо, що святий
мученик Юрій є постійним
борцем із злом, відстоює істину, віру. Ви своїм життям, служінням Богу стараєтеся його
наслідувати. Тож прийміть цю
високу патріаршу нагороду, як
знак любові і пошани за вашу
працю, - сказав владика.
До неба линули дзвінкі церковні піснеспіви, утверджуючи
віру християнську...
Зіна КУШНІРУК.

Сергій МАГЕРА
і Мирослав КРІЛЬ
До Тернополя виконавець завітав напередодні й
поспілкувався з журналістами. Він розповів, що любов
до пісні йому передали батьки. Навчався у Львові в музичній академії імені Лисенка, а
з 1998 року є солістом Національної опери України.
Багато гастролював за кордоном. Талановитому співаку
пропонували залишитися, але
він віддав перевагу Батьківщині, адже вважає, що українська пісня повинна звучати на
українській землі.
Сьогодні Сергія Магеру
знають у багатьох країнах світу. Він здобув більше десятка
премій у престижних вокальних конкурсах. Серед переліку його нагород є і Гран-прі на
конкурсі оперної діви Монтсеррат Кабальє.
На сцені виконавець уже

втілив близько тридцяти образів. На концерт у Тернополі підготував увертюру «Тарас
Бульба», українські арії, пісні
та європейську класику.
Головне для митця – задоволений слухач, вважає Сергій Магера. Своїм голосом він
прагне донести до людей красу української пісні, розкрити її душу. Почути його спів у
супроводі симфонічного оркестру тернополяни зможуть
уже сьогодні, 2 жовтня.
А невдовзі для всіх шанувальників музики обласна філармонія готує ще один подарунок. На тернопільській сцені виступить унікальний проект – «Тріо басів», учасниками якого є сам Сергій Магера й інші відомі оперні співаки – Тарас Штонда та Сергій
Ковнір.
Інна ДАНИЛКІВ.

Місце зустрічі – сучасна бібліотека

Три дні в Тернополі тривав унікальний
фестиваль «Бібліофест»,
який заманював і маленьких,
і дорослих читачів у бібліотеки.

В

ідбувся він уже
втретє і зібрав, як
і в попередні роки,
багато учасників і гостей.
Тернопіль – єдине місто
в Україні, де проводять
бібліотечний фестиваль.
На свято приїжджають ті,
хто творить українську
книгу чи просто любить
читати.

У всіх бібліотеках міста
минулого тижня відбувалися презентації, майстер-класи,
конкурси, музичні вечори. Ми
завітали у Тернопільську бібліотеку №3 для дітей. Тут у

рамках фестивалю відбулася
зустріч з відомим українським
поетом Романом Скибою (на
фото), який пише чудові вірші
для малечі. А ще – майстерклас від Оксани Мартинюк під
назвою «Обкладинка в техніці
скраббукінг».
Поспілкуватися з письменником прийшли наймолодші відвідувачі бібліотеки, учні
третього класу школи № 10.
Спершу в читальному залі, де
відбувалася зустріч, діти так
шуміли, що вчителі не могли
їх заспокоїти. Проте, коли зайшов пан Роман, учні затихли.
Вони із захопленням слухали

віршики з його збірок «Хтось
із туману» та «Із життя хитрих
слів», з цікавістю запитували,
у якому віці він почав писати
та скільки дитячих книг випустив.
Не менш захоплюючою

нотів, а також листівки батькам. Виявилося, що створити
своїми руками оригінальну та
красиву рік не так уже й важко, варто лише докласти трішки фантазії та старання.
Як розповіли бібліотекарі,
у них в закладі навіть є майстерня, в якій навчають різних
видів рукоділля. Тож запрошують приходити до них за книгами та навчитися чомусь новому.
Власне, тому й проводять
у Тернополі бібліотечний фестиваль, бо ж його мета – спростувати поширені стереотипи про книгозбірні та покабула зустріч з Оксаною Марти- зати, що зовсім поруч є місця,
нюк. Вона навчала учнів шос- де безкоштовно можна знайти
тих класів школи № 15 оригі- будь-яку інформацію, поспілнальному мистецтву скраббу- куватися, зустрітися з цікавикінгу. З допомогою пані Окса- ми людьми та просто з корисни діти робили обкладинки тю провести час.
для своїх книг, зошитів, блокОльга КУШНІРУК.

Україна і світ
Україна
Опозиціонери не можуть
домовитися про єдиного
кандидата

Серед опозиційних партій знову
непорозуміння: розійшлися погляди щодо єдиного кандидата у президенти на виборах-2015. Політики
фракції УДАР Віталія Кличка хочуть вибирати єдиного кандидата на перший
тур виборів. І пропонують зробити це
через соцопитування. Мовляв, починаючи з 2014 року, будуть проводитися регулярні дослідження громадських
точок зору, які й покажуть найуспішнішого претендента на пост глави держави. Натомість, «Батьківщина» та «Свобода» переконані, що потрібно дотримуватися старих домовленостей і вибирати єдиного кандидата в другому
турі виборів.

Публічна інформація
схована за високими
парканами чиновників

Значної еволюції у доступі до публічної інформації в Україні наразі
не спостерігається. Українцям і далі
відмовляють у праві знати. Особливо це стосується найбільш чутливих
тем, наприклад, Межигір’я та питань,
пов’язаних із майновими інтересами
можновладців. «Стосовно квартир, грошей, декларацій - все це залишається
за високим парканом чиновників. А деякі депутати вносять додаткові законопроекти, аби ще одну стіну збудувати і там собаку поставити, яка б гавкала й відлякувала громадян, щоб вони
взагалі нічого не запитували про інформацію», - зазначив тележурналіст,
співавтор документального фільму
«Відкритий доступ» Сергій Андрушко.
Закон «Про доступ до публічної інформації» діє з 2011 року. Згідно з ним, органи влади зобов’язані у п’ятиденний
термін надати відповідь на запит громадянина щодо суспільно важливої інформації.
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лог Гліб Павловський. «Для Путіна, та й
для екс-президента РФ Єльцина існувала мрія широкого возз’єднання, створення Радянського союзу без Радянського союзу - тобто, без ідеології і тоталітарних надмірностей», - пояснив
експерт. Коментуючи запитання, скільки часу може тривати процес усвідомлення, що Україна і Росія - вже не єдине ціле, він зазначив: «Має минути не
просто час, а змінитися одне-два політичних поколінння, щоб можна було
спокійно, тверезо і раціонально обговорювати, що ми хочемо робити разом,
а чого - ні».

Кожна третя жінка
не могла працевлаштуватися через вагітність

Згідно з даними дослідження,
29,1 відсотка жінок відмовляли у
прийомі на роботу через можливе
народження дитини, вагітність або
наявність маленької дитини. Про це
свідчать результати опитування, ініційованого міжфракційним депутатським об’єднанням «Рівні можливості»,
проведеного у рамках проекту «Знову
до роботи: реінтеграція матерів і батьків до професійного життя після відпустки по догляду за дитиною». Законодавство у нашій державі захищає інтереси жінки-матері. Проте на практиці роботодавці часто нехтують цим
правом жінки. Також існують проблеми з дефіцитом дитсадків, неготовністю роботодавця до гнучкого графіку та
інше.

Поки Москва залякує,
ЄС обіцяє скасувати
практично усі мита

Україна стала
«політичною мрією» Путіна

Поки в Москві лякають Київ перепонами на митниці та зниженням
товарообігу у разі зближення з Євросоюзом, українські економісти підраховують вигоди від «заручин» ЄС
та України, повідомляє ТСН. У відповідь на тиск Росії Брюссель міркує про
додаткові кроки на підтримку України,
які не були передбачені проектом угоди. Перша і найочевидніша вигода - Європа готова скасувати майже всі мита.
Якщо скасують 98 відсотків мит із тих,
що діють тепер, то вітчизняні виробники зможуть зекономити 750 млн.
євро. Узагалі, спроба Кремля натиснути на Україну репресіями проти українських товарів лише підштовхнула Київ
і Брюссель назустріч один одному. У
ЄС, крім згаданого, розглядають й інші
способи підтримати Україну - від спрощення візового режиму до фінансової
допомоги. Міркують у Брюсселі й над
тим, чи не ускладнити доступ до свого
ринку російським товарам.

У президента Росії Володимира Путіна є політична мрія і «надзавдання» широкого об’єднання «історичних земель» навколо Москви,
відтворення імперії та СРСР з новим
обличчям. Про це в ефірі телеканалу
«Інтер» заявив російський політтехно-

Кабмін запропонував штрафувати за подання завідомо неправдивих
відомостей у деклараціях. Ця пропозиція міститься у відповідному законопроекті, опублікованому на сайті парламенту. Згідно зі законопроектом, за брехню в деклараціях загрожує
«штраф від десяти до двадцяти п’яти
неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян» (170-450 грн). Також законопроект передбачає штраф за несвоєчасне подання декларації. Як повідомлялося раніше, у травні у Верховній
Раді нарахували 44 мільйонери. Подейкують, однак, що їх набагато більше. Є
серед українських парламентарів і мільярдери.

Семи мільйонам
співвітчизників більше 65 років

Торік в Україні проживало більше
семи мільйонів людей, чий вік - від
65 років і старші. Такі дані наводить
Держстат. Також в країні налічується
близько півтори тисячі людей, які сягнули 100-літнього віку. Однак достеменне число невідоме, оскільки в Україні вже десять років не проводили перепис населення.

Азаров лякає мільйонерів
за брехню в деклараціях
штрафом аж… у 170 гривень
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Світ
У Чехії борються з комунізмом, розповідаючи
страшні історії

Дефіцит, агітплакати, купа соціалістичної символіки - у музеї комунізму зібрали весь абсурд радянських часів. Музей у Празі облаштували між американським фаст-фудом і
казино. Його засновник - американець
Гленн Спайкер переїхав у Чехію і захопився колекціонуванням пам’яток соціалістичних часів. Коли набралася тисяча експонатів, відкрив музей, аби молоді й туристам пояснити: комунізм - це
страшно. Головні відвідувачі атракції
- американці. Чехи ж віддавати шість
євро за атмосферу, у якій жили понад
40 років - аж до Оксамитової революції
1989-го, - не хочуть. Для них популярні
у Празі - Архів служб безпеки та Інститут дослідження. «Відділення державної безпеки слідкувало за мільйоном
людей, тобто, мало справу на кожного
десятого мешканця Чехословаччини, сказала директор архіву органів держбезпеки Світлана Птачникова. - До нас
ходять люди, які знають, що за ними
стежили, аби перевірити свою справу.
Ще у нас перевіряють документи у рамках люстраційної кампанії». В Чехії у
владні структури не пускають тих, хто
був причетний до органів держбезпеки
Чехословаччини або таємно працювали на комуністів. Натомість ті, хто брав
участь у русі опору і постраждав, отримують винагороду - чотири тисячі євро,
повідомляє ICTV.

У світі - 1,25 мільярда
жебраків

Із 1990 року частка світового населення, яке проживає в умовах
крайньої бідності (менш ніж $1,25
на день), знизилася на 22 відсотки.
Але на Землі все ще налічується 1,25
мільярда жебраків, свідчать результати дослідження «Інвестиції для викорінення бідності», представленого на
Генеральній асамблеї ООН 23 вересня цього року. Три чверті жебракуючих
людей проживає у Тропічній Африці та
Центральній і Південній Азії.

У Британії дипломований
музикант працює…
городнім пугалом

У Великобританії дипломований музикант працює городнім пугалом за $300 у тиждень. Більшу частину свого робочого дня хлопець в оранжевій куртці сидить у полі і читає або
грає, повідомляє «Daily Mirror». Хоча
Джеймі Фокс має вищу освіту, за фахом
працювати не бажає. Він стверджує: робота пугалом дає йому час на читання і
думки. Джеймі підкреслює, що не просто просиджує штани за книжками, а
часто встає і ганяє куріпок. Господар
поля дуже задоволений роботою свого
«пугала», тому що від традиційних було
мало користі.
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Китайським чоловікам
заборонять
заводити коханок

У Китаї законодавці провінції Гуандун планують офіційно заборонити чоловікам мати коханок, повідомляє газета «Синьцзін бао». Передбачається, що заборону оформлять поправками до положення державного
закону про захист прав жінок. Внесення цих поправок покликане підтримати і укріпити стабільність шлюбу. Згідно із запропонованими змінами, планується ввести заборону на коханок
- як на спільне проживання, так і на
перелюбство. Практика мати коханок
(наложниць), традиційна для старого
Китаю, останніми роками активно відроджується. Влада реагує на це явище
різко негативно.

«Мічуринці» з Туманного
Альбіону придумали
щось таке…

У Британії виростили саджанці,
на яких одночасно ростуть помідори і картопля. Незвичайний гібрид
отримав назву «томтато» (tomtato).
Творці куща запевняють: він не є продуктом генетичної інженерії та клонування. Кущ «томтат» отримали методом щеплення. Помідор і картопля
відносяться до одного й того ж сімейства пасльонових, що, як зазначають
експерти, і робить можливим створення гібрида. Кожен кущ може дати врожай із 500 маленьких помідорів сорту «черрі». А на його коренях ростуть
бульби білої картоплі. За отриманий
саджанець продавці правлять 15 фунтів стерлінгів.

Ціни на шоколад
рекордно підстрибнуть

У світі рекордно подорожчає шоколад через неврожай какао-бобів.
Уже невдовзі вартість смаколиків сягне шестирічного максимуму.
Стрибок прогнозують аж на 45 відсотків. У США, приміпом, кілограм шоколаду до кінця нинішнього року коштуватиме більш ніж 12 доларів. У 2014
році через посуху прогнозують скорочення врожаю у Західній Африці. Цей
регіон постачає близько 70 відсотків
сировини для виробництва шоколаду.
При цьому, експерти зазначають, що в
Америці та Європі суттєво зростає споживання саме темного шоколаду, для
виготовлення якого потрібно більше
какао-бобів, ніж для молочного.

У Штатах відкриють
магазин продуктів,
термін яких закінчився

Американський підприємець на
початку наступного року планує відкрити у Бостоні перший такий магазин. Ініціатором експерименту є бізнесмен Дуг Раух, який володіє мережею супермаркетів «Trader Joes». На
його думку, магазини змушені викидати величезну кількість продуктів,
які ще можна вживати, але термін їх
придатності закінчився, згідно з правилами регламенту харчових регуляторів. Йдеться, насамперед, про кукурудзяні чіпси, шоколад, яйця, йогурти і молоко. Перший магазин Раух відкриє у Дорчестері - кварталі Бостона,
де проживають переважно робітники. Як свідчить статистика, у США викидають 40 відсотків продуктів через
закінчення терміну придатності.
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Запрошуємо до розмови

З журналістського
блокнота

Збираю

крихти

твоєї

любові

Чому пишу до «Сімейного
гніздечка»? Можливо,
хтось з читачів прочитає
мій лист, щось порадить,
підкаже.

Отож, я продавала яблука на ринку. Ти вибирав найкращі. Погляд карих очей був відкритий і
щирий. Не знаю чому, але так тривожно забилося
моє серце. Якби ти захотів – я б віддала усе задарма. Але ти поклав на прилавок гроші. І загубився
у натовпі. А в моїй душі поселився неспокій.
І раптом: добрий день! Майже через рік – знову ти!
- Я ж обіцяв вам, що ми зустрінемося знову.
Надто вже смачні були ваші яблука.
Ми познайомилися. І відтоді уже зустрічалися
часто. Я жила очікуванням нового дня, аби тільки знову побачити тебе. Ти приїжджав до мене у
село і ми губилися у вечірніх сутінках. Я втратила розум і сон. Довіряла тобі в усьому. Не зважала, що не знаю про тебе майже нічого. Мені вистачало того, що ти розказав. Що маєш престижну,
гарно оплачувану роботу. Мрієш про тихе сімейне щастя.
Я ж, медсестра з дипломом, змушена була
продавати на базарі яблука. Ти обіцяв допомогти
мені влаштуватися на роботу, принаймні, у місті.
І дотримав слова.
Я познайомила тебе уже зі своїми батьками.
Звичайно, ти їм сподобався. І вони були раді бачити нас разом.
Якось я з подружкою у вихідний вибралася
на ринок. Хотіла прикупити собі дещо до дня народження. Ми домовилися відсвяткувати його
лише удвох, тож прагнула бути особливо красивою. Після ходінь по магазинах, забігли у кафе.
Спочатку я не зрозуміла, чому раптом замовкла
подружка. А коли повернула голову убік, усе стало ясно. За одним із столиків сидів ти. А поруч
– маленький хлопчик. Ти пригощав його морозивом, витирав замурзане личко. Малюк весело
сміявся і ти теж.
Я хотіла до вас підійти. Не встигла. Мене випередила вродлива жінка, яка зайшла з вулиці.
Малий радісно кинувся до неї: мамо! Ти теж тепло посміхнувся жінці. І лише після цього помітив мене.
Не пам’������������������������������������
ятаю,�������������������������������
як вийшла на вулицю. Як доїхала додому. Щось казала мені подружка, заспокоювала. але я пам’ятала лише твій переляканий
погляд.
У тебе вистачило мужності через кілька днів
приїхати до мене. Ти говорив і якось виходило
так, ніби я ще й винна. У тому, що в тебе дружина і син. Що вони чекали тебе додому, поки ти був
зі мною. Врешті, хіба ти обіцяв мені одружитися?
Моя душа ніби закам’яніла від почутого. Серце пекло вогнем. Ще й осінь плакала холодними
дощами.
Знаю, більше зустрічатися ми не можемо. Але
й жити без тебе – несила. Як кажуть – немилий
увесь світ. Розум просить: забудь, серце ж прагне
побачити тебе хоч здалеку.
Ти телефонуєш мені, благаєш простити, забути цей епізод. «Ми ж можемо бути щасливі», - повторюєш ти як мантру. І пропонуєш зустрічатися
знову. Але як? Збирати крихти краденого щастя?
Тим паче, я знаю: удома тебе чекає син.
Ліна М.
Тернопільський район.

Д

овгі перельоти
багатьох людей
втомлюють. А я
використовую їх для
думок, які записую у
книжечку-мандрівничку і
для цікавих знайомств та
розмов.

Сімейне

гніздечко
Візьму на згадку
літо у долоню –
Про сонце хай розкаже
й теплі дні.
Рука вже потяглася
за бутоном.
– Не треба внучко –
цвіт залиш зимі.
Вона хай вкриє снігом,
не морозить
і подарує квіти ці весні.
Тоді й прийдем сюди
у час погожий, –
бабуся заперечила мені.

Бабусю, ластівко мила...
Фотоетюд Івана ПШОНЯКА.
(с.Лідихів
Кременецького району)

На життєвих перехрестях
Такого з Оксаною ще не було. Уже немало часу минуло, як вона зустріла цього незнайомого їй чоловіка, а думки про нього
не покидають і досі.
Тоді вона гуляла парком зі своєю онукою Настунею. Дівчинка складала у кулачок дрібненькі маргаритки, а вона задивилася на спритних білочок, що перестрибували з гілки на гілку.
«Настуню, глянь, які милі звірята», - покликала онуку.
Якийсь чоловік, що проходив саме через парк, і собі зупинився біля них. Разом
вони стали спостерігати за прудкими білками. Найперше, що запримітила Оксана
– його сумні очі та густу сивину у волоссі,
хоч на вигляд чоловікові було не більше сорока...
Це, коли тобі сімнадцять, подумала, сорокова життєва сходинка видається цілою
вічністю. А тепер, коли і її літа добігають
четвертого десятка і у неї є двохрічна онука, усі дивуються: «Така молода – і вже бабуся!»
Справді, літа спливли, як листя за водою. Бо як вона жила? Батьки Оксани загинули, коли вона була ще зовсім малою.
Страшне горе завчасно поклало у могилу й
бабусю, і її віддали у дитячий будинок. Потім вступила в училище вчитися на швачку, де і подружилася з місцевою дівчиною
Любою.
Олексій був товаришем Любиного брата. Високий, ставний, зі смаком одягнений... Про нього мріяла не одна дівчина. Й
Оксана божеволіла від щастя, що хлопець
вибрав саме її, дитбудинівську вихованку,
сироту.
«На твоєму місці, я б не дуже довіряла
йому, Оксанко,» - якось зауважила Люба.
Оксана насторожилася: Люба завжди
раділа за неї, була, наче сестра. Дехто навіть так і думав, бо скрізь дівчат бачили разом. Оксана часто гостювала у Любиному

Подароване

Цього разу моїми сусідками з
Варшави до Чикаго була дівчинка
з мамою. Про себе назвала дівчатко
маленька Леді.
Дівчинка, щойно всівшись на
стільці, попросила маму дістати альбом для малювання і олівці.
Маленька художниця переглядала
свою творчість і цікаво позирала у
мій бік. Ну звісно, я повинна була їй
щось сказати. Або запитати.
- Які гарні малюнки! - мовила я.
Мініатюрна Леді усміхнулася і
запитала:
- Хочеш, я тебе намалюю?
Я погодилась.
На кумедному малюнку я видавалась трохи сумною.
- Чому? - поцікавилася.
Дівчатко пояснило: коли люди
прощаються, то сумують. Моя маленька супутниця сумувала за бабусею Тамарою, за новими подругами Танею і Тосею, за песеням Джастіном і котом Шумахером. В альбомі було багато їхніх «портретів», завдяки яким я з усіма заочно познайомилася.
- А ти за ким сумуєш? - зовсім не
по-дитячому запитала мене.

щастя

домі, де їй завжди були
раді. «Не край
моє серце, Любонько. Пізно мене застерігати. Я уже повірила Олексієві. Тільки як сказати йому, що вагітна – не знаю», - довірилася подрузі. «Ти гадала, що я сліпа, що нічого не зрозуміла? Я сама сказала про це
Олексієві. Чи ж не тому він тепер уникає
тебе, Оксанко?»
Не могла отямитись від Любиних слів.
А згодом - від розмови з матір’ю коханого,
яка просила, ні, радше вимагала залишити
її сина у спокої. Мовляв, він не має ніякого
стосунку до її байстрюка і, взагалі, скоро їде
вчитися до столиці.
Оксана не уявляє, що робила б вона
тоді, якби не Люба. Прихистила їх з малою
Даринкою у своєму домі. Оббивала пороги усіляких інстанцій і таки добилася, щоб
Оксані дали сімейний гуртожиток.
Нелегко було їй з дитиною. Влаштувалася на роботу швачкою в ательє. Ще й удома підзаробляла.
Люба в усьому допомагала їй з донькою. І в садок відведе, і погуляє з Даринкою. От лише особисте життя у подруги
теж якось не складалося. Вже ніби і заміж
пора, а коханого не було.
А потім Люба виїхала з міста, якось несподівано, навіть не попрощавшись. Оксана досі не знає, від чого чи від кого втікала подружка. Десь через півроку надіслала
Люба листа, в якому сповістила, що познайомилася з гарним хлопцем за газетним
оголошенням, і тепер вони стали сім’єю.
Живуть у селищі на Полтавщині.

Спочатку вони листувалися, та згодом,
коли Оксана отримала нову квартиру – загубила Любину адресу.
Чому саме нині Оксана згадала про
Любу? Утім, хіба вона її забувала? Просто за
життєвими клопотами усе «на потім» відкладала пошуки подруги. І ніби навмисне
забула її нове прізвище. Врешті, шкребло
на серці болюче: а чому ж Люба її не шукала? Адже своє прізвище вона, на жаль, не
змінила... Хоча гріх нарікати – траплялися
їй у житті женихи. Але того, від дотику якого йшов би струмінь по тілу і крутилася від
щастя голова – чомусь не зустріла.
Оксана прилягла на канапу. Із сусідньої кімнати чулося солодке посапування Настуні. Даринка з чоловіком поїхали у
справах, той залишили на неї онуку. Оксана душі у ній не чує! Така цікава дитина. Ось
який гарний букет склала з кленових листочків. «Це тобі, бабусю», - сказала.
Сон до Оксани не спішив. Кленові листочки у вазі мимоволі повертали її у той
осінній день минулого року, коли, гуляючи парком з Настунею, вона зустріла незнайомця. Дивно, навіть імені його не
знає, та досі не може забути. Майже дослівно пам’ятає їхню розмову. Красиво і
просто чоловік говорив про те, як дивно
створений світ, що у буденних справах чомусь не знаходить часу зустріти схід сон-

ця, милуватися райдугою крізь дощ,
побродити по зеленій траві. А життя
таке коротке. Ніби між іншим незнайомець сказав, що у їхньому місті він
ненадовго, приїхав залагодити якісь
справи і дуже вдячний їм за компанію.
А на ранок той чоловік Оксані приснився. Ніби стоять вони у пожовклому парку, неподалік шумить колія. Він
простягає їй руку, а з долоні вилітає голуб.
Той сон не давав Оксані спокою.
Поділилися ним на роботі з колегою.
«Поїзд – це гість, голуб – якась звістка,
а пожовкле листя – смуток», - розтлумачила їй подруга. А наступного дня
знайома листоноша вручила Оксані
листа. Як з’ясувалося, прийшов він на
її давню адресу.
Красивий каліграфічний почерк
Люби Оксана впізнала одразу. Ох, подружко, нарешті, згадала!
Оксана похапцем читала листа і з
кожним наступним рядком білішим
ставало її обличчя. Люба писала, що
жити їй залишилося недовго – важка онкологічна недуга щодня підточує сили. А в неї – ще зовсім малий син,
адже народжувала пізно. І дуже добрий чоловік. «Ти була мені, як сестра,
Оксано. Тож стань матір’ю моїй дитині
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Маленька

Леді

Я розповіла, що в аеропорту залишилися дорогі моєму серцю люди. І я ще відчуваю тепло
їхніх слів, обіймів, усмішок. І дужедуже чекатиму наступної зустрічі. А ще в мене є подруга, яку називаю сестрою. Дівчатко слухало і малювало мою доньку, друзів. Вони
вийшли симпатичні, з усмішкамисонечками.
- Вони такі? - запитала малеча.
- Дуже схожі, - відповіла я і відчула, що мого суму стало наполовину менше.
- Розкажи мені щось, - попросило дівчатко.
- Перепрошую, - втрутилася
мама, - Марія вам не дасть відпочити.
- Я - Марія-Ангеліна, - виправила матір моя співрозмовниця і перепитала, чи я розповім їй щось цікаве.
Ця дитина нагадувала мені Маленького принца Екзюпері. Просто,
це була Маленька принцеса, маленька Леді. Симпатичненька і, як
на свій вік, надто допитлива.
Я розповідала їй про дивного
хлопчика і його маленьку планету,
про маленького баранця і троянду… Я не розповідала про змію, яка

своїм укусом повернула Маленького принца зорям. Це місце у книзі
завжди змушує мене сумувати. А я
не хотіла засмучувати дівчинку.
Вона уміла гарно слухати. Здавалося, мандрувала під час моєї розповіді разом з казковим хлопчиком
далекими загадковими планетами.
Коли я закінчила розповідь, дівчатко взялося за олівці. Сент-Екзюпері
оцінив би фантазію маленької Леді!
А я була щаслива, що моя улюблена
казка сподобалася ще комусь.
Марія-Ангеліна запитала, чи дорослі також люблять казки.
- Так, - відповіла я. - Бо казки добрі. І дорослі можуть заховатися в них від проблем. І стати трішки схожими на дітей. Звісно, якщо
захочуть…
- Хм, - стало серйозним дівчатко. - Ми з подругами грали хованки. Але проблем не бачили. Ти можеш мені намалювати проблему?
Інколи діти ставлять перед дорослими складні завдання. І це була
саме така ситуація. По-перше, в ху-

і дружиною моєму Максимові. Прошу
тебе... Листа отримаєш, коли мене уже
не буде...»
В котрий раз Оксана перечитувала рядки і не могла повірити: як це –
Люби немає? На серці було нестерпно
тяжко, ніби гострим лезом відкраяли
його половинку. І знову ж таки: чому
Люба не написала їй раніше?
Незадовго Оксана отримала телеграму від Максима. Просив зустріти їх
з сином у Тернополі.
Оксана ходила, як у тумані. Ну що
таке задумала Люба? Вона ж ніколи не
бачила Максима, не спілкувалася з їх
сином.
Зраненька поїхала до Тернополя.
Гудок потяга луною відгукувався у голові, обпікав мозок. Ось тут, при вході на вокзал, вони мають зустрітися.
Здається, Оксана уже бачить їх. Малий
– викапана мама Люба. Такий же кучерявий, з чорними очима-вуглинками
і симпатичними ямочками на щоках.
Міцно тримає за руку сивочолого чоловіка.
Оксана не може повірити... Господи
милостивий, Максим – це він, той симпатичний незнайомець, з яким вони
випадково зустрілися у парку минулої
осені. Той, про кого вона стільки думала! І мріяла... Хіба таке може бути? «А
ми з вами уже бачилися, правда ж?» обдає чоловік Оксану сумним поглядом, і вона більше не сумнівається,
що правильно вчинила, приїхавши за
ними.
Відтоді минуло майже десять років. Оксана щаслива з Максимом. Утім,
це щастя їй подарувала подруга. Андрійко давно кличе Оксану мамою, бо
одразу став рідним у їхній сім’ї. Оксана
упевнена: десь там, на небесах, її тихе
щастя благословляє Люба. І щиро радіє за них усіх.

Марія МАЛІЦЬКА.
м. Теребовля.

етюд

№17 /2 жовтня 2013 року

дожники я не годжуся. А, по-друге,
для мене проблеми - це конкретні
люди, які їх створюють, а я змушена все це розгрібати. Але навіщо дитині ця доросла нісенітниця? То ж
мій словесний образ проблеми був
«змальований» із двох тітоньок, які
мене добряче цього року дістали.
Розповідала я це доволі гумористично, а дівчинка постаралася над
«портретом». Шкода, що не попросила його напам’ять.
…Коли Марія-Ангеліна заснула,
я трохи засумувала. В літаках, якою
б довгою не була дорога, сон зі
мною не дружить. Виручають книги, думки і записничок-мандрівник.
Я поспішно записувала бесіду з
маленькою супутницею, аби не загубити щось цікаве. І після кожного речення хотілося написати великими літерами: «ДЯКУЮ!» Адже це
так важливо після розлуки з рідними і дорогими людьми мати поруч
в дорозі світлу, добру душу.
Ще раз перегорнула альбом маленької художниці. Найкумеднішим вийшов кіт. Недаремно Шумахер. Він і на дереві, і примудрився
вмостися на великій квітці і ще бозна де… Песенятко Джастін (це ім’я
дала йому Марія-Ангеліна) надто
чемне. Бо ще маленьке. Подруги
Таня і Тося - смішні і веселі. Бабуся
Тамара - на високих підборах і з великою сумкою. Цікаво - що правдивіше?
…В аеропорту Чикаго маленька Леді помахала мені рукою. І повезла у мініатюрній рожевій валізці чарівні малюнки-спогади з її першої великої подорожі...
Ольга ЧОРНА.

Він теж не встиг
на тролейбус

Н

апевне, таке нечасто трапляється у
житті. Ти випадково зустрічаєш людину
і через кілька хвилин спілкування стає
зрозуміло, що шукав її все життя. Реальність
здається якимось наївним сном. Немов потрапив за
лаштунки знімального майданчика мелодрами, а
головну роль віддали тобі.
Отож, Катя – молодий дизайнер одягу. Сашко – вчитель фізики. Двоє дуже різних людей. І хтось там, нагорі, вирішує, що ці протилежності ідеально підходять один одному. Нонсенс, та небесам видніше. Того вечора дівчина, не встигала на тролейбус. Затрималась, пояснюючи настирливій пані, що модель обраної сукні не буде підходити до її фігури. Та клієнт завжди правий, а тому
сперечатись і доказувати, у ситуації, що склалась, було недоречно.
Катя згодилася усе переробити за вихідні і, поспіхом зачинивши
магазин, побігла на зупинку.
Зазвичай «тролик» запізнювався, однак цього разу приїхав
вчасно. Якби не ці кілька хвилин, тоді, можливо, б історія набула іншого змісту. Та присутнє «але» змінило ситуацію. Не встигнувши, Катя вирішила прогулятись, хоч квартира, яку винаймала, була далеко, проте приваблювала сама атмосфера якогось надто вже спокійного вечора. Пройшовши парковою доріжкою, зупинилась навпроти самотньої лавочки - завжди усі заняті парочками, що цілуються, а тут раптом так гарно і нікого не було. Колись,
теж закохана по вуха, проводила літні вечори подібним чином, та
ейфорія свята закінчилась банальною зрадою, після того кохання відклалось на «потім». Робота допомогла забути все погане, а
ще час і нові захоплення. Подібне вчить цінувати кожну мить. Дівчина так і робила. Ось і зараз насолоджувалася приємним вечором з ароматом теплого заходу сонця. Уже хотіла йти та раптом
з’явився хлопець із своїм дивним компліментом: «Не можу не сказати, ви схожі на богиню олімпу, під цим кутом сонячного світла».
Як з’ясувалося пізніше, Саша теж не встиг на тролейбус…
Можливо, вони б ніколи і не зустрілись, якби не запізненння
на кілька хвилин…
Інна ДАНИЛКІВ.
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На струнах серця
Бабине лiто
...Літо – вжить – пролетіло,
Ніби хюндай повз безіменну
станцію –
Не зупиняючись Срібна риска тире
Між закопуванням і збиранням картоплі...
Так буває щороку –
Ці гіркі димовища, що ріжуть
більше пам’ять, ніж очі,
Ці задубілі руки, що досі не вірять у існування рукавичок,
Ці крихти піску, білі крихти
манни небесної на дні серпневої валізи...
...Долізти до кривавої смуги
жовтня таким собі солдатом пораненим,
Залишеним при відступі,
Відчувати колінами гострі
вогкі горіхи у досі високій
траві,
Наслухати ночами тривожні крики птахів із колисьсонячного сплетіння...
...тінню
Проминулого літа – млосного і жалкого Прийде бабине
В хусточці ситцевій на волоссі білому:
Рани твої заговорить,
У чоло поцілує,
Байку розкаже
Про довічно_сіреньку качечку
У сухих комишах часу...
...Ці кілька днів найсолодших,
яких ти чекала усе життя...

Осіння молитва
Квіти, що заплющують
очі на ніч,
Бо втомилися,
Птахи, що летять навіть
потемки,
Прорізаючи тілами задубілими
Дощові хмари осені,
Бо вже час,
Неприкаяні підлітки,
Що тусуються у підземці,
Хукають на серця і долоньки
одне одного,
Бо так тепліше,
Молюся за вас усіх,
«Будь ласка, – прошу, – Господи,
Не покинь їх усіх – жодного,
Бо так страшно їм бути,
а не бути –
ще більше страшно».
А Він посміхається
і каже мені:
«Добре».

Ганна ОСАДКО.

У погоні за лідером
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черговому турі першості ФК
«Тернопіль» грав на виїзді у Новій
Каховці з «Енергією» і переміг 1:0.

У

матчі 12-го туру Першої ліги
між аутсайдерами «Нивою»
та харківським «Геліосом»,
розігрували, як кажуть, не три,
а шість очок. Однак, у кінцевому
результаті команди записали
по одному пункту до свого і
так не великого багажу, а тому
залишилися на попередніх місцях –
тернополяни і далі розмістилися на
15, а харків’яни - на 14 позиціях.

Матч розпочався доволі мляво і лише
на останній хвилині першого тайму величезна перевага «Ниви» втілилася у забитий
м’яч - Борис Баранець з лівого кута штрафного майданчика влучив у праву від голкіпера гостей «дев’ятку»
Початок другого тайму був багатообіцяючим для шанувальників «Ниви», проте господарі не використали жодного шансу для взяття воріт суперників. А потім тренер «Геліоса» зробив заміну, яка вже за дві
хвилини стала результативною. Сергій Давидов першим же дотиком до м’яча зрівняв
рахунок.
За інерцією гості пішли перемагати і в
одному з епізодів були близькими до цього - лише майстерність нашого воротаря
врятувала команду від чергових неприємностей. На жаль, «Нива» не зуміла організувати штурму воріт суперника на останніх хвилинах матчу і гра закінчилася з рахунком 1:1.

«Шахтар» та «Динамо» знову втратили очки
«Зоря» - «Волинь» - 2:0. За приблизно рівної гри сусідів по турнірній таблиці вирішальними виявились останні хвилини, коли
господарі пред’явили більше аргументів для перемоги.
«Металург» Д. − «Шахтар» - 2:2. Господарям задля виграшу не
вистачило двох забитих м’ячів, а «гірники», хоча і відігрались, втратили ще 2 очки.
«Дніпро» - «Чорноморець» - 2:0. Перегравши безпосереднього конкурента, дніпропетровці на 3 очки випереджають «Шахтар»
та одеситів, які втратили третій рядок у таблиці.
«Іллічівець» - «Говерла» - 0:1. Єдиний гол закарпатців у першому таймі приніс досі не досяжний для них результат у Маріуполі.
«Карпати» - «Таврія» - 2:1. Головні події львівського матчу відбулись у другому таймі, коли господарі програвали, але виявили
волю до перемоги
«Ворскла» - «Динамо» - 2:2. Полтавчани не зуміли повернути
собі 5-й рядок турнірної таблиці, а динамівці ще більш віддалились
від лідерів поточного сезону.
«Металіст» - «Металург» З. – 3:2. Ударний початок матчу з боку
господарів не гарантував їм спокійних останніх хвилин – лише тоді
харків’яни забезпечили собі чергові 3 очки
«Арсенал» - «Севастополь» - 3:1. Вдруге поспіль «каноніри» на
своєму полі святкують вольовий успіх після програного першого
тайму

Справжні кубкові баталії

П

ісля минуло тижневого
етапу шлях до
найпрестижнішого
вітчизняного трофею
продовжать 9 команд
Прем’єр-ліги, 4 представники
Першої та 3 − Другої ліг.

А в 1/16 розіграшу Кубка «Таврія», граючи фактично молодіжним складом, поступилася черкаському «Славутичу». «Зоря» програла лише у доданий час у Краматорську міцному представнику Першої ліги «Авангарду». «Тернопіль»
у захоплюючому тріллері при 7-ми
забитих м’ячах та 4-х вилученнях
дотиснув «Полтаву». Свердловський «Шахтар» здолав рівний собі
«Мир».
Окрім «Авангарду», Першу лігу
у 1/8 фіналу буде представляти також «Миколаїв», який у рідних сті-

Спорт

«Нива» – «Геліос» - 1:1

Не мирна нічия

Тернополяни домінували на початку першого
тайму, гарно комбінували і створили 3 хороші нагоди для взяття воріт, Одна, щоразу гравцям бракувало точності, або ж виручав голкіпер господарів, - повідомила прес-служба клубу.
У другому таймі на полі вже точилася рівна
гра без особливої гостроти і, здавалося, що матч
закінчиться унічию.
Та тернополяни з цим не погодилися і на початку останньої тридцятихвилинки після подачі
кутового повели у рахунку., який після фінального свистка став остаточним.
Набравши 27 очок у 13 поєдинках та маючи
гру у запасі, муніципали посідають другу сходинку у турнірній таблиці та відстають від «Славутича» лише на один пункт.
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нах здобув вольову перемогу над
«Зіркою». Також у додатковий час
«Десна» довела свою перевагу у
Кривому Розі над «Гірником».
Найлегше стартував у кубкових перегонах «Чорноморець»,
який у гостях забив 4 голи миколаївській «Енергії». За рахунком не так просто дісталася перемога запорізькому «Металургу» над дніпродзержинською
«Сталлю». Натомість, «Дніпро»
без проблем переміг у Чернівцях
«Буковину». Харківський «Металіст» на рівних зіграв 90 хвилин з
лідером Першої
ліги «Олександрією», проте у додаткові 30 хвилин гості провели 3 успішні атаки без відповіді.
Київський «Арсенал» в Ужгороді вдало зіграв проти місцевої «Говерли», а донецький «Шахтар» виграв у Маріуполі в «Іллічівця».
Столичне «Динамо» здолало донецький «Металург», «Ворскла»
у доданий час забила вирішальний гол у ворота «Волині», «Карпати» помстилися «Севастополю»
за недавню поразку у Чемпіонаті. В
останньому матчі цього етапу тернопільська «Нива» порадувала своїх вболівальників перемогою над
«Украгрокомом» з Головківки.
Отже, результати матчів:

«Шахтар» Свердловськ − «Мир» 3:1;
«Гірник» − «Десна» -1:2;
«Миколаїв» − «Зірка» - 2:1;
«Сталь» − «Металург» З.- 1:2;
«Енергія» − «Чорноморець» - 0:4;
«Авангард» − «Зоря» - 3:1;
«Буковина» − «Дніпро» - 0:2;
«Говерла» − «Арсенал» - 0:1;
«Славутич» − «Таврія» - 3:1;
«Тернопіль» − «Полтава» - 4:3;
«Олександрія» − «Металіст» - 1:4;
«Ворскла» − «Волинь» - 2:1;
«Динамо» − «Металург» Д. - 3:2;
«Іллічівець» − «Шахтар» - 0:3;
«Карпати» − «Севастополь» - 1:0;
«Нива» − «Украгроком» - 3:0.

У

Будинку Футболу
відбулось жеребкування
наступної стадії
кубкового турніру.
Правила процедури були гранично простими. Жереб був сліпий,
кульки з назвами команд витягували не згідно з рейтингом, а у випадковому порядку. Як і завжди, клуби
нижчих ліг автоматично ставали
господарями протистояння. У випадку зведення команд одного дивізіону, господарем ставав той, хто
отримував непарний номер.
Пари 1/8 фіналу Кубка України:
«Десна» − «Металург» Запоріжжя;
«Тернопіль» − «Ворскла»;
«Славутич» − «Авангард»;
«Карпати» − «Металіст»;
«Миколаїв» − «Шахтар» Донецьк;
«Нива» − «Арсенал»;
«Чорноморець» − «Дніпро»;
«Шахтар» С. − «Динамо».
Базовий день для проведення цих
ігор − середа, 30 жовтня.

Є такі збірні

Молодіжна жіноча збірна України (WU19) зіграла свій останній поєдинок у першому кваліфікаційному раунді Чемпіонату Європи
2013/2014 проти збірної Швейцарії. Гра закінчилася з рахунком 2:0 на користь суперників наших дівчат, проте, незважаючи на поразку, українки під керівництвом Наталії Зінченко зайняли
друге місце у своїй підгрупі і вийшли в елітний
раунд Чемпіонату, матчі якого пройдуть з 5 по 10
квітня наступного року.
На стадіоні імені Віктора Баннікова у Києві
юнацька збірна команда України (U-18) у товариському матчі обіграла однолітків з Італії з рахунком 2:1.

Незважаючи на товариський статус матчу, на
полі протягом усього поєдинку точилася жорстка безкомпромісна боротьба, у якій підопічні Олександра Головка зовсім не поступалися суперникам. Навпаки, аж до останніх хвилин гри
наші хлопці вели у рахунку 2:0 і лише у кінці зустрічі італійцям вдалося до мінімуму скоротити
відставання.

Національна збірна команда України з футзалу у матчі-відповіді плей-офф Чемпіонату Європи 2014 року поступилася команді Угорщини
з рахунком 4:5, але завдяки більшій кількості забитих у протистоянні виїзних м’ячів вийшла до
фінальної частини континентальної першості.
Євро-2014 з футзалу пройде з 28 січня по 8
лютого у Бельгії. Жеребкування фінального турніру відбудеться в Антверпені 4-го жовтня.

Наш ДЕНЬ
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Осiннi сезони

риболовлi

Ловимо карася

Д

о середини осені карась залишається
активним у глибоких проточних, добре
насичених киснем водоймах.
З похолоданням він здебільшого збирається на ямах
біля греблі, а також на руслових ділянках з глибинами
не менше 3-4 метрів, адже там тепліша вода. Важливо,
щоб на обраній для риболовлі ділянці дно було тверде
з мінімальною кількістю мулистих відкладень. Для «полювання» на осіннього карася добре підходять і глинисті ями, розташовані по затопленому руслу .
Як срібного, так і золотого карася восени з берега
ловлять переважно донкою, піккером та фідером, а також з човна поплавцевим і кивковим вудилищами.
Основне в осінній ловлі карася за умови правильного вибору місця – дочекатися початку жору. Зазвичай
клювання починається в 11 годині, але буває і в 13-ій.
У теплі дні карась починає харчуватися раніше, а в холодні - пізніше. І завжди клювання нетривале, закінчується о 15-16 годинах. В осінній сезон карась зазвичай
не мігрує по водоймі, а харчується в місцях своїх скупчень. А ці скупчення бувають масовими та досить щільними. Якщо правильно вибрати місце в період жору карася, клювання з’являться негайно.
Осінній карась активно бере на мотиля, опариша чи
на «бутерброд» із них. З рослинних насадок більш «уловиста» бовтанка з манки. На багатьох водоймах вона є
не гіршою за мотиля. На перловку карась іноді йде так
само, як влітку, але не всюди.
Що стосується підгодовування, то в цей період, якщо
неправильно вибране місце лову, його застосовувати
марно. Тільки якщо знайдене скупчення карася, можна
активізувати його клювання і викликати у риби «харчову конкуренцію». Однак, підгодовування повинне бути
скромним. Переборщили – і кльову не буде, оскільки
риба восени харчується мало. Досвідчені карасятники
годують рибу лише раз – вранці й до вечора більше підгодовування не використовують.
Зазвичай для підгодовування беруть чистого мотиля або ж змішують його з піском. Можна додати в цю суміш стандартну готову прикормку.
Багато хто вважає, що осіння ловля карася нецікава
через надто примхливе клювання, однак це не так. Якщо
потрапляєш в місце руслового скупчення риби, тільки
встигай закидати. При цьому восени трапляється переважно великий карась.
З човна його добре ловити на мормишку, використовуючи звичайну зимову вудку чи коротку літню, обладнану котушкою, пропускними кільцями та кивком.
Цими снастями з човна легко шукати карася на обширних ділянках ям перед греблями, які зазвичай утворюються після вибірки ґрунту для спорудження дамби.

Якось непомітно осінь вступила у свої права.
В Україні вона триває трохи більше, ніж три місяці.
Рибалки умовно ділять цю пору на свої чотири сезони.

П

ерший відраховують з
появи перших жовтих
пасем у кронах дерев.
А закінчується він тоді, коли жовточервоного і зеленого листя стає порівну. У лісах з’являються опеньки, а в повітрі – літаючі павутинки, що найчастіше буває на початку жовтня. Продовжує охолоджуватися вода, але у великих водоймах це відбувається нерівномірно, починаючи з верхнього шару.
Поступово посилюється активність
клювання хижої риби, насамперед судака та щуки, які добре беруть спінінгові приманки і живців на кружках. Судак
починає “збиватися” в зграї, які вибирають районом свого годування глибші,
ніж влітку, місця, і спільно полюють на
мальків. Однак, вирушаючи в цей час на
риболовлю, треба обов’язково враховувати, що шари води мають різну температуру, й опускати або проводити приманку там, де достатньо кисню і тримається хижак. Найчастіше опущений не
на ту глибину живець незабаром засинає, що служить сигналом до зміни міс-

ця або зміни глибини ловлі.
Все яскравішими стають барви дерев – і настає наступний “сезон” - золота осінь, коли поряд з буянням
фарб починає інтенсивно падати листя. Поступово оголюються ліси, тягнуться на південь зграї літніх пернатих. Триває ловля різної білої риби
(частіше – ляща та плітки ) на глибині у великих водоймах, а жор хижака
доходить до максимуму та поступово починає затухати (порівняно з вереснем).
Зараз можна порадити рибалкам
пошукати окуневі зграї. Де ж краще
робити це? Одні вважають, що варто чекати їх, сидячи на одному місці. Інші раз у раз змінюють місце,
намагаючись швидше “намацати”
зграю. А між цим окунів можна розшукати, використовуючи самих...
окунів. Для цього спершу піймайте
окуня, проколіть йому голкою спину біля верхнього плавця, введіть в
отвір тонку волосінь, зав’яжіть вузликом і відпустіть рибу у воду. Во-

Карасі

Ц

в сметані
я страва вже стала класикою української
кухні.

Вона невибаглива на перший погляд, однак дуже смачна. Її особливість у тому, що при запеченні дрібних смажених карасів у сметанному соусі рибини можна їсти повністю, тому що кістки розм’якають від термічної обробки.
Письменник Антон Чехов саме карасів у сметані вважав божественним частуванням. А перед приготуванням радив цілу добу потримати
живих рибин у молоці, щоб вони мали тонкий вишуканий смак.
Отож, пропонуємо давній і смачний рецепт. Карасів обчищають
від луски та плавників, видаляють нутрощі й зябра, промивають,
обсушують рушником, натирають сіллю, посипають перцем, обкачують у борошні й обсмажують з обох боків до рум`яної скоринки.
Смажені рибини поміщають на сковороду, змащену маслом, обкладають кружальцями смаженої картоплі, заливають сметаною,
посипають сухарями, збризкують розтопленим вершковим маслом і запікають у духовці.
Для різноманітності спробуйте і ще один рецепт. Карасів почистити, обсмажити в сильно розігрітому жирі з обох боків, викласти в каструлю, залити однією склянкою води і тушкувати на
слабкому вогні 20 хвилин. Вкінці приготування влити сметану, посолити. Викласти на тарілку, посипати дрібно нарізаним кропом
і подати на стіл. Можна також замість тушкування помістити обсмажених карасів на деко, залити сметаною, посипати сиром і запекти в духовці.

Смачного!

Щоб не мерзнути в холодні ночі...

Ночі стають все холоднішими, і якщо на риболовлю восени
вдягнутися непродумано, навіть біля djuy. довго не поспиш. Та
й який сон, коли часто треба вставати, підкидати в багаття гілки. Намет теж уже не зовсім виручає. Як же бути, якщо поряд немає житла, у якому можна було б переночувати? Рибалки і тут
знайшли вихід, який дає можливість відпочивати спокійно, в теплі. Але про це треба подбати заздалегідь. Щоб влаштувати те-

плий нічліг, насамперед слід розпалити багаття. Коли воно добре прогорить і вугілля буде достатньо, головешки треба прибрати, вугілля розрівняти суцільним шаром і присипати піском
або землею, а потім зверху настелити товстий шар будь-яких гілок. «Постільна білизна» – готова! Якщо у вас ще є з собою невеликий рибальський намет, його можна поставити над своєю
оригінальною постіллю - і над головою буде дах.

лосінь беріть такої довжини, щоб
вона перевищувала на два-три метри глибину водойми. Верхній її кінець прикріпіть до невеликого легкого поплавця, бажано яскравого. А тепер не поспішаючи пливіть
на човні слідом за своїм “провідником”, який і приведе вас до однієї з
окуневих зграй.
Із закінченням листопада починається “глибока” осінь, яка триває
до першого снігу. Відлітають останні зграї гусей, лебедів і качок. Швидко охолоджується повітря та водойми,
мешканці яких проявляють все менше активності. І тільки знання прийомів лову допоможе повернутися додому з рибинами у садку.
І, нарешті, настає останній осінній підсезон, що є одночасно переходом до зими. Таке передзим’я триває
від першого снігу до льодоставу на
водоймах. Час для риболовлі не надто
приємний. Багато любителів закінчують ловлю на відкритій воді та готуються до зимового сезону .

Смішного!

Спіймав рибалка золоту рибку та загадує бажання:
- Хочу маленький заводик, машину, будинок…
Рибка:
- Вибирай: у кредит чи в лізинг?
Чоловік:
- Тоді ти вибирай: на олії чи на маслі?

Карась – карасеві:
- Слухай, друже, ти мені, звичайно, можеш не
повірити, але той рибалка, у якого я зірвався з гачка, важив ніяк не менше 90 кг!
Шанувальники рибної ловлі діляться на дві
категорії: рибалок та алкоголіків з вудками.

Чоловік - це істота, здатна три години поспіль
чекати на покльовку. І нездатна 15 хвилин зачекати, поки дружина одягнеться.

Вечір над річкою. Старий рибалка, нічого не
зловивши, змотує вудки. Бурмоче: “Якби це так не
заспокоювало б, задушив би всіх!”
- Ти збираєшся ловити рибу саме сьогодні? В
понеділок, тринадцятого числа?
- Звичайно. Може, хоч сьогодні рибам не пощастить.
У недільній школі вчитель запитав:
- Сашко, як ти думаєш, Ной багато рибалив у ковчезі?
- Ні. У нього було
тільки два хробаки.
– Подивися, люба,
який у мене сьогодні
чудовий улов!
- Не вішай мені локшину на вуха! Сусідка
бачила, як ти заходив у
рибний магазин!
- Ну ... Частину вилову довелося, звісно,
продати...
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7 жовтня

Понеділок
УТ-1
07.35 Д/ф “I. Купченко. Без свiдкiв”.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Пiдсумки тижня.
09.50 Без цензури.
10.15 Т/с “Таємниця старого мосту”, 5 с.
10.55,20.55 Офiцiйна хронiка.
11.05 Дитячий фестиваль “ОКешкин-джаз”.
12.00,17.55,21.30 Дiловий свiт.
12.10 Рояль в кущах.
12.40 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
13.05 Фольк-music.
14.10 Право на захист.
14.30 Темний силует.
14.40 Вiкно до Америки.
15.00,18.20 Новини.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.25 Життя на рiвних.
15.35 Книга.ua.
16.05 Т/с “Iз життя капiтана Черняєва”,
5 i 6 с.
17.40 Сiльрада.
18.40 Фiнансова перспектива.
18.50 Агро-News.
19.10 Фестиваль гумору “Умора”.
21.00 Пiдсумки дня.
21.40 Свiт спорту.
21.45 Ювiлейна програма В. Бiлоножка, ч. 1.
23.25 Х/ф “Бомж”, 6 с.

Êàíàë “1+1”

06.00 “ТСН-Тиждень”.
06.45,07.10,08.10 “Снiданок з 1+1”.
07.00,08.00,09.00,19.30,23.20 “ТСН”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05,17.10 Т/с “Сила. Повернення додому”.
11.00 Драма “Легенди про Круга”.
15.00 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
20.15,01.50 Т/с “Любов та покарання”.
22.10,05.10 “Грошi”.
23.35,03.20 Драма “Альфа дог”. (2 категорiя).

Iíòåð

06.30,07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з
Iнтером”.
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,17.50
Новини.
09.10 Х/ф “Ася”.
11.15,12.20 Т/с “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.
13.25 “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”.

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.
10.20 Головна програма.
12.00 Т/с “Небо у вогнi”, 7 с.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Небо у вогнi”, 8-12 с.
18.45 Факти. Вечiр.
20.10 Т/с “Морськi дияволи”.
22.10 Четверта башта.
23.10,03.30 Свобода слова.

ÑÒÁ

07.35 Д/ф “Г. Жженов. Агент надiї”.
08.45 Кориснi поради.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25,20.55 Офiцiйна хронiка.
09.30 Т/с “Таємниця старого мосту”, 6 с.
10.10 Т/с “Москва. Три вокзали”, 5 с.
11.10 Нехай Вам буде кольорово!
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.05,18.50,21.30 Дiловий свiт.
12.25 Кордон держави.
12.40 Х/ф “Фронт без флангiв”, 1 с.
14.10 Шеф-кухар країни.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.45 Крок до зiрок.
16.40 Т/с “Таємниця старого мосту”, 5 с.
17.25 Т/с “Iз життя капiтана Черняєва”, 7 с.
18.40 Фiнансова перспектива.
19.10 Останнє попередження.
19.30 Формула захисту.
19.40 “Надвечiр`я”.
20.45 Фестиваль гумору в Коблево.
21.40 Свiт спорту.
21.45 Ювiлейна програма В. Бiлоножка,
ч. 2.
23.25 Х/ф “Бомж”, 7 с.

Êàíàë “1+1”

06.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23.40 “ТСН”.
06.45,07.10,08.10 “Снiданок з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05,17.10 Т/с “Сила. Повернення додому”.
10.55 Комедiя “Карамель”.
12.55 “Не бреши менi 4”.
13.55,05.00 “Росiйськi сiмейнi драми”.
15.00 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
16.45,03.05 “ТСН. Особливе”.
20.15,01.40 Т/с “Любов та покарання”.
22.10 “Мiняю жiнку 8”.
23.55,03.30 Драма “Небезпечний квартал”.
(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”.
00.30 Х/ф “Трансформери 3: Темна сторона Мiсяця”. (2 категорiя).

ICTV

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

Êàíàë «Óêðà¿íà»
07.00,09.00,17.00,19.00 Подiї.
07.30 Щиросерде зiзнання.
08.00 Т/с “Подружжя”.
09.10,14.10,17.20,21.40 Т/с “Слiд”.
10.00 Х/ф “45 секунд”.
12.05 “Хай говорять. Праонука Брежнєва
живе в психлiкарнi”, ч. 3.
13.10 Люблю! Чекаю!
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Поцiлунок! Нова iсторiя”.
19.20 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Берегова охорона”, 9 i 10 с.
23.30 Х/ф “Людина-вовк”. (2 категорiя).

Ê1

06.05,16.00 “Усе буде добре!”
07.50,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
09.35 Х/ф “Москва сльозам не вiрить”.
12.25 “Битва екстрасенсiв. Чоловiки проти жiнок”.
15.00 “Звана вечеря”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.20 “Куб 4”.
22.25 “Детектор брехнi 4”.
23.35 “Один за всiх”.

07.30 М/ф.
10.10 Х/ф “Дружина священика”.
12.50 “Шалене весiлля”.
13.45 “КВК”.
16.10 “Вечiрнiй квартал”.
18.00 “Звана вечеря”.
19.00 “Орел i решка”.
20.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
21.00 “Розсмiши комiка”.
22.00 Х/ф “Пропащий”.
23.50 Х/ф “Поцiлуночок”. (2 категорiя).

07.00,07.35,08.35 Пiдйом.
09.00 Х/ф “Парк Юрського перiоду 2”.
11.40 Х/ф “Парк Юрського перiоду 3”.
13.30,14.35 Kids` Time.
14.50 Т/с “Друзi”.
15.50 Шафа.
16.50,00.35 Т/с “Бальзакiвський вiк”.
18.00,20.00 Т/с “Воронiни”.
19.00,00.25 Репортер.
19.20 Абзац!
21.00 Т/с “Останнiй iз Магiкян”.
22.00 Т/с “До смертi красива”.
23.00 Спiвай, якщо зможеш.

07.05 Х/ф “Я обiцяла, я пiду...”
08.35,02.50 “Агенти впливу”.
09.30 “Лохотрон”.
10.00 Х/ф “Вихiд”.
11.35 Т/с “Далекобiйники”.
15.30 Т/с “Бiлi вовки”.
19.00,01.20,03.50 “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 “Забутi”. (2 категорiя).
00.30 Т/с “Закон i порядок”. Вiддiл особливих справ”. (2 категорiя).

Íîâèé êàíàë

5 êàíàë

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.
14.35 5 елемент.
15.00,16.00,17.00,18.00,22.00,23.00,01.00
Час новин.
15.35 Новини Київщини.
16.35 Машина часу.
17.35,00.35 В кабiнетах.
18.10,00.00,03.20,04.35 Мiсцевий час.
18.20,23.40,00.20,06.20 Час спорту.
18.35 Територiя закону.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.20 Час новин, 2 блок.
19.45,22.40,23.35,03.15,06.15 Тема/Хронiка
дня.
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.
22.35,23.15,00.15,02.35,03.35 Бiзнес-час.
23.25 Crime News.
23.45,00.55 Огляд преси.

8 жовтня

Вівторок
УТ-1

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

ÍÒÍ

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 Т/с “Та, що говорить з привидами”.
12.50 Косметичний ремонт.
13.55 Богиня шопiнгу.
18.00 Любов з майбутнього.
19.00 Моду народу.
20.00 Вiталька.
21.00 Країна У.
22.00 Народний артист.
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 Double Ять.
11.00,17.00 Навколо свiту.
12.00,15.00,18.00,21.00,00.00 Сьогоднi.

Êàíàë «Óêðà¿íà»
07.00,09.00,17.00,19.00,03.00 Подiї.
07.30,15.25 Щиросерде зiзнання.
08.00 Т/с “Подружжя”.
09.10,13.10,17.20,21.40 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Умови контракту 2”, 1 i 2 с.
12.00 “Хай говорять. Перша й остання
любов”.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Поцiлунок! Нова iсторiя”.
19.20,03.20 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Берегова охорона”, 11 i 12 с.
23.20 Т/с “Мент у законi 4”, 9 i 10 с.

ÑÒÁ

Ê1

06.25,16.00 “Усе буде добре!”
08.10,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
09.55 Х/ф “Повернення блудного тата”.
11.55 Х/ф “Любов на два полюси”.
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”.

07.30 М/ф.
10.00,00.50 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
11.50,19.00 “Орел i решка”.
12.50,02.15 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”.
23.00 “Лямур Тужур”.

Íîâèé êàíàë

07.00,07.35,08.35 Пiдйом.
09.00 Т/с “Щасливi разом”.
11.00,18.00,20.00 Т/с “Воронiни”.
13.25,14.30 Kids` Time.
14.50 Т/с “Друзi”.
15.50 Шафа.
16.50,00.25 Т/с “Бальзакiвський вiк”.
19.00,00.15 Репортер.
19.20 Абзац!
21.00 Т/с “Останнiй iз Магiкян”.
22.00 Т/с “До смертi красива”.
23.00 Знайти Крайнього.

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.

ÍÒÍ

06.35 Х/ф “Обличчям до стiни”.
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”.
16.45,19.00,01.25,04.50 “Свiдок”.
21.30 Т/с “Елементарно”. (2 категорiя).
22.30 Т/с “CSI: Маямi 10”. (2 категорiя).
23.30 Т/с “Забутi”. (2 категорiя).

ÒÅÒ

07.00 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 Т/с “Та, що говорить з привидами”.
12.50 Косметичний ремонт.
13.55 Богиня шопiнгу.
18.00 Любов з майбутнього.
19.00 Моду народу.
20.00 Вiталька.
21.00 Країна У.
22.00 Народний артист.
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.
10.00 Aрт City.
10.30,12.30,15.35,01.00,03.30 Музичний
автомат.
11.00,17.00 Навколо свiту.

Програма ТБ
12.10,15.15,19.35 Арт дозор.
12.15,15.20,19.30 Базар_IТ.
12.30,15.35,01.00,03.30 Музичний автомат.
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

18.30,02.25 “Прокурорська перевiрка”.
19.35,03.35 “Говоримо i показуємо”.
20.25 Т/с “Коропов 2”. “Пацiєнт”. “Давид
i Голiаф”.
22.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.40 Т/с “Ментовськi вiйни 6”. “Честь мундира”, ч. 1 i 2.

06.30,08.30 “Свiт за тиждень”.
07.00,05.00 “Ранковий еспресо”.
09.00 Генерали.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Ворожiння. 12 способiв дiзнатися
долю.
12.45 “Таке спортивне життя. Валерiй Гончаров”.
13.20 “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. Валерiй Кур,
ч. 3.
20.00 Засекречена любов.
21.35 Володимир Шаїнський. Прилетить раптом чарiвник.
22.45 Братство бомби.

06.00 М/ф.
06.55 Х/ф “Вбити шакала”.
08.35 Т/с “Я - охоронець”.
16.40 Х/ф “Американ-бой”.
19.00 Т/с “Лiнiйний вiддiл”. (2 категорiя).
21.00 “Новини 2+2”.
21.25 “ДжеДАI”.
22.00 Х/ф “Помри, але не зараз”.
00.45 Х/ф “Унiверсальний солдат 4”. (3
категорiя).

Òîíiñ

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”.
15.10,00.25 Т/с “Ясмiн”.
16.00,01.10 “У наш час”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.45 “Давай одружимося!”
18.55,02.05 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30 Т/с “Розвiдницi”.
22.40 “Вечiрнiй Ургант”.
23.15 Нiчнi новини.
23.25 “Познер”.

ÍÒÂ-Ñâiò

07.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”. “Обманщиця”. “Орден”.
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”.
12.10,15.15,19.35 Арт дозор.
12.15,15.20,19.30 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.
22.00,02.00,04.30 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”.
09.00,20.00 Засекречена любов.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Володимир Шаїнський. Прилетить
раптом чарiвник.
12.45 “Алло, адвокат!”
13.10 “Ронiн”.
14.00,22.45 Братство бомби.
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. Валерiй
Кур, ч. 4.
21.35 Людмила Максакова. Дама з характером.

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”.
15.10,00.25 Т/с “Ясмiн”.
16.00,01.10 “У наш час”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.45 “Давай одружимося!”
18.55,02.05 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30 Т/с “Розвiдницi”.
22.40 “Вечiрнiй Ургант”.
23.15 Нiчнi новини.
23.25 “Свобода i справедливiсть” з А. Макаровим.

ÍÒÂ-Ñâiò

07.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”. “Малюк”. “Один день iз життя окосту”.
09.00,12.00,15.00,18.00 Сьогоднi.
09.25 “Кулiнарний двобiй”.
10.25 Росiйська начинка.
11.00 Т/с “Демони”, 13 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”.

Êàíàë «2+2»

Íàøå óëþáëåíå êiíî

06.30,12.30 Комедiя “Прохiндiада, або Бiг
на мiсцi”. (12+).
08.30,14.40 Детектив “2 квитки на денний
сеанс”. (12+).
10.30,16.30 Мелодрама “Пiчки-лавочки”.
(6+).
14.05 “Плюс кiно”. (12+).
18.30,00.30 Кiноповiсть “Хронiка пiкiруючого
бомбардувальника”. (12+).
19.55,01.55 Х/ф “Прозоре сонце осенi”.
(12+).
20.30,02.30 Комедiя “Карнавал”.
23.05,05.05 Кiноповiсть “Сентиментальна подорож на картоплю”. (6+).

ªâðîñïîðò

09.30 Мотоспортивний вiкенд.
09.45,15.30,20.45,01.00 Велоспорт. Тур
Ломбардiї.
11.15,17.00 Супербайк. ЧC. Францiя. Заїзд 1.
12.00 Мотоспорт. Суперспорт. ЧC. Францiя.
12.45,17.45 Супербайк. ЧC. Францiя. Заїзд 2.
13.30,19.15,00.15 Снукер. Європейський тур.
Дюсельдорф (Нiмеччина). Фiнал.
18.30,23.30,01.45 Футбол. Євроголи. Журнал.
21.45 Оце так!
22.00 Про рестлiнг. Огляд WWE.
22.30 Про рестлiнг. Вiнтажна колекцiя. США.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

08.00,14.00,19.00 Новини.
08.15 Чемпiонат Iталiї. “Наполi” - “Лiворно”.
10.10 Чемпiонат Англiї. “Вест Бромвiч” “Арсенал”.
12.05 Чемпiонат Iталiї. “Лацiо” - “Фiорентiна”.
14.15 Чемпiонат Iспанiї. “Атлетiк” “Валенсiя”.
16.10 Чемпiонат Iталiї. “Ювентус” - “Мiлан”.
18.05 Огляд матчiв чемпiонату Iталiї.
19.10 “Тисяча i один гол”.
20.10 Огляд матчiв чемпiонату Iспанiї.
21.10 2 Бундеслiга. “Фортуна” - “Гройтер
Фюрт”. Пряма трансляцiя.
23.10 Чемпiонат Iспанiї. “Севiлья” “Альмерiя”.
00.55,06.10 2 Бундеслiга. “Фортуна” - “Гройтер Фюрт”.
20.25 Т/с “Коропов 2”. “Конкурент”.
“Близнюки”.
22.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.40 Т/с “Ментовськi вiйни 6”. “Честь
мундира”, ч. 3. i 4.

Êàíàë «2+2»

06.00 М/ф.
07.00 Х/ф “Житiє Олександра Невського”.
09.00,21.00 “Новини 2+2”.
09.25,21.25 “ДжеДАI”.
10.00 “Шалене вiдео по-українськи”.
12.15 “Облом UA”.
14.05 Х/ф “Танк КВ-2”.
16.10 Д/ф “Броня Росiї”.
17.00,22.00 Х/ф “Рембо”.
19.00 Т/с “Лiнiйний вiддiл”. (2 категорiя).
00.00 Х/ф “Льодовi дрижаки”. (2
категорiя).

Íàøå óëþáëåíå êiíî

06.30,12.30 Кiноповiсть “Хронiка
пiкiруючого бомбардувальника”.
(12+).
07.55,13.55 Х/ф “Прозоре сонце осенi”.
(12+).
08.30,14.30 Комедiя “Карнавал”.
11.05,17.05 Кiноповiсть “Сентиментальна
подорож на картоплю”. (6+).
18.30,00.30 Комедiя “Повiтряний вiзник”.
(6+).
19.55 “Плюс кiно”. (12+).
20.30,02.30 Драма “Пан оформлювач”.
(12+).
22.30,04.30 Опера “Пiкова дама”. (6+).

ªâðîñïîðò

09.30 Футбол. Євроголи. Журнал.
10.15 Снукер. Європейський тур. Дюсельдорф (Нiмеччина). Фiнал.
11.15 Велоспорт. Тур Ломбардiї.
13.00,01.15 Тенiс. WTA. Лiнц (Австрiя).
День 2.
23.00 Бокс. Бiй за iнтерконтинентальний
титул за версiєю WBO.
00.00 На шляху до WSOPE. Журнал.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

08.00,14.00,19.00 Новини.
08.10,13.00 Огляд матчiв чемпiонату Iталiї.
09.10,14.10 “Тисяча i один гол”.
10.10,15.10 Огляд матчiв чемпiонату Iспанiї.
11.10 Чемпiонат Нiмеччини. “Фрайбург” “Айнтрахт” (Фр.)
16.10 2 Бундеслiга. “Фортуна” - “Гройтер Фюрт”.
18.00,07.00 Огляд матчiв чемпiонату
Нiмеччини.
19.10 Огляд матчiв чемпiонату Англiї.
20.10 Чемпiонат Iталiї. “Iнтер” - “Рома”.
22.00 Чемпiонат Англiї. “Норвiч” - “Челсi”.
23.50 Чемпiонат Iспанiї. “Хетафе” - “Бетiс”.
01.35 Чемпiонат Iталiї. “Парма” - “Сассуоло”.
03.25 Чемпiонат Англiї. “Саутгемптон” “Суонсi”.
05.10 Чемпiонат Iспанiї. “Вiльярреал” “Гранада”.

Наш ДЕНЬ

Програма ТБ
9 жовтня

Середа
УТ-1
07.35 Д/ф “М. Голуб. Я не пiду”.
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 Т/с “Москва. Три вокзали”, 6 с.
11.15 Нехай Вам буде кольорово!
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.30 Дiловий свiт.
12.25 Формула захисту.
12.35 Х/ф “Фронт без флангiв”, 2 с.
14.10 Свiтло.
14.30 Ближче до народу.
15.15 Euronews.
15.35 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Д/ф “Лука Кримський. Я полюбив
страждання”.
16.20 Т/с “Таємниця старого мосту”, 6 с.
17.05 Т/с “Iз життя капiтана Черняєва”, 8 с.
17.50 Про головне.
18.35 Фiнансова перспектива.
19.05 Фестиваль гумору “Умора”.
20.50 Мегалот.
21.40 Свiт спорту.
21.45 Фестиваль пiснi в Коблево.
23.25 Х/ф “Бомж”, 8 с.

Êàíàë “1+1”

06.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23.20,03.2
0 “ТСН”.
06.45,07.10,08.10 “Снiданок з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05,17.10 Т/с “Сила. Повернення додому”.
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”.
20.15,01.50 Т/с “Любов та покарання”.
22.10,04.55 “Територiя обману”.
23.35 “Тачки 2”.

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 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”.
18.00,04.05 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Дельта”.
20.00 “Подробицi”.
00.30 Х/ф “Хранителi”. (2 категорiя).

ICTV

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

07.45 Четверта башта.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.25 Надзвичайнi новини.
10.10,13.00 Анекдоти по-українськи.
10.30,16.40 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 “Дев`ять життiв”. (2 категорiя).

ÑÒÁ

06.30,16.00 “Усе буде добре!”
08.15,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
09.50 “Зоряне життя. Усi чоловiки сво?..”
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”.

Íîâèé êàíàë

07.00,07.35,08.35 Пiдйом.
09.00 Т/с “Щасливi разом”.
11.00,18.00,20.00 Т/с “Воронiни”.
13.25,14.30 Kids` Time.
14.55 Т/с “Друзi”.
16.00 Шафа.
17.00,00.15 Т/с “Бальзакiвський вiк”.
19.00,00.05 Репортер.
19.20 Абзац!
21.00 Т/с “Останнiй iз Магiкян”.
22.00 Т/с “До смертi красива”.
23.00 Т/с “Свiтлофор”. (2 категорiя).

5 êàíàë

07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,1
4.00,15.00,16.00,17.00,18.00,22.00,23
.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.
07.55,09.10,13.10 Погода на курортах.
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.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

07.00,09.00,17.00,19.00,03.55 Подiї.
07.30,15.25 Щиросерде зiзнання.
08.00 Т/с “Подружжя”.

10 жовтня

Четвер
УТ-1

ICTV

07.35 Д/ф “Всенародна актриса Н. Сазонова”.
08.45 Кориснi поради.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25,20.55 Офiцiйна хронiка.
09.30,16.30 Т/с “Таємниця старого мосту”, 7 с.
10.10 Т/с “Москва. Три вокзали”, 7 с.
11.10 Погода.
11.15 Нехай Вам буде кольорово!
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.05,17.55,21.25 Дiловий свiт.
12.15 Х/ф “Фронт за лiнiєю фронту”.
15.15 Euronews.
15.30 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Українська пiсня.
17.10 Т/с “Iз життя капiтана Черняєва”, 9 с.
18.40 Фiнансова перспектива.
18.55 Останнє попередження.
19.15 До 25-рiччя дуету “Свiтязь”. Концертна програма.
21.35 Свiт спорту.
21.40 Концертна програма “Мелодiя двох
сердець”.
23.25 Х/ф “Бомж”, 9 с.

06.40 Т/с “Таксi”.
07.00 Т/с “Леся+Рома”.
07.45 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.25 Надзвичайнi новини.
10.10,13.00 Анекдоти по-українськи.
10.30,16.40 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 “Обговоренню не пiдлягає”.
(2 категорiя).

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”.
20.15,02.25 Т/с “Любов та покарання”.
22.10 “Кохання без кордонiв”.
00.15 Драма “На гребенi хвилi”. (2
категорiя).

Iíòåð

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,17.5
0 Новини.
09.10 Т/с “Погана кров”.
11.20,12.20,03.30 Д/с “Слiдство вели...” з
Л. Каневським”.
13.30 “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”.
20.30 Х/ф “Сталевий метелик”.
00.30 Х/ф “Спецназ мiста янголiв”. (2
категорiя).

ÑÒÁ

06.45,16.00 “Усе буде добре!”
08.30,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
10.05 “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

07.00,07.35,08.35 Пiдйом.
09.00 Т/с “Щасливi разом”.
11.00,18.00,20.00 Т/с “Воронiни”.
13.25,14.30 Kids` Time.
14.55 Т/с “Друзi”.
16.00 Шафа.
17.00,00.10 Т/с “Бальзакiвський вiк”.
19.00,00.00 Репортер.
19.20 Абзац!
21.00 Т/с “Останнiй iз Магiкян”.
22.00 Т/с “До смертi красива”.
23.00 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»

07.00,09.00,17.00,19.00,04.05 Подiї.
07.30,15.25 Щиросерде зiзнання.
08.00 Т/с “Подружжя”.

09.10,13.10,17.20,21.40 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Умови контракту 2”, 3 i 4 с.
12.00 “Хай говорять. Зiрки пiсля
кримiнального переслiдування”.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Поцiлунок! Нова iсторiя”.
19.20,04.15 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Берегова охорона”, 13 i 14 с.
23.20 Т/с “Мент у законi 4”, 12 i 13 с.

Ê1

07.30 М/ф.
10.00,00.50 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
11.50,19.00 “Орел i решка”.
12.50,02.15 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”.
23.00 “Лямур Тужур”.

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”.
15.05,17.00 Т/с “УГРО 3”.
16.45,19.00,01.25,03.30 “Свiдок”.
21.30 Т/с “Елементарно”. (2 категорiя).
22.30 Т/с “CSI: Маямi 10”. (2 категорiя).
23.30 Т/с “Забутi”. (2 категорiя).
00.30 Т/с “Закон i порядок”. Вiддiл особливих справ”. (2 категорiя).

ÒÅÒ

07.00 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 Т/с “Та, що говорить з привидами”.
12.50 Косметичний ремонт.
13.55 Богиня шопiнгу.
18.00 Любов з майбутнього.
19.00 Моду народу.
20.00 Вiталька.
21.00 Країна У.
22.00 Народний артист.
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.
10.00 Приватнi новини.
10.30,12.30,15.35,01.00,03.30 Музичний
автомат.
11.00,17.00 Навколо свiту.
12.10,15.15,19.35 Арт дозор.
12.15,15.20,19.30 Базар_IТ.
13.00 World Stories. Мiжнароднi кореспонденти.
13.30,16.30,19.00,03.00 Особлива думка.
14.00,04.30 Музика для дорослих.
20.00,23.00 Сьогоднi про головне.
22.00,02.00 Homo sapiens.
09.10,13.10,17.20,21.40 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Умови контракту 2”, 5 i 6 с.
12.00 “Хай говорять. Тут живе педофiл”.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Поцiлунок! Нова iсторiя”.
19.20,04.25 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Берегова охорона”, 15 i 16 с.
23.20 Т/с “Мент у законi 4”.

Ê1

07.30 М/ф.
10.00,00.50 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
11.50,19.00 “Орел i решка”.
12.50,02.15 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”.
23.00 “Лямур Тужур”.

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”.
15.05,17.00 Т/с “УГРО 4”.
16.45,19.00,01.25,03.30 “Свiдок”.
21.30 Т/с “Елементарно”. (2 категорiя).
22.30 Т/с “CSI: Маямi 10”. (2 категорiя).
23.30 Т/с “Забутi”. (2 категорiя).
00.30 Т/с “Закон i порядок”. Вiддiл особливих справ”. (2 категорiя).

ÒÅÒ

07.00 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 Т/с “Та, що говорить з привидами”.
12.50 Косметичний ремонт.
13.55 Богиня шопiнгу.
18.00 Любов з майбутнього.
19.00 Моду народу.
20.00 Вiталька.
21.00 Країна У.
22.00 Народний артист.
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.
10.00 ЖИВЯком.
10.30,12.30,15.35,01.00,03.30 Музичний
автомат.
11.00,17.00 Навколо свiту.
12.10,15.15,19.35 Арт дозор.
12.15,15.20,19.30 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.
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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”.
09.00,20.00 Засекречена любов.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Людмила Максакова. Дама з характером.
12.45 “Соцiальний статус: ваша пенсiя”.
13.15 “Цивiлiзацiя Incognita”.
14.00,22.45 Братство бомби.
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. Анi Лорак, ч. 1.
21.35 50 капелюшкiв для панi Монiки. До
ювiлею О. Аросєвої.
00.30 Т/с “Ескорт агентство”. (3 категорiя).

06.00 М/ф.
06.55 Х/ф “Танк КВ-2”.
09.00,21.00 “Новини 2+2”.
09.25,21.25 “ДжеДАI”.
10.00 “Шалене вiдео по-українськи”.
12.15 “Облом UA”.
14.05 Х/ф “Пiд маскою беркута”.
16.10 Д/ф “Броня Росiї”.
17.00,22.00 Х/ф “Рембо 2”.
19.00 Т/с “Лiнiйний вiддiл”. (2 категорiя).
00.00 Х/ф “Вторгнення живої сталi”. (2
категорiя).

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”.
15.10,00.25 Т/с “Ясмiн”.
16.05,01.15 “У наш час”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.45 “Давай одружимося!”
18.55,02.05 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30 Т/с “Станиця”.
22.45 “Вечiрнiй Ургант”.
23.20 Нiчнi новини.
23.30 “Полiтика”.

ÍÒÂ-Ñâiò

07.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
“Бебi-бум”. “Несправедливе звинувачення”.
09.00,12.00,15.00,18.00 Сьогоднi.
09.25 Квартирне питання.
10.30 “Поїдемо, поїмо!”
11.00 Т/с “Демони”, 14 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”.
19.40,03.35 “Говоримо i показуємо”.
20.30 Т/с “Коропов 2”. “Монстри”.
“Злодiйська справедливiсть”.
22.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.40 Т/с “Ментовськi вiйни 6”. “Росiйська
рулетка”, ч. 1 i 2.

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 Засекречена любов.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 50 капелюшкiв для панi Монiки. До
ювiлею О. Аросєвої.
12.45 “Алло, адвокат!”
13.15 “Щоденник для батькiв”.
14.00,22.45 Братство бомби.
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. Анi Лорак, ч. 2.
21.35 Андрiй Петров. Генiй музики для
всiх.
00.30 Т/с “Ескорт агентство”. (3 категорiя).

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”.
15.10,00.25 Т/с “Ясмiн”.
16.00,01.10 “У наш час”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.45 “Давай одружимося!”
18.55,02.05 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30 Т/с “Станиця”.
22.45 “Вечiрнiй Ургант”.
23.20 Нiчнi новини.
23.30 “Проти ночi”.

Íàøå óëþáëåíå êiíî

06.30,12.30 Комедiя “Повiтряний вiзник”.
(6+).
07.55 “Плюс кiно”. (12+).
08.30,14.30 Драма “Пан оформлювач”.
(12+).
10.30,16.30 Опера “Пiкова дама”. (6+).
14.00 Х/ф “Други iгрищ i забав”.
18.30,00.30 Мелодрама “Машенька”. (12+).
19.50,01.50 Х/ф “Начальник”. (12+).
20.30,02.30 Мелодрама “Мелодiя на два
голоси”. (6+).
23.00,05.00 Х/ф “За даними карного розшуку...” (12+).

ªâðîñïîðò

09.30 GTA. Наступний рiвень. Автоспортивний журнал.
09.45,13.00 Тенiс. WTA. Лiнц (Австрiя).
День 2.
11.45 Велоспорт. Бiнш-Турне-Бiнш.
Одноденнi перегони.
15.00,01.00 Тенiс. WTA. Лiнц (Австрiя).
День 3.
17.45,00.00 Футбол. Лiга Чемпiонiв. Жiнки.
1/16 фiналу. Перший матч. Парну
(Естонiя) - Вольфсбург (Нiмеччина).
20.00 Футбол. Лiга Чемпiонiв. Жiнки.
1/16 фiналу. Перший матч. Твенте
(Нiдерланди) - Лiон (Францiя).
22.00,23.50 Вибране по середах. Журнал.
22.05 Новини кiнного спорту.
22.10 Гольф. USPGA. Кубок президента.
23.10 Гольф. Європейський тур. Vivendy
Celebrity Trophy.
23.40 Новини гольфу.
23.45 Новини вiтрильного спорту.
23.55 Спорт i К. Журнал.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

08.00,14.00,19.00 Новини.
08.15,14.15 Огляд матчiв чемпiонату Англiї.
09.15 Чемпiонат Нiмеччини. “Ганновер”
- “Герта”.
11.05 Чемпiонат Iспанiї. “Малага” - “Осасуна”.
13.00 Огляд матчiв чемпiонату Нiмеччини.
15.15 Чемпiонат Нiмеччини. “Боруссiя”
(Мен.) - “Боруссiя” (Дор.)
17.05 Чемпiонат Iспанiї. “Леванте” - “Реал”.
19.10 Чемпiонат Англiї. “Ман. Сiтi” - “Евертон”.
21.00 Чемпiонат Нiмеччини. “Байєр” “Баварiя”.
22.50 Чемпiонат Iспанiї. “Райо Вальєкано” - “Реал Сосьєдад”.
09.00,21.00 “Новини 2+2”.
09.25,21.25 “ДжеДАI”.
10.00 “Шалене вiдео по-українськи”.
12.15 “Облом UA”.
14.05 Х/ф “Стамбульський транзит”.
16.10 Д/ф “Броня Росiї”.
17.00,22.00 Х/ф “Рембо 3”.
19.00 Т/с “Лiнiйний вiддiл”. (2 категорiя).
00.00 Х/ф “Смерч iз космосу”. (2
категорiя).

Íàøå óëþáëåíå êiíî

06.30,13.00 Мелодрама “Машенька”. (12+).
07.50 Х/ф “Начальник”. (12+).
08.30,14.30 Мелодрама “Мелодiя на два
голоси”. (6+).
11.00,17.00 Х/ф “За даними карного розшуку...” (12+).
12.25 “Плюс кiно”. (12+).
18.30,00.30 Кiноповiсть “Хлопець iз нашого мiста”. (12+).
20.30,02.30 Детектив “Справи давно минулих днiв...” (6+).
22.30,04.30 Мелодрама “Ксенiя, кохана
дружина Федора”. (12+).

ªâðîñïîðò

09.30 Спорт i К. Журнал.
09.35,13.00 Тенiс. WTA. Лiнц (Австрiя).
День 3.
11.30 Снукер. Європейський тур. Дюсельдорф (Нiмеччина). Фiнал.
15.00 Футбол. Лiга Чемпiонiв. Жiнки.
1/16 фiналу. Перший матч. Парну
(Естонiя) - Вольфсбург (Нiмеччина).
16.00 Футбол. Лiга Чемпiонiв. Жiнки. 1/16
фiналу. МТК Хунгарiя (Угорщина) Турбiн Потсдам (Нiмеччина).
18.00,01.00 Тенiс. WTA. Лiнц (Австрiя).
1/8 фiналу.
23.00 Бойовi мистецтва. Кiкбоксинг. (16+).
00.00 Бойовi мистецтва. Тотальний нокаут. (16+).

ÍÒÂ-Ñâiò

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

07.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”. “Тандем”. “Цiнна мiшень”.
09.00,12.00,15.00,18.00 Сьогоднi.
09.25 Дачна вiдповiдь.
10.30 “Медичнi таємницi”.
11.00 Т/с “Демони”, 15 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 “Коропов 2”. “Сiрий кардинал”.
“Нiчого, окрiм правди”.
22.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.40 Т/с “Ментовськi вiйни 6”. “Росiйська
рулетка”, ч. 3. i 4.

08.00,14.00,19.00 Новини.
08.15 Чемпiонат Англiї. “Сандерленд” “Ман. Юнайтед”.
10.10 2 Бундеслiга. “Карлсруе” - “Кельн”.
12.05 Чемпiонат Iспанiї. “Барселона” “Вальядолiд”.
14.10 Чемпiонат Iталiї. “Наполi” - “Лiворно”.
16.05 Чемпiонат Iспанiї. “Атлетiко” - “Сельта”.
18.00 “Тисяча i один гол”.
19.15,23.25,07.25 “Свiт англiйської
Прем`єр-лiги”.
19.45 Чемпiонат Англiї. “Тоттенхем” “Вест Хем”.
21.35 Чемпiонат Iталiї. “Ювентус” - “Мiлан”.
23.55 Огляд матчiв чемпiонату Iталiї.
00.55 Огляд матчiв чемпiонату Iспанiї.
01.55 Чемпiонат Англiї. “Вест Бромвiч” “Арсенал”.
03.45 Чемпiонат Iталiї. “Лацiо” “Фiорентiна”.
05.35 Чемпiонат Iспанiї. “Атлетiк” “Валенсiя”.

Êàíàë «2+2»

06.00 М/ф.
07.00 Х/ф “Пiд маскою беркута”.
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П’ятниця
УТ-1
08.45 Кориснi поради.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25 Офiцiйна хронiка.
09.30,16.45 Т/с “Таємниця старого мосту”, 8 с.
10.10 Т/с “Москва. Три вокзали”, 8 с.
11.15 Нехай Вам буде кольорово!
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.50,21.30 Дiловий свiт.
12.30 Х/ф “Фронт в тилу ворога”.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.45 “Вiра. Надiя. Любов”.
17.25 Т/с “Iз життя капiтана Черняєва”, 10 с.
18.40 Фiнансова перспектива.
19.15 Фестиваль гумору “Умора”.
21.40 Фольк-music.
23.25 Х/ф “Бомж”, 10 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 “Двадцять сiм весiль”.
01.15 Драма “Наталi”. (3 категорiя).
02.45 Драма “На гребенi хвилi”. (2
категорiя).
04.40 Бойовик “Заборонена реальнiсть”.
(2 категорiя).

Iíòåð

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,17.5
0 Новини.
09.10 Х/ф “Сталевий метелик”.
11.20,12.20,03.50 Д/с “Слiдство вели...” з
Л. Каневським”.
13.30 “Судовi справи”.
14.40 “Сiмейний суд”.
15.50 “Давай одружимося в Українi”.
16.45 Т/с “Хатня робiтниця”.
18.00 Х/ф “Пiзня любов”.
20.00 “Подробицi”.
20.30,23.00 “Шустер Live”.
21.00 “Футбол. Збiрна України - збiрна
Польщi”.
00.45 Х/ф “Врятувати рядового Раяна”.
(2 категорiя).

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.
13.10,22.10 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.35,20.10 Т/с “Морськi дияволи”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.35 Максимум в Українi.
00.00 Х/ф “Блейд”. (2 категорiя).

ÑÒÁ

06.05 Х/ф “Аварiя - дочка мента”.
07.50,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
09.10,16.00 Х/ф “П`ята група кровi”.
15.00 “Звана вечеря”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.00,22.40 “Танцюють всi! 6”.
00.10 “Куб 4”.

Íîâèé êàíàë

07.00,07.35,08.35 Пiдйом.
09.00 Т/с “Щасливi разом”.
11.00,18.00,20.00 Т/с “Воронiни”.
13.25,14.25 Kids` Time.
14.55 Т/с “Друзi”.
16.00 Шафа.
17.00,00.15 Т/с “Бальзакiвський вiк”.
19.00,00.05 Репортер.
19.20 Абзац!
21.00 Т/с “Останнiй iз Магiкян”.
22.00 Т/с “До смертi красива”.
23.00 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,
01.00 Час новин.
07.15,08.15,08.35,19.45,22.40,03.15,06.15
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.
10.10,10.35,11.15,11.35,12.15,20.00,01.15,0
1.35,05.00,06.00 Час. Пiдсумки дня.
16.35 Лiсовий патруль.
17.35 Не перший погляд.
18.35 Реальний сектор.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.30 Час новин, 2 блок.
21.40,03.00,04.00 Час-Тайм.
22.10 Особливий погляд.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

07.00,09.00,17.00,19.00,03.00 Подiї.
07.30,15.25,02.25 Щиросерде зiзнання.
08.00 Т/с “Подружжя”.
09.10,13.10,17.20,20.00 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Умови контракту 2”.

12 жовтня

Субота
УТ-1
08.15 Олiмпiйський виклик.
08.30 Панянка та кулiнар.
09.00 Життя на рiвних.
09.10 Армiя.
09.20 Православний вiсник.
09.50 Моменти життя.
10.50,12.30,13.10,14.15,16.15 Погода.
10.55 Мiжнародний дитячий фестиваль
“Щасливi долонi 2013”.
12.35 Не вiр худому кухарю.
13.15 Дорослi iгри.
14.20 Театральнi сезони.
15.15 В гостях у Д. Гордона.
16.20 Золотий гусак.
16.45 Бенефiс М. Поплавського.
18.40 Криве дзеркало.
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 Бенефiс М. Поплавського у Москвi.

Êàíàë “1+1”

06.00 “Ремонт +”.
06.30,19.30,05.10 “ТСН”.
07.15 “Великий пекарський турнiр”.
09.00 “Хто там?”
10.00 М/ф “Енгрi бердс”.
10.05 “Свiтське життя”.
11.20 “Чотири весiлля”.
12.35 “Операцiя Краса”.
14.20 “Мiняю жiнку 8”.
15.50 “Сказочная Русь”.
16.25 “Хочу в ВIА Гру”.
18.30 “Розсмiши комiка 4”.
20.00 “Вишка”.
22.00 Комедiя “Джентльмени, удачi!”
00.10 Бойовик “Заборонена реальнiсть”.
(2 категорiя).

Iíòåð

07.25 “Шустер Live”.
09.30 “Усе для мами”.
10.00 Д/ф “Алла Пугачова. Чоловiки Її
Величностi”.
11.05 Х/ф “Дорога моя донечка”.
13.05 Х/ф “Пiзня любов”.
15.05 “Мiжнародний фестиваль гумору
“Юрмала-2012”.
17.00 “Велика Рiзниця по-українськи
2013”.
18.00 Х/ф “Господиня великого мiста”,
1 с.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Х/ф “Господиня великого мiста”,
2 с.
22.20 “Мiс Україна. Всесвiт-2013”.
23.35 Х/ф “Велика любов”.

ICTV

07.00 Т/с “Морськi дияволи”.
08.55 Зiрка YouTube.

Наш ДЕНЬ

10.05 Дача.
10.45 Квартирне питання.
11.45 За кермом.
12.10 Недолуга країна.
12.30 Наша Russia.
13.00 Т/с “Диверсант”.
17.35,19.55 Т/с “Диверсант. Кiнець вiйни”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Надзвичайнi новини. Пiдсумки з К.
Стогнiєм.
22.00 Х/ф “Блейд”. (2 категорiя).

ÑÒÁ
06.40
08.00
09.00
10.40
15.10
19.00
00.15
01.35

Х/ф “Руслан i Людмила”.
“Караоке на Майданi”.
“Їмо вдома”.
“Зваженi i щасливi 3”.
“Танцюють всi! 6”.
“Х-фактор 4”.
“Детектор брехнi 4”.
Х/ф “Аварiя - дочка мента”.

Íîâèé êàíàë

08.10 МясоУПка.
09.05 Уральськi пельменi.
10.50 Шурочка.
12.30 Рудi.
14.15 Дорослi, як дiти.
15.15 Т/с “Воронiни”.
18.00 М/ф “Хоробра серцем”.
20.00 Х/ф “Нiчна варта”.
22.35 Х/ф “Убити Бiла 2”. (2 категорiя).
01.20 Х/ф “Р.S. Я люблю тебе”. (2
категорiя).

5 êàíàë

07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,
20.00,21.00,23.00,01.00,02.00,04.00,
05.00,06.00 Час новин.
07.20,08.25,22.25,23.20,00.15,03.35 Бiзнесчас.
07.35 180 градусiв.
08.35 Не перший погляд.
09.10 Мотор.
09.35,04.35 Укравтоконтинент.
10.35,02.15 Новинометр.
11.10 Трансмiсiя.
11.35 Автопiлот-тест.
11.45,23.35 Iсторiя успiху.
12.35 Iнтелект.ua.
13.10 Драйв.
13.35 Вперед, на Олiмп!
14.35 Гра долi.
15.35 Кiно з Янiною Соколовою.
16.35 Арсенал.
17.15 Мiграцiйний вектор.
17.35 Феєрiя мандрiв.
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.

12.00 “Хай говорять. Анi Лорак - українська Попелюшка”.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Поцiлунок! Нова iсторiя”.
19.20,03.20 “Говорить Україна”.
22.50 Т/с “Право на помилування”. (2
категорiя).

Ê1

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

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 4”.
16.45,19.00,04.00 “Свiдок”.
19.30 Т/с “Конвой PQ-17”.
23.30 “Легенди шансону”.

ÒÅÒ

07.00 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 Косметичний ремонт.
13.55 Богиня шопiнгу.
18.00,19.15 Iкона стилю.
20.30 Х/ф “Няньки”.
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 Homo sapiens.
08.00,10.30,12.30,15.35,01.00,03.30 Музичний автомат.
09.30 Автомандри.
10.00 Дев`ять мiсяцiв.
11.00,17.00 Навколо свiту.
12.10,15.15,19.35 Арт дозор.
12.15,15.20,19.30 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 Знак оклику з А. Шевченко.

Òîíiñ

06.30,08.30,15.00,18.30,21.00 “Служба новин “Соцiальний пульс”.

Êàíàë «Óêðà¿íà»
07.00,19.00,03.00 Подiї.
07.10 Х/ф “Мiстер Бiн на вiдпочинку”.
09.00 Т/с “Iнтерни”, 89 i 90 с.
10.00 Т/с “Iнтерни”, 91 i 92 с.
11.00 1 за 100 годин.
12.00 Х/ф “Любов до запитання”.
14.00 Х/ф “Мелодiя любовi”.
16.00,19.20 Т/с “Не йди”.
20.20 Т/с “Iнтерни”, 165 i 166 с.
21.20 Т/с “Iнтерни”, 94 i 95 с.
22.20 Хто гiдний бiльшого.
23.20 Сomedy Women.

Ê1

07.30,10.00 М/ф.
09.00 М/с “Рожева пантера i друзi”.
10.45 М/ф “Меч у каменi”.
12.15 Х/ф “Красунi в молоцi”.
14.10 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
16.00 “Орел i решка”.
17.00 “Спецiя”.
18.10 Т/с “Моя прекрасна няня”.
19.50 “Вечiрнiй квартал”.
21.40 Т/с “Надприродне”. (2 категорiя).

ÍÒÍ

08.00 Т/с “Повернення Турецького”.
11.30 “Речовий доказ”. Королi сухого закону.
12.00 “Головний свiдок”.
13.00 “Випадковий свiдок”.
13.40 “Правда життя. Професiйнi байки
рибалок”.
14.10 Т/с “Далекобiйники”.
18.00 “Легенди шансону”.
19.00 Т/с “Таємницi слiдства 4”.
23.00 “Таємницi кримiнального свiту”. Фармазонщики.
23.30 Т/с “Кримiналiсти: мислити як злочинець”. (2 категорiя).
01.20 Т/с “Закон i порядок”. Злочиннi
намiри”. (2 категорiя).

ÒÅÒ

07.10 М/с “Ескiмоска”.
07.35 Малята-твiйнята.
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/ф “Незнайка на Мiсяцi”.
12.40 Обережно, дiти!
14.10 Х/ф “Крихiтка з Беверлi-Гiллз”.
16.05 Х/ф “Остiн Пауерс: Людина-загадка
мiжнародного масштабу”.
18.00 Х/ф “Няньки”.
20.00 Країна У.
21.00 Вiталька.
22.00 Пiвденне Бутово.
23.00 Т/с “Американська iсторiя жаху.
Притулок”. (3 категорiя).

ÒÂi

06.00 Сьогоднi.
07.00,22.00,02.00 Третiй дзвiнок.
08.00,01.00,04.00 Музичний автомат.
09.00,16.00 Iсторичнi хронiки з М. Сванiдзе.
1944р. Маршал Костянтин Рокоссовський.

Програма ТБ
06.55,18.50,22.40 “Економiчний пульс”.
07.00,05.00 “Ранковий еспресо”.
09.00,20.00 Засекречена любов.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Андрiй Петров. Генiй музики для
всiх.
12.45 “Соцiальний статус: вашi права i
пiльги”.
14.00,22.45 Братство бомби.
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. Алiмжан
Тохтахунов.
21.35 Людмила Хiтяєва. Я не можу бути
слабкою.
00.30 Т/с “Ескорт агентство”. (3 категорiя).

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)

08.15 “Контрольна закупiвля”.
08.50 “Жити здорово!”
09.55 “Модний вирок”.
11.15 “Час обiдати!”
11.55 “Доброго здоров`ячка!” з Г. Малаховим.
12.40,14.55 “Iстина десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20 Т/с “Хатня робiтниця”.
14.15 “Слiд”.
15.10 “За i проти”.
16.05 “Чекай на мене”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.45 “Людина i закон”.
18.55 “Поле чудес”.
20.00 “Час”.
20.25 Т/с “Станиця”.
22.50 “Най-най!”
23.50 Х/ф “Барханов i його охоронець”.

ÍÒÂ-Ñâiò

07.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
“Армiйська пошта”. “Весь цей цирк”.
09.00,12.00,15.00,18.00 Сьогоднi.
09.25 “Очна ставка”.
10.25 Рятувальники.
11.00 Т/с “Демони”, 16 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”.
20.40 Т/с “Ментовськi вiйни 7”. “Змiя в
травi”.
00.20 “Ти суперстар. Бенефiс Наташi Корольової. “Любов не помре нiколи”.

Êàíàë «2+2»

06.00 М/ф.
07.00 Х/ф “Стамбульський транзит”.
09.00 “Новини 2+2”.
10.00,17.00 Навколо свiту.
11.00 Дев`ять мiсяцiв.
11.30,17.30 Автомандри.
12.00 Х/ф “Ангел-А”.
14.00 Знак оклику з А. Шевченко.
15.00,23.00 Музика для дорослих.
18.00 ЖИВЯком.
18.30 World Stories. Мiжнароднi кореспонденти.
19.00 Double Ять.
19.30 Приватнi новини.
20.00 Х/ф “Париж, я люблю тебе”.

Òîíiñ

07.35 “Будь у курсi!”
08.00 “Служба новин “Соцiальний пульс”.
08.25,18.55,21.05 “Погода”.
09.00 Засекречена любов.
10.00 “Свiтськi хронiки”.
10.55 Х/ф “Чорна троянда - емблема
печалi, червона троянда - емблема любовi”.
14.10 За сiм морiв.
15.00 Д/с “Джиммi i кит”.
16.00,00.10 Д/с “Народженi вбивати”.
16.50,05.25 “Ронiн”.
17.35 “Щоденник для батькiв”.
18.15,05.50 “Цивiлiзацiя Incognita”.
18.30,05.00 “Соцiальний пульс вихiдних”.
19.00 Генерали.
20.00 Д/с “Iлюмiнацiя: Приватне життя
середньовiчних царiв”, 1 с.
21.10 Володимир Етуш. “Усе, що нажито
непосильною працею”.
22.15 Х/ф “Зроблено в Iталiї”. (2
категорiя).

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)
06.35
07.20
07.55
08.40
09.15
09.55
11.15
12.10
15.20
17.00
17.15
18.10
18.40
20.00
20.20
22.10
22.55
00.45

“Грай, гармонь улюблена!”
“Смiшарики. Новi пригоди”.
“Розумницi i розумники”.
“Слово пастиря”.
“Смак”.
“Любити Дракона”.
“Iдеальний ремонт”.
“Льодовиковий перiод”.
Т/с “Робiнзон”.
Вечiрнi новини.
“Щасливi разом”.
“Вiдгадай мелодiю”.
“Хвилина слави. Дорога на Олiмп!”
“Час”.
“Вежа”.
“Встигнути до опiвночi”.
Детектив “Чорна вуаль”.
Х/ф “Призначення...”

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”.
13.30 Олександр Журбiн. Мелодiї на
згадку.
14.10 “Повернення Мухтара 2”. “Годинник
iз зозулею”. “Секрет секретаря”.

09.25 “ДжеДАI”.
10.00 “Шалене вiдео по-українськи”.
12.15 “Облом UA”.
14.05 Х/ф “Чорнi берети”.
16.10 Д/ф “Броня Росiї”.
17.00 Х/ф “Росiйський спецназ”.
19.00 Т/с “Шпигуни”.
01.30 Х/ф “Боєць мимоволi”. (3 категорiя).

Íàøå óëþáëåíå êiíî

06.30,12.30 Кiноповiсть “Хлопець iз нашого мiста”. (12+).
08.30,14.30 Детектив “Справи давно минулих днiв...” (6+).
10.30,16.30 Мелодрама “Ксенiя, кохана
дружина Федора”. (12+).
18.00 “Плюс кiно”. (12+).
18.35,00.30 Х/ф “Слiдопит”. (6+).
20.30,02.30 Мелодрама “Анна на шиї”.
(6+).
22.00,04.00 Х/ф “Їжачок”.
22.30,04.30 Комедiя “Не дуже вдалий
день”. (6+).

ªâðîñïîðò

09.30 Оце так!
09.45,01.30 Велоспорт. Тур Пекiна. Етап 1.
11.45 Футбол. Лiга Чемпiонiв. Жiнки. 1/16
фiналу. МТК Хунгарiя (Угорщина) Турбiн Потсдам (Нiмеччина).
13.00 Тенiс. WTA. Лiнц (Австрiя). 1/8
фiналу.
14.30,23.00 Тенiс. Матс-пойнт. Журнал.
15.00 Тенiс. WTA. Лiнц (Австрiя). 1/4
фiналу.
23.30 Кiнноспортивний журнал.
23.45 Футбол. Квалiфiкацiя на ЧC 2014.
Огляд матчiв.
00.45 Ралi. ERC. Iталiя. День 1.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
08.00,14.00,19.00 Новини.
08.15 Чемпiонат Iспанiї. “Севiлья” “Альмерiя”.
10.10 Чемпiонат Iталiї. “Парма” - “Сассуоло”.
12.05 2 Бундеслiга. “Фортуна” - “Гройтер Фюрт”.
14.15 “Свiт англiйської Прем`єр-лiги”.
14.45 Чемпiонат Iспанiї. “Хетафе” - “Бетiс”.
16.35 Чемпiонат Англiї. “Саутгемптон” “Суонсi”.
18.25 “Futbol Mundial”.
19.15,23.25,07.25 “Bundesliga Special”.
Юлiан Дракслер.
19.45 Чемпiонат Англiї. “Лiверпуль” “Крiстал Пелас”.
21.35 Чемпiонат Iспанiї. “Вiльярреал” “Гранада”.
23.55 Огляд матчiв чемпiонату Нiмеччини.
00.55 Огляд матчiв чемпiонату Англiї.
01.55 Чемпiонат Нiмеччини. “Фрайбург” “Айнтрахт” (Фр.)
03.45 Чемпiонат Iталiї. “Iнтер” - “Рома”.
05.35 Чемпiонат Англiї. “Норвiч” - “Челсi”.
16.10 “Нашi” з Левом Новоженовим”.
17.05 “Слiдство вели...”
18.00 “Центральне телебачення” з В. Такменєвим.
18.50 Комедiя “Квиток на Вегас”.
20.40 “Острiв”.
22.10 “ДНК”.
23.05 Ти не повiриш!
00.00 Т/с “Ще не вечiр”. “Стратегiя ризику”.

Êàíàë «2+2»

06.00 М/ф.
07.00 Х/ф “Чорнi берети”.
09.00 Х/ф “Сорок”.
11.00 Т/с “Шпигуни”.
18.00 Х/ф “Росiйський спецназ”.
20.00 Х/ф “Казино “Рояль”. (2 категорiя).
23.00 Х/ф “Електра”.

Íàøå óëþáëåíå êiíî

06.30,12.30 Х/ф “Слiдопит”. (6+).
08.30,14.30 Мелодрама “Анна на шиї”.
(6+).
10.00,16.00 Х/ф “Їжачок”.
10.30,16.30 Комедiя “Не дуже вдалий
день”. (6+).
18.30,00.30 Х/ф “Добровольцi”. (6+).
20.30,02.30 Х/ф “Солом`яний капелюшок”. (6+).
22.45,04.45 Х/ф “Пiрати ХХ столiття”.
(12+).

ªâðîñïîðò

09.30 Велоспорт. Тур Пекiна. Етап 1.
09.45,18.45,01.00 Велоспорт. Тур Пекiна.
Етап 2.
11.45,20.45 Футбол. Квалiфiкацiя на ЧC
2014. Огляд матчiв.
12.30,13.15,14.15,20.00 Футбол.
Квалiфiкацiя на ЧC 2014.
15.00,02.00 Тенiс. WTA. Лiнц (Австрiя).
1/2 фiналу.
21.30 Бойовi мистецтва. Суперкомбат.
(16+).
00.30 Ралi. ERC. Iталiя. Огляд.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

08.00,14.00,19.00 Новини.
08.15 Чемпiонат Iспанiї. “Райо Вальєкано” - “Реал Сосьєдад”.
10.10 Чемпiонат Англiї. “Кардiфф Сiтi” “Ньюкасл”.
12.05 Чемпiонат Нiмеччини. “Штутгарт” “Вердер”.
14.15 “Журнал Лiги чемпiонiв”.
14.45 Чемпiонат Англiї. “Ман. Сiтi” - “Евертон”.
16.35 “Bundesliga Special”. Юлiан Дракслер.
17.05 Чемпiонат Нiмеччини. “Байєр” “Баварiя”.
19.10 Чемпiонат Нiмеччини. “Боруссiя”
(Мен.) - “Боруссiя” (Дор.)
21.00 Чемпiонат Iспанiї. “Леванте” - “Реал”.
22.50 Чемпiонат Нiмеччини. “Ганновер”
- “Герта”.
00.40 Чемпiонат Iспанiї. “Малага” - “Осасуна”.

Наш ДЕНЬ

Програма ТБ
13 жовтня

Неділя
УТ-1
07.30
09.05
09.55
10.30
10.55
11.25
12.15
13.10
13.55
14.25
15.15
16.20
16.50
18.40
20.30
20.40
20.50
21.00
21.55
22.15
22.55
23.55

“Дружина”.
Шеф-кухар країни.
Околиця.
Подорожуй свiтом з Ю. Акунiною.
Ближче до народу.
Як Ваше здоров`я?
Крок до зiрок.
Маю честь запросити.
Золотий гусак.
В гостях у Д. Гордона.
Караоке для дорослих.
Дiловий свiт. Тиждень.
Криве дзеркало.
Фестиваль гумору “Умора”.
Ми хочемо, щоб ви знали.
Головний аргумент.
Офiцiйна хронiка.
Пiдсумки дня.
Український акцент.
Фестиваль пiснi в Коблево.
Трiйка, Кено, Максима.
“Дружина”

Êàíàë “1+1”

06.10 “Кохання без кордонiв”.
07.50 М/ф.
08.10 “Ремонт +”.
09.00 “Лото-Забава”.
10.00,02.30 “Недiля з Кварталом 2”.
11.00 “Смакуємо”.
11.40 Комедiя “Джентльмени, удачi!”
13.35 Комедiя “Джентльмени удачi”.
15.30 “Великий пекарський турнiр”.
17.00,20.15 Мелодрама “Дiти Водолiя”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
22.30 “Свiтське життя”.
23.35 “Що? Де? Коли? 2”.
00.40 Х/ф “Повернення живих мерцiв”.
(3 категорiя).

Iíòåð

06.35 Х/ф “Дорога моя донечка”.
08.25 “Велика Рiзниця по-українськи
2013”.
09.25 “Школа доктора Комаровського”.
10.00 “Орел i Решка. Назад в СРСР”.
11.00 “Осiння кухня”.
12.00 Х/ф “Велика любов”.
14.00 Х/ф “Господиня великого мiста”,
1 i 2 с.
17.55 Т/с “Поки живу, люблю”, 1 i 2 с.
20.00,03.40 “Подробицi тижня з Є. Кисельовим”.
21.30 Т/с “Поки живу, люблю”, 3 i 4 с.
23.25 Х/ф “Соло на саксофонi”. (2
категорiя).
01.25 Х/ф “Весьєгонська вовчиця”.

ICTV

07.10 Квартирне питання.
08.05 Анекдоти по-українськи.
08.25 Дача.

09.05 Х/ф “Подвiйнi неприємностi”.
11.00 Козирне життя.
11.30 Максимум в Українi.
12.10 Таксi.
12.35 Х/ф “Мiстер Крутий”.
14.20 Х/ф “Няньки”.
16.15 Х/ф “Золото дурнiв”.
18.45 Факти тижня.
19.55 Наша Russia.
20.40 Недолуга країна.
21.00 Головна програма.
22.20 Х/ф “Блейд. Трiйця”. (2 категорiя).
00.45 Х/ф “Блейд 2”. (2 категорiя).

ÑÒÁ

07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провінційні вісті
07.35 «Ти зможеш»
07.50 «Індекс небезпеки»
08.10 Вікно в Америку
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Справжня ціна»
10.00, 18.00 Т.с.«Серцю не накажеш»
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 Зустріч з Н.Бурмакою
13.10 Хіт-парад
14.00 Х.ф. «Настя»
17.00 «Унікальна Україна»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 «Сільський календар»
20.30 ТНЕУ-калейдоскоп подій
20.40 Дім книги
21.30 «Розкішні мандрівки»
22.35 Х.ф.«Останній круїз»

Вівторок, 8 жовтня

07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провінційні вісті
07.35 «Сільський календар»
08.00 Новітні впровадження в медицині Тернопільщини
08.10 «Індекс небезпеки»
08.20 ТНЕУ-калейдоскоп подій
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30, 17.00 «Унікальна Україна»
10.00, 18.00 Т.с.«Серцю не накажеш»
11.00, 16.10 Дитяча година
11.50 «Чарівний ключик»
12.10 «Музичні делікатеси»
12.40 «Відчиняй»
13.10 Хіт-парад
14.00 Х.ф.«1200»
17.45 «Про кіно»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Межа правди
21.30 «Автоакадемія»
22.35 Х.ф.«Сієста»

Середа, 9 жовтня

07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провінційні вісті
07.35 Межа правди
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30, 17.00 «Унікальна Україна»
10.00, 18.00 Т.с.«Серцю не накажеш»
11.00, 16.10 Дитяча година
12.40 «Автоакадемія»
13.10 «Скарби української культури».Павло Дворський
14.00 Х.ф. «Гидке каченя»

Êàíàë «Óêðà¿íà»

07.00 Т/с “Любов до запитання”.
09.00 Свiт на смак.
10.00,11.00 Таємницi зiрок.
12.00 Х/ф “Чоловiк повинен платити”.
14.00 Х/ф “Жiноча iнтуїцiя 2”.
16.45 Х/ф “Готель для Попелюшки”.
19.00,03.35 Подiї тижня.
20.00 Як двi краплини.
23.30 Великий футбол.

Ê1

07.05
08.05
09.05
13.45
19.00

07.50
09.20
11.10
13.00
14.50
17.00
18.50

Íîâèé êàíàë

ÍÒÍ

08.00
09.05
11.10
12.55
14.25
15.25
17.10
19.30
21.00
23.50
01.50

07.25 Т/с “Конвой PQ-17”.
11.30 “Легенди карного розшуку”.
Радiорозвiдка. Вiйна в ефiрi.
12.00,03.25 “Агенти впливу”.
13.00 “Жорстокий спорт”. Фiгурне катання.
14.00 “Телеклiнiка доктора Болена”.
15.05 Т/с “Таємницi слiдства 4”.
19.00 Т/с “Бiлi вовки”.
22.45 “Крутi 90-тi”.
23.45 Т/с “Кримiналiсти: мислити як злочинець”. (2 категорiя).

“Їмо вдома”.
“Караоке на Майданi”.
“МайстерШеф 3”.
“Х-фактор 4”.
“Битва екстрасенсiв. Чоловiки проти жiнок”.
21.45 “Один за всiх”.
23.00 Х/ф “Мiльйонер”.
Уральськi пельменi.
Х/ф “Вибух з минулого”.
Спiвай, якщо зможеш.
Мачо не плачуть.
Божевiльний автостоп.
М/ф “Хоробра серцем”.
Х/ф “Нiчна варта”.
Вiйна свiтiв. Ревiзор проти Шефа.
Х/ф “Денна варта”.
Х/ф “Неваляшка”. (2 категорiя).
Т/с “Грань”. (2 категорiя)

М/ф “Меч у каменi”.
Х/ф “Красунi в молоцi”.
Х/ф “Спайдервiк: Хронiки”.
Т/с “Моя прекрасна няня”.
“КВК”.
“Вечiрнiй квартал”.
Х/ф “Гаррi Поттер i в`язень Азкабану”. (2 категорiя).
21.40 Т/с “Надприродне”. (2 категорiя).
00.20 Х/ф “Кохання i пiца”.

5 êàíàë

ÒÅÒ

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.
17.20 Палата.
17.35 Новини Київщини.
18.10 Вiкно у Європу.
19.35 Велика полiтика.
20.35 Дорогi депутати.
21.00,01.00,05.00 Час. Пiдсумки тижня з
Ларисою Губiною.
21.40,03.00 Час-Тайм.

07.35 Малята-твiйнята.
08.35 М/с “Смiшарики. Пiн-код”.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Даша-дослiдниця”.
10.05 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
10.40 М/с “Фiксики”.
11.05 М/ф “Сердитi пташки”.
11.15 М/ф “Попелюшка. Повний уперед”.
13.00 Х/ф “Остiн Пауерс: Людина-загадка
мiжнародного масштабу”.
15.00 Одна за всiх.
16.00 Зупинiть, я закохалась! Кам`янецьПодiльський.
18.00 Зупинiть, я закохалась! Коломия.
20.00 Країна У.
21.00 Вiталька.
22.00 Пiвденне Бутово.
23.00 Т/с “Американська iсторiя жаху.
Притулок”. (3 категорiя).

Програма місцевих телеканалів
TV-4
Понеділок, 7 жовтня

22.00 Територiя закону.
22.35,02.40 Кiно з Янiною Соколовою.
23.35 Мiграцiйний сектор

16.40 «Чарівний ключик»
17.30 «Розкішні мандрівки»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 «Соло»
21.30 «Музичні делікатеси»
22.35 Х.ф. «Остання мішень»

Четвер, 10 жовтня

07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провінційні вісті
07.35 «Соло»
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30, 17.00 «Унікальна Україна»
10.00, 18.00 Т.с.«Серцю не накажеш»
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 «Формула здоров’я»
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х.ф. «З’їсти персик»
17.30 «Музичні делікатеси»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Знати більше
21.30 «Відчиняй»
22.35 Х.ф.«Великий білий тягар»

П’ятниця, 11 жовтня

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»
11.05, 16.10 Дитяча година
11.50 «Чарівний ключик»
12.40 «Розкішні мандрівки»
13.10 Хіт-парад
14.00 Х.ф. «Ангел з майбутнього»
17.30 «Відчиняй»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 ТНЕУ-калейдоскоп подій
20.10 «Сільський календар»
20.40 «Слід»
21.30 Новітні впровадження в медицині Тернопільщини
21.40 «Про кіно»
22.35 Х.ф. «Ніч грішників»

Субота, 12 жовтня

07.00 Провінційні вісті
07.35 Х.ф. «Ангел з майбутнього»
09.00 Час-Tайм
09.30 Знати більше
10.30 Блага звістка з Ріком Реннером
11.30 Зміни свій світ
12.00 Новини Європи
12.30 Х.ф. «Заручниця»
14.30 Мультфільми
15.00 Х.ф.«Біляночка і Розаночка»
16.30 Дім книги
17.00 Хіт-парад
17.50 ТНЕУ-калейдоскоп подій

ÒÂi

09.00,16.00 Iсторичнi хронiки з М. Сванiдзе.
1945р. Маршал Георгiй Жуков.
10.00,14.30 Дев`ять мiсяцiв.
10.30 ЖИВЯком.
11.00 Приватнi новини.

18.00 Наші вітання
19.00 «Розкішні мандрівки»
19.30 «Музичні делікатеси»
20.10 «Соло»
21.00 «Скарби української культури».Павло Дворський
22.00 Х.ф.«Рятувальний модуль»

Неділя, 13 жовтня

08.00 Новини Європи
08.40 Час-Тайм
09.00 Повнота радості життя
09.30 «Справжня ціна»
10.00 Дім книги
10.15 Пряма трансляція Божественної Святої Літургії з
Архикатедрального Собору
УГКЦ м.Тернополя
12.00 Дитяче кіно.Х.ф.«Біляночка
і Розаночка»
13.30 «Чарівний ключик»
14.00 «Погляд зблизька»
14.30 Межа правди
15.45 Новітні впровадження в медицині Тернопільщини
16.00 «Соло»
17.00 Вікно в Америку
17.20 «Слід»
17.40 «Відповідно до закону»
18.00 Наші вітання
19.00 Провінційні вісті
19.40 Хіт-парад
21.30 «Про кіно»
22.00 Х.ф. «Скарби да Вінчі»

ТТБ
Понеділок, 7 жовтня

7.00 “Панорама подій”
7.30 “Урок… для батьків”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Відверті діалоги”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Мамина школа”
12.30 «Кінопростір»
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”
13.30 “Словами малечі про цікаві речі”
13.45 “Пройди світ”
14.15 «Тобі, Україно”
14.30 Д/Ф “Леонід Бакштаєв. Романтик театру і кіно”
15.00 “Кіноісторії нашого часу”
15.30 “Звитяга”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Юні експерти”
16.45 “До речі, про речі”
17.00 “Новини України”
17.15 “100 шедеврів”
17.30 “Випробуй на собі”
17.55 “Гуморинка на хвилинку”
18.00 “В об’єктиві ТТБ”
18.30 “Західний експрес”
19.45 “Храми Поділля ”
20.00 «Мова жестів»
20.15 “Будьте здорові”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 «Легенди Запоріжжя»
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11.30,18.30 Aрт City.
12.00 Х/ф “Париж, я люблю тебе”.
14.00 Double Ять.
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 “Ангел-А”.
22.00,02.00 Зелена лампа.

Òîíiñ

07.35,20.10 “Кумири”.
07.50,20.00,05.50 “Цивiлiзацiя Incognita”.
08.00 “Соцiальний пульс вихiдних”.
08.25,18.55 “Погода”.
09.00 Генерали.
10.00 “Будь у курсi!”
10.40 “Щоденник для батькiв”.
11.25 Х/ф “Таємниця “Чорних дроздiв”.
14.00 За сiм морiв.
15.00 Айворi: небезпечний час для слонiв.
16.00,00.25 Д/с “Iгри тваринного розуму”.
17.00 “Україна-Європа: маятник Фуко”.
17.50 “Таке спортивне життя. Олександр
Усик”.
18.30,05.00 “Свiт за тиждень”.
19.00 Д/с “Iлюмiнацiя: Приватне життя
середньовiчних царiв”, 2 с.
20.40,05.25 “Свiтськi хронiки”.
21.10 Аферисти. Особистий досвiд.
22.20 Х/ф “Кiднепiнг”. (2 категорiя).

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)

07.10 “Служу Батькiвщинi!”
07.45 “Смiшарики. ПIН-код”.
08.00 “Здоров`я”.
09.10 “Непутящi нотатки”.
09.30 “Поки всi вдома”.
10.25 “Фазенда”.
11.15 “Весiльний переполох”.
12.10 “Надiя Румянцева. Одна з дiвчат”.
13.25 “Золотий грамофон”. Краще за
15 рокiв.
16.45 “Льодовиковий перiод”.
20.00 Недiльний “Час”.
21.00 “Дiм, який побудував Марк”.
Ювiлейний вечiр Марка Захарова.
23.10 Х/ф “Формула кохання”.
00.50 Х/ф “Рятувальник”.

ÍÒÂ-Ñâiò

07.00,09.00,12.00 Сьогоднi.
07.20 Казки Баженова. “Превед Кросавчег”, ч. 2.
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. Повернення”.
“П`ятницький”. “Заочник”. “Сiмейне
вогнище”.
15.25 Своя гра.
16.10 “Вороги народу”.
17.00 “Очна ставка”.
18.00 “Сьогоднi. Пiдсумкова програма” з
К. Поздняковим.
18.50 Х/ф “Я - ангiна!”

21.30 “Урок… для батьків”
22.45 Д/Ф “Хата на Пріорці”
23.00 «Зорепад Світязя»

Вівторок , 8 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”
12.15 “100 шедеврів“
12.30 “Випробуй на собі”
13.30 “Легенди села Рибальчого”
13.45, 17.00 “Новини України”
14.00 “Диво рукотворне”
14.30 Д/Ф “Прощай, дівчино”
15.00 “Економічне коло”
16.15 “Хатинка Василинки”
16.40 «Моя професія»
16.55 “Служба розшуку дітей”
17.15 «Жива традиція»
17.30 Д/Ф “Собаки від А до Я”.
(Чіхуахуа)
17.55 “Гуморинка на хвилинку”
18.00 “Cтудмістечко”
18.30 “ПрофStyle”
19.45 “Зона ризику”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Час реформ”
21.30 “Діловий ритм”
22.45 Д/Ф “Зав’язані крила митця”
23.00 «Зорепад Світязя»

Середа, 9 жовтня

7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”
7.30 “Удосвіта”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Телемандри”. (Козелець)
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 «Від класики до джазу»
12.30 “Час реформ”
13.30 “Студмістечко”
13.45 “Новини України”
14.00 “Зона ризику”
15.00 “Удосвіта”
15.30 “Час змін”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Іноземна для дітей”
16.50 “Наш Ермітаж. Марія Приймаченко”
17.00 “Новини України ”
17.15 «Кобзар єднає Україну»
17.30 “Після школи”
17.45 «Силуети минулого»
17.55 “Гуморинка на хвилинку”
18.00 “Думки вголос ”
18.30 “Надія є”
19.45 «Просто неба»
20.00 “Економічний інтерес”
20.15 “Святогірська Успенська
Лавра”
20.30 «Музеї»
20.45 “Вечірня казка”
21.00 «А у нас кіно знімали»
21.30 “Енергоманія”
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22.30 “Новi Росiяни сенсацiї”.
23.25 “Як на духу”. Маргарита Суханкiна
- Маша Малиновська.
00.30 Т/с “Ще не вечiр”. “Клiтка для
“Сови”.

Êàíàë «2+2»

06.00 М/ф.
07.55 Журнал Лiги Чемпiонiв УЄФА
2013-2014.
08.20 “Маски-шоу”.
10.00 Т/с “Мисливцi за старовиною”.
13.10 Т/с “Пригоди Мерлiна”.
16.10 Х/ф “Електра”.
19.00 Х/ф “Лiга видатних джентльменiв”.
(2 категорiя).
21.30 “Профутбол”.
23.15 Х/ф “Бунраку”. (3 категорiя).

Íàøå óëþáëåíå êiíî

06.30,12.30 Х/ф “Добровольцi”. (6+).
08.30,14.30 Х/ф “Солом`яний капелюшок”. (6+).
10.45,16.45 Х/ф “Пiрати ХХ столiття”.
(12+).
18.30,00.30 Комедiя “На кого Бог пошле”. (16+).
19.55,01.55 Комедiя “Барбос в гостях у
Бобика”.
20.30,02.30 Детектив “Коло”. (6+).
22.30,04.30 Мелодрама “З тих пiр, як ми
разом”. (12+).

ªâðîñïîðò

09.30 Велоспорт. Тур Пекiна. Етап 2.
09.45,18.50 Велоспорт. Тур Пекiна. Етап 3.
11.45 Тенiс. Матс-пойнт. Журнал.
12.15,13.15,14.00 Футбол. Квалiфiкацiя
на ЧC 2014.
14.45,20.00 Футбол. Квалiфiкацiя на ЧC
2014. Огляд матчiв.
15.30 Тенiс. WTA. Лiнц (Австрiя). Фiнал.
17.30 Перевага свого поля. Журнал.
17.35,01.45 Велоспорт. Париж-Тур.
Одноденнi перегони.
21.00 Дартс. Winmau.
01.30,02.15 Мотоспортивний вiкенд.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

08.00,14.00,19.00 Новини.
08.15 Чемпiонат Англiї. “Тоттенхем” “Вест Хем”.
10.10 Чемпiонат Iталiї. “Ювентус” - “Мiлан”.
12.05 Чемпiонат Англiї. “Сандерленд” “Ман. Юнайтед”.
14.15 “Futbol Mundial”.
14.45 Чемпiонат Iталiї. “Лацiо” “Фiорентiна”.
16.35 Чемпiонат Iспанiї. “Барселона” “Вальядолiд”.
18.30 “Журнал Лiги чемпiонiв”.
19.10 Чемпiонат Iталiї. “Наполi” - “Лiворно”.
21.00 Чемпiонат Англiї. “Вест Бромвiч” “Арсенал”.
22.50 Чемпiонат Iспанiї. “Атлетiк” “Валенсiя”.
00.40 Чемпiонат Iспанiї. “Севiлья” “Альмерiя”.

22.45 Д/Ф “Любити людину. Антон Макаренко”
23.00 “Вулиця Наталі”. (Концерт
С.Гіги)

Четвер, 10 жовтня

20.20
20.45
21.00
21.30
22.45
23.00

«Соціальні грані»
“Вечірня казка”
«До чистих джерел»
“Абетка здоров’я”
«Гра долі»
«Мамина доля»

7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”
7.30 “Розмова без нотацій”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Думки вголос”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Після школи”
12.15 “Уряд на зв’язку з громадянами”
12.45 «Мандрики»
13.30 “Надія є”
13.45 “Новини України”
14.00 «Земляки»
14.30 Д/Ф “Дві долі”
15.00 «Парламенти світу»
15.30 “Фабрика ідей”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Іноземна для дітей”
16.50 Д/Ф “На Андріївському
узвозі”
16.55 “Служба розшуку дітей”
17.00 “Новини України”
17.15 «Жива історія»
17.30 Д/Ф “Собаки від А до Я”.
(Аргентинський дог)
17.55 “Гуморинка на хвилинку”
18.00 “Загублені у часі”
18.30 «У пошуках легенд»
19.45 “Що робити?”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Час реформ”
21.30 “Розмова без нотацій”
22.45 «Гра долі»
23.00 “Зразки класики”

Субота, 12 жовтня

7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”
7.30 “Легенди Запоріжжя”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 «Так було»
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Співає Тетяна Гайчук”
12.30 “Час реформ”
13.30 “Загублені у часі”
13.45 “Новини України”
14.00 “Що робити?”
15.00 “Міське кільце”
15.30 “Повір у себе”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Іноземна для дітей”
16.50 “Юні експерти”
16.55 “Служба розшуку дітей”
17.00 “Новини України ”
17.15 Д/Ф “Собаки від А до Я”.
(Далматинець)
17.30 “Сяйво віри”
17.55 “Гуморинка на хвилинку”
18.00 «Азбука ремесел»
18.30 “Назбиране”
19.45 “Західний експрес”
20.00 “Слід”

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 «Козацький побут»
12.15 “Спортивні меридіани”
12.30 “Дитячі забави”
13.30 “Смак життя”
14.00 «Здоровенькі були»
14.30 “Чернігів. Болдіна гора”
15.00 “Поклик таланту ”
16.00 “Мамина школа ”
16.30 “Театральні зустрічі”. «Про
хитрого пана»
17.55 “Гуморинка на хвилинку”
18.00 “Пройди світ”
18.30 “Азбука смаку”
19.00 Х/ф «Операція И»
20.30 “Музична хвиля ТТБ”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Відверті діалоги”
22.00 “Скарби роду”
22.30 “Борцям за волю України”
23.00 «Мамина доля»

П’ятниця, 11 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 “Слід”
13.30 «Козацька церква»
13.45 “Новини України”
14.00 «Класна робота»
14.30 Д/Ф “Незавершений автопортрет. Георгій Нарбут”
15.00 “Театральні зустрічі”. «Про
хитрого пана»
16.00 “Скарби роду”
16.30 “Країна талантів”
17.00 “Фільм-дітям” «Іванко і цар
поганин»
18.30 «Галерея образів»
19.00 “Панорама подій”
19.30 “Смак життя”
20.00 «Від класики до джазу.
Тема.»
20.15 “Спортивні меридіани”
20.30 Д/Ф “Фантазії за Пінзелем”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Поклик таланту ”
22.00 «Побрехеньки»
22.30 “Карпатські замальовки”
22.45 Муз. фільм “Мрії дівочі”
23.00 «Мамина доля»

Неділя, 13 жовтня
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КАПУСТА –

Смачна сторінка

цілюща, ніжна і хрустка…

Д

авні єгиптяни ще за шість віків до нашої ери вирощували капусту і подавали
на десерт. А великий грецький філософ і математик Піфагор радив вживати її
як овоч, який підтримує бадьорість і веселість духу.
У капусті стільки ж вітаміну С, як в апельсинах. А її сік не поступається лимонному. Цей овоч виводить з організму холестерин, поліпшує функцію кишечника. Людям, схильним до повноти, вона просто необхідна, бо має тартанову кислоту, яка перешкоджає надмірному відкладенню жиру в організмі. А головне, капуста – єдина з овочів, чиї корисні властивості з часом лише подвоюються. Тож поспішіть заготувати її на зиму: заквасити, замаринувати. Хрустка, тонко нашаткована, приправлена пахучою олійкою – чудова закуска до будь-якого столу. До речі, в процесі бродіння вуглеводи, які містяться в капусті, перетворюються в цілющу молочну кислоту.

Капуста квашена з буряком

Потрібно: капуста – 8 кг, часник – 100
г, хрін – 100 г, зелень петрушки – 50-100 г,
буряк – 300 г, для любителів гострого – 2-3
пекучих перчини; для розсолу: вода – 4 л,
сіль та цукор – по 200 г.
Приготування: у капусти вирізати качани, розрізати головки на шматки по 200300 г. Посікти часник і петрушку, натерти
на тертці хрін, нарізати буряк великими
пластинами. Щільно скласти продукти шарами в емальований посуд, зварити розсіл,
дати трохи охолонути і ще теплим залити
капусту, покласти гніт. Через тиждень капуста буде готова. Зберігати в прохолодному місці.

Одразу в слоїк

Потрібно: на 10 кг капусти – 300 г
моркви, 250 г солі.
Приготування: шатковану капусту та
нарізану моркву поділити на 4 частини.
Порцію капусти і моркви змішати із сіллю, теж поділеною відповідно. Добре перемішати, укласти в слоїк і за допомогою
дерев’яної копистки обережно ущільнити. Так само зробити з рештою порцій. Заповнювати слоїк слід на 10 см нижче горла. Поверх капусти покласти чисту тканину, потім дерев’яну планку й вантаж. Одразу ж після укладання починається процес
шумування капусти. Оптимальна температура для цього 18-20 градусів. Через 14-20
днів капуста готова до споживання.

Капуста за три дні

Потрібно: 1 л води, 1 ст. л. солі, 1 ст. л.
цукру.
Приготування: капусту пошаткувати, перемішати з крупно натертою морквою, без солі. Щільно укласти в трилітровий слоїк і залити гарячим розсолом. Прикривши слоїк марлею, поставити його в
миску, тому що під час бродіння розсіл
буде витікати. Періодично капусту протикати шпичкою, щоб вийшов газ. Через три
дні капуста готова. Зберігати в холодному
місці.

На усю зиму

Потрібно: на 1 л холодної некип’яченої
води – 1 ст. л. солі, 2 ст. л. цукру. За – бажанням – лавровий лист, зерна гірчиці, духмяний та звичайний перець горошком.
Приготування: пошаткувати капусту,
додати багатенько потертої моркви, спеції.
Залити розсолом так, щоб капуста «плавала», тобто не утрамбовувати. Поставити в
прохолодне місце, помішувати. До тижня
– капуста готова. Вибрати у слоїки разом з розсолом, знову
ж таки на-

пихати не щільно. Якщо розсолу
не вистачає, приготуйте свіжий.
Можна одразу капусту накладати
в слоїки. Така капуста дуже смачна на салати, а ще чудово зберігається до весни.

Капуста в діжці

Потрібно:
10 кг білокачанної капусти, 200250 г грубої солі.
Приготування: капусту почистити від
зелених і пошкоджених листків, вирізати качан, нашаткувати. На дно діжки покласти шар цілих листків, потім шар нашаткованої капусти, посипати його сіллю і втрамбувати. Зверху капусту накрити шаром чистих листків і подвійним шаром ошпареної марлі, покласти дерев’яний
кружок і гніт. Перед тим, як квасити капусту в діжках, її треба ретельно перетерти із
сіллю, а потім щільно вкласти і втрамбувати, щоб пустила сік. Діжку з капустою поставити в приміщення з температурою
18-22 градуси. Після закінчення процесу
бродіння перенести в холодне місце. Найкращі умови для зберігання квашеної капусти – при температурі 0-2 градуси. Якщо
зберігати її на балконі, то вона промерзне і
втратить смак.

По-грузинськи, з буряками

Потрібно: 10 кг капусти, 3-4 кг столових буряків, 3-6 стручків гострого перцю;
для маринаду: 10 л води, 500-700 г солі.
Приготування: столовий буряк почистити і нарізати тонкими скибочками. Перець подрібнити. Капустину розрізати на
вісім частин і викласти в підготовлену діжку, перекладаючи буряком і перцем. Залити гарячим розсолом. Далі, як при звичайному квашенні капусти.

Капуста з медом

Потрібно: на 1 л води – 1 ст. л. з гіркою
солі, 1 ст. л. меду.
Приготування: пошаткувати капусту,
натерти на крупній тертці моркву. Утрамбувати в 3-літровий слоїк. Залити розсолом. Через 2-3 дні вас чекає хрумка ароматна капуста.

Квашена з морквою і яблуками

Потрібно: 10 кг капусти, 500 г моркви,
300 г яблук, 25 г насіння кмину чи кропу,
200-250 г солі.
Приготування: капусту нашаткувати,
додати натерту моркву. Яблука, найкраще
антонівку, почистити, порізати тоненькими скибочками, змішати з капустою. Далі
готувати, як звичайно. Можна класти і
цілі яблука, але тільки після того, як
вся капуста утрамбована і пустила сік.

... і з перцем

Потрібно: 1 кг капусти, 1 кг
солодкого перцю, 100 г цибулі,
40-50 г солі. Маринад: 1 л води,
400 г оцту, 200 г цукру.
Приготування: перець почистити від насіння, пробланшувати 4-5 хв. у
киплячій воді й одразу ж охолодити. На-

різати дрібними кусочками, капусту нашаткувати. Усе змішати, додати сіль. Гарячим маринадом на чверть заповнити
слоїки, суміш – на три чверті. Пастеризувати літрові слоїки – 30 хв., півлітрові – 20 хв.

Квашена – до печеної картоплі

Потрібно: 10
кг капусти, 200 г
солі, 2 кг моркви,
лавровий лист (багато), чорний перець горошком.
Приготування: нашаткувати тоненько, як тільки можна, капусту. Взяти велику
каструлю, висипати трохи капусти, посолити, додати трохи натертої моркви. Файно подушити руками. Посипати лавровим
листком, перцем. Потім всипати наступну порцію капусти в якусь миску, знов посолити, додати моркву, подушити. Висипати до каструлі, добре втрамбувати, посипати перцем, лавровим листком. І далі робити все те саме, поки не закінчиться капуста. Капусту, коли віддушуєте з сіллю, пробуйте, чи добре посолена, як ні, то додавайте ще трохи солі. Покласти в каструлю велику кришку, але так, аби кришка лягла на
капусту. Зверху поставити меншу каструлю і налити в неї води. Поставити в тепле
місце на 3-4 дні і можна смакувати. Особливо з печеною картоплею. Не забудьте лише
приправити капусту цибулькою та пахучою олією.

Маринована капуста «Провансаль»

Потрібно: капуста – 1 кг, морква -1 шт,
перець болгарський – 1 шт, часник – 1 зубчик; для маринаду – 125 мл води, 1 ст.л.
солі, 60 г цукру, 5 мл оцту, 75 мл олії.
Приготування: нарізати капусту.
Моркву натерти на грубій тертці, перець
нарізати тонко, часник подрібнити. Все це
перемішати і залити холодним маринадом.
Капусту притиснути чимось тяжким (накрити тарілкою і зверху поставити посудину з водою) і поставити її в холодне місце на 4 години. Через 4 години капусточка готова.

Червоноголова маринована

Потрібно для маринаду: на 1 л води –
20 г солі, 40 г цукру, 300 мл 6-процентного оцту.
Приготування: свіжі щільні головки
нашаткувати або нарізати квадратними
кусочками розміром 2-3 см. Капусту перемішати із сіллю (на 1 кг капусти – 20 г
солі) в емальованому тазу і залишити на
2 год. При цьому капуста частково просолюється, стає менш щільною, що полегшує
вкладання її в слоїки. На дно слоїка покласти 2-3 горошини перцю запашного, стільки ж гіркого і гвоздики, трошки кориці й
лавровий лист. Укладаючи в слоїки, капусту добре утрамбувати, залити гарячою маринадною заливкою. Накрити кришками
і стерилізувати: півлітрові слоїки – 20 хв.,
літрові – 30 хв., трьохлітрові – 45-50 хв.

Цвітна капуста фарширована

Потрібно: 2 середніх капустини, 0,5 –
0,7 кг фаршу (бажано свинного, бо він найсоковитіший, з 1 великою цибулиною та 1

яйцем), 200 г твердого сиру, сіль, перець,
майонез для приправлення.
Приготування: капусту відварити до
напівготовності у підсоленій воді, вона має
бути недоварена, але вже м’яка, щоб можна було відкрити проміжки і начинити її
фаршем. Начинити капусту. Перенести на
деко, обмалювати майонезом і притрусити
тертим сиром. Випікати капусту при температурі 180 г приблизно 40 хв. Гарячу готову капусту можна помастити соусом: майонез з часником.

Крижавки від куми

Потрібно: 2-3 буряки, капустина, 1 головка часнику; для заливки – на 2 л води
(холодної) – 2 ст. л. солі, 3 ст. л. цукру, 100 г
олії, 100 г оцту.
Приготування: в 3-літрову банку викласти шарами: буряки - порізати пластинками або соломкою, капусту - четвертинками або восьминками, часник - зубці
розрізати навпіл. Усі складники розмішати, залити капусту. Залишити настоюватися при кімнатній температурі мінімум 2
дні. При подачі полити олією з часником.
Крім того, четвертинку або половинку
капустини можна натерти на шатківниці –
в результаті отримуємо смачний готовий
салат з буряка, капусти та часничку.

Завиванець зі свіжої капусти
і гречаної каші

Потрібно: на 1 кг свіжої білоголової капусти — 2 ст. л. жиру, 50 г сушених грибів,
1 скл. гречаних крупів, 2 цибулини, 2 яйця,
1 ст. л. сухарів, по 3 горошини запашного і
чорного перцю, 1 ст. л. дрібно нарізаної зелені петрушки, 2 ст. л. вершкового масла
для поливання.
Приготування: у відвареної до напівготовності головки капусти відокремлити листки, відбити на них сікачем жилки
і покласти вздовж рушника один біля одного. З підсушених гречаних крупів зварити в’язку кашу, дати остигнути, додати половину потрібної норми січених варених
яєць, січені й підсмажені варені гриби, підсмажену січену цибулю і мелений перець,
все добре змішати, викласти на листки капусти, згорнути рулетом, покласти на лист,
змащений жиром, зверху змастити сирими
яйцями, посипати сухарями і запікати. При
подачі на стіл готовий завиванець нарізати шматками, полити розігрітим вершковим маслом і посипати зеленню петрушки.

Капуста, запечена
з рисом і грибами

Потрібно: на 1 кг білоголової свіжої капусти — 2,5 ст. л. жиру, 2 скл. молока, 3 /4
скл. рису, 50 г сушених грибів, 0,5 скл. сметани, 2 яйця, 1,5 цибулини, 1 ст. л. дрібно
нарізаної зелені петрушки, 1 ст. л. сухарів.
Приготування: нарізану кубиками капусту тушкувати з частиною молока до готовності. Припущений з рештою молока,
змішаного з грибним відваром, рис заправити підсмаженою січеною цибулею, підсмаженими грибами, зеленню петрушки і
сіллю. У сотейник або каструлю, змащену
жиром, покласти тушковану капусту, зверху — заправлений рис, зверху рису — другий шар капусти і так класти кілька шарів,
щоб верхній шар був з капусти. Потім змастити сирими яйцями, посипати сухарями і
поставити в духовку запікатись. Готову капусту нарізати шматками і при подачі полити сметаною.

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

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

Українські анекдоти

Відповіді

Палестинець прив’язав мишу
Курйоз
до батареї і закатував за погризені гроші

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.

Палестині
мешканець
міста
Газа жорстоко
закатував мишу
за те, що вона
погризла його
гроші в сховку.
Як повідомляє
«The Huffington Post», чоловік складав ізраїльські шекелі у коморі. Однак миша погризла його гроші. Таким чином він втратив суму, еквівалентну 170 доларам. За це палести-

Редактор - Зіна КУШНІРУК.

нець «віддячив» гризунові жорстокими тортурами.
Він упіймав мишу,
прив’язав усі її лапи до
батареї і знущався над,
доки вона не померла. Фото з привєязаною
мишею чоловік виклав
на своїй сторінці у Facebook.
Як повідомляє видання, поліція
висунула палестинцеві обвинувачення у жорстокому поводженні з тваринами.

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

Дві речі, про які жінка шкодує все життя:
«Навіщо я вийшла за нього заміж?» і «Чому я
не вийшла за нього заміж?».
***
- Мені приснилось, - каже Івась, - що в нас
украли автомобіль.
- Але ж у нас немає автомобіля, - відповідає
батько.
- Все одно шкода!
***
- Я знаю чудовий спосіб полювання на вовків.
- Який?
- Полювати треба вночі. У вовків очі світяться. Залишається тільки прицілитися - і готово.
- І багато вполював?
- Жодного. Вони, негідники, почали ходити
зграями. Ще й очі примружують.
***
До Верховної Ради надійшов на розгляд проект нової Конституції, що складається усього з
двох пунктів:
1. Не вбий.
2. Не вкради.
У даний час депутати працюють над поправками.
***
ООН під час всесвітнього опитування поставила представникам різних держав запитання:
«Висловіть, будь ласка, думку щодо нестачі продовольства людям з інших країн».
В усьому світі виникли проблеми з відповіддю на це запитання через такі причини: в Африці ніхто не знає значення слова «продовольство». У Західній Європі ніхто не знає, що означає «нестача». У Східній Європі ніхто не знає
значення слова «думка», а в Південній Америці - «будь ласка». І, нарешті, у США ніхто не розуміє, що означає «люди з інших країн».
***
Дзвінок до мобільного оператора:
- Ало! Дівчино, ваша компанія краде гроші.
- Розкажіть докладніше, що трапилось.
- Вчора увечері перевірив рахунок - було 50
гривень. Вимкнув телефон. Уранці увімкнув на рахунку нуль.
- А ви телефон перед вимкненням на підзарядку ставили?
- Так!
- То це у вас борги за електрику зняли.
***
Містом «летить» під 90 кілометрів за годину
маршрутка. Один із пасажирів передає гроші:
- Будь ласка, дайте водію на вінок.
***
- Для поліпшення травлення п’ю пиво, при
відсутності апетиту - біле вино, від низького
тиску - червоне, від підвищеного - коньяк, а при
ангіні - горілку.
- А воду?
- Такої хвороби у мене ще не було.
***
Щоб купити квартиру в центрі Києва, потрібно працювати 400-450 років. Ось так уряд
дбає, аби ми жили якомого довше!

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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ДАНІЯ:

ГОРОСКОП
з 2 до 8 жовтня
Овен

Не втрачайте марно час, зараз багато залежатиме вiд вашої активностi. Наприкiнцi тижня з’явиться шанс зайнятися чимось новим, вiд друзiв дiзнаєтеся
вражаючi новини.

ровер за ровером,
за ровером ровер,
а за тим ровером
єще єден ровер...

Телець

Як кажуть, краще пiзно, нiж
нiколи. Будьте готовi отримати те,
чого так давно прагнули. Насолоджуйтеся життям, сприймайте те,
що вiдбувається навколо вас, як дар
Божий.

Одне з найбільших вражень, яке
справила на мене цьогорічна поїздка у Данію - ровери. Багато роверів. Таке враження, що вся країна на них. Ну, півкраїни - це точно.

Близнюки

Довiряйте своєму настрою, вiн
не пiдведе. Невдовзі з’являться новi,
неочiкуванi справи, ними і займайтесь. А у вихiднi саме час попрацювати над своїм iмiджем.

Т

а добре роблять, я вам скажу. По-перше,
економлять на бензині. По-друге, особливо
у великих містах, роверист до призначеного
місця добереться швидше, ніж автомобіліст у
трафіку. Ну і по-третє, як на мене, найважливіше здоров’я! Здоров’я і хороша форма підтримується
саме у такий спосіб - їзди на ровері. Певно, тому в
Данії я бачила ну дуже мало тлустих пань і панів, а
якщо й були, то, певно, з категорії тих, що не їздять
на роверах або їздять дуже мало.
От знаю точно - хороший у Данії такі ж цьотки та вуйукраїнський роверист багато ки, як я, не важливо, старші чи
чого віддав би, аби мати у сво- молодші, їздять – і ніхто уваїй країні такі ж блага, які ство- ги не звертає. Я після цієї порені, наприклад, для роверис- їздки в Данію задумалася, щоб
тів Данії. Як от - велосипедні собі десь «відірвати» таке тридоріжки, щоб не їздити одні- колісне чудо і кататися по своєю трасою з автомобілістами єму канадському селі - тут таі не піддавати своє життя ри- кож ніхто круглі очі не робизикові від якогось пальнуто- тиме (у нас судять про людиго водія.
ну по тому, яка ти людина, а не
Чи знаки на дорогах, котрі на чому ти їздиш і у що вдягарегулюють і координують ве- єшся).
лосипедний рух.
Повертаючись же до данАбо спеціально відведе- ських реалій, то, справді, там
ні місця для велосипедів у ва- ровери і велосипедний рух
гонах поїздів, вже не кажу про возведені у культ, я би сказала
численні паркувальні май- - у хорошому сенсі цього слова.
данчики чи пункти прокату,
всюди - у великих містах і невеличких населених пунктах.
А велосипедними магазинами там просто кишить! Навіть
я зупинялася і задивлялася на
вітрини, хоч і на двоколісному ровері їздити не вмію, до
своєї ганьби. Мені особисто
більше підійшов би триколісний, якими тут часто користуються.
Правда, якби я, постарша
цьотка, проїхалася на такому
українською вулицею, мене
б точно здійняли на сміх, а от

Рак

От, наприклад, якщо панянка є
жіночною, то про це можна судити навіть по її роверку. Саму
панянку я не виділа, але її роверок - симпатичний, з квітами так (був припаркований
коло супермаркету).
Направду, данські діти починають життя на роверах ще
з немовляток. Мами і тати купують такі ровери-возики і
катаються собі по країні цілим сімейством. Підростуть
дітлахи – і сядуть вже на свої
індивідуальні
роверчики,
благо, паркувальні місця для
велосипедів у Данії передбачені біля кожної школи чи
дитсадка.
А наступна картинка нам з
чоловіком дико сподобалася.

Хтось забув ровер на пляжі, і
то давненько не давався чути
до нього, так, що колеса вже
погрузли у піску. Ми міркували, скільки часу той власник
чи власниця не з’являлися до
свого велосипеда. Кілька тижнів? Місяць? Більше? Я собі подумала, що в Україні за такий
період, якби хто залишив так
ровер напризволяще, він би
просто “випарувався”. Інопланетяни вкрали би. Скажете, ні?
Роверова тема настільки популярна у Данії, що вона
присутня і в народних ремеслах, як от мережаних віконних
фіраночках. Гарнюнько як! Та
що там казати - закохалася я у
цю роверову країну....
Марія ЗАВАСКІ.

У вас з’явиться реальна
можливiсть вирiшити давнi питання. Це дасть привiд укласти
вигiдну угоду. У вихiднi ви зможете
розслабитися, краще це зробити в
приємнiй компанiї.

Лев

Ви будете в центрi подiй, братимете активну участь у роботi. Доведеться братися навiть за тi справи,
якi хотiли зробити в останню чергу.
Намагайтеся в усьому знаходити позитив.

Діва

Початок тижня може видатися
важким, звичнi справи — втомливими, а колеги — надокучливими.
Оптимiзм i удача повернуться до вас
ближче до вихiдних.

Терези

У вас виникнуть проблеми у
спiлкуваннi як iз родичами, так i з
колегами. Вашi дiї не всiм зрозумiлi,
тож наберiться терпiння для ґрунтовних пояснень.

Скорпіон

Перiод у цiлому сприятливий для
рiзних справ. Головна умова успiху
— особиста iнiцiатива. Зараз краще
переходити одразу вiд слiв до роботи, тодi вдасться досягти бажаного
результату.

Стрілець

Чудовий час для творчих справ,
проявляйте себе, втiлюйте свої
iдеї. Навiть буденнi проблеми ви
вирiшуватимете з душею. Удачi й натхнення вам!

Козеріг

Про автора
Марія Заваскі - незалежний журналіст, серце і життя якої розривається між двома країнами: Україною та
Канадою. У Канаду закохалася несамовито, але водночас і
України розлюбити не може. Види ностальгії за Україною
– харчова, за друзями, ну і, здається, все. Видання „Наш
ДЕНЬ” Марія, за її словами, полюбила з першого погляду
і обіцяла писати для нас час від часу. Як буде натхнення.
А ми бажаємо, щоб воно було частіше, і вітаємо Марію на
сторінках „Нашого ДНЯ”!
P.S. Стиль письма автора збережено повністю, без
коректив.

Компромiси
можуть
бути
небезпечнi для вас, якщо це стосується закону або суворих посадових iнструкцiй. Вiд вас вимагатимуть зiбраностi й вiдповiдальностi.
У вихiднi вiдмовтеся вiд авантюр.

Водолій

Можливо, не все буде так, як
вам хотiлося. Погляньте на це по–
фiлософськи, вiрогiдно, вам знадобиться той досвiд, який пропонує
доля. Будьте простiшi, i люди потягнуться за вами.

Риби

Тиждень буде доволi насиченим. Керiвництво оцiнить вашу
працьовитiсть. Смiливо берiться
за справи, ви встигнете не тiльки
вирiшити свої проблеми, а й надихнете iнших на трудовi подвиги.

