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Кожен, хто 
приєднався до 
святкування, 

відчув себе членом 
багатомільйонної сім’ї, 
адже цей автовиробник є 
одним із світових лідерів. 
Тернополяни вже теж 
оцінили якість, комфорт 
і неперевершений 
дизайн автомобілів 
“Toyota”. Офіційний 
дилер компанії в області 
– Тойота Центр Тернопіль 
“Кристал Моторс” – 
відсвяткував п’яту 
річницю. 

Влітку дилерський центр 
змінив адресу й переїхав у 
нове просторе приміщення на 
Микулинецькій, облаштова-
не за принципом “3S” –  салон, 
сервіс і склад запчастин. Тут 
покупцям пропонують весь 
спектр послуг, пов’язаних з ав-
томобілем.  Єдине, що залиша-
ється власнику новенької ма-
шини – насолоджуватися жит-
тям у стилі “Toyota”.

–  Окрім просторого сало-
ну, в якому можна ознайомити-
ся з автомобілями модельного 
ряду “Toyota”, працює надсучас-
на станція технічного обслуго-
вування, – розповів директор 
Тойота Центр Тернопіль “Крис-
тал Моторс” Зеновій Яковен-
чук. – Також покупці знайдуть 
у нас усі потрібні запчастини й 
аксесуари, зможуть застраху-

Минулої п’ятниці 
на вулиці Микули-
нецькій у Тернопо-
лі, незважаючи на 
прохолодний осін-
ній вечір, зібрало-
ся кілька сотень 
людей. Під драй-
вову гру барабан-
щиків, з бенкетом 
і салютом тут від-
крили новий кон-
цептуальний ди-
лерський центр 
бренду Toyota. 

У Тернополі феєрично відкрили 
надсучасний дилерський центр

вати авто й просто гарно про-
вести час, випити кави.  

На феєричну вечірку з наго-
ди відкриття дилерського цен-
тру прибули високоповажні 
гості. Генеральний директор 
компанії “Тойота-Україна” Йо-
шіда Набухіро приємо здиву-
вав присутніх вітанням укра-

їнською мовою. Він подяку-
вав за увагу та висловив пере-
конання, що ще більше меш-
канців Тернопілля захочуть 
приєднатися до великої роди-
ни “Toyota”. Тепер – це просто, 
адже у новому дилерському 
центрі готові запропонувати 
клієнтам сучасні авто у кредит. 

Тернополяни, котрі на свя-
то завітали цілими сім’ями, 
були сповнені приємних вра-
жень і емоцій. Малеча розва-
жалася у дитячому куточку, а 
мами й татусі тим часом  мо-
гли взяти участь у конкурсі на 
знання історії розвитку Toyota 
і виграти приз. Найбільще по-

щастило тернополянину Сте-
пану Слюзареві, який поїхав 
додому з сертифікатом на ти-
сячу літрів пального!

Щедрим подарунком для 
всіх присутніх став виступ по-
пулярного українського рок-
гурту “Друга Ріка”. Одним сло-
вом, Toyota ще раз підтверди-
ла, що це – родинна компанія: 
якщо береться за виробництво 
автомобіля, то він буде зруч-
ний усім, а якщо влаштовує 
свято, то не нудьгуватимуть ні 
дорослі, ні малі.

До речі, всі охочі мають на-
году проїхатися з вітерцем на 
будь-якому автомобілі  Toyota, 
що припаде до душі. Аби взяти 
участь у безкоштовному тест-
драйві, потрібно лише завіта-
ти в дилерський центр із во-
дійським посвідченням.

Залишитися 
живими 
Бути пішоходом  
в Тернополі –  
смертельно  
небезпечно

Життєві історії від 
Зіни Кушнірук

у «Сімейному 
гніздечку»

Свекруха
4 стор. 10-11стор.

Показав їм, 
що ми, браття, 
козацького 
роду
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Водночас, як не парадок-
сально, Україну вкотре визна-
ли однією з найбідніших дер-
жав світу. А першість найба-
гатшої країни за рівнем дохо-
дів на душу населення стра-
хова компанія «Allianz» відда-
ла Швейцарії. Україна ж посіла 
у рейтингу 50-е місце, йдеться 
в дослідженні «Global Wealth 
Report 2013». 

Так, середній розмір чис-
тих фінансових активів на 
душу населення у Швейца-
рії на кінець минулого року 
склав 141,895 євро. США діс-
талося друге місце - 100,711 
євро, Японії - третє - 83,610. 
Також до першої десятки уві-
йшли Бельгія, Нідерланди, Ка-
нада, Сінгапур, Тайвань, Вели-
кобританія і Австралія. 

У нашій державі серед-
ній розмір чистих фінансових 
активів на душу населення 
склав аж 1,303 євро. 

Варто зазначити: у дослі-
дженні «Allianz» країни, де 
на душу населення припадає 
менше 4,900 євро фінансових 
активів, вважаються бідними. 

Чому Україна пасе задніх? 
Тому, що, фактично, держа-
ву приватизували, чи то пак 
«прихватизували», кілька олі-
гархічних кланів, у кишені 
яких течуть фінансові ріки.        

Існує ще одна причина, 

чому українці не можуть при-
стойно заробляти у своїй дер-
жаві. Позбавляють їх такої 
можливості… влада і бізнес. 
Цей тандем представляє укра-
їнських робітників іноземним 
інвесторам як «дешеву робо-
чу силу». А це дуже сильно де-
вальвує зарплати нашим спів-
вітчизникам, заявив заступ-
ник голови Федерації проф-
спілок України Сергій Украї-
нець. У результаті, в україн-
ських спеціалістів платня у 
рази нижча, ніж у таких же ро-
бітників у Європі.

Що означає «дешева робо-
ча сила»? За словами експер-
та, це - маленька зарплата, за-
ощадження на охороні пра-
ці та навколишньому середо-
вищі. Сергій Українець навів 
приклад, притаманний бага-
тьом вітчизняним підприєм-
ствам. Отже, на Львівщині ні-
мецький інвестор збудував за-
вод, на якому працює три ти-
сячі осіб. Платня робітників 
у Німеччині на такому ж під-
приємстві складає три тися-
чі євро, а в Україні - 2700 гри-
вень. «Наш бізнес допомагає 
цю зарплату зменшити або 
стримати її зростання», - кон-
статував Сергій Українець.

Експерти прогнозують: у 
разі підписання угоди про асо-
ціацію України з ЄС, економіч-

на ситуація у нашій держа-
ві, а відтак і добробут людей, 
мають шанс значно поліпши-
тися. Однак застерігають: по-
кращити діловий клімат між 
Україною і Європою немож-
ливо без приборкання коруп-
ції. Адже всім відомо, що Укра-
їна - одна з найбільш корумпо-
ваних держав світу. І це відля-
кує західних інвесторів, зокре-
ма представників середнього 
бізнесу. Вони знають - у наших 
умовах їм не вижити.

На підтвердження цього 
менеджер і один з ініціаторів 
Ділової ради ЄС-Україна (The 
EU-Ukraine Business Council) 
Ростислав Демчук в інтерв’ю 
«Радіо Свобода» розповів про 
останній із прикладів. Бель-
гійська фірма «DDD Pharma» 
намагалась вийти на україн-
ський ринок із своєю деше-
вою, але якісною фармацев-
тичною продукцією. Однак за-
пит для того, аби отримати лі-
цензію для торгівлі чи експор-
ту цієї продукції в Україну, но-
сив такі масштаби, що налякав 
бельгійців. Українські чинов-
ники попросили для одного з 
представників Міністерства 
охорони здоров’я годинник 
за кількасот тисяч доларів… у 
якості презенту. У результаті 
в бельгійців пропало бажання 
мати справу з Україною.

Існує ще одна важлива про-
блема. У нашій державі панує 
олігархічна модель економіки, 
де влада і великий бізнес тіс-
но пов’язані. Бачимо: чимало 
вітчизняних олігархів намага-
ється всіма силами пробитися 

до парламенту, щоб отримати 
імунітет для свого бізнесу. На-
разі це багатьом вдається. 

Отож, виходить, коли пе-
ресічний українець міркує, 
де і як гроші заробити,  бага-
тій думає, як свої статки за-
хистити. Як зазначає видан-
ня «The Economist», україн-
ська економічна еліта, що на-
жила свої статки у «буремні» 
1990-і, бачить у Європейсько-
му союзі спосіб збереження та 
убезпечення свого майна, як 
від російських олігархів, так і 
від Януковича. Зробивши свої 
статки на хаотичній і безза-
конній приватизації 1990-х 
років, наші олігархи тепер 
«шукають верховенства зако-
ну і прав власності. Потенцій-
на втрата ринку в Росії може 
тяжко їх вразити, але це та-
кож дасть їм поштовх до мо-
дернізації свого бізнесу». 

Тим часом, Світовий банк 
пророчить Україні застій та 
нульове зростання економі-
ки. За словами директора Сві-
тового банку у справах Украї-
ни, Білорусі та Молдови Чімяо 
Фана, перспективи нашої дер-
жави залежатимуть від того, 
чи буде готовий уряд прово-
дити структурні реформи. 

В Україні реформують все і 
вся від початків незалежності. 
Але толку мало. Жодна галузь 
не зазнала якісних і позитив-
них змін. 

Як зазначає у статті, опу-
блікованій на сайті «Україн-
ської правди», академік НАНУ 
Богдан Данилишин, ключо-
вим недоліком вітчизняної 

економіки є регіональний 
дисбаланс. «Звісно, економіч-
на структура не повинна бути 
однорідною. Однак наявність 
відсталих і депресивних регі-
онів не прикрашає мапу євро-
пейської країни. Таким чином, 
перед владою стоїть завдання 
підняти окремі регіони країни 
до рівня розвинених держав, 
не затримуючи розвитку про-
мислових регіонів», - пише він. 

На жаль, з боку офіційно-
го Києва традиційно спосте-
рігається значна фінансово-
матеріальна підтримка од-
них регіонів та ігнорування 
потреб - інших. До тих, дру-
гих, належить і Тернопільщи-
на. Хоча, заради справедли-
вості треба визнати: частину 
проблем мешканці краю ство-
рюють  самі собі. Вибирають 
в депутати не тих, а потім чу-
хають голову. Заполітизова-
ність нерідко бере верх над 
здоровим глуздом. А чого вар-
тує майже річна бездіяльність 
обласної ради? І скільки вар-
тує? Щодо оплати праці, ма-
ється на увазі суми зарплат-
ні, то про скнарість і хитрість 
деяких місцевих роботодав-
ців тернополяни анекдоти 
складають. У своїх підлеглих 
вони вбачають виключно де-
шеву робочу силу. Зате під час 
різноманітних конференцій-
форумів-зустрічей просто-
рікують про відтік з держа-
ви і області мізків, трудових 
ресурсів та про патріотизм. І 
смішно, і грішно…                            

Ольга ЧОРНА. 

Влада і бізнес роблять людей бідними, представляючи 
українців іноземцям як «дешеву робочу силу»

Україна посідає четверте місце у світі за 
чисельністю громадян з вищою освітою. 
Іншими словами, українці належать до 

найбільш освічених націй. А кількість людей з 
вищою освітою на душу населення - більша за 
середньоєвропейський рівень. Така статистика. 

Дехто з вітчизняних 
політичних експертів 
останнім часом 

стверджував, начебто 
європейське майбутнє України 
уже не вельми залежить від долі 
ув’язненої екс-прем’єрки Юлії 
Тимошенко 

Проте, минулого понеділка у Кра-
кові президенти Польщі, Німеччини 
та Італії під час зустрічі з Президен-
том України обговорювали перспек-
тиви підписання угоди про асоціацію 
між Україною і Євросоюзом. І централь-
ним питанням перемовин президентів 
України Віктора Януковича і Німеччи-
ни Йоахіма Ґаука було звільнення Юлії 
Тимошенко. 

«Чим довше щодо Юлії Тимошенко 
немає чіткого рішення, тим більша за-

гроза нависає над підписанням 
угоди про асоціацію на саміті 
у Вільнюсі», - сказав «Deutsche 
Welle» речник президента Ні-
меччини

Варто зазначити, ініціато-
ром зустрічі президентської 
четвірки у Кракові став очіль-

ник Польщі Броніслав Коморовський. 
Господар зустрічі наголосив: Прези-
дент України у Польщі долає останні 
бар’єри на шляху підписання угоди з 
ЄС. До слова, сьомого жовтня президен-
ти зустрілися уже вшосте за цей рік.

А четвертого жовтня члени місії Єв-
ропарламенту Пет Кокс і Олександр 
Квасневський подали Віктору Януко-
вичу клопотання про помилування екс-
прем’єра Юлії Тимошенко.

У день краківської зустрічі прези-
дентів з проханням допомогти зі звіль-
ненням Тимошенко офіційно звернув-
ся до лідера провладної фракції «Пар-
тії регіонів» Олександра Єфремова і на-
родних депутатів загалом лідер фрак-
ції «Батьківщини» Арсеній Яценюк.

У фракції Партії регіонів, однак, 

не бачать юридичних підстав для під-
тримки клопотання про помилування 
Тимошенко. Про це заявив Олександр 
Єфремов,  водночас зазначивши, що, 
швидше за все, необхідно все ж ухвали-
ти закон, який би дозволив Тимошенко 
виїзд закордон на лікування. І цей за-
кон, на його думку, повинна розробити 
опозиція, оскільки для Партії регіонів 
«це було б гротескно». Але наразі тако-
го закону ніхто не розробляє.  

Тим часом, дехто стверджує: так 
звана «медична еміграція» Тимошен-
ко - мрія команди Януковича. Адже Ві-
ктор Федорович, як і його прихильники, 
не припускають думки, що можуть про-
грати вибори. Це - по-перше. А, по-друге,  
Янукович, у випадку щедрого жесту сво-
їй політичній опонентці і підписання 
угоди про асоціацію, може вважати себе 
великим євроінтегратором України.    

Також на користь того, що Юлії Во-
лодимирівні, ймовірно, Президент все-
таки може дати «зелене світло» для ви-
їзду на лікування за кордон, зокрема, в 
Німеччину, свідчить недавня відстав-
ка першого заступника Генпрокурора 

Рената Кузьміна, який прославився і в 
Україні, і на Заході заявами з приводу 
справи Тимошенко. 

Уже найближчим часом парламен-
тарі повинні проголосувати за ряд важ-
ливих законів, необхідних для підпи-
сання угоди про асоціацію. Експер-
ти прогнозують: серед цих документів 
може бути й «тимошенківський» - сто-
совно декриміналізації статтей, за яки-
ми засуджено екс-прем’єрку. А дирек-
тор Інституту глобальних стратегій 
Вадим Карасьов з цього приводу зау-
важив: такий закон писали (якщо він 
справді існує - авт.) не лише під Юлію 
Володимирівну, а й під інших, ймовір-
них у майбутньому, фігурантів кримі-
нальних справ за «економічними стат-
тями». Бо, може, і в них виникне необ-
хідність лікування за кордоном, коли 
потраплять до буцегарні. 

А наразі не можна заперечувати 
факту, що дорога України до асоціації, а, 
відтак і до Європи, лежить через палату 
Тимошенко. Ключ від дверей - у кише-
ні Януковича…

Ольга ЧОРНА.    

Дорога України до євроінтеграції 
лежить через палату Тимошенко?  



№18/9 жовтня 2013 рокуУнікальні діти Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ 3nday.te.ua

Хлопчик навчається у третьому класі Терно-
пільської спеціалізованої школи №5. Любов до 
книжок йому прищепила мама. Пані Олена ще  
змалечку читала синові вголос дуже багато ка-
зок. Не спішила навчати дитину читати – хотіла, 
щоб Дмитрик слухав і просто розумів зміст. Ку-
пувала красиві ілюстровані книги. Однак хлоп-
чика не цікавили малюнки – він любив слухати 
голос мами, який відкривав перед ним незвіда-
ний казковий світ.

Коли ж Дмитрик сам навчився читати, його 
вже неможливо було зупинити. Букви, скла-
ди, слова та речення... Він опанував все це дуже 
швидко і «ковтав» книги одну за другою. Скіль-
ки вже прочитав сторінок, не рахує. У нього 
просто немає часу на такі дрібниці. Якось рід-
ні спробували самі підрахувати, скільки хло-
пець прочитав за навчальний рік. Цифра сягну-
ла більше 10 тисяч сторінок прозових книг! 

Дмитрик постійно відвідує обласну та місь-
ку бібліотеки для дітей. Тут він один з найулю-
бленіших читачів. А ще його часто можна поба-
чити у книгарні «Дім книги». Адже не всі новин-
ки відразу ж потрапляють у бібліотеки. Багато 
цікавих книг він знаходить саме тут. Люб’язні 
продавці дозволяють Дмитрику перечитувати 
все, що йому подобається. Тим більше, що зосе-
реджений над книжкою хлопчик чудово допо-
внює інтер’єр закладу. 

– Зазвичай, читає кілька видань паралель-
но, – розповідає пані Олена. – Любить дуже різні 
жанри: фантастику, історичні книги і навіть по-
езію. Одного разу, коли  прийшла додому, поба-
чила дуже схвильованого Дмитрика. Він каже: 
«Мамо, ти собі навіть не уявляєш, що вона на-
писала. Це неперевершений твір». Таке вражен-
ня на нього справила «Лісова пісня» Лесі Укра-
їнки. Йому настільки сподобалася ця драма, що 
він перечитував її кілька разів. 

Дмитро виробив власну техніку освоєння 
книг. Він читає не словами, а рядками, швидко 
перегортає сторінки і сконцентровано дивить-
ся в книжку. В цей момент він не бачить і не чує 
нічого, що відбувається поруч. Коли ж перечи-
тує книжку вдруге, обирає лише цікаві момен-
ти. Може читати навіть з кінця. Також любить 
українську поезію і знає напам’ять  багато ві-
ршів. 

Пані Олена зізнається, що ніколи не виходить 
з дому без книжки в сумці. Адже, якщо їм обом 
доведеться десь затриматися або ж чекати на ко-
гось, то для Дмитрика справжня мука залишити-
ся без читання. Значний запас книг знаходиться 
як вдома, так і на роботі у пані Олени. 

Окрім читання, у хлопчика є ще багато за-
хоплень. Дмитрик добре вчиться в школі. Дуже 
любить грати шахи разом з дідусем. Займається 
в шаховому клубі «Авангард». Ходить на бальні 
танці та малює, любить бігати, гратися, швидко 
знаходить спільну мову з ровесниками. 

- З народження ми ставимося до нього як до 
особистості. І це дуже важливо. Знаєте, найго-
ловніше - це любити дітей, і не просто слухати 
їх, а чути, – радить Олена Щирба. 

Дмитрик розповів мені, що найкращим по-
дарунком для нього є книжки, а ось в майбут-
ньому він мріє стати письменником.

Знайомство з цим талановитим хлопчиком 
та його неймовірною мамою стало для мене 
дуже цікавим відкриттям. Пані Олена інтуїтив-
но і з допомогою різноманітної фахової літера-
тури зуміла розвинути в своєму синові надзви-
чайну любов до читання. ЇЇ система виховання 
вартує того, щоб називатися методикою, адже 
виростити таку особливу дитину у 21 столітті, 
сповненому багатьох інформаційних спокус та 
розваг, дуже не просто. 

Юля ТИМКІВ.

Тернопільський 

За навчальний рік восьмилітній Дмитрик Щирба 
«подолав» 10 тисяч сторінок прозових кних!

читайко

«Наш день» пишається тернопільським читайком і започатковує проект
 «Унікальні діти». Тож якщо поряд з вами живуть талановиті хлопчики

 та дівчатка - телефонуйте, пишіть нам.

9 жовтня - хмарно з прояснен-
ням, без опадів, температура по-
вітря вночі 5-7, вдень 12-14 гра-
дусів тепла. Схід сонця - 7.28, за-
хід - 18.40.   

10 жовтня - хмарно з прояс-
ненням, увечері місцями можли-
вий дощ, температура повітря вночі 6-7, 
вдень 15-16 градусів тепла. Схід сонця - 
7.30, захід - 18.38.

11 жовтня - хмарно з проясненням, 
без опадів, температура повітря вночі 5-8, 
вдень 16-17 градусів тепла. Схід сонця - 
7.31, захід - 18.36.

12 жовтня - хмарно, вранці і вдень міс-

цями дощ, температура повітря 
вночі 8-11, вдень 14-15 граду-
сів тепла. Схід сонця - 7.33, захід 
- 18.34.

13 жовтня - хмарно, місця-
ми можливий дощ, температура 
повітря вночі 10-11, вдень 14-15 

градусів тепла. Схід сонця - 7.35, захід - 18.32.
14 жовтня - хмарно, в другій половині 

дня можливий дощ, температура повітря 
вночі 7-10, вдень 16-17 градусів тепла. Схід 
сонця - 7.36, захід - 18.30.

15 жовтня - хмарно, без опадів, темпе-
ратура повітря вночі 8-9, вдень 14-15 гра-
дусів тепла. Схід сонця - 7.38, захід - 18.28.

Погода в Тернополі й областіНАРОДНИЙ СИНОПТИК 
9 жовтня - Іоанна Богослова. Якщо 

цього дня падає сніг, зима увійде в свої 
права на Михайла (21 листопада). 12 
жовтня - преподобного Киріака- від-
людника: якщо день буде ясний, то по-
чаток весни також буде погідний і со-
нячний. 14 жовтня - Покрови Пресвя-
тої Богородиці. На Покрову особливу 
увагу приділяють вітру: дутиме зі схо-
ду чи півночі - зима буде холодною; з 
півдня - теплою; із заходу - сніжною. А 
якщо вітер мінливий, то й зима буде з 
перепадами. 15 жовтня - святого Ки-
пріана: ясне небо передвіщає, що не-
вдовзі буде морозно, сильний дощ - на 
студену зиму.

Його можна 
назвати 
святом 

усіх людей. Адже 
працівники пошти 
дотичні до кожної 
домівки. Тож вітаємо 
кожного, хто несе 
нам добрі вісті!

На фото 
Івана ПШОНЯКА: 

завідуюча поштовим від-
діленням с. Лідихів Креме-

нецького району 
Анфіса Зьомбра. 

Сьогодні - Всесвітній день пошти

Фестивальний сезон на Тернопільщині 
завершать незвичайним, цікавим і смачним 
дійством –  першим гастрономічним 

фестивалем «Галицька дефіляда» та ярмаркою 
здорової їжі. Відбудеться усе це 26-27 жовтня на 
Театральному майдані. 

Тернополян запрошують 
на «Галицьку дефіляду»

Проведення гастрономіч-
них фестивалів – традиція ві-
дома у  всьому світі. Щорічно 
вони проходять у Німеччині, 
Франції, Іспанії, Італі, Чехії та 
інших країнах. Тепер таке дій-
ство вперше спробують про-
вести в Тернополі. Учасника-
ми дефіляди стануть десять 
самобутніх ресторанів та за-
кладів громадського харчу-
вання   міста.  

Під час гастрономічного 
фестивалю можна буде ску-
штувати традиційні страви га-
лицької кухні та органічну їжу, 
послухати українські пісні. 

Цікаву програму придума-
ли для дітей – на них чекають 
ігри та забави, а ще майстер-
клас з випікання хліба.

У суботу власники рестора-
нів самі обіцяють обслугову-
вати своїх клієнтів, а у неділю 
разом готуватимуть старовин-
ну галицьку страву «капуста 
засипана», якою пригощати-
муть безкоштовно всіх охочих. 

– Фестивальне меню буде 

складатися з двох страв, – роз-
повідає ресторатор Ігор Парій. 
– Кожен заклад готуватиме 
рідку страву та вареники з різ-
ними начинками. Важливо, що 
у кожного ресторану це буде 
щось інше і в жодному разі не 
повторюватиметься.

Розважатимуть публіку 
місцеві гурти та фолькльор-
ні колективи з Тернопільщи-
ни. Також в рамках свята  від-
будеться конкурс на краще 
оформлення ресторану, зма-
гання з перетягування каната, 
фаєр-шоу та виступ етнічних 
барабанів. 

Тож на тернополян че-
кає справжнє кулінарне свя-
то. Вони зможуть продегусту-
вати  різні види юшок, капус-
няк, борщ, рубці, розсіл та ва-
реники з сиром і картоплею, 
лівером, гречкою, грибами, ви-
шнями та чорницею. Господарі 
тернопільських ресторацій за-
певняють, що буде смачно і ці-
каво. 

Юля ТИМКІВ. 

Магнітні бурі 
у жовтні

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;
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.
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Коли «зебри» не видно
– У Тернополі більшість 

знаків пішохідних переходів 
старі, заїржавілі. Фарба, якою 
вони покриті, не відбиває світ-
ла фар. Смуги «зебр» на ас-
фальті, якщо є, теж часто непо-
мітні, стерті колесами, – розпо-
відає водій з десятирічним ста-
жем Сергій Ящишин.

Добре ще, коли там є світ-
лофор, а якщо його нема або ж 
він вимкнений? Тоді це – смер-
тельна пастка для пішоходів. 
Що стосується водіїв, то такі, з 
дозволу сказати, переходи ста-
ють пасткою і для них. Тому 
що, рухаючись у сутінках місь-
кими вулицями та шосе навіть 

з дозволеною швидкістю, вони 
просто не в змозі ці переходи 
побачити. Як і темний силует 
людини, яка в цей момент спо-
кійно перетинає дорогу, адже 
робить це в належному місці.
Іржаві знаки в гіллі дерев  

Прикладів таких переходів 
– безліч, і щоб описати їх, не 
вистачить газетної сторінки. 
Наведу лише декілька. 

Дорога за Збаразьким по-
воротом, яка веде в напрямку 
мікрорайону «Сонячний». Тут 
завжди інтенсивний рух. З од-
ного боку – заправка, з іншо-
го – житловий будинок. Світло-
фора немає, як і «зебри». Про 
те, що тут пішохідний перехід, 
свідчать тільки старі деформо-
вані знаки. Трішки вище, на пе-
рехресті, де завжди багато лю-
дей, ще можна розгледіти за-
лишки «зебри». А от фігурка 
пішохода на знакові помережа-
на смугами іржі.

Біля обласної дитячої лі-
карні, знову-таки, немає «зе-

бри». Батьки з дітьми, які пе-
реходять вулицю в цьому міс-
ці, ризикують двічі, адже пішо-
хідна доріжка веде, фактично, 
на проїжджу частину, де пар-
куються таксі. 

Перехрестя біля заводу 
«Оріон» теж увінчує заіржаві-
лий «металевий чоловічок». А 
біля ринку на вулиці 15 квітня 
через торгові кіоски взагалі не 
видно людини, яка готується 
переходити дорогу.

Біля перехрестя на вулиці 
Тарнавського знак захований 
у гіллі дерева. Така ситуація в 
Тернополі теж, на жаль, типо-
ва. Як і погане освітлення пі-
шохідних доріжок. Ліхтарі біля 
них – рідкість, скаржаться во-
дії. А якщо і є, то тьмяне світло 
часто губиться у густих кронах 
зелених насаджень.

Врятувати... самих себе
У такій ситуації працівни-

ки ДАІ звертаються до розсуд-
ливості людей. Найперше сам 
пішохід повинен подбати про 

власну безпеку. Мешканцям 
міста радять чіпляти вночі на 
одяг стрічки, які відбивають 
світло, щоб на темній вулиці 
не нагадувати тінь від стовпа 
чи дерева. 

– Людина має впевнитися, 
що переходити дорогу – без-
печно, а не вибігати одразу на 
проїжджу частину, – наголо-
шує начальник сектору про-
філактичної роботи обласної 
Державтоінспекації Василь 
Барановський. –  Тим більше, 
якщо це темна пора доби. Во-
дій теж повинен обрати без-
печну швидкість руху автомо-
біля, аби в будь-який момент 
при потребі міг зупинитися.

Обладнання доріг техніч-
ними засобами регулювання 

дорожнього руху, відповідно 
до законодавства, належить до 
компетенції міської ради. В об-
ласній Державтоінспекції ка-
жуть, що неодноразово нада-
вали інформацію та вимоги, 
щоби на пішохідних переходах 
встановити освітлення, нане-
сти розмітку. Адже це допомо-
же уникнути наїзду на пішохо-
дів. 

Скільки вартують
людські життя?

Про цю проблему знають 
і вирішують її, запевняє го-
ловний інженер відділу тех-
нагляду міської ради Ярослав 
Копча. Втім, одразу виправи-
ти ситуацію непросто, оскіль-
ки потрібно чимало коштів.

–  Міською радою передба-
чена низка робіт у цьому на-
прямку. Вони затягнулися до 
осені, оскільки казначейство 
не проводило платежі. Зараз 
по місту вже почали наносити 
дорожню розмітку, встанови-
ли 98 нових знаків, що позна-
чають пішохідні переходи, а 
загалом ще потрібно замінити 
близько 270. Ці роботи будемо 
продовжувати. Найнебезпеч-
ніші переходи плануємо  об-
ладнати додатковим освітлен-
ням.

І справді, на вулицях Терно-
поля наприкінці вересня поча-
ли  оновлювати «зебри». Наре-
шті з’явилися рятівні білі сму-
ги й на вулиці Злуки, де не-
давно збили на смерть 15-річ-
ну студентку. Однак, до завер-
шення робіт – ще дуже далеко. 
А тим часом на нічних терно-
пільських вулицях травмують-
ся і гинуть пішоходи. А водії сі-
дають на лаву підсудних...

Антоніна БРИК.
Фото автора.

Залишитися 
    живими

Ніхто з нас не хоче стати учасником 
трагедії, але чомусь у водіїв це виходить, 
на жаль, надто часто. За даними обласної 

Державтоінспекції, від початку року в Тернополі 
сталося 38 ДТП за участю пішоходів, під колесами 
авто травмувалися 35 осіб, троє – загинули. Навіть 
на дозволених переходах людина не захищена, і 
стовпи біля «зебр» на міських дорогах рясніють 
вінками.

Часто причиною таких аварій стає халатність і неуваж-
ність водіїв, які «гасають» містом, наче автострадою. Та, не-
рідко, трагедії стаються через те, що пішохідні переходи самі 
по собі – небезпечні. Особливо – в темну пору доби. 

Чому тебе знову дурять, українцю? 
Тебе обманюють, що олігархи – це 
успішні бізнесмени, а не злодіїї. Ці так 

звані бізнесмени украли у тебе все. Вони 
збагатилися лише тому, що 90% людей 
живуть за межею бідності. Бо ніде в світі 
немає пенсій, зарплат, що не претендують 
навіть на європейську допомогу. Ось 
формула їхнього «успішного бізнесу».

Вони відібрали все, що було дане тобі безкоштов-
но Богом – поля, ліси, ставки. «Приватизували» при-
родні багатства, а тебе прирекли на рабство. Вони не 
пускають тебе до лісу, яким споконвіків користува-
лися твої діди та прадіди. Високими парканами з со-
баками та охоронцями вони відгородилися від тебе. 
Відгородили від тебе колючою проволокою природ-

ні багатства, а тебе або поб’ють, або ж розстріляють.
Вони користуються тим, що ти збудував. Тобі ж 

з барського плеча дозволяють з’їдати крихти зі сто-
лу, який привласнили у тебе. А ще придумали слово 
– олігарх. Слово, яке ніколи не існувало в українській 
Шевченківській мові. В рідній мові є інше - злодій.

Вони, олігархи, – успішні бізнесмени. А ти україн-
цю – не успішний. Ти, який віками творив їм статки. 
Ти для них раб, який має служити їм, та ще й дякува-
ти за те, що не знищили тебе ще зовсім. Що підім’яли 
конституційні закони під себе, а ти залишився неза-
хищеним.

Вони успішні, бо збагатилися на Україні, а всі гро-
ші вивезли і тримають у закордонних банках. Вони 
віддали твої гроші на користування чужим людям у 
чужих  державах, а ти не маєш за що вилікувати сво-

їх дітей.
Це -  не бізнесмени та олігархи, це – трутні на-

шого народу. Бо ти, українцю, думаєш, як вижити, а 
вони думають, як бути першими у списку багатіїв. І 
безжалісно далі грабують тебе. 

Та не розуміють ці трутні народні, що чужі гро-
ші не забереш з собою на той світ. І доведеться від-
повідати перед Богом, чому не дали кошти на ліку-
вання хворим українцям, а залишили їх у закордон-
них банках. 

І після цього вони успішні бізнесмени? Вони на-
віть – не злодії!

Вони – злочинці великої, працелюбної, терпля-
чої, знедоленої української нації.

Хай Бог мені простить…
Іван ЗАКАРПАТСЬКИЙ.

Бути  пішоходом  у  Тернополі –   

     СМЕРТЕЛЬНО  небезпечно

Формула «успішного бізнесу»  або Чому українець бідний
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Це  - день похвали нашій небесній 
Матері, Яка перевищує всіх матерів 
світу Своєю безмежною добротою і 

любов’ю. Вона піклується про всіх християн 
з однаковою дбайливістю і ніколи не 
відмовляє у Своїй допомозі в душевних і 
тілесних потребах тим, хто приходить під Її 
материнський покров.

Багато повчальних історій Її милостивої допомоги 
роду людському можна було б навести, щоб це підтвер-
дити. Та ми зупинимося  на найголовніших подіях, які 
започаткували це свято. Згадаймо його історичну осно-
ву.

У 910 році за царювання Льва Мудрого (896-911) са-
рацини, або араби (магометани), вдерлися в єдиновір-
ну нам Візантію і обложили її столицю Константино-
поль. Неминуча погибель нависла над містом. Сараци-
ни як фанатики магометанства нікого не милували, ді-
тей і старців убивали, а дорослих і здорових продавали 
в неволю. Тоді ж у місті виникла страшна хвороба, від 
якої майже кожен десятий помирав. Унещасті й біді пі-
шов увесь віруючий народ на молитву до Влахернської 
церкви, в якій зберігалася риза (верхній одяг) Богома-
тері, Її покривало на голову (мафорій або хустка) і час-
тина поясу, перенесені з Палестини в 5 столітті. Цілу ніч 
християни безперервно благали в Пресвятої Богороди-
ці помочі і заступництва.

Побожні царгородці знали, що на небі є «всіх скор-
ботних Радість і пригнічених Заступниця, голодуючих 
Годувальниця і в біді потіха,  хворих відвідини і неміч-
них покров – Марія, Мати Бога Вишнього!» Тому всю на-
дію поклали вони на Божу Матір і в Неї благали допо-
моги.

Люди пам’ятали, як Вона ще на землі клопоталася 
за них, згадуючи весілля в Кані. Тим сильнішим могло 
бути Її заступництво тепер, коли Вона сіла на небі, біля 
престолу Божого Сина.

Коли народ заповнив усю церкву і молився під час 
всенощного богослужіння, о четвертій годині ночі 
з’явилася над людьми, йдучи в повітрі, Пресвята Вла-
дичиця Богородиця, осяяна світлом і оточена ангела-
ми та сонмом святих небожителів. Святий Хреститель 
Господній Іван і апостол Іван Богослов супроводжували 
Царицю Небесну. Ставши на коліна, Пресвята Діва дов-
го молилася за християн. І потім, увійшовши у вівтарну 
частину храму, над жертовник, продовжувала молитву, 
а тоді зняла з голови покривало і розгорнула його над 
богомольцями, ніби охоронила їх тим від ворогів види-
мих і невидимих. Святий Андрій з трепетом спостерігав 
дивне видіння і запитав свого учня, блаженного Єпіфа-
нія, що стояв поруч з ним: «Чи бачиш ти, брате, Царицю 
і Владичицю на молитві за весь світ?» Єпіфаній відпо-
вів: «Бачу, святий отче, і боюся».

Преблагословенна Богородиця благала Господа, Іс-
уса Христа прийняти молитви тих дітей Христових, що 
величали Його святе ім’я і просила вислухати їх. За про-
стертим над народом покровом можна було пізнати, що 
благодать Божа зійшла на цих людей, що їхні прохан-
ня вислухані. Довго дивилися обидва святі на цю чудес-
ну появу і молилися. Як свідчить візантійський історик 
Зонара, весь віруючий народ, дізнавшись про це і маю-
чи явний доказ милосердя Пресвятої Богородиці, зміц-
нив свій дух, сміло кинувся на ворогів, розбив і прогнав 
їх за межі Візантійської імперії. За велику ласку і поміч 
Пресвятої Діви Марії у визволенні людей від земних не-
щасть визначено цей день як свято Покрови Пресвятої 
Богородиці.

Немає в світі такого куточка, куди б не долетів про-
мінь милосердя Пресвятої Діви Марії. Церковна історія 
записала вже дуже багато випадків, коли Небесна Опі-
кунка роду людського виблагала у Господа великі ми-
лості в справах вічного і дочасного добра людини. І це 
справді велике щастя, що Провидіння Боже дало людям 
таку скору і постійну Помічницю в Особі Богородиці.

Тому поспішаймо під цей материнський покров 
Пресвятої Діви. До Неї піднімаймо свої руки, благаймо 
Її, щоб випросила для нас у Свого Сина, нашого Спаси-
теля, мирне і щасливе життя на землі, і покладаймо на 
Неї всю надію, бо Вона є Матір’ю милосердя, уздоров-
ленням хворих і очищенням грішників. Прославляй-
мо Пресвяту Богородицю, нашу Заступницю і Покрови-
тельку, і молімось до Неї, любімо і величаймо: “Радуйся, 
Радосте наша, покрий нас від всякого зла чесним Тво-
їм омофором!».

о. Богдан Зінченко,  
член Національної

 спілки журналістів України.

- Напишіть про це, - попроси-
ла жінка, завітавши до редакції. – 
Може, хтось, як я колись, загубився 
у сірих буднях. А в житті все набага-
то простіше: інколи треба лише під-
няти очі до неба і подякувати Богу 
за все, що маєш.

Марія досі пам’ятає квітневий 
день 1996 року. Приїхала тоді у село 
на Чортківщину до мами.

- Як завжди, було багато роботи. 
Стомлена, лягла спати, - розповідає. 
- Живемо ми недалеко від стадіону, 
де є криниця. І ось сниться мені, що 
біжать туди люди. Я теж. І бачу над 
криницею неймовірної краси сяйво. 
А в ньому постать Матінки Божої. 
Три рази Вона попросила: «Люди, 
моліться...»

Десь через місяць Марія зно-
ву навідалася у село. І їй приснився 
той самий сон. Картинки були такі 
яскраві, що жінка досі бачить їх пе-
ред собою.

- Цього ж року, перед святом Іва-
на Купала, я теж приїхала до мами. 
Чи то сон, чи видіння прийшли зно-
ву. Багато людей кудись спішили і я 
з ними. Ішли ми через темний тіс-
ний коридор. У великій кімнаті ле-

жав чоловік і хтось казав, що то Ісус 
Христос. Я підійшла, нахилилася і 
поцілувала лежачого. І раптом від-
чула на собі його руку. Словами не-
можливо передати, що у цю мить 
творилося в моїй душі. Стало так 
легко, добре. Люди тим часом  тяг-
нули кудись цього чоловіка. Крича-
ли, що то не Ісус Христос. Та за якусь 
хвилину кімнату осяяло світло і ве-
лика біла постать опускалася зверху. 
Я прокинулася, розказала сон мамі. 
Ми пішли до тітки Теклі, старшої, 
побожної жінки. Вона сказала, що то 
гарний сон, але треба молитися.

Марія поїхала до Тернополя й од-
разу зайшла до церкви. Після літур-
гії священик оголосив, що за тиж-
день буде піша хода до Зарваниці 
на відпуст. У Марії майнула думка: 
може, і вона з усіма?

Дорогою додому завернула на 
пошту. Там зустріла знайому, яка за-
пропонувала Марії іти до Зарваниці 
разом з ними ще в п’ятницю звечо-
ра. Жінка погодилася. 

Ішли цілу ніч. Марію розболілася 
нога. Коли добралася до Зарваниці, 
геть уже її не чула. Відстояла службу 
Божу, пішла з іншими прочанами до 

святого джерела. Трохи відпочила, 
але нога боліти не переставала. Ма-
рії ж дуже хотілося пройти усі стації 
Хресної дороги. Яким же було її зди-
вування, коли дорога вверх видала-
ся зовсім легкою! Перестала боліти 
нога, а на серці було так добре і світ-
ло, як у ту ніч, коли приснився Ісус 
Христос.

Відтоді Марія завжди молить-
ся Богу і Пречистій Діві. Просила за-
ступництва, коли вступав у художнє 
училище один із синів. Коли важко 
хворів інший і, здавалося, покидала 
надія. У такі хвилини їй знову при-
снився сон. 

- Працювала я тоді на комбайно-
вому заводі, - каже Марія.  - Снить-
ся, що я в цеху. Підходить до мене по-
дружка і дає якийсь папірець. Я роз-
гортаю і бачу світло, що падає зго-
ри. Піднімаю голову, а там ніби ту-
нель, та хмари розходяться. І так ви-
соко - Матінка Божа, а навколо - ан-
гели. Того самого дня вибралася я до 
села. Поспішаючи, забула взяти мо-
литовник.  Дорогою мене як осіни-
ло: та ж у ньому лежить точно такий 
самий образок з малюнком, як бачи-
ла у сні!

Тепер Марія ніколи не оминає 
храму. Водить з собою уже й молод-
шу внучку Настусю (на фото). Знає: 
віра й молитва бережуть людину від 
усіх вітрів. Вірі й молитві завдячує 
своїм запізнілим, але таким теплим 
жіночим щастям. 

Зіна КУШНІРУК.       
   

Радуйся, Радосте 
наша…! Вірі й молитві 

завдячує Марія 
своїм запізнілим 
щастям 

Один хлопчина, котрий 
був не задоволений своїм 
життям, розказував своєму 

дідусю, які в нього проблеми і як 
все погано. 

Тоді дідусь взяв за руку свого улюбле-
ного внука і сказав: «Розглянь цю кімна-
ту і постарайся запам’ятати всі речі, котрі 
є синіми». Внук досить швидко справився 
із задачею дідуся. 

Відразу ж полинуло друге прохання 
дідуся: «А тепер, закрий очі і перечисли 
всі речі червоного кольору». 

Хлопчина розгубився: «Я нічого не 
помітив червоного, адже ти просив 
запам’ятати речі синього кольору». 

Дідусь у відповідь попросив, щоб він 
відкрив очі і оглянувся, скільки в кімнаті 
речей червоного кольору: «Якщо ти шу-
каєш речі тільки синього кольору, а в жит-
ті – тільки погане, то ти і будеш бачити їх, 
тільки це тобі буде запам’ятовуватись і 
залишатися у твоєму житті. Запам’ятай! 
Якщо ти шукатимеш погане, то ти його 
обов’язково знайдеш та ніколи не поба-
чиш доброго…».

Бруно Ферреро

У неї непроста доля. У 23 роки Марія залишилася 
вдовою. Не принесло щастя і друге заміжжя. Сама 
виховувала троє дітей. Це сьогодні - поруч кохана 

людина, а дорослі сини привели мамі невісток замість 
дочок. Тішать серце дві внучки і осінній день горнеться 
до Марії не холодним дощем, а кольоровими барвами. Усім 
цим жінка завдячує Матінці Божій, що явилася їй у сні. І 
Марія, яка до того дуже рідко ходила до храму, відчула ніби 
друге народження.

Наші предки свято 
вірили у помічне 
Боже слово. Коли 

починали якусь справу,  
вирушали в дорогу чи 
навіть збирали зілля 
- говорили спеціальну 
молитву.

Збираючись кудись іти, 
перед порогом мовили: «До-
бридень, мій Ангеле-охоронцю, 
йди поперед мене, а я - за тобою». 

Є й така молитва на дорогу:
Іду я в Божу путь,
за мною Святий Дух, 
Ісуса Христа печать
ніякому ворогу мене не взять.
Іду я по воді,
Спаситель впереді,
янголи по боках,
Я в Божої Матері в руках.
Ця молитва - до святого Анто-

нія Падевського:   
Святий Антонію, вітаю Тебе 

- охоронця подорожуючих або 
тих, хто збирається в дорогу. Я 
усвідомлюю Твою постійну тур-

боту і Твою 
н е у с т а н н у 
д о п о м о г у 
про мене. Я 
певен, що Ти 
д о п о м а г а -
тимеш мені. 
Ти постійно 
переїжджав 
з однієї краї-
ни в іншу, 
з одного 

міста - в інше, тому знаєш 
про небезпеки подорожую-
чих і труднощі під час дороги. 
У подорожах прошу, оберігай і 
провадь мене, бо я завжди пок-мене, бо я завжди пок-, бо я завжди пок-я завжди пок- завжди пок-
ладаюсь на Твою допомогу. 
Наш Господь, Ісус Христос, сказав 
нам: «Я - Дорога». Молися, Свя-«Я - Дорога». Молися, Свя-Я - Дорога». Молися, Свя-- Дорога». Молися, Свя- Дорога». Молися, Свя-». Молися, Свя-. Молися, Свя-я-
тий Антонію, до Нього за мене 
і за всіх подорожуючих. Амінь.
А коли починали збирати зілля, 
то казали:

Святий Михаїл
це зілля садив,
Божа Матір поливала
І поміч давала.

Розплющ очі, 
щоб побачити більше Молитва в дорогу

14 жовтня, у понеділок, 
Свято Покрови Божої Матері
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Мешканці Тернополя, які во-
ліють користуватися екологіч-
но чистим транспортом, масово 
скаржилися на крадіжки двоко-
лісних. Зникали здебільшого ве-
лосипеди, які їхні власники зали-
шали на сходових майданчиках 
житлових будинків. Складалося 
враження, що в місті хтось орга-
нізував справжнє сафарі на дро-
вери. Простежуючи шлях одного 
з них, оперативники викрили зло-
вмисників, які спеціалізувалися 
на двоколісному транспорті.

З’ясувалося, що велосипеди 
викрадали мешканці Рівненщи-
ни, які вже по декілька разів по-
бували на лаві підсудних. Мен-
ше ніж за місяць вони поцупили 
в Тернополі та на його околицях 
п’ятнадцять роверів.

На справу чоловіки виходи-
ли вночі. Двоколісники цупили 
здебільшого з під’їздів, необлад-
наних домофонними системами. 
Крадії легко розрізали троси, яки-
ми господарі намаглися захисти-
ти свою власність. Далі здобич хо-
вали у найближчій посадці.

Вранці злодії поверталися до 
сховку, а звідти прямували на ри-
нок, де збували крадене. Чужі ве-

лосипеди продавали за 300-400 
гривень. Кожен із цих роверів ко-
штував значно більше, тож покуп-
ці розбирали їх, наче гарячі пиріж-
ки. 

Як розповіла слідчий Тер-
нопільського міськвідділу мілі-
ції Ніна Климович, одного зі зло-
вмисників затримали якраз тоді, 
коли він намагався збути крадене. 
Його знайомого ще розшукують. 
Дії крадіїв правоохоронці квалі-
фікують ч. 2 ст. 185 Криміналь-
ного кодексу України – крадіжка, 
вчинена повторно або за попере-
дньою змовою групою осіб.

Більшість із поцуплених дво-
колісників вдалося відшукати. 
Міліціонери обіцяють повернути 
їх власникам одразу після завер-
шення слідчих дій.

Міліціонери 
затримали 
чотирьох 

мешканців Ланівців 
і тернополянина за 
торгівлю наркотиками. 
Слідчі обласного 
управління внутрішніх 
справ інкримінують 
їм чотири статті 
Кримінального кодексу . 

Незаконне виробництво та 
збут наркотичних речовин, ви-
користання коштів, здобутих 
злочинним шляхом, схиляння 
до вживання дурману – у під-
сумку це може дати серйозний 
в’язничний термін. Покарання 
визначить суд, а правоохорон-
ці наразі проводять слідчі дії. 

Як повідомив начальник 
відділу боротьби з незакон-
ним обігом наркотиків облас-
ної міліції Анатолій Сівчук, ор-
ганізатором злочинної зграї 
виступив 23-річний безробіт-
ний ланівчанин. Він запросив 
до гурту ще трьох товаришів, 
відтак зловмисники почали 
думати над тим, де взяти «то-

вар». 
Постачальника дурману 

знайшов 28-річний учасник 
злочинної групи. Ним виявив-
ся 21-річний студент із Терно-
поля. За його словами, само-
посіви марихуани він знайшов 
на пустирі поблизу примісько-
го селища Велика Березови-
ця. Звідти й почав носити до-
дому рослини. Висушував їх на 
горищі в приватному помеш-
канні, де живе з матір’ю та се-
строю. Туди ніхто не заходив, 
тож рідні не розпитували,  чим 
він там займається.

Оперативники встанови-
ли, що лановецькі купці при-
їжджали за солідними парті-
ями дурману і набирали його 
на тисячні суми. Коли злочин-
ці створювали клієнтську базу, 

за ними вже пильно стежи-
ли правоохоронці. Як розповів 
Анатолій Сівчук, найчастіше 
місцем зустрічі постачальни-
ків з покупцями була площа в 
центрі Лановець. Туди торгаші 
приносили обумовлену рані-
ше телефоном кількість мари-
хуани, обмінюючи її на готівку. 
Вартість сірникової коробки 
подрібненого зілля – 120 гри-
вень. Торгували дурманом і в 
розважальних закладах. У мі-
ліції розповіли, що серед по-
купці «трави» були зовсім юні 
хлопці та дівчата.

Сьогодні всі учасники зло-
чинної групи перебувають під 
слідством. За фактами їхньої 
протиправної діяльності роз-
почато кримінальне прова-
дження. 

13 мільйонів 
гривень зняли 
упродовж року 

шахраї з банківських 
карток українців, 
повідомив Національний 
банк.  

Донедавна вважалось, що 
носити з собою платіжну карт-
ку значно безпечніше, аніж три-
мати кругленьку суму в гаманці. 
Адже навіть якщо злодій вкра-
де її, щоб зняти гроші, треба зна-
ти пін-код... Та злочинці йдуть у 
ногу з часом – для них не пробле-
ма вивідати потрібну інформа-
цію. 

Фахівці відділу з кіберзло-
чинністю обласної міліції засте-
рігають мешканців Тернопілля 
від шахрайств у всесвітній па-
вутині. Найвідоміший спосіб об-
дурити має екзотичну назву фі-
шинг (у перекладі з англійської 
– «ловити рибу»). Шахрай будь-
якими способами намагаєть-
ся витягнути з власника карт-
ки потрібну йому інформацію. 
Це може бути підроблений лист, 
наприклад, із банку, з проханням 
повідомити персональні дані. 
Вдаються аферисти й до інших 

хитрощів. Наприклад, в інтерне-
ті людина отримує пропозицію 
перейти за посиланням, адре-
са якого подібна до адреси відо-
мої їй компанії. Якщо користувач 
піддасться та вкаже дані доступу, 
які зазвичай використовує для 
фінансових операцій, його пер-
сональна інформація стане до-
ступною для шахраїв.

Інший спосіб обдурювання 
називають вішингом (утворе-
не з двох слів англійської, які у 
перекладі означають «голос» 
та «ловити рибу»). Для цього 
типу шахрайства використову-
ють технологію передачі мов-
ного сигналу через всесвітню 
павутину. Коли на ваш теле-
фон надійшов дзвінок від пред-
ставника банку або автоматич-
ного інформатора, що рахунок 
заблоковано і треба перевести 
мобільний у тоновий набір та 
ввести PIN-код доступу до карт-
ки, будьте обережні. Терміно-
во з’яcуйте у банківській устано-
ві, чи справді існує така пробле-
ма. У жодному випадку не пові-
домляйте конфіденційні дані.

До речі, шахраї можуть те-
лефонувати не один раз. У пер-
шій розмові, як правило, вивіду-

ють інформацію. Відтак відволі-
кають користувача повторним 
дзвінком, щоб той заспокоївся. 
Мовляв, проблему вже вирішено. 
Роблять так, щоб потерпілий не 
зателефонував до банку та не за-
блокував платіжну картку. 

Взагалі, власник картки по-
винен ні з ким не ділитися сво-
їми персональними даними та 
нікому й ні за яких обставин не 
повідомляти пін-код. Банк і так 
знає всі ваші дані, тому не пита-
тиме інформацію, яку має. Для 
оплат інтернет-покупок треба 
мати окрему картку, а рахунок 
слід регулярно перевіряти.

Крім того, щоб не потрапи-
ти на гачок шахрая, варто ко-
ристуватися тими банкомата-
ми, зовнішній вигляд яких не ви-
кликає підозр. А саме: над гніз-
дом прийому картки не пови-
нно бути ніяких пристосувань 
- вони зчитують дані із магніт-
ної смуги карти, а потім зловмис-
ник без проблем може виготови-
ти картку-дублікат. Також не має 
бути ніяких предметів навколо 
екрану чи накладок на клавіату-
рі – таким чином можуть встано-
вити приховану камеру для фік-
сації коду. 

Почувши про збільшення  пенсії, старенькі люди 
забувають про обережність.

У Тернополі шахрайка викрала в трьох пенсіонерів май-
же 20 тисяч гривень. У помешкання довірливих літніх людей про-
йдисвітка потрапляла, називаючись працівницею соціальної чи 
комунальної служби. Усі три злочини спритна жіночка спромогла-
ся вчинити протягом двох годин. 

Поріг квартири 84-річного тернополянина шахрайка пе-
реступила з пропозицією збільшити пенсію. Розповіла, що по-
трібно лише написати заяву – і з наступного місяця до соціаль-
ної виплати додасться сотня гривень. Прощаючись, жіночка по-
передила дідуся, що останнім часом у поштових відділеннях 
траплялося чимало випадків, коли пенсії видавали фальшиви-
ми банкнотами. Підсліпуватий дідусь сам простягнув шахрай-
ці свої заощадження, щоб та перевірила, чи, бува, вони не фаль-
шиві. А коли за «соціальною працівницею» зачинилися две-
рі, старенький помітив, що у нього вкрали тисячу гривень. 
      Ще 3500 гривень ця ж шахрайка винесла з квартири 83 -річної 
тернополянки. Цього разу негідниця пішла на пряму кра-
діжку. Бо старенька, почувши розмови про фальшиві грив-
ні, дала перевірити в руки «пенсійного інспектора» лише 200 
гривень. Та, відволікаючи бабцю розмовами про її дорого-
цінне здоров’я, шахрайка примуд рилася поцупити гаманець.  
       Під час відвідин 88 -річної пенсіонерки шахрайка заради різно-
манітності назвалася вже «працівницею газової служби». Поясню-
ючи пенсіонерці, як правильно користуватися газовими прилада-
ми, зловмисниця викрала 15 тисяч гривень.

Оперативникам Тернопільсь ко го міськвідділу міліції вдалося 
затримати злодюжку. З’ясувалося, що в Тернополі «гастролювала» 
аферистка з Полтави.

Схема такого шахрайства не нова. Однак, літні люди регуляр-
но потрапляють у тенета зловмисників. Щоб виманити у старень-
ких гроші, лиходії вдаються й до інших вигадок. Наприклад, роз-
повідають про біду, що начебто сталася з їх рідними. Міліціонери 
розшукують зловмисників, які у такий спосіб видурили в 79-річ-
ної тернополянки 9 тисяч гривень.

Старенькій зателефонував чоловік, який назвався її племінни-
ком. Він розповів, що скоїв ДТП і йому терміново необхідні гро-
ші, аби залагодити ситуацію. Попередив, що сам приїхати не змо-
же, тож пришле товариша. Бабуся грошей вдома не мала й віддала 
незнайомцеві пенсійну картку, та ще й пін-код до неї продиктува-
ла. Відтак, позбулася всіх заощаджень, що були на рахунку. 

Правоохоронці радять пенсіонерам бути пильними. Коли по-
відомляють про неприємності з рідними і просять за вирішення 
проблемних питань гроші, треба, перш за все, зв’язатися з тією 
людиною, яка начебто потрапила у біду, або кимось із її оточення. 
Не варто відчиняти двері різноманітним «представникам Пенсій-
них фондів». Справжні службовці фонду, неодноразово наголошу-
вала ця структура, обслуговують стареньких лише у своїх офісах і 
поквартирних обходів не роблять. 

26-річний молодик «гостював» у 
Тернополі двічі. За один день 
крадієві вдалося проникнути 

до гуртожитків економічного вишу та 
педагогічного університету. 

Тоді з кімнат зникли три ноутбуки. Іншого 
разу з гуртожитків, що поблизу центрального 
ринку, зловмисник викрав п’ять ноутбуків і дві 
фотокамери. Загалом вартість техніки, яку поцу-
пив «гатролер», сягає майже 30 тис. грн.

Частину чужої техніки він здав у ломбарди, 

решту – продав на ринку. Крадіжки зупили мілі-
ціонери, які затримали злодія. Виявилося, що до 
Тернополя  він доїжджав рейсовим автобусом. Зі 
слів підозрюваного, проникнути до гуртожит-
ків не було складно, адже користався відсутніс-
тю вахтерів. Коли ж його перепиняли, називав-
ся студентом. Якщо кімнати були замкнені, зло-
вмисник вибивав двері плечем.

Дії львів’янина слідчі кваліфікували ч. 3 ст. 
185 Кримінального кодексу України. Як зазначи-
ли в обласній міліції, у минулому26-річний моло-
дик уже двічі сидів на лаві підсудних за крадіжки.

Молоді люди 
продавали наркотики 
просто в центрі міста

На пенсіонерів знову полюють 
«соціальні працівники»

Злодій зі Львова крав техніку з тернопільських гуртожитків

Гроші з пластикової картки вкрасти легше, ніж з гаманця За місяць крадії поцупили 15 велосипедів
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Організував літні табори 
тернопільський Ротарі-клуб у 
партнерстві з Ротарі-клубом 
міста Роуз Хілл, що в Австралії, 
та обласною благодійною орга-
нізацією «Майбутнє сиріт». Під 
час цих програм для дітей віком 
від 6 до 16 років проводили ці-
каві заняття та навчали життє-
вим навичкам, які їм згодяться 

поза межами дитячого будинку .
Усі ці заходи проводили у 

мальовничих куточках нашого 
краю – у санаторіях у Бережа-
нах  і Яблунові, а також у табо-
рі «Зорепад» біля Струсова. З ді-
тьми займалися волонтери: від 
фонду «Майбутнє сиріт» - Во-
лодимир Яворський, Ірина Ва-
калюк, Соломія Худчак; терно-

пільського Ротаракту - Катери-
на Сампара; з австралійського 
Ротарі-клубу - Рональд Маккел-
лар; тернопільської організації 
«Молодь з місією» - Ірина Кози-
шин і пастор Джордж. 

Програма була розроблена, 
щоб допомогти сиротам з пе-
реходом до самостійного жит-
тя, коли вони покинуть дитячі 
будинки. На заняттях учасники 
табору дізналися про проблеми 
торгівлі людьми і як запобігти 
цьому, про небезпеку наркоти-
ків і алкоголю, вчили англійську 

мову, проявляли свої здібності у 
мистецтві, конкурсах та іграх. 

У літньому таборі сироти 
були забезпечені всім необхід-
ним. Разом з навчальними ма-
теріалами вони отримали одяг, 
взуття, спортивний інвентар, 
іграшки. Деяке необхідне об-
ладнання одержали в дарунок і 
дитячі будинки.

Літню програму для тер-
нопільських сиріт фінансува-
ли міжнародний Ротарі-клубу 
й такі ж організації в Роуз Хілл і 
Тернополі. 

Варто зазначити, що 
Ротарі-клуби – це добровільні 
об’єднання представників біз-
несу, професійних і громадських 
лідерів, що займаються благо-
дійністю. На сьогодні таких ор-
ганізацій по всьому світу близь-
ко 33 тисяч. Вони об’єднують 
понад 1 мільйон 200 тисяч лю-
дей. Більше можна дізнатися на 
сайті www.rotary.org

Ольга КУШНІРУК.
На фото: організатори 

й учасники 
літніх таборів.

Ротарі допомагає тернопільським сиротам
Теплі спогади  зігрівають у ці осінні дні більше 

ста сиріт з тернопільських дитячих будинків. 
Протягом літа для них проводили пізнавальні 

табори. Діти, позбавлені батьківської опіки, відчули 
підтримку і турботу, а також знайшли друзів, з якими 
тепер підтримують зв’язок. 

Вже другий рік поспіль на 
Кременеччині за ініціативи 
Національного природного 

парку “Кременецькі гори” та 
райдержадміністрації протягом 
вересня проходять заходи в рамках 
Всесвітньої акції “Очистимо планету 
від сміття”. 

На підприємствах, установах, організаціях, 
навчальних закладах проведені декади еколо-
гічних знань та чистого довкілля. А також тема-
тичні виховні, інформаційно-просвітницькі го-
дини, усні журнали, читацькі конференції “Мій 
голос на захист природи”, “Екологічна освіта 
— ключ до виживання людства”, “Все в природі 
має свою душу”. У бібліотеках району - книжко-
ві та фотовиставки.

 У районному будинку культури відбулося 
нагородження переможців еколого-освітніх ак-
цій від Національного природного парку “Кре-
менецькі гори”. Серед дошкільнят і молодших 
школярів найкращими визнані творчі роботи 
Вероніки Стиракевич з Кременецького район-
ного центру дитячої творчості та Серафими Го-
рюк з Почаївського будинку дитячої творчості. 
Відзначено також Юрія Дубчака з Підлісецької 
ЗОШ, Маріанну Молінську з Кременецького ДНЗ 
№2, Діану Стрільчук та Юлю Вітрук з Креме-
нецького РЦДТ, Сергія Томчука з Кременецької 
ЗОШ №5, Олександра Степанюка з Кременець-
кої ЗОШ №1 та Матвія Калітку з Кременецького 
ДНЗ №5. Конкурс проходив під гаслом “Свій го-
лос віддаю за матінку Природу, за чистоту Зем-
лі, її красу і вроду”.

 Старші школярі та студенти змагалися на 
кращий виріб із всілякого непотребу. Перемогу 

здобула Тетяна Тарківська з Підлісецької ЗОШ, 
відзначено також Яну Кутрань з цієї ж школи 
і роботи гуртківців з виготовлення сувенірів 
Кременецького РЦДТ, Наталю Кухарук з Креме-
нецької ЗОШ №1 та Георгія Сидорука з Почаїв-
ського БДТ. За активну участь в акції -  Марію 
Ковальчук з цього ж будинку дитячої творчості.

 У жанрі сюжетної та художньої фотогра-
фії найкращими визнано роботи учениці Кре-
менецької ЗОШ  №5 Вікторії Богути, відзначе-
но також Христину Іваницьку з Кременецької 
ЗОШ №1, Юліанну Стацюк з Кременецького лі-
цею ім.У.Самчука, Любов Кушнір і Юрія Деревін-
ського з Кременецького РЦДТ.

У конкурсній шоу-програмі “Зелена плане-
та” серед студентів кременецьких вишів точи-
лася запекла боротьба. Так, команда медично-
го училища була кращою у привітанні та кон-
курсі туристичної пісні, педагогічний коледж 
ОГПІ ім.Т.Шевченка відзначився у творчому де-
бюті, а команда лісотехнічного коледжу врази-
ла неперевершеним театром мод, де моделі де-
філювали у костюмах зі сміття. Усіх тепло приві-
тали директор Національного природного пар-
ку “Кременецькі гори” Микола Штогрин та пер-
ший заступник голови Кременецької РДА Ана-
толій Доманський. Вони відзначили надзвичай-
но важливу роль молоді у формуванні екологіч-
ної культури суспільства.

Оксана ТИМОШЕНКО,
начальник відділу екологічної 

освіти Національного природного 
парку “Кременецькі гори”.

Людське життя – це подорож довгою, але, разом з тим, дуже 
короткою дорогою. Іноді ми намагаємося визначити мету цьо-
го шляху, його пріоритети. Часто під час таких пошуків  розуміє-
мо: чим більше побачимо, зробимо, тим багатшим буде наш вну-
трішній світ. Чим більше знань здобудемо, навиків та вмінь осво-
їмо, тим краще натренуємо своє тіло і розум задля того, аби бути 
гармонійно розвиненою людиною, цікавими та потрібними пе-
редусім самим собі. 

Один зі способів саморозвитку та самовдосконалення – це по-
дорожі, які знайомлять нас з архітектурою, природою інших міст, 
культурою різних країн, вчать краще орієнтуватися в просторі, 
тренують пам’ять та комунікативні здібності. Тому дуже втіш-
но, що викладацький склад та керівництво Тернопільського ко-
леджу Університету «Україна» кожного року організовують ціка-
ві та пізнавальні поїздки для студентів. Ось і у вересні відбулася 
незвичайна посвята у першокурсники.   

Помандрували ми аж на Івано-Франківщину. Студенти та ви-
кладачі відвідали Шешорські водоспади, де охочі змогли скупа-
тися у холодній гірській воді. У Ворохті першокурсники прийня-
ли присягу, обіцяли старанно вчитися, куштуючи незвичайний 
напій з томатного соку, перцю, лаврового листка та ще кількох 
таємних інгредієнтів, про які знають лише  горяни. Незабутнє 
враження залишила і Верховина, приватнй музей зі стародавні-
ми предметами побуту, гуцульським одягом, знаряддями праці, 
грошовими знаками. Вабив Буковель з його канатною дорогою 
та будинками в різних архітектурних стилях, що особливо заці-
кавило студентів факультету «Дизайн». Зачаровували Скелі До-
вбуша та водоспад в Яремче, музей писанки в Коломиї, у колекції 
якого понад 6000 експонатів з різних регіонів України та світу, 
літературно-меморіальний музей Івана Франка  у Криворівні...  

Ірина СКОРОБОГАТА.

 Незвичайна посвятаУсе в природі має свою душу
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Систему охорони 
здоров’я необхідно, у пер-
шу чергу, фінансувати, а 
не реформувати, сказав 
«ГолосUA» президент все-
української ради захисту 
прав та безпеки пацієнтів 
Віктор Сердюк. 

За його словами, рефор-
мування вітчизняної систе-

ми охорони здоров’я при-
зведе до незворотних ре-
зультатів. «Про яке рефор-
мування може йти мова, 
якщо у нас пацієнт повинен 
все купити за свої гроші, са-
мотужки доїхати до лікарні? 
Тільки за останній рік укра-
їнці за власні кошти придба-
ли медпрепаратів на 31,7 мі-

льярда гривень, із яких 15 
мільярдів пішли на ліки для 
порятунку життя», - зазна-
чив він. І додав: «Як можна 
проводити експерименти 
в медицині? Експерименти 
над людьми заборонені ще з 
1947 року. У нас - не систе-
ма охорони здоров’я, а похо-
вання здоров’я». 

Новітнє обладнання вартістю близь-
ко 1,5 мільйона євро привезла в наше місто 
словацька компанія «HEMO MEDIKA Group». 
Щоб втілити цей проект, знадобилося біль-
ше року. Чимало часу витратили не тільки 
на ремонт приміщень у лікарні, а й на виго-, а й на виго-
товлення обладнання.  Сучасний магнітно-
резонансний томограф «MAGNETOM Avanto» 
2013 року випуску замовили спеціально для 

Тернополя у німецької компанії «Siemens». 
Для нормальної роботи томографа на тери-
торії лікарні створена міні-фабрика холоду, 
адже він потребує постійного підтримання 
температури мінус 200 градусів за Цельсієм. 

– Цей апарат дає колосальні можливості 
для обстеження, – зазначив головний лікар  
обласної психоневрологічної лікарні Воло-
димир Шкробот. – Він дозволяє діагностува-
ти навіть незначні зміни в структурі голов-
ного мозку та інших органів. 

Томограф був введений в експлуатацію 5 
серпня. За цей час було обстежено понад 300 
пацієнтів. Унікальність апарату в тому, що 
в ньому можуть проходити обстеження не-
дужі з клаустрофобією. На ньому можна та-
кож відстежувати роботу серця та дихальних 
шляхів у важкохворих пацієнтів. 

Юля ТИМКІВ.

Напередодні Всесвітнього дня боротьби 
з цією недугою мешканки області 
пройшли центральними вулицями 

міста, щоб привернути увагу суспільства 
до проблем онкології і власним прикладом 
показати, що рак грудей – не вирок. Головне 
– не зволікати. 

 Ініціатором та організатором цього заходу стало 
обласне відділення громадської організації жінок-
інвалідів «Донна». 

– Наша організація допомагає онкохворим жінкам, 
які втратили молочну залозу, в лікуванні, протезуван-
ні, забезпечуємо їх безкоштовною білизною та лімфо-
рукавами, – розповідає голова правління Марія Лин-
да. – А також надаємо їм психологічну підтримку, адже 
добре слово лікує не гірше, аніж ліки. Коли наша ор-
ганізація зміцніє, плануємо боротися за державну під-
тримку онкохворих, відміну багатьох бюрократичних 
процедур, які лишень травмують жінок. Сьогодні «До-
нна» налічує 1375 членів. За семирічну діяльність нам 
вдалося допомогти чотирьом тисячам жінок. 

Тепер вони – веселі та усміхнені. Але був момент, 
коли кожна з них почула страшний вирок – рак. Вони 
вийшли на вулицю, щоб нагадати всім жінкам, що по-
трібно любити себе і не відкладати на потім похід до 
лікаря. 

– Від моменту, як виявили у мене цю хворобу, про-
йшло трохи більше року, – пригадує Лариса Бліно-
ва, яка 22 роки тому перенесла дві онкологічні опе-
рації. – Спершу я звернулася до цілителів, пробувала 
народні методи, але потім вирішила - таки лікар і все. 
Зробила своєчасно операцію. І, може, тільки завдяки 
цьому я живу. 

Більше мільйона випадків раку молочної зало-
зи щороку реєструють у світі: 180 тисяч – у Євро-
пі, 130 тисяч – у США, 16 тисяч – в Україні. Це най-
поширеніше онкологічне захворювання серед жі-
нок. Кожні 35-37 хвилин у нашій країні виявляють 
новий випадок раку молочної залози і щогодини 
від цієї хвороби жінка помирає. За словами профе-
сора Ігоря Галайчука, пухлина молочної  залози за-
ймає одне з перших місць серед ракових захворю-

вань, що реєструються у мешканок Тернопільщини. 
– Нині проблем з діагностикою цієї недуги немає, 

– зазначає онколог. – Проте більшість хворих зверта-
ються до лікарів запізно – на третій-четвертій стадії 
раку. Якщо пухлина в діаметрі має більше двох санти-
метрів, врятувати молочну залозу практично немож-
ливо. Єдиний вихід, аби зберегти здоров’я, – ампута-
ція. 

Щоб вберегтися від страшної недуги, фахівці ра-
дять кожній жінці після тридцяти раз у 2-3 роки про-
ходити обстеження у мамолога і онколога та щороку 
– з досягненням п’ятдесятилітнього віку. 

У Всесвітній день боротьби із раком грудей 20 
жовтня тернополянки планують поїхати в Київ і взя-
ти участь у Всеукраїнському марші жінок проти раку 
молочної залози, а ще мріють відкрити в Тернополі 
реабілітаційний центр, куди могли б приїздити он-
кохворі з усієї області на лікування, обстеження та 
оздоровчі процедури. 

Юля ТИМКІВ.

Вийшли 
  на вулицю, 
    щоб застерегти
У Тернополі відбувся марш жінок 
проти раку молочної залози. 

Щоб кістки 
були міцними, 
а шкіра – 
здоровою

Цілющі краплини 

народної медицини

У жовтні варто заготовити 
корінь живокосту, 
який ще в античні часи 

застосовували для лікування 
переломів кісток та загоєння 
ран. 

Ця багаторічна трав’яниста рос-
лина заввишки 50-100 см, з гіллястим 
шорстким стеблом, полюбляє вологі 
місця, луки, береги річок. Викопавши 
корінь, його слід обчистити від зем-
лі та нарізати шматками по 15-20 см. 
Помити, ушкоджені місця видалити, 
розрізати корінь вздовж. Після цьо-
го його можна законсервувати спир-
том. Або ж – висушити під накриттям 
на протязі чи в сушарці за температу-
ри 30-40°С. За уповільненого сушіння 
сировина буріє та втрачає лікувальні 
властивості, а якщо все зробити пра-
вильно - придатна 3 роки. 

Корінь живокосту містить алан-
тоїн, котрий стимулює розвиток клі-
тин і відновлення тканин, та дубиль-
ні речовини. Тож і нині народна меди-
цина, не лише вітчизняна, а й болгар-
ська, німецька, рекомендує його, коли 
потрібно прискорити загоєння. А на-
зва рослини підтверджує, що найчас-
тіше її використовують у разі хвороб 
кісток – при переломах, вивихах, ос-
теопорозі, травмах суглобів з розтяг-
ненням або розривом зв’язок, вираз-
ці гомілки.

Зокрема, зовнішньо корінь можна 
прикладати у вигляді сирої чи вареної 
кашки до задавнених і свіжих ран, фу-
рункулів, синців, розтягнень, наривів 
на грудях. 

Готують і цілющу мазь. Для цьо-
го потовчений порошок сухого коре-
ня чи свіжий корінь, перекручений на 

млинку для м’яса, порівну змішують 
із несолоним смальцем. Таку мазь та-
кож втирають у хворі місця, змащу-
ють місце перелому чи вивиху. 

Є й інший спосіб застосування жи-
вокосту. Корінь ріжуть, варять на ма-
ленькому вогні, поки утвориться од-
норідна маса, охолоджують її. Одер-
жану мазь прикладають до місця пе-
релому й туго обв’язують.

Можна приготувати настій. 2 сто-
лові ложки подрібненого кореня за-
ливають склянкою окропу. Дають на-
стоятися в термосі 3-4 години, проці-
джують, відтискають і застосовувати 
у вигляді компресів.

При тріщинах шкіри рекоменду-
ють обмивання та компреси з відва-
ром живокосту. Для цього в 0,5 літрі 
води кип’ятять столову ложку корін-
ня і настоюють годину. При вугревій 
висипці 10 г дрібно розтертих коре-
нів заливають склянкою окропу, про-
ціджують і наносять на обличчя.

Для лікування тромбофлебітів бе-
руть 50 г свіжого кореня живокосту, 
100 г квітів кінського каштана, все це 
витоплюють у 300 г свинячого жиру, 
охолоджують при кімнатній темпера-
турі, перекладають у глиняний гор-
щик і настоюють три доби в теплому 
місці. Потім знову нагрівають до 70 
градусів (головне - не довести до ки-
піння!), проціджують, охолоджують і 
розкладають у скляні банки. В разі по-
треби змащують лляну тканину і об-
кладають уражені місця на ніч.

Корінь живокосту отруйний при 
прийомі всередину, тож офіційна ме-
дицина рекомендує використовувати 
його тільки для зовнішнього застосу-
вання. Крім того, зберігайте рослину 
в недоступному для дітей місці. 

Діагностуватимуть найменші 
зміни в організмі

У Тернопільській обласній 
комунальній клінічній 
психоневрологічній лікарні 

відкрили медичний центр, 
обладнаний найновішим магнітно-
резонансним томографом. В Україні 
таких апаратів лише кілька. 

Це - не система охорони здоров’я, а його поховання
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У Німеччині готові негайно 
прийняти Тимошенко 

на лікування
У МЗС Німеччини стверджують: 

їхня країна готова негайно прийня-
ти на лікування екс-прем’єр-міністра 
України Юлію Тимошенко. За словами 
представника німецького зовнішньо-
політичного відомства Андреаса Пеш-
ке, ФРН чекає від української влади при-
йняття рішення про лікування Тимо-
шенко найближчим часом. Варто нага-
дати, раніше Тимошенко погодилася 
пройти лікування в Німеччині й пообі-
цяла не просити політичного притулку.

Населення планети 
збільшиться 

на 2,5 мільярда

До 2050 року населення Землі зрос-
те на понад 2,5 мільярда осіб - до 9,7 мі-
льярда. Такі дані оприлюднив французь-
кий Інститут демографії. Більше двох мі-
льярдів людей, або чверть усього насе-
лення земної кулі, житиме на Африкан-
ському континенті. Рівень народжува-
ності в Африці є чи не найвищим у світі: в 
середньому у сім’ї народжується п’ятеро 
дітей, тоді як у Європі - двоє.

Китайським туристам 
влада заборонила 
погану поведінку 

Китайським туристам заборони-
ли колупатися у носі, в зубах, справ-
ляти нужду в басейнах і красти з лі-
таків рятувальні жилети Відповідні 
вказівки опубліковані в путівнику ци-
вілізованого туризму, складеному ки-
тайською владою. Подбали і про список 
рекомендацій для туристів зі своєї кра-
їни. Зокрема, не займати на довго гро-
мадські туалети, не залишати слідів на 
сидінні унітазу, не пити суп з миски і не 
плямкати. У довіднику також містяться 
правила поведінки для конкретних кра-
їн. Путівник з’явився після того, як у ба-
гатьох країнах китайських туристів по-
чали сприймати негативно через їхню 
поведінку.

Банк у США помилково
 переказав клієнту 

$4 трильйони 
Банківський рахунок жителя Теха-

су Реггі Теуса, який працює менедже-
ром у ресторані фаст-фуду, за один 
день збільшився до $4040404040404. 
Теус пожартував, що готовий відда-
ти три трильйони доларів на сплату 
нацборгу США. У банку за кілька годин 
виявили помилку, яка сталася під час 
оновлення програмного забезпечення, 
і повернули рахунок Теуса у попередній 
стан. Збої в роботі програмного забез-
печення інколи призводять і до масш-
табніших помилок. Наприклад, у лип-
ні Кріс Рейнолдс із Пенсильванії отри-
мав повідомлення, що баланс його ра-
хунку у «PayPal» складає $92 квадриль-
йони. У платіжній системі пояснили, що 
це сталося через технічну помилку. Коли 
у Рейнолдса запитали, що він зробив би 
з такою сумою грошей, той відповів: ви-
платив би держборг США. 

Ненаситний ВВП назвав
 Арктику «споконвічно 
російською землею»

На зустрічі з активом правлячої пар-
тії «Єдина Росія» Володимир Путін дав 
зрозуміти, що Арктика входить у його 
плани так званого «збирання земель ро-
сійських», чим він, як відомо, мріє уві-
йти в історію. Путін планує розширяти 
російську присутність в Арктиці. «Газп-
ром» там має намір зайнятися нафтови-
добутком.

Кожен п’ятий житель
 планети не доїдає

Кожен п’ятий землянин хронічно 
голодує, повідомляє інтернет-портал 
«Дойче Велле». Це - 12 відсотків жите-
лів планети. За інформацією ООН, в аф-
риканській країні Малаві цей показник 
найбільший - там критично не виста-
чає їжі півтора мільйонам людей. Влада 
каже: усе через продовольчу кризу, ви-
кликану руйнівними повенями, а потім 
посухою. За прогнозами експертів, нада-
лі ситуація лише погіршуватиметься. 

У Митному союзі 
квітне наркоторгівля

У Митному союзі спостерігається 
стрімке зростання наркоторгівлі. Че-
рез зняття митних бар’єрів притік нар-
котиків із Казахстану та Афганістану 
збільшується і контролювати його стає 
все важче, йдеться у дослідженні аналі-
тичної групи «Da Vinci AG». Згідно з ін-
формацією МВС Республіки Білорусь, 
спостерігається тенденція збільшен-
ня поставок афганського героїну у схід-
ні регіони країни з території РФ так зва-
ним «Північним шляхом» - з Афганіста-
ну - через Середню Азію до Росії і далі 
- до Європи. Після вступу Білорусі до 
Митного союзу, в країну з Росії йдуть не 
лише «старі» наркотики, але й психотро-
пи нового покоління. 

У бідній Африці - 
55 мільярдерів

Число мільярдерів в Африці зрос-
ло до 55 осіб, йдеться у дослідженні 
журналу «Ventures». Більшість найба-
гатших людей континенту проживають 
у Нігерії і ПАР. «Я впевнений, що кіль-
кість мільярдерів більша, ніж 55, але об-
говорення теми багатства досі під табу в 
Африці», - цитує видання «The Financial 
Times» засновника «Ventures» Чі-Чі 
Оконджо. Сумарний статок 55 африкан-
ських багатіїв оцінили приблизно у $145 
мільярдів. Найбагатшою людиною в Аф-
риці є Аліко Данготе з Нігерії, який має 
активи у нафтовій, харчовій та інших 
галузях. Його статки складають $20 мі-
льярдів. Збільшенню кількості мільяр-
дерів в Африці посприяв 10-річний пе-
ріод інтенсивного економічного зрос-
тання. Також позначилося й підвищення 
вартості нафти - з $20 за барель на по-
чатку 2000-х років до більш, ніж $100, - 
тепер. Африка за кількістю мільярдерів 
обігнала Латинську Америку, в якій, за 
оцінкою «Forbes», проживає 51 мільяр-
дер.

Пугачова і Галкін стали 
батьками двійні

64-річна співачка Алла Пугачова 
та її чоловік 37-річний шоумен Мак-
сим Галкін стали батьками. За повідо-
мленням РІА «Новини», у зіркової пари 
з’явилися двійнята - хлопчик і дівчин-
ка від сурогатної матері. Дітей вирішили 
назвати Лізою і Гаррі. Пугачова і Галкін 
одружилися в грудні 2011 року, а з 2005-
го вони жили в цивільному шлюбі. Для 
Галкіна - це перше одруження, для спі-
вачки - п’яте. 

Після виборів тарифи 
на комуналку зростуть 

Українцям радять готуватися до 
підвищення тарифів на комуналь-
ні послуги щонайменше на 30 відсо-
тків. За прогнозами експертів, ниніш-
ні ціни протримають до виборів-2015. 
Причому, на поетапне підвищення спо-
діватися не варто. Адже мережі кри-
тично зношені, кошти на модернізацію 
у держбюджеті навряд чи знайдуться, 
а доступних кредитів на ці потреби та-
кож ніхто не дасть, переконаний екс-
перт Валерій Боровик. А головний еко-
номіст, координатор програм Світово-
го банку у секторі подолання біднос-
ті в Україні, Білорусі та Молдові Лалі-
та Мурті озвучила наступне: тарифи на 
газ для населення у нашій державі про-
тягом п’яти років повинні зрости на 55 
відсотків - із 8,95 грн. за тис. куб. м - до 
13,9 грн. 

Люди не хочуть 
звертатися до лікарів 

через погане ставлення
42 відсотки українців не хочуть 

звертатися до лікарів через погане 
ставлення медперсоналу, а 44 - че-
рез високу вартість медичних по-
слуг. Про це розповіла керівник відділу 
адвокації, комунікації та соціальної мо-
білізації програми «Зупинимо туберку-
льоз в Україні» фонду «Розвиток Украї-
ни» Марія Маковецька. За даними соц-
дослідження, серед 44 відсотків опита-
них є також  недовіра до професіоналіз-
му лікарів. Крім того, люди не бажають 
іти до лікарень через їх віддаленість, 
особливо у сільській місцевості, та че-
рез черги до медиків.

Наші мігранти - серед 
лідерів за обсягами 
грошових переказів 

Грошові перекази мігрантів у сві-
ті перевищують валовий внутріш-
ній продукт таких країн, як Австрія 
чи Південна Африканська Республі-
ка, повідомляє «Радіо Свобода». Очі-
кують: сума переказів більш, ніж 230 
мільйонів мігрантів у світі на рахунки 
їхніх родичів сягне до кінця року по-
над $540 мільярдів. Україна входить до 
десятки країн, до яких мігранти най-
більш активно переказують гроші. 
Українські експерти кажуть, що заро-
бітчани з України могли б висилати до-
дому і в десять разів більше, але вони 
бояться влади. Цікаве й інше. Від 5 до 
7 мільйонів, за різними даними, україн-
ських мігрантів у світі мають проблеми 
з пересиланням своїх грошей. Кошти 
частково зникають через високі відсо-
тки за трансфери, або ж через нечесні 
оборудки на «чорному ринку» переве-
зення грошей до України.
Українцям обіцяють більше 
довгострокового «шенгену»

Українцям пообіцяли більше дов-
гострокових шенгенських віз. Так, 

МЗС Польщі доручив консулам вида-
вати візи на 2-5 років. Зараз наші спів-
вітчизники можуть отримати «шен-
ген» в основному на місяць і максимум 
- на рік. Тим часом, українські фірми-
посередники почали активно пропону-
вати свої послуги з оформлення «шен-
гену». Інтернет завалений подібними 
оголошеннями, однак багато хто з них, 
як потім стає відомо - шахраї. Україн-
ці, які попадаються на гачок аферистів, 
можуть не лише втратити гроші та не 
отримати візу, а й бути депортованими 
на кордоні через фальшивий документ, 
а також отримати заборону на в’їзд до 
ЄС на 5-10 років, повідомляє ТСН. 

Чи варто міняти долари 
через кризу в США?

Політична криза в Америці відбу-
вається не вперше. За останні 30 ро-
ків подібні ситуації виникали біль-
ше десяти разів. Через розбіжнос-
ті з приводу «ObamaCare» - масштаб-
ної реформи системи медичного стра-
хування - Конгрес не прийняв необхід-
ні законодавчі акти для фінансування 
держструктур (фіскальний рік у США 
починається 1 жовтня, а не 1 січня, як 
у більшості країн, включаючи Україну). 
Остання подібна криза відбулася в часи 
президентства Клінтона і не принесла 
серйозних наслідків ні для США, ні для 
інших країн. Чи вплине ситуація в Шта-
тах на курс гривні до долара? Експерти 
переконані: малоймовірно. Навіть де-
фолт США не зможе вирішити внутріш-
ні проблеми в Україні (падіння ВВП, та-
нучі резерви Нацбанку). Тому очікува-
ти серйозних змін курсу у бік зміцнен-
ня гривні не варто, повідомляє видан-
ня «Діло». Тим часом, Кабмін прогно-
зує у 2014 році курс нацвалюти на рів-
ні 8,3-8,4 грн/$ з можливістю знижен-
ня до 8,5 грн/$. 

«The Economist» 
про дурну агресію Путіна 

та виграш Європи
Видання «The Economist» зазна-

чає: президент РФ зробив для євро-
інтеграції України більше ніж будь-
який український політик. Фактич-
но, Путін подарував Україну Європі. 
«Володимир Путін заслужив найвищу 
нагороду від України. За останні кілька 
місяців він зробив для її європейської 
інтеграції більше, ніж будь-який укра-
їнський політик за останні 20 років… 
Він зупинив безцільний дрейф цієї дер-
жави, консолідував його еліту, підштов-
хнув її у бік Заходу і мобілізував євро-
пейських політиків… Янукович не став 
раптово прихильником європейських 
цінностей, демократії та чесної гри. Як 
і більшість представників українсько-
го політичного класу, він керується ко-
роткостроковими інтересами і пере-
ймається, насамперед, власною владою 
та збагаченням, ніж майбутнім країни. 
Але це не робить менш реальними його 
намір хотіти угоди про асоціацію з Єв-
ропою», - йдеться у виданні. «Для обох 
сторін - Європи і Росії - Україна є най-
ціннішим виграшем, який залишився у 
Східній Європі… Завдяки дурній агресії 
Путіна, виграш дістанеться Європі за-
дарма», - пише «The Economist». 

Україна Світ
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На струнах серцяПросто життяЗізнання

То не сніжинки 
падають...

Ми живемо на одній вулиці. Ти – ще й найкращий 
друг мого брата. Тож не дивно, що ти часто бував у 
нас вдома. Коли мама жартома запитувала, чи маєш 
дівчину, ти теж з усмішкою відповідав: ось підростає 
моя майбутня наречена, і показував на мене. Я, на чо-
тири роки молодша за вас з братом, завжди чекала 
цих слів і чомусь вірила тобі. 

Минав час, ти пішов, а потім повернувся з армії. 
Знову бував у нас, знову подібні жарти. Тільки я уже 
виросла і по-справжньому була закохана у тебе. Утім, 
я зрозуміла, що любила тебе завжди. Просто ніхто не 
здогадувався навіть, як тріпотіло моє серце, коли ще 
здалеку бачила тебе.

Якось ми зустрілися наодинці. І я наважилася зі-
знатися, що кохаю тебе. Була упевнена: подібні слова 
почую у відповідь. Але... Ти дивився на мене розгубле-
но, нерозуміюче. А мені земля пливла з-під ніг. Зда-
валося, пекучий вогонь пронизує наскрізь. Це було 
так жахливо! І соромно, особливо, коли ти почав за-
спокоювати мене. Казати, що я чудова, дуже вродли-
ва дівчина, і за мною он скільки хлопців упадає.  Ти ж  
любиш мене, як сестру. І навіть подумати не міг, що я 
сприйму твої слова серйозно.

Це трапилося на початку літа. Весь час я старала-
ся уникати тебе. І – недарма. Через місяць ти одружу-
єшся з дівчиною із сусіднього села. Що коїться в моїй 
душі – один Бог знає. Можу сказати лише одне: то не 
сніжинки зараз надворі падають, то застиглими крис-
таликами болю плаче моє серце.

Зоряна С. Тернопільський район.        

Оксані того дня було особливо 
жаль себе. Ще й вазу дорогу роз-
била. Ту, що найкраща подруга на 
весілля їм з Іваном подарувала. 
Підмітала осколки. Думала про те, 
що і їхнє життя з Іваном ось так 
розлітається на друзки. Бо хіба ні? 
Коли виходила заміж, мріяла про 
одне, а вийшло зовсім на інше. Від 
її романтичних ілюзій залишила-
ся хіба що загасла свічка. З того 
вечора, коли вона придумала ве-
черю для двох. Спекла тоді торт, 
витягнула святкову скатертину. 
Одягнула нову сукню. А Івана, як 
на зло, не було. Врешті, почула, як 
під’їхав своєю вантажівкою. Кину-
лася до дверей. Посміхалася: ось, 
мовляв, поглянь, що я придума-
ла...

Він не знав, куди подіти свої 
брудні руки.

- Вибач, але мені не до того. Я 
втомився. Дві години копирсався в 
машині – поламалася на дорозі. А 
ще у гараж треба їхати, розванта-
житися. Дай хоч руки помию.

Вона лягла спати, пригасив-
ши тоненький вогник свічки. Зло-
вила на собі чи то насмішкуватий 
чи співчутливий погляд свекрухи, 
мовляв, знайшла час бавитись. Ось 
тобі й вечеря при свічках.

А чому б і ні? Була першою кра-
сунею у селищі, не один домагався її 
серця. А вона ще в училищі вийшла 
заміж за Івана. Не красень, не багач, 
звичайний водій. Два слова і досі до-
купи не зв’яже. Чим він її полонив?

Писала Оксана вірші. Друкува-
лася у районці, в обласній пресі. Не 
раз покладе перед Іваном газету. 
Спеціально, аби побачив, порадів за 
неї, похвалив.

- Ти ж знаєш, я в цьому нічого 
не розумію, - тільки й почує від чо-
ловіка.

Здається Оксані, і свекруха її не-
долюблювала. Бо тільки яка супе-
речка, зразу чує: ми, мовляв, як дех-
то, університетів не закінчували. 
«Дехто» - це, звісно, вона, Оксана.

А тут сьогодні цей похмурий 
день і розбита ваза. Скільки не 
клей, а тріщини будуть. От як різні 
вони з Іваном, то тули, не тули...

Обсмикнула себе на півдумці. 
Згадувала інший день. Тоді, коли 
їхала до Тернополя за  обновка-
ми для сім’ї. Довго чекала автобу-’ї. Довго чекала автобу-ї. Довго чекала автобу-
са. Врешті зупинила легківку. Сим-
патичний чоловік відкрив їй двер-
цята.

- Сідайте. Я якраз додому, тоб-Сідайте. Я якраз додому, тоб-
то, до Тернополя їду, - запрошував її 
привітною посмішкою.

Вона сіла в машину. Одразу від-
чула, що сподобалася цьому незна-
йомцеві. Ну і хай, він їй теж сподо-
бався.

Ось і Тернопіль. Уже збиралася 
виходити. Віктор, так звали водія, 
притримав її за руку.

- Зачекайте, ви така гарна, Окса-Зачекайте, ви така гарна, Окса-
но. От лише руки, - гладив її шор-
стку долоню. – Хіба ці тендітні 
пальчики для важкої роботи?

А куди їй дітися від неї, цієї ро-
боти? Город, кухня, худоба…

Віктор ніби вгадав її думки.
- Тікати вам треба з дому. Хоча 

б до мене. Живу один, без нікого у 
цьому світі. А роки швидко біжать.

Він не хотів просто так відпус-
кати Оксану. Повіз її у кафе на моро-
зиво. Вона ловила на собі захопли-
ві погляди чужого чоловіка і відчу-
вала себе маленькою дівчинкою, 
якій повертали давно омріяну не-
досяжну іграшку. Він сипав їй комп-
ліменти, а вона  думала про те, що 
не чула подібних слів навіть у день 
свого весілля. Розказувала Віктору 
про себе, про сина, який цього року 
пішов у перший клас. Про школу, де 
вчителювала. Нарешті, спохопила-
ся: їй пора, так і на ринок можна не 
втрапити.

- Ще зустрінемося,  Оксано, - 
став запевнювати її Віктор.

Посміхнулася: хіба це можливо?
Знову ішло все, як заведений 

годинник. Зранку до школи, потім 
додому, до нескінченної домаш-
ньої роботи. Зрідка згадувала не-
знайомця, його слова: ви така гар-
на, Оксано...

Якось в учительській заздзе-
ленчав телефон.

- Тебе, Оксано, -  подала їй слу-
хавку завучка. – Якийсь чоловік, го-
лос незнайомий, але приємний.

Оксана спочатку не зрозуміла. 
Хто? Віктор? Але ж вона не давала 
йому ніякого номера телефону.

У слухавці пролунав теплий 
сміх. Усе просто: є довідкова служ-
ба. Але це не суттєво. Головне, він її 
знайшов. І завтра знову проїжджає 
через їхнє селище. І якби Оксана 
могла... О тій самій порі, що й тоді.

Зловила на собі цікаві погляди 
колег. Однак, що їм до того?

Відпросилася на завтра у ди-
ректора. У місті захворіла стара тіт-
ка, мусить поїхати провідати, - по-
яснила.

Вдома Іван не заперечував. Ма-
лий Андрійко просився з нею.

- Ні, школу пропускати не бу-
деш, - прикрикнула на сина серди-
то.

Зранку, напевно, дуже вже спі-
шила. Бо навіть свекруха зауважи-
ла, мовляв, до автобуса ще є час.

Усе було, як у романтичному 
кіно. Тихе затишне кафе, музика і 
квіти. На якихось півгодини справ-
ді забігла до тітки – маминої сестри. 
Звідти й додому зателефонувала.

Їхні короткі зустрічі з Віктором 
продовжувалися ще кілька разів. 
Він просив її придумати щось, втек-
ти з дому надовше. Ось незабаром у 
нього день народження. Відсвятку-
вали б  його удвох.

- А якщо не надовше, а наза-
вжди? – горнулася до Віктора Окса-
на.

- Хоч на усе життя...
Може, вона і не наважилася  б 

на це. Якби не той день, не розби-
та ваза. Не чоловік, який знову, ко-

тру неділю підряд, поїхав на рибал-
ку. Удосвіта, Оксана ще спала.

За вечерею, ніби між іншим, 
сказала:

- Мене на курси посилають. Під-
вищення кваліфікації.

Іван мочки кивнув головою.
- Чого це раптом тебе? Щось ра-

ніше ти на ці курси не їздила, -  це 
свекруха.

- А тепер поїду. На два тижні. Чи 
без мене не обійдетеся?

У школі написала заяву. За влас-
ний рахунок, через ту ж тітку.

Для себе уже прийняла рішення 
– вона розлучиться з Іваном. Забере 
сина і переїде до Віктора. Він такий 
уважний, добрий. От лише, як пояс-
нити  Іванові, вдома?

Вирішила: вона напише чоло-
вікові листа. Так буде легше. Коли 
приїде, він усе вже буде знати. Обі-
йдуться без зайвих пояснень.

Виводила старанно літери. «Так 
сталося, пробач. Зрозуміла, що зу-
стріла долю...»

Кинула листа у поштову 
скриньку. І чомусь одразу захотіла 
витягти білий прямокутник назад.  
Але холодний метал уже надійно 
заховав її зізнання.

Почувала себе тривожно. Швид-
ше б зустрітися з Віктором – десь 
поїхав у справах, розказати йому 
усе, довіритись.

Він дивився на Оксану незро-
зуміло. Для чого вона це зробила? 
Хіба варто у таких випадках спіши-
ти?

Вона теж його не розуміла. Хіба 
не Віктор казав, що хоче бути з нею 
завжди?

Він і не заперечує. Але ж не отак, 
не одразу.

Ні, одразу,  -  сама злякалася сво-
єї впевненості. - Якщо спалювати, 
то всі мости.

Віктор тільки знизав плечима, 
а вона, чи не вперше, за усі їхні зу-
стрічі не відчула себе захищеною 
поруч з ним.

Через день зібралася додому. 
Забрати речі і сина. Чекала Віктора, 
щоб сказати йому про це, аби не ви-
йшло ще однієї несподіванки. Ось, 
напевно, і він. Але на порозі стояв 
незнайомий чоловік.

- Тримайте, лист для Віктора. 
Від дружини. І не дивіться на мене 
так здивовано. Вона завжди пере-
дає йому листи через нас, коли ми 
буваємо в Італії. Я – товариш Вікто-
ра. А ви, очевидно, його сестра? Зда-
ється, він казав, що ви маєте приї-
хати. 

Конверт пік Оксані руки. Помі-
тила зворотну адресу: Італія, Неа-
поль.

Поклала листа на столі. Ось і за-
кінчилася її казка.

Їхала додому. В унісон її на-
строю тихо плакав за вікном авто-
буса дощ. Вона забере сина і піде до 
своїх батьків. Тільки нехай її ніхто 

нічого не запитує.
Але ше здалеку  з подвір’я назу-’я назу-я назу-

стріч біг Іван. 
- Швидше, Оксано. Андрійко за-Швидше, Оксано. Андрійко за-

хворів.
Прикладала малому компреси, 

гріла чай. Іван розказував, як ви-
глядали вони її. Як телефонували 
на мобільний, а вона, виявляється, 
забула його вдома

- Мама, навіть до школи, до ди-Мама, навіть до школи, до ди-
ректора ходила, щоб дізнатися адре-
су або телефон тих твоїх курсів.

Ніби струм пронизав Оксану.
- І що ж директор? Знайшов те-І що ж директор? Знайшов те-

лефон?
- Ні, сказав, що не знає.
Не сміла повернути у бік све-

крухи голову. Та теж не додала до 
сказаного нічого.

Андрійко одужав. Оксана зібра-
лася на роботу. Іван поводив себе 
так, ніби нічого не сталося. Ніби і не 
отримував він ніякого листа. Не ви-
тримала, врешті, запитала чоловіка 
про це.

- Листа? – перепитав Оксану. – 
Від тебе? Ні, поштарка нічого не 
приносила. Може, загубився. Всіля-
ке ж буває.

Оксана нервово засміялася. 
Справді, хіба мало губиться у нас 
пошти?

Котрогось дня в учительській 
знову задзвонив телефон. Кликали 
її, Оксану.

Віктор. Запитував, чому не бере 
мобільний. Казав, що вона непра-
вильно усе зрозуміла. Що він справ-
ді збирається розлучитися з дружи-
ною. Але поки вона в Італії... Утім, 
завтра він проїжджатиме через її 
селище. І якщо Оксана вийде, пого-
ворять про все детальніше...

Вона поклала слухавку.
- Тітка дзвонила. Ні-ні, вона здо-Тітка дзвонила. Ні-ні, вона здо-

рова, - чи то колегам мовила, чи 
швидше собі.

Оксана ще кілька тижнів загля-
дала у поштову скриньку. Але лис-
тів для них не було.

Минав час. Оксана народила ще 
донечку. Іван з Андрійком забирали 
її з пологового будинку додому. Такі 
рідні, щасливі.

А потім захворіла свекруха. Не 
хотіла в останню хвилину нікого 
бачити, лише Оксану.

- Нахилися. Маю тобі щось ска-
зати, доню. Підніми подушку піді 
мною. Шукай там, поміж пір’ям. 
Бери, то твоє...

Оксана витягла листа. Свого, 
того давнього, до Івана.

- Тоді поштарка віддала його 
мені. Чому я не спалила одразу? Хоті-
ла, аби ти переконалася, що не потра-
пив той конверт у чужі руки. Чому не 
віддала раніше? Не хотіла, щоб ти ду-
мала, ніби мені щось винна. І до ди-
ректора я тоді не ходила. Просто ска-
зала Іванові, аби він сам не біг. Тільки 
дякувати мені не треба...

Зіна КУШНІРУК.

Свекруха
гніздечко

Сімейне

Ти знову загубився серед осінніх буд-
нів, падолисту, моєї любові і свого мовчан-
ня. Чи гірко мені? Ні. Я вже навчилася хо-
вати свої почуття глибоко у серці. Так гли-
боко, що про них не здогадуєшся навіть 
ти. Я усміхаюся світові, людям, похмурій 

хмаринці, на якій вмостився дощик. Ра-
дію запізнілій розквітлій ромашці, що хо-
вається між пожухлої трави від нічних хо-
лодів.

Я люблю тебе через роки, відстані і 

розлуки. Ти навіть не усвідомлюєш, що 
моє кохання і тепло, яке іде від нього, зі-
гріває тебе щодня, на усіх дорогах. І бере-
же тебе моя молитва.

Інна К. м. Тернопіль.

Коли дорожчі 
рідні діти

Заміж я вийшла вдруге. Перший чо-
ловік попався пияк, бив спочатку мене, 
а потім і на дітей руку піднімав. Терпіла, 
аж поки не потрапила до лікарні: чоло-
вік познущався так, що водою відлива-
ли. Думала, уже ніколи ні з ким не зв’яжу 
своє життя. Але доля розпорядилася по-
іншому. Через кілька років зустріла Пав-
ла. Теж був розлучений, дружина поїхала 
на заробітки і там знайшла собі молод-
шого. 

Жили спочатку ми дуже добре. Ма-
буть, так  було б і надалі. Якби не Павло-
ві діти. У нього від попереднього шлю-
бу, як і в мене, донька та син. Словом, не 
встигне чоловік яку копійку заробити, 
одразу несе своїм дітям. Не подумайте, 
я, звичайно, не проти, аби він їм допома-
гав. Однак є ще і мої діти. Утім, я вже зми-
рилася, нехай, на них зароблю я. Але ж і в 
господарці гроша треба: щось підлатати, 
поремонтувати. Город засіяти, за трак-
тор, за пальне заплатити. Кажу про це 
чоловікові, а він у відповідь: а я що зро-
блю? Діти – то святе. 

Ось така ситуація. З одного боку - 
Павло – тихий, сумирний. З іншого – що 
мені з того? Хіба що чоловіка маю в хаті. 
Якщо чесно, образливо мені. Бо навіщо 
ділити дітей на своїх і чужих? Нехай бу-
дуть усі наші. Тим паче, що Павлові донь-
ка і син уже працюють, щось і самі заро-
бляють. Коли приїжджають до нас, я ні-
чого їм не жалію: і нагодую, і, коли щось 
смачненьке маю, то і з собою дам.

Дорогі читачі «Сімейного гніздечка», 
підкажіть, як мені чинити далі? Чи тер-
піти, чи більше чоловіка сварити, чи вза-
галі розлучитися? Бо так, як є зараз, три-
вати не може. Не маю сил щодня ятрити 
серце.

Олена М. Чортківський район. 

ПідкажітьСокровенне

Осінні настрої
Ти завжди будеш
мене боліти,
наче день сльотавий
проситимешся 
зігрітись.  
Розкуйовдиш спогади, 
наче вітер волосся, 
а вночі кричатимеш
безголоссям…
Я втікаю від тебе
в осінь…
Я ховаюсь в дощах,
і в плащах 
синьо-сивих туманів. 
З простудженим ранком
шкодуєм за тим,
що минуло
і що не збулося…
…Колись ти казав, 
що я схожа на осінь.
В опівнічнім саду 
зривав яблука 
й жартував, що це 
зорі солодкі.
У букети збирав 
сонне листя… 
Засівав небо мріями, 
а дороги земні -
розійшлися…
* * *
Сльоза завмерла 
На повіках осені…
Замерзла…
І хризантема
опустилась на коліна
перед жовтнем,
що світ сповив
холодом раннім:
«Зігрій,
торкнися пелюсток
устами теплими
хоча б востаннє».
Тремтливий ранок
уколов її
морозним
сонячним промінням.
І навіжено вітер 
пролетів,
сполохавши
маленьку 
ніжну душу…
Прошепотіла квітка:
до небес:
«Мені б ще трішки часу,
дещицю життя,
бо ще людей порадувати 
мушу…»
* * *
Між нами - бар’єр, 
стіна, річка, море, океан…
Ти і я - дві галактики,
два світи,
два виміри, 
дві зірки у різних
сузір’ях…
Хочеш дійти до мене?
- Хочу дійти до тебе…
Але між нами…
Не запевняй, що вирішить
щось час, 
на випадок не 
сподівайся
і на диво…
Усе це - марево,
а я - вигадка, 
твій спогад з майбутнього, 
мрія з минулого.
А ти… ти мій 
сьогоднішній біль
з яким я ходила вчора
до осені за порадою.
Вона мені прошелестіла…
Ні, не скажу.
Сам знаєш, що між 
нами…
Між нами - я і ти, 
і крок довжиною 
у вічність,
і вчинок довжиною
у совість,
і година щастя довжиною
у мить…

Ольга ЧОРНА. 

Його простота дозволя-
ла Софії зачерпнути у при-
горщі води, коли поруч сто-
яло горня. Зняти з гвіздка цибулині коралі 
і похизуватися цією бурштиновою прикра-
сою. Визволити ноги з полону високих підбо-
рів і пірнути разом з бджолами у солодкі тра-
ви або з осіннім притомленим сонцем у золо-
ту перину із жовтого листя. 

Вони жили у різних світах. У його світі не 
було ідеальних обманів, фальшивих усмішок, 
відшліфованих статусами та іміджами душ. 
Її світ був зітканий з умовностей, словопо-
клонств та інших непотрібностей, без яких, 
однак, не можна було обійтися. 

Софії було шість років, коли бабуся 
Аделька перебралася в сусіднє село на обі-
йстя померлої сестри. Перший візит до нової 
бабусиної оселі запам’ятався падінням з ве-
лосипеда і втовченим коліном. Дівчинка си-
діла посеред дороги, дмухала на коліно і не 
знала, в який бік має чалапати з неслухня-
ним велосипедиком. 

- Кульбабко, хочеш, щоб тебе машина 
роз’їхала? - хлопчисько у сандалях, в які вліз-
ли б ще по півноги, з цікавістю розглядав ма-
леньку незнайомку. 

- Ти чужа? - запитав.
- Я не чужа. Я своя-яяя, - заплакала «куль-

бабка». 
Степанко, так звали хлопця, допоміг Со-

фії везти додому велосипедика, дорогою роз-
повідав про свого пса Муху, про пасовисько, 
яке вже добряче обридло, але мама пообіця-
ла купити обновки за те, що гонить корову, 
про друзів Михаська і Петьку. Біля бабусиної 
хвіртки повчально мовив: 

- Не падай більше, мала. А як не вмієш їз-
дити, то можу навчити. 

Таким було перше знайомство шестиріч-
ної Софійки і третьокласника Стьопки. Він 
так і називав її - Кульбабка. Спершу трохи об-
ражалася, а потім змирилася. 

Коли хлопець подорослішав, зрозумів: 
білявка-Кульбабка йому подобається. По су-
ботах бігав до автобусної зупинки погляну-
ти, чи приїхала Софійка. Йому хотілося зовсім 
«ненароком» зустрітися з нею. А ще більше 

хотів, аби дівчина звернула на нього увагу. 
У чотирнадцять років Софійку вперше 

відпустили до сільського клубу. Степан тоді 
дивився у три ока, аби ніхто не зобидив його 
Кульбабку. А вона й не здогадувалася… Після 
індійського фільму «про велике і трагічне ко-
хання» хлопець ішов назирці за Софійкою аж 
до оселі бабусі Адельки. Він не довіряв безпе-
ку Кульбабки її сусідкам-подружкам. 

Якось згодом Степан спромігся запро-
понувати дівчині провести її додому. Софій-
ка не відмовила. Вона вважала його гарним 
другом. Він її - своєю коханою. Вона розпові-
дала йому про хлопців, які хочуть зустрічати-
ся з нею. Він слухав і страждав…

Армія, ветеринарний технікум, щоден-
ні сільські клопоти - таким було Степанове 
життя. 

Інститут - факультет іноземних мов, ран-
нє заміжжя, розчарування і розлучення, при-
стойна робота перекладача, нові знайомства, 
поїздки, короткі романи… У такому вихорі 
жила Софія. 

- Одружився б ти, Степане, - час від часу 
заводила розмову матір. - Ми з батьком не ві-
чні. А тобі вже тридцять п’ятий минув… 

- Ще встигну, - відповідав.
- Софійка голову заморочила.
- Що ви, мамо?
Він боявся розповісти Софії про своє ко-

хання. Вони ж такі різні. Його Кульбабка - 
справжня пані. Вишукана, багата. А він - про-
стий сільський не то ще парубок, не то вже 
дядько. Інколи Степан трохи злився і обра-
жався на дорослу Софію. Зате обожнював ма-
леньку дівчинку-Кульбабку, яку, на свою го-
лову, зустрів посеред дороги з розбитим ко-
ліном. 

Софія вдруге збиралася заміж. За поваж-
ного чиновника-вдівця. 

- Кохаєш його? - запитав Степан.      
- Признаюся тобі, як найкращому друго-

ві, - не знаю. Просто втомилася бути одна. 
Те «другові» Степана боляче вдарило по 

душі.
- А ти, Степане, чому не одружуєшся? 

- Встигну ще, - відповів Софії так, як і ма-
тері.  

Друге Софіїне заміжжя також тривало 
недовго. Після чергового застілля чоловік не 
розминувся із зустрічним автомобілем. Їй за-
лишилася солідна спадщина і самітність. 

Софія везла свої смутки та жалі на обі-
йстя покійної бабусі Адельки. Сільська ха-
тина вміла краще заспокоїти душу, ніж місь-
кі хороми. Степан підрихтовував оселю. Сіяв 
квіти і садив трішки городини біля хати. Об-
різував сухе гілля в садку. В селі вже й пере-
стали тому всьому дивуватися. Навіть шко-
дували обох. Софію, що овдовіла. Степана, що 
пари не знайшов. 

Він перестав знічуватися, коли чув: 
«Щось давно, Степане, не видно Софії». Вона 
картала себе, коли довго не могла вибрати-
ся до села. Він не міг не чекати її. Їй потрібно, 
аби він маленьку дещицю часу дбав про неї. 
Він любив милуватися її вишуканістю і кра-
сою. Їй подобалася його простота. Вони лю-
били згадувати їхню першу зустріч, разом 
сміялися, а потім сумували - кожен наодинці.

- Може, колись вони зійдуться, - гадали 
люди.

- Якщо вже до тих пір не зійшлися, то… 
- Хто вона, а хто - він? Різні вони дуже…  
Софія не була в селі кілька місяців: мала 

тривале закордонне відрядження. І ось 
подвір’я зустріло її розмаїттям осінніх кві-
тів, а сад - запахом спілих яблук. Усміхнулася: 
бабусі Адельки давно нема, а, здається, тут 
є жива душа. Стьопка… Набрала номер його 
телефону. 

- Привіт! Я приїхала. Маю тобі подарунки. 
З Європи.

Вона привезла йому дорогу брендову со-
рочку, краватку, якісь дрібнички. А він приніс 
їй свіжого молока і окраєць чорного, спече-
ного на черені, хліба. 

Софія сіла на купці нагрітого сонцем лис-
тя. Смакувала житнім хлібом і молоком, роз-
повідала про свої європейські мандри і спра-
ви. Але все це пролітало повз Степанові вуха. 
Він був щасливий, що знову бачить свою 
Кульбабку. І, може, нині нарешті зізнається, 
що кохає її давно-давно, відтоді, коли плака-
ла посеред дороги з розбитим коліном… 

- Софіє…
Ольга ЧОРНА. 

Кульбабка

Етюд Через відстані і розлуки 

Краса дівоча - 
таємниця світу, 

яку нікому не вдалося 
відгадати. 

А усмішка - цей теплий 
подих сонця - 

душу і землю вміє зігрівати. 
Краса дівоча схожа 

на цілунки долі, 
і на пробудження 

тремтливого світанку… 
Вона - немов сльоза 

в долонях літа, 
і диво-казка, що пливе 

у чиїсь мрії 
на синіх хвилях 

золотого ранку…
На фото Інни ДАНИЛКІВ: 
учасниці ансамблю «Кривчанка», 
Борщівський район.
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П ісля дванадцяти 
раундів поєдин-

ку, в якому домінував укра-
їнець, судді з рахунком 
119:104  віддали перемогу 
саме йому. Володимир так 
і залишився чемпіоном сві-
ту за версіями WBA, WBO, IBF та 
IBO, повідомляє ВВС.

Трибуни спорткомплексу 
“Олімпійський” у Москві були за-
повнені вщерть, хоча на «чорно-
му ринку»   ціна квитка подеку-
ди сягала 12 тисяч доларів. Гімн 
України перед боєм виконала спі-
вачка Джамала, а Росії – Йосип 
Кобзон.

Поєдинок розпочався зі 
стрімких обопільних випадів та 
ударів боксерів. Вже у другому ра-
унді Володимир захопив ініціати-
ву й зумів відправити суперника 
в нокдаун, але у середині зустрі-
чі Олександр Повєткін за шаленої 
підтримки трибун зумів вирівня-
ти перебіг зустрічі й наніс Кличку 
кілька ударів.

До сьомого раунду українець 
повернув собі абсолютну пере-
вагу та кількома потужними уда-
рів ще тричі відправив росіяни-
на у нокдаун. У вирішальному 
дванадцятому раунді Володимир 
Кличко продовжував вдало бок-
сувати і суперник навіть впав на 
підлогу, однак, швидко піднявся 
та зумів вистояти до кінця поє-
динку.

Відтак, після бою «російсько-
му витязю», який фактично за 
36 хвилин пропустив більше 130 
ударів у голову, не залишалося ні-
чого іншого, як визнати перевагу 
українця.

Згідно з попередньою до-
мовленістю, Володимир Кличко 
за цей бій отримає 17 мільйонів 
доларів, а Олександр Повєткін – 
близько шести.

У надважкій вазі професійно-
го боксу протягом останніх ро-
ків сформувалася ієрархія, домі-
нують у якій брати Клички, а за 
ними йдуть кілька боксерів, яким 
не до снаги здолати цю вершину.

Зокрема, з 2005 року олімпій-
ський чемпіон Афін Олександр 
Повєткін провів 26 боїв на профе-
сійному рингу, всі вони були пе-

реможними, причому 18 - нокау-
том.

Послужний список Володими-
ра набагато довший: 63 поєдин-
ки, 60 перемог, 52 з яких нокау-
том, і всього три поразки.

Перед боєм експерти вказу-
вали на перевагу Володимира 
Кличка у зрості, вазі, розмахо-
ві рук, процентові нокаутів у по-
передніх боях, проте майже всі 
сходилися на думці, що цей, не-
одноразово перенесений, бій не 
буде легким для обох спортсме-
нів. Можливо, саме тому поєди-
нок викликав і неабиякий полі-
тичний резонанс.

Для частини вболівальни-
ків зустріч українського та росій-
ського боксерів стала органічним 
продовженням недавніх проблем 
у міждержавних відносинах Киє-
ва та Москви.

Крім того, на боксерських фо-
румах такого рівня градус сус-
пільної напруги зазвичай  зашка-
лює, а тому за таких обставин 
проводити паралель між май-
бутнім поєдинком українського 
та російського боксерів і геопо-
літичним вибором України було 
дуже просто.

Інтриги додавало й те, що на 
бій нібито мав прийти президент 
Володимир Путін, але на трибу-
нах його так і не побачили.

  До речі, глава РФ 7 жовтня 
святкував свій день народження, 
а тому російська сторона навіть 
намагалась перенести бій саме на 
цей день. 

Також не залишився поза ува-
гою мільйонів вболівальників і 
той факт, що росіяни заполітизу-
вали навіть саму церемонію по-
чатку поєдинку, запросивши ви-
конувати свій національний гімн 
найодіознішого виконавця гімну  
колишнього СРСР.  Та все ж, вия-
вилося, що у цей вечір на рингу 
«Олімпійського» був головним не 
Йосип  Кобзон, а український бок-
сер.

Показав їм, що ми, 
браття, козацького роду
Володимир Кличко 
за очками переміг 
“російського витязя”  
Олександра Повєткіна

 «Шахтар» - «Манчестер Юнайтед» - 1:1
Хоча ця гра показала, що «Шахтар» переважав 

суперника за багатьма параметрами, проте гості 
першими відкрили рахунок, який протримався аж 
до середини другого тайму, коли гірники ліквідува-
ли відставання.

Інший матч другого туру Ліги чемпіонів у групі 
«А» приніс першу перемогу німецькому «Байеру» з 
рахунком 2:1 у домашній зустрічі проти іспанського 
«Реал Сосьєдада». Зараз лідирують учасники доне-
цької зустрічі − у них по 4 очки.  У «Байера» - 3, «Реал 
Сосьєдад» залишається з нулем. У своєму черговому 
матчі «гірники» поїдуть у гості до Німеччини. Цей 
матч відбудеться 23 жовтня.

«Рапід» - «Динамо» -  2:2
За увесь матч «Динамо» завдало у ворота су-

перника лише два удари. Один з яких був у першо-
му таймі, а інший спровокував автогол. Натомість 
в останні хвилини гри «Рапід» вщерть розтрощив  
«солом’яний» захист біло-синіх і відновив рівновагу.

В іншому матчі Ліги Європи «Генк» переміг 
швейцарський «Тун» з рахунком 2:1 і очолив групу. 
Динамівці ж з одним пунктом замикають турнірну 
таблицю.

«Чорноморець» - ПСВ - 0:2
Одесити зазнали прикрої поразки в поєдинку, 

який міг би закінчитися, як мінімум, унічию. Все ви-
рішили два необов’язкові голи суперника.

В іншому матчі другого туру у групі В «Лудого-
рець» впевнено здолав «Динамо» із Загреба – 3:0.

«Дніпро» - «Фіорентина» - 1:2
Чи не весь перший тайм команди витратили 

на те, аби адаптуватися до фактично непридатно-
го для ігор такого рівня футбольного поля. У другій 
половині зустрічі арбітр почергово призначив оди-
надцятиметрові штрафні удари, які і гості, і господа-
рі реалізували. А вже на 72 хвилині матчу «фіалки» 
встановили остаточний рахунок гри.

Суперники дніпрян у групі «Пасуш де Феррейра» 
та «Пандурій» «розписали» нічию -1:1.

Єврокубковий «облом»

Центральний 
поєдинок 12 туру у 
Дніпропетровську 

команди так і не 
завершили. Після першого 
тайму при рахунку 2:1 
на користь господарв на 
стадіоні зникло світло і 
бригада арбітрів після 
майже півгодинного 
очікування прийняла 
рішення не продовжувати 
гру. 

У Рішенні Дирекції Прем’єр-
ліги з цього приводу зокрема за-
значено, що матч “Дніпро” - “Ме-
таліст” повинен бути дограний, 
починаючи з другого тайму. Дата 
і час догравання матчу будуть 
визначені додатково. 

«Чорноморець» - «Волинь» 
- 0:0.

Одесити починають відста-
вати від трійки лідерів, а лучани 
вперше у сезоні на виїзді не про-
пускають голів у власні ворота.

«Динамо» - «Металург» Д. – 
9:1.

Динамівці сповна помсти-
лись за свої попередні невдачі і 
за поразку земляків з «Арсенала» 
у Донецьку днем раніше.

«Севастополь» - «Іллічі-
вець» - 0:1.

Друга поспіль поразка крим-
ського колективу і третій виграш 
маріупольців у сезоні на виїзді 
дозволили гостям піти у відрив 
від переможених.

«Шахтар» - «Арсенал» - 7:0.
Рекордна  за забитими го-

лами перемога далась чинному 
чемпіону України без найменших 
труднощів.

«Металург» З. - «Карпати» - 
1:3.

Результат матчу у Запоріжжі 
здивував прихильників обох ко-
манд, але потішив лише львів’ян.

«Говерла» - «Зоря» - 0:0.
Відсутність голів та поділ 

очок достатньо об’єктивно відо-
бражає суть того, що відбувалось 
на ужгородському «Авангарді».

«Таврія» - «Ворскла» – 0:1.
Аутсайдер, попри гідний опір, 

не зміг втримати навіть нічию, а 
полтавська команда продовжує 
збирати успіхи на чужих полях.

Маючи гру у запасі харків-
ський «Металіст» і надалі по-
сідає першу сходинку у тур-
нірній таблиці. На друге місце 
вийшов «Шахтар», третім йде 
«Дніпро», який також зіграв 
на матч менше.

У домашньому поєдинку 
муніципали без 
проблем здолали 

стрийську «Скалу» - 2:0
Футболісти «Скали», хоч і пе-

ребувають серед аутсайдерів, на-
магалися на рівних грати з госпо-
дарями і довший час не давали 
створити гострих моментів біля 
своїх воріт. 

Першу результативну комбі-
націю тернополяни провели аж 
на 76-ій хвилині зустрічі - влуч-
ним ударом метрів з 15 у дальній 
від воротаря кут її завершив Віта-

лій Богданов.
Ще через 5 хвилин з кута 

штрафного майданчика забив і 
лідер команди Богдан Семенець.

Після пропущених голів гості 
не знітилися і наш голкіпер Ми-
кола Плетеницький був змуше-
ний двічі рятувати команду піс-
ля досить складних ударів. Від-
так, фінальний свисток зафіксу-
вав чергову перемогу футболіс-
тів ФК «Тернопіль», які після неї 
очолили турнірну таблицю у тре-
тьому за рангом дивізіоні україн-
ського футболу.

Бронзовий призер Олімпіади 
у Лондоні чемпіон Європи 
зі спортивної гімнастики 

Ігор Радівілов заявив, що готовий 
змінити громадянство України, 
якщо надійде серйозна пропозиція, 
повідомляє «Сегодня». 

 - Мені вже так набридли ці умови, ці 
зарплати. Ось у нас є президентська стипен-
дія, а за чемпіонат Європи її нам не виплати-
ли. Ось я виграв його, і мені образливо стає, 
руки опускаються. Ніхто не цінує наших пе-
ремог і нікому це не потрібно, - поскаржив-
ся Радівілов.

За словами спортсмена, незважаючи на 
успіхи на Олімпіаді - 2012, українським гім-
настам урізали фінансування:

- Усе повернулося до старого, як було до 
Ігор. Звичайно, нам урізали фінансування, на-
приклад, з харчування. З екіпіровкою теж не-
легко - дають один костюм на рік. Ми вже і 
листи Сафіулліну писали, але відповідь одна 

- грошей немає. А коли спортсмен приносить 
країні медалі, то чиновники кажуть, що це 
завдяки старанню  Міністерства.

До речі, на початку цього року росій-
ське громадянство прийняв український 
гімнаст Микола Куксенков. 

Валерій Газзаєв пообіцяв 
переконати керівництво 
Федерації футболу України 

підтримати ідею створення 
Об’єднаного чемпіонату з футболу.

Про це заявив сам генеральний дирек-
тор оргкомітету Об’єднаної футбольної 
ліги Росії й України.

За його словами, він поки що не чув від 
української сторони адекватних аргумен-
тів проти створення ОФЛ. Водночас, ця мі-
фічна організація наводить свої «плюси» 
від футбольного об’єднання: наявність фі-
нансування, стабільність, підвищення від-
відуваності матчів.

Проте, підкреслив Газзаєв, він поки що 
не зустрічався з представниками УЄФА з 
приводу створення ОФЛ Росії й України, 
бідкаючись, що президент ФФУ Анатолій 
Коньков також уникає спілкування, пові-
домляє «Чемпіон».

Не зважаючи на те, що у цьому 
матчі 13-го туру зустрічалися ко-
манди, які перебувають на різних 
щаблях турнірної таблиці, гра про-
демонструвала найкращі бійців-
ські якості гостей. 

Окрім суперників, гравцям до-
велося боротися ще з сильним ві-
тром та пронизливим дощем. Пер-
шими до таких погодніх умов адап-
тувалися тернополяни. Вже на 5-й 
хвилині матчу Григорій Баранець 
наважився на удар приблизно з 
25 метрів і м’яч попри самісіньку 
штангу залетів у ворота «Олексан-
дрії».

Господарі великими силами 
пішли в атаку і їхній нападник здо-
був право на штрафний удар. Кіпер «Ниви» Андрій Новак, вибудував-
ши потужну стінку зі своїх польових гравців, зайняв неправильне по-
ложення у воротах і м’яч влетів у абсолютно відкритий кут.

Далі суперники по черзі створювали небезпечні моменти біля чу-
жих воріт, проте нічия в Олександрії стала логічним підсумком зустрі-
чі. 

На спорт грошей немає.  А на що є? Коли ж ці «союзники» 
заспокояться

Перший тайм вони 
все ж відіграли…

ФК «Тернопіль» - лідер Другої ліги

Знову тільки очко, але - надважливе
“Олександрія” – “Нива” – 1:1
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Ще здавна наші прабабусі знали: щоб 
бути здоровим, обов’язково треба 
їсти гарбуз. Цей овоч у будь-якому 

вигляді та приготований будь-яким способом 
корисний усім. 

Доведено, що діти, які споживають гарбуз, добре 
ростуть, адже крім багатьох інших корисних речовин 
він містить вітамін D.

Гарбуз є знахідкою для тих, хто переніс хворобу 
Боткіна. Він пришвидшує відновлення печінки, спри-
яє виведенню токсинів та радіонуклідів із організ-
му, покращує діяльність жовчного міхура і шлунково-
кишкового тракту. До речі, багато довгожителів меш-
кає саме в тих місцях, де гарбуз є традиційною щоден-
ною стравою. 

Не менш цінним є і гарбузове насіння: воно активі-
зує роботу серця, втамовує болі при стенокардії та ін-
ших серцево-судинних захворюваннях.

Із гарбузового насіння готують настій, що допома-
гає при ниркових недугах: на склянку окропу беруть 
столову ложку подрібненого гарбузового насіння, на-
стоюють півгодини, а потім п’ють по чверті склянки 
8-12 разів на день протягом тижня.

Гарбузове насіння є дуже добрим глистогінним за-
собом: 300 г сирого очищеного від білої шкірки насін-
ня (зелену тоненьку шкірку залишити) добре розтерти 
у ступці, додати 50-60 мл води і 100 г меду. Все добре 
перемішати. Вживати по одній чайній ложці щогоди-
ни, поки не використаєте всю дозу. Ці смачні гарбузові 
ліки корисно вживати також для зміцнення організму.

Гарбузова каша з пшоном
Її можна готувати з рисом чи іншою крупою. Для цьо-

го з гарбуза слід видалити насіння, зняти шкірку та по-
різати на невеликі шматочки (як половинка сірнико-
вої коробки). Скласти у каструлю, влити трохи води і 
прокип’ятити 10-15 хв. Воду злити, гарбуз пом’яти на 
пюре, додати крупу (пшоняну і рисову потрібно попере-
дньо трохи підварити у воді). Влити до каструлі з цією 
кашею молоко і варити, помішуючи, до готовності. Сіль і 
цукор додати за смаком. Вже готову кашу заправити мас-
лом. Каші такі рекомендують для дієтичного харчуван-
ня, коли є набряки, пов’язані із серцево-судинними за-
хворюваннями, недугами нирок, печінки і сечового міху-
ра, гіпертонії, порушенням обміну речовин.

«Гарбузовий горщик»
У ньому рекомендують готувати другі страви. У сти-

глого гарбуза зрізають кружальце навколо хвостика, 
ложкою вибирають насіння і м’якуш. Всередину кладуть, 
наприклад, відмочений рис, додають родзинки, залива-
ють молоком, солять, підсолоджують і накривають «гар-
бузовою кришечкою». Ставлять у духовку на невеликий 
вогонь. Через годину виймають, додають за смаком мас-
ло і у «гарбузовому горщику» подають до столу. До речі, 
так можна готувати різні гарніри, а також перші страви.

Гарбуз добре зберігається, тому й ми маємо можли-
вість споживати його майже весь рік. Тож їжте гарбуз і не 
хворійте, живіть довго і не старійте!

Оладки з гарбузом 
Змішати склянку кефіру зі збитим яйцем, дрібкою 

солі, 250 г борошна і додати 150 г гарбуза, натертого на 
крупній тертці, все ретельно перемішати. Тісто класти 
ложкою на розігріту, политу маслом сковороду і обсма-

жувати з двох боків. Подавати гарячими або холодними.
Гарбузовий тортик

Потрібно:  для коржів – 1 скл. гарбузового пюре (зва-
рений і перетворений на пюре гарбуз), 2 яйця, щіпка солі, 
1 пачка порошку для випічки, 200 г згущеного молока, 3 
ст. л. олії, 150 г борошна; для начинки – 5 кисло-солодких 
яблук, цедра 1\2 лимона, 3 ст. л. згущеного молока, 50 г 
цукру, 3 ст. л. манки; для оздоблення – 200 г вершків, 50 г 
цукру, пригорща малини, листочки м’яти.

Приготування: для коржів розтерти разом гарбузо-
ве пюре, яйця, згущене молоко, олію. Додати борошно, 
розмішане з порошком для випічки, сіллю. Тісто має бути 
як середньої густини сметана. Випікати тоненькі коржі 
на незмащеній сковороді, виливаючи по 2 ст. л. маси на 
один корж. Зверху при випіканні накривати кришкою. 

Для начинки яблука почистити і натерти на тертці. 
Поставити на вогонь і проварити 7-8 хв. Далі додати згу-
щене молоко, цукор, манку. Проварити 2-3 хв. Маса вихо-
дить густою. Намастити коржі утвореною масою і поста-
вити під прес на 1 год. 

Для оздоблення вершки збити з цукром до пухкої 
маси. Обмазати верх і боки торта. Прикрасити малиною і 
листочками м’яти.

Такими словами запрошу-
вали жителів та гостей с. Ко-
тюжини на шкільне свято Гар-
бузової каші. І ось після холод-
ного тижневого дощу настала 
сонячна недільна днина. Свят-
ково замайорів рушниками та 
осінніми квітами зал.

Роль ведучих взяли на себе 
вчителі місцевої школи Тетя-
на Швед та Олеся Луцишина. 
Окрасою програми були ви-
ступи народного аматорсько-
го ансамблю танцю «Пролі-
сок» (керівник Євдокія Зага-
зей). Найбільше вразили при-
сутніх чудовими костюмами і 
танцем «Український веселко-
вий» старша група, яка і розпо-
чала свято. Також хореографіч-
ні композиції «Рідна земля» та 
«Сонце нам сяє» у виконанні 
старшої та середньої груп. Не 
відставали і молодші, які пода-
рували глядачам «Танець ово-
чів» і «Козацькі пригоди». 

Порадувала глядачів сцен-
ка у виконанні  учнів 7 і 9 кла-
сів «Пан Гарбуз», яку підго-
тувала організатор, сцена-
рист свята Ілона Савчук. А 
роль пана Гарбуза виконав 
дев’ятикласник Саша Кози-
ра. Музичний керівник Мирос-
лава Медвідь спільно з учня-
ми підготувала різноманіт-
ні пісенні номери. Особливо 
запам’яталися вони у  вико-
нанні Колі Чемериса та Володі 
Хом’яка. Свою творчість пода-
рував односельцям і місцевий 
поет Сергій Пахлан, який на-
писав вірші саме до свята.

Хвилини хорошого на-
строю та багато позитивних 

емоцій ми отримали від висту-
пу вокального ансамблю «Лю-
бисток» (керівник Тетяна Хіль-
чук), учасниками якого є міс-
цеві жінки. Треба щиро подя-
кувати за їх труд, бо ж у кожної 
- сім’я і господарство, все тре-
ба доглянути, а вечорами бігти 
на репетицію, бути допізна, го-
туватися, щоб отак, від щирого 
серця, веселити глядачів.

Продовженням свята ста-
ли представлення кожної з ву-
лиць. Першими продемонстру-
вали свої таланти жителі Лі-
совиків і Лаврини – Оксана 
Мандрика і Коля Чемерис піс-
нею «Із сиром пироги», а се-
микласник Назар Панчук за-
грав на баяні «Циганочку», 
порадувавши  усіх і, насампе-
ред, маму. Вулицю Кінечну з 
особливим старанням пред-
ставляли трирічні малюки із 
пісенно-танцювальною ком-

позицією «Зарядка». Автор-
ську пісню заспівала Марга-
рита Мусій. Честь вулиць На-
бережної та Бреги захищав 
дует «Баби-грім» у складі Оле-
сі Луцишиної і Софійки Хом’як. 
А гурт у складі сім’ї Горохов-

ських, сусідів з вулиць Історич-
ної та Сільської виконали піс-
ню «А я собі звуся Маруся» та 
«Коломийки».

Глядачі протягом усьо-
го дійства веселилися, беручи 
участь у конкурсах, у яких їм 
доводилось і гарбузи переко-
чувати, і загадки відгадувати, і 
вправи спортивні виконувати, 
і кухарські здібності проявля-
ти. Навіть  80-річний Максим 
Нечипорук ліпив вареники.

Традиційно усіх частували 
гарбузовою кашею, пампуш-
ками, запіканками та різни-
ми солодощами. Тому до свята 
долучилися вправні господині 
з кожної вулиці: Оксана Ман-
дрика, Галина Чорна, Надія Гу-
сарчук, Леся Тарасюк. Не обі-

йшлося і без солодкої ярмарки, 
яку підготували учні разом зі 
своїми матусями.

Від імені організаторів дя-
кую усім, хто був у цей день 
в стінах школи, де уже вп’яте 
проводиться свято гарбузової 
каші. Щире спасибі і студенту 
Кременецького коледжу Юрію 
Хільчуку за озвучення дій-
ства, Марійці Швед за чудове 
оформлення сцени. Особлива 
подяка автору ідеї  проведен-
ня такого різнобарвного свята 
і головному  організатору – ди-
ректору  місцевої  школи Лідії 
Воробець.

Галина БРЕГА,  
вчитель-пенсіонер.
Збаразький район.

Пан Гарбуз в недільну днину
Просить  всіх Вас на гостину!
Чекає він в обідній порі
Всіх на шкільному дворі.
То ж не гайтесь, йдіть до нас--
Веселитися ж бо час!

Гарбуз  дарує  довголіття  не  на  одне — 
                    на  два  століття…

Їжте і не хворійте
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УТ-1
06.30,07.00,07.30,08.00,08.30 Новини.
06.35 Хочу все знати.
06.45,07.45 Гiсть студiї.
07.20,08.20 Тема дня.
07.25 Країна on-line.
09.00 Пiдсумки тижня.
09.50 Полiттеатр.
10.10 Без цензури.
10.35,16.10 Т/с “Таємниця старого мосту”.
11.20 Нехай Вам буде кольорово!
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,17.55,21.30 Дiловий свiт.
12.25,12.55,13.50,15.35 Погода.
12.30 Як це?
13.00 Хто в домi хазяїн?
13.20 Контрольна робота.
13.55 Право на захист.
14.30 Темний силует.
14.40 Вiкно до Америки.
15.15 Euronews.
15.30 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Книга.ua.
16.50 Т/с “Iз життя капiтана Черняєва”.
17.40 Агро-News.
18.40 Фiнансова перспектива.
18.50 Сiльрада.
19.10 Фестиваль гумору “Умора”.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.40 Свiт спорту.
21.45 Хiти ХХ столiття.
23.25 Фестиваль православного кiно “По-

кров”.

Êаíаë “1+1”
07.00,08.00,09.00,19.30,23.50 “ТСН”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
10.45 Комедiя “Джентльмени удачi”.
12.35 Мелодрама “Дiти Водолiя”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Любов та покарання”.
20.15,21.20 Комедiя “Свати 6”.
22.30,05.00 “Грошi”.
00.05,03.25 Комедiя “Дев`яносто дев`ять 

франкiв”. (2 категорiя).

Iíòåр
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,17.5

0 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10,12.20 Т/с “Поки живу, люблю”.
13.45 “Судовi справи”.
14.40 “Сiмейний суд”.
15.40 “Чекай на мене”.
18.00,04.05 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Дельта”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Петро Лещенко”.
23.40 Т/с “Грiм”.

ICTV
06.25 Т/с “Таксi”.
06.50 Т/с “Леся+Рома”.
07.35 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини. Пiдсумки з К. 

Стогнiєм.
10.10 Анекдоти по-українськи.
10.20 Т/с “Диверсант”, 1 i 2 с.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Диверсант”.
15.25 Т/с “Диверсант. Кiнець вiйни”, 1-3 с.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с “Морськi дияволи”.
22.10 Четверта башта.
23.10,03.10 Свобода слова.

ÑТБ
06.30,16.00 “Усе буде добре!”
08.15,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
09.50 “Зоряне життя. Окiльцювати хо-

лостяка”.
10.45 Х/ф “Вiд серця до серця”.
12.45 “Битва екстрасенсiв. Чоловiки про-

ти жiнок”.
15.00 “Звана вечеря”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.15 “Куб 4”.
22.25 “Детектор брехнi 4”.
23.55 “Один за всiх”.

Íоâèé êаíаë
07.00,07.35,08.35 Пiдйом.
09.00 Х/ф “Денна варта”.
11.55,17.55,20.00 Т/с “Воронiни”.
13.25,14.35 Kids` Time.
14.50 Т/с “Друзi”.
16.00 Т/с “Двi дiвчини на мiлинi”.
16.55,00.40 Т/с “Бальзакiвський вiк”.
19.00,00.30 Репортер.
19.20 Абзац!
21.00 Т/с “Останнiй iз Магiкян”.
22.00 Т/с “До смертi красива”.
23.00 Пойа, якщо зможеш.

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

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

07.40 Автопiлот-новини.
08.45 Трансмiсiя-новини.
09.35,16.35 Машина часу.
10.35,17.35,00.35 В кабiнетах.
11.35 Дорогi депутати.
12.35 Новинометр.
13.35,14.35 5 елемент.
15.35 Новини Київщини.
18.35 Територiя закону.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.20 Час новин, 2 блок.
20.00,01.15,01.35,05.00,05.35 Час. Пiдсумки 

дня.
21.40,03.00,04.00 Час-Тайм.
22.10 Податковий щоденник.
23.25 Crime News.

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.00,09.00,17.00,19.00,03.55 Подiї.
07.30 Щиросерде зiзнання.
08.00 Т/с “Подружжя”.
09.10 Т/с “Не йди”.
13.10 Люблю! Чекаю!
14.10,17.20,22.00 Т/с “Слiд”.
16.00,04.55 Критична точка.
18.00 Т/с “Поцiлунок! Нова iсторiя”.
19.20,04.15 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Карпов 2”, 1 i 2 с.
23.30 Х/ф “Перевiзник 3”. (2 категорiя). 

Ê1
07.30 М/ф.
10.50 Х/ф “Спайдервiк: Хронiки”.
12.25 “Велика рiзниця”.
13.25 “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 “Спочатку кохання, потiм 

весiлля”. (2 категорiя).
23.50 Х/ф “Пропащий 2”.

ÍТÍ
07.10 Х/ф “Каїр-2” викликає “Альфу”.
08.35,02.50 “Агенти впливу”.
09.30 “Правда життя. Професiйнi байки 

рибалок”.
10.00 Х/ф “Акцiя”.
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 9”.
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 особли-

вих справ”. (2 категорiя). 

ТÅТ
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 Любов з майбутнього.
19.00 Моду народу.
20.00 Вiталька.
21.00 Країна У.
22.05 IНародний артист.
22.35 Русо туристо.
23.05 Дурнєв+1.
23.45 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).

ТÂi
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.
12.20,15.20,19.35 Арт дозор.

12.25,15.25,19.30 Базар_IТ.
12.40,15.40 Ранковi курасани. Краще!
13.00 Aрт City.
13.30,16.30,19.00,03.00 Особлива думка.
20.00,23.00 Сьогоднi про головне.
22.00,02.00 Знак оклику з А. Шевченко.

Тоíiñ
07.00,05.00 “Ранковий еспресо”.
09.00 Земля - потужнiсть планети.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Аферисти. Особистий досвiд.
12.45 “Таке спортивне життя. Олександр 

Усик”.
13.35 “Будь у курсi!”
14.15 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. Олег 

Басилашвiлi, ч. 1.
20.00 Засекречена любов.
21.35 Микола Валуєв. Красень i чудо-

висько.
22.45 Братство бомби.
00.30 Т/с “Ескорт агентство”. (3 категорiя).

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
04.00,08.00,11.00,14.00,23.00,02.00 Но-

вини.
08.15 “Контрольна закупiвля”.
08.45 “Жити здорово!” (12+).
09.55 “Модний вирок”.
11.15 “Час обiдати!”
12.00 “Доброго здоров`ячка!” (12+).
12.45 “Iстина десь поряд”. (16+).
13.00 Iншi новини.
13.25 Т/с “Хатня робiтниця”. (16+).
14.15 “Найкращий чоловiк”. (16+).
15.10 “У наш час”. (12+).
16.00 “Наодинцi з усiма”. (16+).
17.00 Вечiрнi новини.
17.50 “Давай одружимося!” (16+).
18.50 “Хай говорять”. (16+).
20.00 “Час”.
20.30 Т/с “Станиця”. (16+).
22.30 “Вечiрнiй Ургант”. (16+).
23.10 “Познер”. (16+)

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

коштовний торт в мишоловцi”. “Чу-
жий спадкоємець”.

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 вер-

дикт”.

16.40 “Справа лiкарiв”.
18.30,02.25 “Прокурорська перевiрка”.
19.35,03.35 “Говоримо i показуємо”.
20.25 Т/с “Карпов 2”. “Хибний слiд”. “До-

помога”.
22.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.40 Т/с “Ментовськi вiйни 7”. “Кара-

тель”, 1 i 2 с.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
06.50 Т/с “Слiдчi 3”.
11.00 Х/ф “Сорок”.
12.45 Т/с “Крiт 2”.
19.00 Т/с “Лiнiйний вiддiл”. (2 категорiя).
21.00 “Новини 2+2”.
21.25 “ДжеДАI”.
22.00 Х/ф “Казино “Рояль”. (2 категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
06.30,12.30 Комедiя “На кого Бог по-

шле”. (16+).
07.55,13.55 Комедiя “Барбос в гостях у 

Бобика”.
08.30,14.30 Детектив “Коло”. (6+).
10.30,16.30 Мелодрама “З тих пiр, як ми 

разом”. (12+).
18.30,00.30 Х/ф “Ярославна, королева 

Францiї”. (6+).
20.30,02.30 Х/ф “Мiсiя в Кабулi”. (12+).
22.45,04.45 Мелодрама “Двоє в новому 

домi”. (6+).

ªâроñïорò
09.30 Мотоспортивний вiкенд.
09.45,18.00,01.00 Велоспорт. Тур Пекiна. 

Етап 4.
11.45 Тенiс. Матс-пойнт. Журнал.
12.15 Тенiс. WTA. Лiнц (Австрiя). Фiнал.
14.00,19.00 Тенiс. WTA. Люксембург. 

День 1.
21.45 Оце так!
22.00 Про рестлiнг. Огляд WWE.
22.30 Про рестлiнг. Вiнтажна колекцiя. 

США.
23.30 Велоспорт. Париж-Тур. Одноденнi 

перегони.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
08.00,14.00,19.00 Новини.
08.10 Лiга чемпiонiв. “Баварiя” - ЦСКА.
10.10 Чемпiонат Англiї. “Лiверпуль” - 

“Крiстал Пелас”.
12.00 Лiга чемпiонiв. “Ман. Юнайтед” - 

“Байєр”.
14.10 “Журнал Лiги чемпiонiв”.
14.40 Чемпiонат Iспанiї. “Вiльярреал” - 

“Гранада”.
16.30 Лiга чемпiонiв. “Атлетiко” - “Зенiт”.
18.30 “Bundesliga Special”. Юлiан Драк-

слер.
19.10 Чемпiонат Нiмеччини. “Фрайбург” - 

“Айнтрахт” (Фр.)
21.00,06.55 “Три репортери”. Гонзо-

програма. Ростов-на-Дону.
22.10 Чемпiонат Iталiї. “Iнтер” - “Рома”.
23.55 Чемпiонат Англiї. “Норвiч” - “Челсi”.

УТ-1
06.30,07.00,07.30,08.00,08.30 Новини.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25,20.55 Офiцiйна хронiка.
09.40,16.35 Т/с “Таємниця старого 

мосту”.
10.25 Т/с “Москва. Три вокзали”.
11.20 Нехай Вам буде кольорово!
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.50,21.30 Дiловий свiт.
12.30 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
12.50 Кордон держави.
13.05 Шеф-кухар країни.
13.55 Х/ф “Батальйони просять вог-

ню”, 1 с.
15.15 Euronews.
15.30 Дiловий свiт. Агросектор.
15.45 Крок до зiрок.
17.25 Т/с “Iз життя капiтана Черняєва”.
18.40 Фiнансова перспектива.
19.10 Останнє попередження.
19.30 Формула захисту.
19.40 Концертна програма О. Пєскова.
21.40 Свiт спорту.
21.45 Ювiлейний концерт О. Малiнiна.
23.25 Х/ф “Бомж”, 10 с.

Êаíаë “1+1”
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,00.00 

“ТСН”.
06.45,07.10,08.10 “Снiданок з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
11.20,04.55 “Росiйськi сiмейнi драми”.
12.30,13.30,03.00 Т/с “Пильна робота”.
14.30,15.35,20.15,21.20 Комедiя “Сва-

ти 6”.
16.45,04.30 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Любов та покарання”.
22.30 “Мiняю жiнку 8”.

Iíòåр
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,17.

50 Новини.
07 .10 ,07 .35 ,08 .10 ,08 .35 “Ранок з 

Iнтером”.
09.10,20.30 Т/с “Петро Лещенко”.
11.25,12.20 Д/с “Слiдство вели...” з Л. 

Каневським”.
13.50 “Судовi справи”.
14.45 “Сiмейний суд”.
15.45 “Давай одружимося в Українi”.
16.45 Т/с “Хатня робiтниця”.
18.00,03.40 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.30,00.00 “Шустер Live”.
22.00 Футбол. Збiрна Сан-Марiно - 

збiрна України.

ICTV
06.35 Т/с “Леся+Рома”.
07.20 Головна програма.
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.
1 3 . 1 5 , 2 2 . 1 0  Т/с  “Прокурорс ь ка 

перевiрка”.
14.40,20.10 Т/с “Морськi дияволи”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.20 Х/ф “Блейд. Трiйця”. (2 категорiя).

ÑТБ
06.05,16.00 “Усе буде добре!”
07.45,18.20 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
09.40 Х/ф “Iдеальна дружина”.
11.45 Х/ф “Мiльйонер”.
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”.

Íоâèé êаíаë
07.00,07.35,08.35 Пiдйом.
09.00 Т/с “Щасливi разом”.
11.00,17.55,20.00 Т/с “Воронiни”.
13.25,14.30 Kids` Time.
14.50 Т/с “Друзi”.
15.50 Т/с “Двi дiвчини на мiлинi”.
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 êаíаë
06.30,07.30,08.30,09.30,10.30,11.30,12.

30,13.30,14.30,15.30,16.30,17.30,1
8.30,18.55,22.30,23.30,00.30,02.30
,03.30,04.30,05.30 Час. Важливо.

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

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.00,09.00,17.00,19.00,03.20 Подiї.
07.30,15.25 Щиросерде зiзнання.
08.00 Т/с “Подружжя”.
09.10,13.10,17.20,22.00 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Карпов 2”, 1 i 2 с.
12.00 “Хай говорять. Двi вдови Валерiя 

Золотухiна”.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Поцiлунок! Нова iсторiя”.
19.20,03.40 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Карпов 2”, 3 i 4 с.
23.45 Т/с “Випадковий свiдок”, 1 i 2 с. 

Ê1
07.30 М/ф.
10.00,01.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
11.50,19.00 “Орел i решка”.
12.50,02.20 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”.

ÍТÍ
06.35 Х/ф “Командир щасливої “Щуки”.
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 9”.
14.50,17.00 Т/с “УГРО 4”.
16.45,19.00,01.20,05.00 “Свiдок”.
21.30 Т/с “Елементарно”. (2 категорiя).
22.30 Т/с “CSI: Маямi 10”. (2 категорiя).
23.30 Т/с “Забутi”. (2 категорiя).

ТÅТ
07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/с “Шоу Гарфiлда”.
09.00,16.00 Т/с “Маленькi таємницi”.
11.00 Т/с “Та, що говорить з приви-

дами”.
12.50 Косметичний ремонт.
13.55 Богиня шопiнгу.
18.00 Любов з майбутнього.
19.00 Моду народу.
20.00 Вiталька.
21.00 Країна У.
22.05 IНародний артист.
22.35 Русо туристо.
23.20 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).

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

Сьогоднi.
07.00 Ранковi курасани.
10.00 Aрт City.
10.30 Приватнi новини.

11.00,17.00 Навколо свiту.
12.20,15.20,19.35 Арт дозор.
12.25,15.25,19.30 Базар_IТ.
12.40,15.40 Ранковi курасани. Краще!
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.

Тоíiñ
07.00,05.00 “Ранковий еспресо”.
09.00,20.00 Засекречена любов.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Микола Валуєв. Красень i чудо-

висько.
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. Олег 

Басилашвiлi, ч. 2.
21.35 Дочка матерi. Крiстiна Орбакайте.
00.30 Т/с “Ескорт агентство”. (3 

категорiя).

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
04.00,08.00,11.00,14.00,02.00 Новини.
06.35 “Курбан-Байрам”. Трансляцiя з 

Уфимської соборної мечетi.
08.15 “Контрольна закупiвля”.
08.45 “Жити здорово!” (12+).
09.55 “Модний вирок”.
11.15 “Час обiдати!”
12.00 “Доброго здоров`ячка!” (12+).
12.45 “Iстина десь поряд”. (16+).
13.00 Iншi новини.
13.25 Т/с “Хатня робiтниця”. (16+).
14.15 “Найкращий чоловiк”. (16+).
15.10 “У наш час”. (12+).
16.00 “Наодинцi з усiма”. (16+).
17.00 Вечiрнi новини.
17.50 “Давай одружимося!” (16+).
18.50 “Хай говорять”. (16+).
20.00 Футбол. Вiдбiрковий матч ЧC 2014. 

Збiрна Азербайджану - збiрна 
Росiї. Прямий ефiр iз Баку. У 
перервi: “Час”.

22.00 “Вечiрнiй Ургант”. (16+).
22.30 “Свобода i справедливiсть”. (18+)

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

“Третiй талiсман”. “Астроном”.
09.00,12.00,15.00,18.00 Сьогоднi.
09.25 “Кулiнарний двобiй”.
10.25 Росiйська начинка.
11.00 Т/с “Слiд саламандри”, 1 с.
12.35 “До суду”.
13.35 Суд присяжних.
14.35,17.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
15.30 “Суд присяжних. Остаточний вер-

дикт”.
16.40 “Справа лiкарiв”.

18.30 “Прокурорська перевiрка”.
19.35 “Говоримо i показуємо”.
20.25 Т/с “Карпов 2”. “Хороший бать-

ко”. “Погром”.
22.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.40 Т/с “Ментовськi вiйни 7”. “Кара-

тель”, 3 i 4 с.

Êаíаë «2+2»
06.55 Т/с “Слiдчi 3”.
09.00,21.00 “Новини 2+2”.
09.25,21.25 “ДжеДАI”.
10.00 “Шалене вiдео по-українськи”.
12.15 “Облом UA”.
14.00 Х/ф “Безсмертний гарнiзон”.
16.10 Д/ф “Броня Росiї”.
17.00 Х/ф “Справжнє правосуддя 2. 

Помста”.
19.00 Т/с “Лiнiйний вiддiл”. (2 категорiя).
22.00 Х/ф “Зорянi ворота: Ковчег 

iстини”.

Íаøå óëþáëåíå êiíо
06.30,12.30 Х/ф “Ярославна, королева 

Францiї”. (6+).
08.30,14.30 Х/ф “Мiсiя в Кабулi”. (12+).
10.45,16.45 Мелодрама “Двоє в новому 

домi”. (6+).
18.30 Кiноповiсть “Солдати”. (12+).
20.30 Х/ф “Друзi i роки”. (12+).
22.50 Комедiя “Каїн ХVIII”. (6+).
00.30 Х/ф “Їжачок”

ªâроñïорò
09.30 Велоспорт. Тур Пекiна. Етап 4.
09.45,18.00 Велоспорт. Тур Пекiна. 

Етап 5.
11.45 Тенiс. WTA. Люксембург. День 1.
14.00 Тенiс. WTA. Люксембург. День 2.
19.30 Футбол. Вiдбiрковий матч ЧЄ се-

ред гравцiв до 21 року. Нiмеччина 
- Фарерськi острови.

21.30 Бокс. Бiй за iнтерконтинентальний 
титул за версiєю WBO.

23.30 Оце так!
23.40 GTA. Наступний рiвень. Автоспор-

тивний журнал.
23.55 На шляху до WSOPE. Журнал.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
08.00,14.00,19.00 Новини.
08 .10 Л i га  чемп iон iв .  “Напол i”  - 

“Боруссiя” (Дор.)
10.10 Чемпiонат Англiї. “Ман. Сiтi” - 

“Евертон”.
12.00 Лiга чемпiонiв. “Челсi” - “Базель”.
14.10,23.50 “Три репортери”. Гонзо-

програма. Ростов-на-Дону.
15.20 Чемпiонат Нiмеччини. “Байєр” - 

“Баварiя”.
17.10 Чемпiонат Iспанiї. “Леванте” - 

“Реал”.
19.10 Чемпiонат Iспанiї. “Малага” - “Оса-

суна”.
21.00 “Тисяча й один гол”.
22.00 Чемпiонат Нiмеччини. “Боруссiя” 

(Мен.) - “Боруссiя” (Дор.)

Поíåдіëоê

Âіâòороê

14 жовтня

15 жовтня
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УТ-1
06.30,07.00,07.30,08.00,08.30 Новини.
06.35 Хочу все знати.
06.45,07.45 Гiсть студiї.
07.20,08.20 Тема дня.
07.25 Країна on-line.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25,20.55 Офiцiйна хронiка.
09.30 Уряд на зв`язку з громадянами.
10.15,11.05,12.35,13.10,22.40 Погода.
10.20 Т/с “Москва. Три вокзали”.
11.10 Д/ф “Свiт Максима”.
12.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.30 Дiловий свiт.
12.25 Формула захисту.
12.40 Свiтло.
13.15 Не вiр худому кухарю.
13.40 Х/ф “Батальйони просять вог-

ню”, 2 с.
14.55 Дiловий свiт. Агросектор.
15.00 Парламентськi слухання у Верховнiй 

Радi України.
18.05 Про головне.
18.35 Фiнансова перспектива.
19.05 Фестиваль гумору “Умора”.
20.50 Мегалот.
21.40 Свiт спорту.
21.50 Дорослi iгри.
23.25 Х/ф “Бомж”, 11 с.

Êаíаë “1+1”
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23.50,03.0

0 “ТСН”.
06.45,07.10,08.10 “Снiданок з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
11.25 “Росiйськi сiмейнi драми”.
12.30,13.30 Т/с “Пильна робота”.
14.30,15.35,20.15,21.25 Комедiя “Свати 6”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Любов та покарання”.
22.30,05.00 “Територiя обману”.
00.05 “Тачки 2”.

Iíòåр
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,17.5

0 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10,20.30 Т/с “Петро Лещенко”.
11.25,12.20 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
13.50 “Судовi справи”.
14.45 “Сiмейний суд”.
15.45 “Давай одружимося в Українi”.
16.45 Т/с “Хатня робiтниця”.
18.00,03.15 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
22.35 Т/с “Грiм”.

ICTV
06.30 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 “Золото дурнiв”.
01.40 Стоп-10.

ÑТБ
06.40,16.00 “Усе буде добре!”
08.20,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
10.00 “Зоряне життя. Дiти багатих теж 

плачуть”.
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”.
02.00 Т/с “Доктор Хаус”.

Íоâèé êаíаë
07.30,08.30,19.55,00.10 Погода.
09.00 Т/с “Щасливi разом”.
11.00,17.55,20.00 Т/с “Воронiни”.
13.20,14.25 Kids` Time.
15.00 Т/с “Друзi”.
16.00 Т/с “Двi дiвчини на мiлинi”.
16.55,00.15 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 êаíаë
06.30,07.30,08.30,09.30,10.30,11.30,12.30,

13.30,14.30,15.30,16.30,17.30,18.30,
22.30,23.30,00.30,01.30,02.30,03.30,
04.30,05.30 Час. Важливо.

07.40 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.
08.55,16.10 Погода у свiтi.
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.

Êаíаë «Уêра¿íа»
05.10 Х/ф “Готель для Попелюшки”.
07.00,09.00,17.00,19.00,03.15 Подiї.

07.30,15.25 Щиросерде зiзнання.
08.00 Т/с “Подружжя”.
09.10,13.10,17.20,22.00 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Карпов 2”, 3 i 4 с.
12.00 “Хай говорять. Помста коханки”.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Поцiлунок! Нова iсторiя”.
19.20,03.35 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Карпов 2”, 5 i 6 с.
23.40 Т/с “Випадковий свiдок”, 3 i 4 с.
01.30 Х/ф “Цькування”. (2 категорiя).
04.15 “Хай говорять”.
05.05 Срiбний апельсин. 

Ê1
07.30 М/ф.
10.00,01.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
11.50,19.00 “Орел i решка”.
12.50,02.20 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”.

ÍТÍ
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 

9”.
14.50,17.00 Т/с “УГРО 4”.
16.45,19.00,01.20,03.30 “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 осо-

бливих справ”. (2 категорiя).

ТÅТ
07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/с “Шоу Гарфiлда”.
09.00,16.00 Т/с “Маленькi таємницi”.
11.00 Т/с “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.
22.05 IНародний артист.
22.35 Русо туристо.
23.20 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).

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

Сьогоднi.
07.00 Ранковi курасани.
10.00 Приватнi новини.
10.30 ЖИВЯком.
11.00,17.00 Навколо свiту.
12.20,15.20,19.35 Арт дозор.

12.25,15.25,19.30 Базар_IТ.
12.40,15.40 Ранковi курасани. Краще!
13.00 World Stories. Мiжнароднi корес-

понденти.
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.

Тоíiñ
07.00,05.00 “Ранковий еспресо”.
09.00,20.00 Засекречена любов.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Дочка матерi. Крiстiна Орбакайте.
12.45 “Соцiальний статус: ваша пенсiя”.
13.15 “Цивiлiзацiя Incognita”.
14.00 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. Олег 

Басилашвiлi, ч. 3.
21.35 Людмила Зикiна. Як не любити менi 

цю землю...
22.45 Ясновидицi.

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
04.00,08.00,11.00,14.00,23.00,02.00 Но-

вини.
08.15,03.20 “Контрольна закупiвля”.
08.45 “Жити здорово!” (12+).
09.55 “Модний вирок”.
11.15 “Час обiдати!”
12.00 “Доброго здоров`ячка!” (12+).
12.45 “Iстина десь поряд”. (16+).
13.00 Iншi новини.
13.25 Т/с “Хатня робiтниця”. (16+).
14.15 “Найкращий чоловiк”. (16+).
15.10 “У наш час”. (12+).
16.00 “Наодинцi з усiма”. (16+).
17.00 Вечiрнi новини.
17.50 “Давай одружимося!” (16+).
18.50 “Хай говорять”. (16+).
20.00 “Час”.
20.30 Т/с “Станиця”. (16+).
22.30 “Вечiрнiй Ургант”. (16+).
23.10 “Полiтика”. (18+)

ÍТÂ-Ñâiò
09.00,12.00,15.00,18.00 Сьогоднi.
09.25 Квартирне питання.
10.30 “Поїдемо, поїмо!”
11.00 Т/с “Слiд саламандри”, 2 с.
12.35 “До суду”.
13.35 Суд присяжних.
14.35,17.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
15.30 “Суд присяжних. Остаточний вер-

дикт”.
16.40 “Справа лiкарiв”.
18.30,03.20 “Прокурорська перевiрка”.
19.35 “Говоримо i показуємо”.
20.25 Т/с “Карпов 2”. “Чуже життя”. 

“Маскарад”.
22.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.40 Т/с “Ментовськi вiйни 7”. “Перего-

ни на виживання”, 1 i 2 с.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.00 Т/с “Слiдчi 3”.
09.00,21.00 “Новини 2+2”.
09.25,21.25 “ДжеДАI”.
10.00 “Шалене вiдео по-українськи”.
12.15 “Облом UA”.
14.00 Х/ф “Сашка”.
15.55 Д/ф “Крила Росiї”.
17.00 Х/ф “Справжнє правосуддя 2. Схо-

ванка”.
19.00 Т/с “Лiнiйний вiддiл”. (2 категорiя).
22.00 Х/ф “Ретроград”.

Íаøå óëþáëåíå êiíо
09.00,14.30 Х/ф “Друзi i роки”. (12+).
11.30 Х/ф “Їжачок”.
12.30 Кiноповiсть “Солдати”. (12+).
16.50 Комедiя “Каїн ХVIII”. (6+).
18.30,00.30 Мелодрама “Незакiнчена 

повiсть”.
20.30,02.30 Х/ф “Русь початкова”. (12+).
23.00,05.00 Кiноповiсть “У небi “Нiчнi 

вiдьми”. (12+).

ªâроñïорò
09.30,10.15,11.15 Футбол. ЧC 2014. 

Квалiфiкацiйний матч.
12.00,22.00 Футбол. Бразилеманiя. Жур-

нал.
12.15 Футбол. Вiдбiрковий матч ЧЄ се-

ред гравцiв до 21 року. Нiмеччина 
- Фарерськi острови.

13.15 Тенiс. WTA. Люксембург. День 2.
14.00 Тенiс. WTA. Люксембург. День 3.
18.00 Футбол. Лiга Чемпiонiв. Жiнки. 

1/16 фiналу. Матч у вiдповiдь. 
Вольфсбург (Нiмеччина) - Пярну 
(Естонiя).

20.00,00.10 Футбол. Лiга Чемпiонiв. Жiнки. 
1/16 фiналу. Матч у вiдповiдь. 
Турбiн Потсдам (Нiмеччина) - МТК 
Хунгарiя (Угорщина).

22.15 Вибране по середах. Журнал.
22.20 Новини кiнного спорту.
22.25 Гольф. USPGA. Frys.Com Open.
23.25 Гольф. Європейський тур. Португалiя 

Мастерс.
23.55 Новини гольфу.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
09.00,16.00 “Три репортери”. Гонзо-

програма. Ростов-на-Дону.
10.10 Чемпiонат Нiмеччини. “Ганновер” 

- “Герта”.
12.00 Лiга чемпiонiв. “Арсенал” - “Наполi”.
14.00,19.00 Новини.
14.10 2 Бундеслiга. “Карлсруе” - “Кельн”.
17.10 Чемпiонат Iспанiї. “Атлетiко” - “Сель-

та”.
19.10 Чемпiонат Iталiї. “Ювентус” - “Мiлан”.
21.00,06.45 “Три репортери”. Гонзо-

програма. Краснодар.
22.15 “Свiт англiйської прем`єр-лiги”.
22.45 Лiга чемпiонiв. “Зенiт” - “Аустрiя”.

УТ-1
06.30,07.00,07.30,08.00,08.30 Новини.
06.35 Хочу все знати.
06.45,07.45 Гiсть студiї.
07.20 Ера будiвництва.
07.25 Країна on-line.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25,20.55 Офiцiйна хронiка.
09.40,16.25 Т/с “Таємниця старого мосту”.
10.20 Т/с “Москва. Три вокзали”.
11.10,12.25,15.30 Погода.
11.20 Нехай Вам буде кольорово!
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.50,21.30 Дiловий свiт.
12.30 Х/ф “Батальйони просять вогню”, 

3 i 4 с.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Українська пiсня.
17.10 Т/с “Вiчний поклик”.
18.40 Фiнансова перспектива.
19.10 Останнє попередження.
19.30 Про головне.
19.50 “Надвечiр`я”.
21.40 Свiт спорту.
21.45 Концертна програма О. Малiнiна “Де-

сятий бал”.
23.25 Х/ф “Бомж”, 12 с.

Êаíаë “1+1”
06.05,07.00,08.00,09.00,00.20 “ТСН”.
06.45,07.10,08.10 “Снiданок з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
11.25,05.00 “Росiйськi сiмейнi драми”.
12.30,13.30,02.10 Т/с “Пильна робота”.
14.30,15.35,20.15,21.25 Комедiя “Свати 6”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Любов та покарання”.
19.30 “Телевiзiйна Служба Новин”.
22.30 “Кохання без кордонiв”.

Iíòåр
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,17.5

0 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10,20.30 Т/с “Петро Лещенко”.
11.25,12.20 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
13.50 “Судовi справи”.
14.45 “Сiмейний суд”.
15.45 “Давай одружимося в Українi”.
16.45 Т/с “Хатня робiтниця”.
18.00,03.10 “Стосується кожного”.
19.00,04.05 Т/с “Дельта”.
20.00 “Подробицi”.

ICTV
06.35 Т/с “Таксi”.
07.00 Т/с “Леся+Рома”.
07.45 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.25 Надзвичайнi новини.
10.10,13.00 Анекдоти по-українськи.

10.30,16.40 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 “Няньки”

ÑТБ
06.40,16.00 “Усе буде добре!”
08.20,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
10.00 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.
13.55 “Битва екстрасенсiв”.
15.00 “Звана вечеря”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.00,22.40 “Зваженi i щасливi 3”.
01.00 Т/с “Доктор Хаус”.

Íоâèé êаíаë
07.00,07.35,08.35 Пiдйом.
09.00 Т/с “Щасливi разом”.
11.00,17.55,20.00 Т/с “Воронiни”.
13.20,14.25 Kids` Time.
15.00 Т/с “Друзi”.
16.00 Т/с “Двi дiвчини на мiлинi”.
16.55,00.15 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 êаíаë
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,

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

07.15,08.15,19.45,22.45,23.35,03.15,06.15 
Тема/Хронiка дня.

07.20 Час економiки.
07.40 Автопiлот-новини.
07.45,18.20,23.40,00.20,06.20 Час спорту.
07.55,09.10,13.10 Погода на курортах.
08.35 Драйв-новини.
08.45 Трансмiсiя-новини.
08.55,16.10 Погода у свiтi.
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 Час-Тайм.
22.10 Реальний сектор.
23.25 Crime News.

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.00,09.00,17.00,19.00,03.10 Подiї.
07.30,15.25 Щиросерде зiзнання.
08.00 Т/с “Подружжя”.
09.10,13.10,17.20,22.00 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Карпов 2”, 5 i 6 с.
12.00 “Хай говорять. Помилка молодостi”.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Поцiлунок! Нова iсторiя”.
19.20,03.30 “Говорить Україна”.

20.00 Т/с “Карпов 2”, 7 i 8 с.
23.40 Т/с “Випадковий свiдок”, 5 i 6 с.

Ê1
07.30 М/ф.
10.00,01.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
11.50,19.00 “Орел i решка”.
12.50,01.40 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”.

ÍТÍ
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 

9”.
16.45,19.00,01.20,03.30 “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 осо-

бливих справ”. (2 категорiя).

ТÅТ
07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/с “Шоу Гарфiлда”.
09.00,16.00 Т/с “Маленькi таємницi”.
11.00 Т/с “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.
22.05 IНародний артист.
22.35 Русо туристо.
23.20 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).

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

Сьогоднi.
07.00 Ранковi курасани.
10.00 ЖИВЯком.
10.30 Дев`ять мiсяцiв.
11.00,17.00 Навколо свiту.
12.20,15.20,19.35 Арт дозор.
12.25,15.25,19.30 Базар_IТ.
12.40,15.40 Ранковi курасани. Краще!
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.

Тоíiñ
07.00,05.00 “Ранковий еспресо”.
09.00,20.00 Засекречена любов.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”

11.15 Людмила Зикiна. Як не любити менi 
цю землю...

12.45 “Алло, адвокат!”
13.15 “Щоденник для батькiв”.
14.00 Ясновидицi.
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. Отар 

Кушанашвiлi, ч. 1.
21.35 Останнiй жарт Григорiя Горiна.
22.45 Стоунхендж.
00.30 Т/с “Ескорт агентство”. (3 категорiя).

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
04.00,08.00,11.00,14.00,23.00,02.00 Но-

вини.
08.15 “Контрольна закупiвля”.
08.45 “Жити здорово!” (12+).
09.55 “Модний вирок”.
11.15 “Час обiдати!”
12.00 “Доброго здоров`ячка!” (12+).
12.45 “Iстина десь поряд”. (16+).
13.00 Iншi новини.
13.25 Т/с “Хатня робiтниця”. (16+).
14.15 “Найкращий чоловiк”. (16+).
15.10 “У наш час”. (12+).
16.00 “Наодинцi з усiма”. (16+).
17.00 Вечiрнi новини.
17.50 “Давай одружимося!” (16+).
18.50 “Хай говорять”. (16+).
20.00 “Час”.
20.30 Т/с “Станиця”. (16+).
22.30 “Вечiрнiй Ургант”. (16+).
23.10 “Проти ночi”. (16+).

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

га, черепаха!” “Щастя, що попли-
ло з рук”.

09.00,12.00,15.00,18.00 Сьогоднi.
09.25 Дачна вiдповiдь.
10.30 “Медичнi таємницi”.
11.00 Т/с “Слiд саламандри”, 3 с.
12.35 “До суду”.
13.35 Суд присяжних.
14.35,17.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
15.30 “Суд присяжних. Остаточний вер-

дикт”.
16.40 “Справа лiкарiв”.
18.30,02.25 “Прокурорська перевiрка”.
19.35,03.35 “Говоримо i показуємо”.
20.25 Т/с “Карпов 2”. “Вогонь”. “Куди 

ти?”
22.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.40 Т/с “Ментовськi вiйни 7”. “Перего-

ни на виживання”, 3 i 4 с.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.00 Т/с “Слiдчi 3”.
09.00,21.00 “Новини 2+2”.
09.25,21.25 “ДжеДАI”.
10.00 “Шалене вiдео по-українськи”.
12.15 “Облом UA”.

13.50 Х/ф “Бiля небезпечної межi”.
15.50 Д/ф “Крила Росiї”.
16.55,22.00 Х/ф “Унiверсальний агент”.
18.55 Баскетбол. “Євролiга”. Будiвельник 

(Україна) - Фенербахче (Турцiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
06.30,12.30 Мелодрама “Незакiнчена 

повiсть”.
08.30,14.30 Х/ф “Русь початкова”. (12+).
11.00,17.00 Кiноповiсть “У небi “Нiчнi 

вiдьми”. (12+).
18.30,00.30 Х/ф “Пiднята цiлина”, 1 с. 

(12+).
20.30,02.30 Х/ф “Пiднята цiлина”, 2 с. 

(12+).
22.30,04.30 Х/ф “Пiднята цiлина”, 3 с. 

(12+).

ªâроñïорò
09.30 GTA. Наступний рiвень. Автоспор-

тивний журнал.
09.45 Стрiльба з лука. ЧC. Анталiя (Туреч-

чина). Огляд.
10.15 Дзюдо. Гран-прi. Алмати (Казахстан).
10.45 Тенiс. WTA. Люксембург. День 3.
13.00 Футбол. ЧC 2014. Квалiфiкацiйнi 

матчi. Огляд.
14.00 Футбол. Лiга Чемпiонiв. Жiнки. 1/16 

фiналу. Матч у вiдповiдь. Турбiн Пот-
сдам (Нiмеччина) - МТК Хунгарiя 
(Угорщина).

15.00 Футбол. Лiга Чемпiонiв. Жiнки. 
1/16 фiналу. Матч у вiдповiдь. 
Вольфсбург (Нiмеччина) - Пярну 
(Естонiя).

15.45,01.30 Футбол. ЧC серед гравцiв до 17 
рокiв. ОАЕ. Груповий етап. Бразилiя 
- Словаччина.

18.00 Футбол. ЧC серед гравцiв до 17 
рокiв. ОАЕ. Груповий етап. Уруг-
вай - Нова Зеландiя.

18.45,00.00 Футбол. ЧC серед гравцiв до 
17 рокiв. ОАЕ. Груповий етап. Кот-
д`Iвуар - Iталiя.

21.00 Тенiс. WTA. Люксембург. День 4.
23.00 Найсильнiшi люди планети. 

Чемпiонська лiга. Угорщина.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
08.00,14.00,19.00 Новини.
08.10 Лiга чемпiонiв. ЦСКА - “Вiкторiя”.
10.10 Чемпiонат Iтал i ї .  “Лацiо” - 

“Фiорентiна”.
12.00 Лiга чемпiонiв. “Ман. Сiтi” - “Баварiя”.
14.10,23.20 “Три репортери”. Гонзо-

програма. Краснодар.
15.25 Чемпiонат Iспанiї. “Барселона” - 

“Вальядолiд”.
17.10 Чемпiонат Iталiї. “Наполi” - “Лiворно”.
19.10,01.05,07.30 “Свiт англiйської 

прем`єр-лiги”.
19.40 Чемпiонат Iспанiї. “Атлетiк” - 

“Валенсiя”.
21.30 Чемпiонат Англiї. “Вест Бромвiч” - 

“Арсенал”.
00.35 “Журнал Лiги чемпiонiв”.

Ñåрåда

Чåòâåр

16 жовтня

17 жовтня
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УТ-1
06.30,07.00,07.30,08.00,08.30 Новини.
06.35 Хочу все знати.
06.45 Гiсть студiї.
07.20,07.40 Країна on-line.
08.20 Тема дня.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25 Офiцiйна хронiка.
09.40,16.20 Т/с “Таємниця старого мосту”.
10.20 Т/с “Москва. Три вокзали”.
11.20 Нехай Вам буде кольорово!
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.50,21.30 Дiловий свiт.
12.30 “Вiра. Надiя. Любов”.
13.35 Х/ф “Мир тому, хто входить”.
15.15 Euronews.
15.35 Дiловий свiт. Агросектор.
15.45 Рояль в кущах.
17.00 Т/с “Вiчний поклик”.
18.40 Фiнансова перспектива.
19.15 Фестиваль гумору “Умора”.
21.40 Фольк-music.
23.25 Українська пiсня року.

Êаíаë “1+1”
06.00,07.00,08.00,09.00,19.30,02.25 “ТСН”.
06.45,07.10,08.10 “Снiданок з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
10.40 “Кохання без кордонiв”.
12.30,13.30,03.10 Т/с “Пильна робота”.
14.30,15.35 Комедiя “Свати 6”.
16.45,04.40 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Любов та покарання”.
20.15 “Сказочная Русь”.
21.00 “Хочу в ВIА Гру”.
23.00 Комедiя “Вiйна наречених”. (2 

категорiя).

Iíòåр
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,17.5

0 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10 Т/с “Петро Лещенко”.
11.25,12.20,03.50 Д/с “Слiдство вели...” з 

Л. Каневським”.
13.50 “Судовi справи”.
14.45 “Сiмейний суд”.
15.45 “Давай одружимося в Українi”.
16.45 Т/с “Хатня робiтниця”.
18.05 Х/ф “Коли квiтне бузок”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Шустер Live”.
00.40 Х/ф “Якщо свекруха - монстр”. (2 

категорiя).

ICTV
06.20 Т/с “Таксi”.
06.50 Т/с “Леся+Рома”.
07.35 Зiрка YouTube.
08.45 Факти. Ранок.

09.15,19.25 Надзвичайнi новини.
10.10,13.00 Анекдоти по-українськи.
10.30,16.40 Т/с “Лiтєйний”.
12.45 Факти. День.
13.15,22.10 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.40,20.10 Т/с “Морськi дияволи”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.35 Максимум в Українi.

ÑТБ
06.15 Х/ф “Недiльний тато”.
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”.

Íоâèé êаíаë
07.00,07.35,08.35 Пiдйом.
09.00 Т/с “Щасливi разом”.
11.00,17.55,20.00 Т/с “Воронiни”.
13.20,14.25 Kids` Time.
14.55 Т/с “Друзi”.
15.55 Т/с “Двi дiвчини на мiлинi”.
16.55,00.15 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 êаíаë
06.30,07.30,08.30,09.30,10.30,11.30,12.30,

13.30,14.30,15.30,16.30,17.30,18.30,
22.30,00.30,01.30,02.30,03.30,04.30,
05.30 Час. Важливо.

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.

Êаíаë «Уêра¿íа»
05.20 Х/ф “Чоловiк повинен платити”.
05.25 Т/с “Випадковий свiдок”, 3 с.
07.00,09.00,17.00,19.00,02.50 Подiї.
07.30,15.25,01.40 Щиросерде зiзнання.
08.00 Т/с “Подружжя”.

09.10,13.10,17.20,22.00 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Карпов 2”, 7 i 8 с.
12.00 “Хай говорять. Пенсiйний вiк Оль-

ги Зарубiної”.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Поцiлунок! Нова iсторiя”.
19.20,03.10 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Карпов 2”, 9 i 10 с.
23.45 Т/с “Випадковий свiдок”.
03.50 Т/с “Випадковий свiдок”, 1 i 2 с. 

Ê1
07.30 М/ф.
10.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
11.50,19.00 “Орел i решка”.
12.50,01.00 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 “Велика рiзниця”.
23.45 Хi та Ха.

ÍТÍ
04.50,14.50,17.00 Т/с “УГРО 4”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Т/с “Повернення Турецького”.
13.00 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 9”.
16.45,19.00,04.00 “Свiдок”.
19.30 Т/с “Конвой PQ-17”.
23.30 “Легенди шансону”.
00.30 Х/ф “Московськi красунi”. (2 

категорiя).

ТÅТ
07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/с “Шоу Гарфiлда”.
09.00,16.00 Т/с “Маленькi таємницi”.
11.00 Т/с “Та, що говорить з привидами”.
12.50 Косметичний ремонт.
13.55 Богиня шопiнгу.
18.00 Iкона стилю.
20.30 Х/ф “Квиток на Vegas”. (2 категорiя).
22.30 Русо туристо.
23.15 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).

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

Сьогоднi.
07.00,12.40,15.40 Ранковi курасани. Краще!
10.00 Дев`ять мiсяцiв.
10.30 Автомандри.
11.00,17.00 Навколо свiту.
12.20,15.20,19.35 Арт дозор.
12.25,15.25,19.30 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.

Тоíiñ
07.00,05.00 “Ранковий еспресо”.
09.00,20.00 Засекречена любов.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Останнiй жарт Григорiя Горiна.
12.45 “Соцiальний статус: вашi права i 

пiльги”.
14.00 Стоунхендж.
15.15,21.25 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,18.55,21.30 “Погода”.
16.10,23.45 Д/с “Рiдкiсний вид”.
17.50 “Алло, адвокат!”
19.00 В гостях у Д. Гордона. Отар 

Кушанашвiлi, ч. 2.
21.35 Лев Пригунов. Джеймс Бонд Радян-

ського Союзу.
22.45 Приворотна магiя.
00.30 Т/с “Ескорт агентство”. (3 категорiя).

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
04.00,08.00,11.00,14.00 Новини.
04.10,08.15 “Контрольна закупiвля”.
08.45 “Жити здорово!” (12+).
09.55 “Модний вирок”.
11.15 “Час обiдати!”
12.00 “Доброго здоров`ячка!” (12+).
12.45 “Iстина десь поряд”. (16+).
13.00 Iншi новини.
13.25 Т/с “Хатня робiтниця”. (16+).
14.15 “Найкращий чоловiк”. (16+).
15.10 “У наш час”. (12+).
16.00 “Чекай на мене”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.50 “Людина i закон”. (16+).
18.50 Телегра “Поле чудес”. (16+).
20.00 “Час”.
20.30 “Голос”. (12+).
22.30 “Вечiрнiй Ургант”. (16+).
23.25 Драма “Фото за годину”. (18+).

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

риз”. “Профiлактика злочинiв”.
09.00,12.00,15.00,18.00 Сьогоднi.
09.25 “Очна ставка”.
10.25 Рятувальники.
11.00 Т/с “Слiд саламандри”, 4 с.
12.35 “До суду”.
13.35 Суд присяжних.
14.35,17.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
15.30 “Суд присяжних. Остаточний вер-

дикт”.
16.40 “Справа лiкарiв”.
18.35 “Прокурорська перевiрка”.
19.45 “Говоримо i показуємо”.
20.40 Т/с “Ментовськi вiйни 7”. “Межа 

зла”.
00.20 “Ти суперстар. бенефiс: Я люблю 

90-i. Пiснi крутого часу”.

Êаíаë «2+2»
07.00 Т/с “Слiдчi 3”.
09.00 “Новини 2+2”.
09.25 “ДжеДАI”.

10.00 “Шалене вiдео по-українськи”.
12.15 “Облом UA”.
13.45 Х/ф “Єдина дорога”.
15.45 Д/ф “Крила Росiї”.
16.50 ЧУ 13 Тур. Волинь - Говерла.
19.00 Т/с “Шпигуни”.

Íаøå óëþáëåíå êiíо
06.30,12.30 Х/ф “Пiднята цiлина”, 1 с. 

(12+).
08.30,14.30 Х/ф “Пiднята цiлина”, 2 с. 

(12+).
10.30,16.30 Х/ф “Пiднята цiлина”, 3 с. 

(12+).
18.30,00.30 Комедiя “Дванадцята нiч”. 

(6+).
20.30,02.30 Драма “Вiдпустка у вереснi”. 

(16+).
22.55,04.55 Мелодрама “Актриса”. (6+).

ªâроñïорò
09.30 Футбол. ЧC 2014. Квалiфiкацiйнi 

матчi. Огляд.
10.30 Тенiс. WTA. Люксембург. День 4.
13.00 Футбол. ЧC серед гравцiв до 17 

рокiв. ОАЕ. Груповий етап. Уруг-
вай - Нова Зеландiя.

14.00 Футбол. ЧC серед гравцiв до 17 
рокiв. ОАЕ. Груповий етап. Бразилiя 
- Словаччина.

15.00 Футбол. ЧC серед гравцiв до 17 
рокiв. ОАЕ. Груповий етап. Кот-
д`Iвуар - Iталiя.

15.45 Футбол. ЧC серед гравцiв до 17 
рокiв. ОАЕ. Груповий етап. Хорватiя 
- Марокко.

18.00 Футбол. ЧC серед гравцiв до 17 
рокiв. ОАЕ. Груповий етап. Тунiс - 
Венесуела.

18.45,01.30 Футбол. ЧC серед гравцiв 
до 17 рокiв. ОАЕ. Груповий етап. 
Росiя - Японiя.

21.00 Бокс. Bigger`s Better. Словаччина.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
08.00,14.00,19.00 Новини.
08.10 Чемпiонат Iталiї. “Парма” - “Сас-

суоло”.
10.00 “Bundesliga Special”. Юлiан Драк-

слер.
10.30 Чемпiонат Iталiї. “Iнтер” - “Рома”.
12.15 “Три репортери”. Гонзо-програма. 

Краснодар.
13.30 “Журнал Лiги чемпiонiв”.
14.15,20.40 “Свiт англiйської прем`єр-лiги”.
14.45 Чемпiонат Англiї. “Норвiч” - “Челсi”.
16.35 Чемпiонат Iспанiї. “Райо Вальєка-

но” - “Реал Сосьєдад”.
18.25,06.55 “Futbol Mundial”.
19.10 Чемпiонат Iталiї. Preview.
19.40 Чемпiонат Iспанiї. Preview.
20.10,07.25 Чемпiонат Нiмеччини. Preview.
21.10 Чемпiонат Англiї. Preview.
21.40 Чемпiонат Iталiї. “Рома” - “Наполi”. 

Пряма трансляцiя.
23.40,05.05 Чемпiонат Нiмеччини. “Хоф-

фенхайм” - “Байєр”.

УТ-1
06.20 Крок до зiрок. 15 рокiв.
06.50 Свiтовий рекорд української пiснi.
08.15 Олiмпiйський виклик.
08.30 Панянка та кулiнар.
09.05 Життя на рiвних.
09.15 Армiя.
09.30 Православний вiсник.
09.55 Моменти життя.
10.55 Х/ф “Батальйони просять вогню”, 

1 i 2 с.
13.40 Театральнi сезони.
14.30,17.50 В гостях у Д. Гордона.
15.35 Український акцент.
15.55 Футбол. Чемпiонат України. “Iллiчiвець” 

(Марiуполь) - “Шахтар” (Донецьк).
16.50 В перервi - Погода.
18.50 Золотий гусак.
19.25 Концертна програма “Музика нас 

з`єднала”.
20.35 Слово регiонам.
20.45 Кабмiн: подiя тижня.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Без цензури.
22.00 Українська пiсня.
23.10 Фестиваль православного кiно “По-

кров”.

Êаíаë “1+1”
06.30,19.30,05.05 “ТСН”.
07.15 “Великий пекарський турнiр”.
09.00 “Хто там?”
10.00 М/ф “Енгрi бердс”.
10.05 “Свiтське життя”.
11.15 “Чотири весiлля”.
12.30 “Операцiя Краса”.
14.25 “Мiняю жiнку 8”.
15.45 “Сказочная Русь”.
16.15 “Хочу в ВIА Гру”.
18.30 “Розсмiши комiка 4”.
20.00 “Вишка”.
22.00 Бойовик “Перевiзник”.

Iíòåр
09.30 “Усе для мами”.
10.00,02.45 Д/ф “Григорiй Лепс. Що може 

людина...”
11.00,03.30 Х/ф “Максим Перепелиця”.
12.55 Х/ф “Коли квiтне бузок”.
14.55 “Юрмала 2012”.
16.55 “Велика Рiзниця по-українськи 2013”.
18.00,20.30 Т/с “Незабудки”.
20.00 “Подробицi”.
22.20 Х/ф “Сталевий метелик”.
00.30 Х/ф “Подвiйне прiзвище”.

ICTV
06.50 Т/с “Морськi дияволи”.
08.45 Зiрка YouTube.
09.50 Дача.
10.35 Квартирне питання.
11.40 За кермом.
12.00 Недолуга країна.
12.20 Наша Russia.
12.55 Т/с “Диверсант. Кiнець вiйни”, 4-8 с.

18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Надзвичайнi новини. Пiдсумки з К. 

Стогнiєм.
19.55 Т/с “Диверсант. Кiнець вiйни”.
22.10 Х/ф “2012”.

ÑТБ
06.25 Х/ф “Чорна стрiла”.
08.00 “Караоке на Майданi”.
09.00 “Їмо вдома”.
10.40 “Зваженi i щасливi 3”.
15.10 “Танцюють всi! 6”.
19.00 “Х-фактор 4”.
00.15 Х/ф “Любов i голуби”.

Íоâèé êаíаë
07.45 Знайди Крайнього.
08.55 М`ясорУПка.
10.00 Вiйна свiтiв. Ревiзор проти Шефа.
11.40 Шурочка.
12.45 Рудi.
14.10 Дорослi, як дiти.
15.10 Уже який день.
16.10 Т/с “Воронiни”.
18.00 М/ф “У пошуках Немо”.
20.00 Х/ф “Сутiнки”.
22.20 Х/ф “Сутiнки. Сага. Молодий мiсяць”.
01.05 Х/ф “Ходять чутки”. (2 категорiя).

5 êаíаë
007.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,1

4.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,20
.00,21.00,23.00,01.00,02.00,04.00,05.0
0,06.00 Час новин.

07.20,08.25,22.25,23.20,00.15,03.35 Бiзнес-
час.

07.35 180 градусiв.
08.35 Не перший погляд.
09.10 Мотор.
09.35,04.35 Укравтоконтинент.
10.35,02.15 Новинометр.
11.10 Трансмiсiя.
11.35 Автопiлот-тест.
11.45,23.35 Iсторiя успiху.
12.35 Iнтелект.ua.
13.10 Драйв.
13.35 Вперед, на Олiмп!
14.35 Гра долi.
15.35 Кiно з Янiною Соколовою.
16.35 Арсенал.
17.15 Мiграцiйний вектор.
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.

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.00,19.00,03.00 Подiї.
07.15 Х/ф “Майор Пейн”.
09.15 Т/с “Iнтерни”, 93 с.
09.50 Т/с “Iнтерни”, 165 i 166 с.
11.00 1 за 100 годин.
12.00 Т/с “Адвокат”.

15.00 Х/ф “Серце без замка”.
17.10 Т/с “Троє в Комi”, 2 i 3 с.
19.20 Т/с “Iнтерни”, 96 i 97 с.
20.20 Т/с “Iнтерни”, 98 i 99 с.
21.20 Т/с “Iнтерни”, 167 i 168 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”.
11.00 М/ф “Чорний котел”.
12.45 Х/ф “Зухвалi дiвчата”.
14.40 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
17.30 “Орел i решка”.
18.30 “Леся Здєся”.
19.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
20.00 “Вечiрнiй квартал”.
21.40 Т/с “Надприродне”. (2 категорiя).
00.20 Х/ф “Безлад в середнiй школi”. (2 

категорiя).

ÍТÍ
08.00 Т/с “Повернення Турецького”.
11.30 “Речовий доказ”. Гострiше за бритву.
12.00 “Головний свiдок”.
13.00 “Випадковий свiдок”.
13.40 “Правда життя. Професiйнi байки по-

жежних”.
14.10 Т/с “Далекобiйники”.
18.00 “Легенди шансону”.
19.00 Т/с “Таємницi слiдства 4”.
23.00 “Таємницi кримiнального свiту”. Вед-

межатники.
23.30 Т/с “NCIS: полювання на вбивцю 8”. 

(2 категорiя).

ТÅТ
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
08.35 М/с “Смiшарики. Пiн-код”.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Даша-дослiдниця”.
10.05,01.00 Т/с “Десяте королiвство”.
19.40 Х/ф “Квиток на Vegas”. (2 категорiя).
21.25 Країна У.
22.00 Пiвденне Бутово.
23.00 Т/с “Американська iсторiя жаху. При-

тулок”. (3 категорiя).

ТÂi
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. 

1946р. Анна Ахматова.
10.00 Навколо свiту.
11.00 Дев`ять мiсяцiв.
11.30,17.30 Автомандри.
12.00 Х/ф “Аттентат. Осiннє вбивство в 

Мюнхенi”.
14.00 Знак оклику з А. Шевченко.
15.00,23.00 Музика для дорослих.
17.00 Приватнi новини.
18.00 ЖИВЯком.
18.30 World Stories. Мiжнароднi корес-

понденти.
19.00 Double Ять.
19.30 Х/ф “Листи вбивцi”. (2 категорiя).
00.00 Homo sapiens.

Тоíiñ
07.35 “Будь у курсi!”
08.00 “Служба новин “Соцiальний пульс”.
09.00 Засекречена любов.
10.00 “Свiтськi хронiки”.
10.55 Х/ф “Табiр iде в небо”.
13.25 За сiм морiв.
14.00 Приворотна магiя.
15.00 Д/с “Лiс Джиммi”.
16.00,00.25 Д/с “Iгри тваринного розуму”.
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 Єрусалим: виникнення святого мiста.
20.00 Д/с “Iлюмiнацiя: Приватне життя 

середньовiчних царiв”.
21.20 Євгенiй Миронов. “Прiзвище 

зобов`язує”.
22.25 Х/ф “Нiчого особистого”. (2 

категорiя).

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
05.00,09.00,11.00 Новини.
06.35 “Грай, гармонь улюблена!”
07.20 М/с “Джейк i пiрати Нетландiї”.
07.45 М/с “Смiшарики. Новi пригоди”.
08.00 “Розумницi i розумники”. (12+).
08.45 “Слово пастиря”.
09.15 “Смак”. (12+).
09.55 Д/ф “Валентин Юдашкiн. Шик по-

росiйськи”. (12+).
11.15 “Iдеальний ремонт”.
12.10 “Льодовиковий перiод”.
15.10 “Куб”. (12+).
16.10 “Голос. За кадром”. (12+).
17.00 Вечiрнi новини.
17.15 Телегра “Вiдгадай мелодiю”.
17.45 “Хто хоче стати мiльйонером?”
18.45 “Хвилина слави”. “Дорога на Олiмп!” 

(12+).
20.00 “Час”.
20.20 “Сьогоднi увечерi”. (16+).
22.00 “Встигнути до пiвночi”. (16+).
22.30 “Що? Де? Коли?”
23.40 Бойовик “Лiга видатних джентльменiв”. 

(12+).

ÍТÂ-Ñâiò
07.00,09.00,12.00 Сьогоднi.
07.20 Огляд.
07.55 Головна дорога.
08.25 “Готуємо з Олексiєм Зимiним”.
09.25 Росiйська начинка.
09.55 “Кулiнарний двобiй”.
10.55 Квартирне питання.
12.30 “Я худну”.
13.35 Олександр Журбiн. Мелодiї на згадку.
14.15 “Повернення Мухтара 2”. “Двоє на 

одному конi”. “Спiритичний сеанс”.
16.15 “Нашi” з Львом Новоженовим”.
17.05 “Слiдство вели...”
18.00 “Центральне телебачення” з В. Так-

меневим.
18.50 “Новi росiйськi сенсацiї”.
19.45 Х/ф “Моє прiзвище - Шилов”.
21.40 “Острiв”.
23.10 “ДНК”.
00.05 Т/с “Знаки долi 3”. “Правила гурто-

житку”. “Спадщина йогiв”.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
06.30 Х/ф “Вбивство на Жданiвськiй”.
08.25 Х/ф “Бiле золото”.
10.20 Т/с “Шпигуни”.
16.50 ЧУ 13 Тур. Карпати - Днiпро.
19.00 Х/ф “Чорний грiм”. (2 категорiя).
21.00 Х/ф “Квант милосердя”. (2 категорiя).
23.05 Х/ф “Бiй на смерть”. (3 категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
06.30,12.30 Комедiя “Дванадцята нiч”. (6+).
08.30,14.30 Драма “Вiдпустка у вереснi”. 

(16+).
10.55,16.55 Мелодрама “Актриса”. (6+).
18.30,00.30 Мелодрама “Дамське танго”. 

(12+).
20.00 “Плюс кiно”. (12+).
20.35,02.30 Комедiя “Кар`єра Дiми Горiна”.
22.30,04.30 Комедiя “Одружений холостяк”.

ªâроñïорò
09.30,13.45 Футбол. ЧC серед гравцiв до 

17 рокiв. ОАЕ. Груповий етап. Росiя 
- Японiя.

10.30 Тенiс. WTA. Люксембург. 1/4 фiналу.
11.45 Фiгурне катання. Гран-прi. США. 

Чоловiки. Коротка програма.
12.45 Фiгурне катання. Гран-прi. США. Танцi. 

Коротка програма.
14.45 Автоспорт. Свiтова серiя Рено. Барсе-

лона (Iспанiя). Заїзд 1.
16.00,00.00 Футбол. ЧC серед гравцiв до 

17 рокiв. ОАЕ. Груповий етап. Кана-
да - Австрiя.

18.00 Футбол. ЧC серед гравцiв до 17 рокiв. 
ОАЕ. Груповий етап. Мексика - Нiгерiя.

18.45,01.00 Футбол. ЧC серед гравцiв до 
17 рокiв. ОАЕ. Груповий етап. Iрак 
- Швецiя.

21.00 Фiгурне катання. Гран-прi. США. 
Жiнка. Довiльна програма.

21.45 Фiгурне катання. Гран-прi. США. 
Спортивнi пари. Коротка програма.

22.30 Футбол. ЧC серед гравцiв до 17 рокiв. 
ОАЕ. Груповий етап. Iран - Аргентина.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
08.00,13.50 Новини.
08.10 Чемпiонат Iталiї. Preview.
08.40 Чемпiонат Англiї. Preview.
09.10 Чемпiонат Iспанiї. Preview.
09.40 Чемп. Нiмеччини. “Хоффенхайм” - 

“Байєр”.
11.30 Чемпiонат Iталiї. “Рома” - “Наполi”.
13.20 “Журнал Лiги чемпiонiв”.
14.00 Чемпiонат Англiї. “Ньюкасл” - 

“Лiверпуль”. Пряма трансляцiя.
16.55 Чемпiонат Iспанiї. “Реал” - “Малага”. 

Пряма трансляцiя.
18.55 Чемпiонат Iталiї. “Кальярi” - “Катання”. 

Пряма трансляцiя. У перервi - Новини.
20.55 Чемпiонат Iспанiї. “Осасуна” - “Барсе-

лона”. Пряма трансляцiя.
22.55 Чемпiонат Iспанiї. “Еспаньол” - 

“Атлетiко”. Пряма трансляцiя.
00.55 Чемпiонат Нiмеччини. “Баварiя” - 

“Майнц”.

П’яòíèця

Ñóáоòа

18 жовтня

19 жовтня
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УТ-1
06.05 Свiт православ`я.
06.35 Криве дзеркало.
07.05 Панянка та кулiнар.
07.30 “Дружина”.
09.05 Шеф-кухар країни.
09.55 Околиця.
10.35 Подорожуй свiтом з Ю. Акунiною.
11.00 Ближче до народу.
11.35 Як Ваше здоров`я?
12.35 Крок до зiрок.
13.25 Х/ф “Батальйони просять вогню”, 

3 i 4 с.
15.45 Маю честь запросити.
16.40 Золотий гусак.
17.05 Караоке для дорослих.
18.00 Дiловий свiт. Тиждень.
18.40 Українська пiсня року.
20.20 Ми хочемо, щоб ви знали.
20.40 Головний аргумент.
20.50 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
22.00 Полiттеатр.
22.20 Фестиваль гумору в Коблево.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.30 Погода.
23.35 Олiмпiйський виклик.
23.55 “Дружина”.

Êаíаë “1+1”
07.50 М/ф.
08.10 “Ремонт +”.
09.00 “Лото-Забава”.
10.00 “Недiля з Кварталом 2”.
11.00,05.25 “Смакуємо”.
11.40 Бойовик “Перевiзник”.
13.35 Комедiя “Операцiя “И” та iншi приго-

ди Шурика”.
15.30 “Великий пекарський турнiр”.
17.00,20.15 Мелодрама “Сила серця”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
22.00 “Свiтське життя”.
23.05 “Що? Де? Коли? 2”.

Iíòåр
06.35 “Юрмала 2012”.
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 “Сталевий метелик”.
14.00 Т/с “Незабудки”.
18.00,21.00 Т/с “Танцi марiонеток”.
20.00,03.20 “Подробицi тижня”.
22.55 Х/ф “Кактус i Олена”.

ICTV
07.05 Квартирне питання.
08.00 Анекдоти по-українськи.
08.20 Дача.
09.05 Х/ф “Розборки в Бронксi”.
11.00 Козирне життя.
11.30 Максимум в Українi.
12.10 Так$i.

13.55 Х/ф “Випадковий шпигун”.
15.45 Х/ф “2012”.
18.45 Факти тижня.
19.55 Наша Russia.
20.40 Недолуга країна.
21.00 Головна програма.
22.25 Х/ф “Химера”. (2 категорiя).

ÑТБ
06.40,10.25 “МайстерШеф 3”.
09.30 “Караоке на Майданi”.
13.25 “Х-фактор 4”.
19.00 “Битва екстрасенсiв. Чоловiки про-

ти жiнок”.
21.15 “Один за всiх”.
22.30 Х/ф “Кардiограма любовi”.
00.30 Х/ф “Недiльний тато”.

Íоâèé êаíаë
06.00 Х/ф “Щоденники нянi”.
07.45 Церква Христова.
08.00 Уральськi пельменi.
09.15 М/ф “Роби ноги 2”.
11.15 Пойа, якщо зможеш.
13.20 Мачо не плачуть.
13.50 Божевiльний автостоп.
14.45 М/ф “У пошуках Немо”.
16.45 Х/ф “Сутiнки. Сага. Молодий мiсяць”.
19.30 Вiйна свiтiв. Ревiзор проти Шефа.
21.00 Х/ф “Сутiнки. Сага. Затемнення”.
23.20 Х/ф “Недитяче кiно”. (2 категорiя).

5 êаíаë
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.0

0,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,20.00,23
.00,02.00,04.00,06.00 Час новин.

07.10,08.15,18.45,23.50,00.20,06.20 Час 
спорту.

07.35 180 градусiв.
08.35 Феєрiя мандрiв.
09.10 Простiр iдей.
09.35 Вiкно до Америки.
10.15 Здоровi iсторiї.
11.15 Трансмiсiя-тест.
11.35 Технопарк.
12.35,03.40,04.40 Життя цiкаве.
13.35 Мотор.
14.35 Гра долi.
15.35,02.15,05.35 Машина часу.
16.35 Фактор Безпеки.
17.35 Новини Київщини.
19.35 Велика полiтика.
20.35 Дорогi депутати.
21.00,01.00,05.00 Час. Пiдсумки тижня з Ла-

рисою Губiною.
21.40,03.00 Час-Тайм.
22.00 Територiя закону.
22.35,02.40 Кiно з Янiною Соколовою.
23.35 Мiграцiйний сектор

Êаíаë «Уêра¿íа»
06.50 Подiї.
07.10 Т/с “Троє в Комi”, 2 i 3 с.
09.00 Свiт на смак.
10.00,11.00 Таємницi зiрок.

12.00 Т/с “Адвокат”.
15.00 Х/ф “Страшна красуня”.
17.00 Х/ф “Намисто”.
19.00,02.55 Подiї тижня.
20.00 Як двi краплини.
23.30 Великий футбол.

Ê1
07.30 М/ф.
08.00 М/ф “Чорний котел”.
09.25 Х/ф “Зухвалi дiвчата”.
11.20 Х/ф “Володар стихiй”.
13.20 Т/с “Моя прекрасна няня”.
14.25 “КВК”.
17.00 “Вечiрнiй квартал”.
18.40 Х/ф “Гаррi Поттер i кубок вогню”.
21.40 Т/с “Надприродне”. (2 категорiя).

ÍТÍ
07.25 Т/с “Конвой PQ-17”.
11.30 “Легенди карного розшуку”. Диверсан-

ти. Народженi вбивати.
12.00,02.55 “Агенти впливу”.
13.00 “Жорстокий спорт”.
14.00 “Телеклiнiка доктора Болена”.
15.05 Т/с “Таємницi слiдства 4”.
19.00 Т/с “Бiлi вовки”.
22.45 Д/с “Пiвдень. Нерадянський Союз”.
23.45 Т/с “NCIS: полювання на вбивцю 8”. 

(2 категорiя).

ТÅТ
07.10 М/с “Ескiмоска”.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
08.35 М/с “Смiшарики. Пiн-код”.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Даша-дослiдниця”.
10.05 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
10.40 М/ф “Артур i його зниклий друг”.
11.55 Х/ф “Цей клятий кiт”.
13.55 Х/ф “Дiвчина з Джерсi”.
16.00 Зупинiть, я закохалась! Коломия.
18.00 Зупинiть, я закохалась! Мукачево.
20.00 Країна У.
21.00 Вiталька.
22.00 Пiвденне Бутово.
23.00 Т/с “Американська iсторiя жаху. При-

тулок”. (3 категорiя).

ТÂi
07.00 Музика для дорослих.
09.00,16.00 Iсторичнi хронiки з М. Сванiдзе. 

1947р. Соломон Мiхоелс.
10.00 Дев`ять мiсяцiв.
10.30 ЖИВЯком.
11.00 Приватнi новини.
11.30,18.30 Aрт City.
12.00 Х/ф “Листи вбивцi”. (2 категорiя).
14.30 Double Ять.
15.00 Homo sapiens.
17.00 Третiй дзвiнок.
18.00 World Stories. Мiжнароднi кореспон-

денти.
19.00,23.00 Вiдверто з В. Портниковим.
20.00 СтудМiсс України 2013.
22.00,02.00 Зелена лампа.

Тоíiñ
07.35,20.10 “Кумири”.
07.50,20.00,05.50 “Цивiлiзацiя Incognita”.
08.00 “Соцiальний пульс вихiдних”.
08.25,18.55 “Погода”.
09.00,19.00 Єрусалим: виникнення свято-

го мiста.
10.00 “Будь у курсi!”
10.40 “Щоденник для батькiв”.
11.25 Х/ф “Мiй ласкавий i нiжний звiр”.
14.00 За сiм морiв.
15.00 Д/с “Лiс Джиммi”.
16.00,00.15 Д/с “Iгри тваринного розуму”.
17.00 Д/с “Самобутнi культури”.
17.50 “Моднi iсторiї з Оксаною Новiцкой”.
18.30,05.00 “Свiт за тиждень”.
20.40,05.25 “Свiтськi хронiки”.
21.10 Дикi дiти.
22.10 Х/ф “Кухар-злодiй”. (2 категорiя).

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
05.00,09.00,11.00 Новини.
06.40 “Армiйський магазин”. (16+).
07.15 М/с “Аладдiн”.
07.40 М/с “Смiшарики. Пiн-код”.
07.55 “Здоров`я”. (16+).
09.15 “Непутящi нотатки”. (12+).
09.35 “Поки всi вдома”.
10.25 “Фазенда”.
11.15 “Iстина десь поряд”. (16+).
11.45 “Найкращий чоловiк”. (16+).
12.40 “Весiльний переполох”. (12+).
13.45 Комедiя “Канiкули суворого режи-

му”. (12+).
15.55 Д/ф “Сергiй Безруков. Успiх не про-

щають”. (12+).
17.00 “Льодовиковий перiод”.
20.00 Недiльний “Час”.
21.00 “Клуб Веселих та Кмiтливих”. Вища 

лiга. (16+).
23.10 Бокс. Бiй за звання чемпiона свiту. Рус-

лан Проводников - Майк Альварадо.

ÍТÂ-Ñâiò
07.00,09.00,12.00 Сьогоднi.
07.20 Їхнi вдачi.
08.00 “Перша передача”.
08.30 “Диво технiки”.
09.20 Їмо вдома!
09.55 “Ексклюзив”. “Нове кiно старого часу... 

Володимир Наумов”.
10.25 Дачна вiдповiдь.
11.25 Золотий пил.
12.25 Т/с “Глухар. Повернення”. “Серьо-

жа”. “Батько”. “Все, що є у мене”. 
“Амнезiя”.

15.20 Своя гра.
16.10,22.30 “Вороги народу”.
17.00 “Очна ставка”.
18.00 “Сьогоднi. Пiдсумкова програма” з К. 

Поздняковим.
18.50 Т/с “Версiя 3”. “Ударом на удар”.
23.25 “Як на духу”. Шура - Людмила Iванова.

Êаíаë «2+2»
06.55 “Обережно, модерн!”
08.00 “Маски-шоу”.
10.00 Т/с “Мисливцi за старовиною”.

12.00 Т/с “Пригоди Мерлiна”.
14.00 Х/ф “Капiтан Грiм”.
16.25 Журнал Лiги Чемпiонiв УЄФА 2013-

2014.
16.50 ЧУ 13 Тур. Арсенал - Динамо.
19.15 ЧУ 13 Тур. Металiст - Чорноморець.
21.30 “Профутбол”.
23.15 Х/ф “Чорний грiм”. (2 категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
06.30,12.30 Мелодрама “Дамське танго”. 

(12+).
08.00 “Плюс кiно”. (12+).
08.35,14.30 Комедiя “Кар`єра Дiми Горiна”. 

(6+).
10.30,16.30 Комедiя “Одружений холостяк”.
18.30,00.30 Комедiя “Одного разу двадцять 

рокiв потому”. (6+).
19.55,01.55 Х/ф “Соло”. (6+).
20.30,02.30 Х/ф “Любити людину”. (12+).
23.15,05.15 Х/ф “Травнева нiч, або Утопле-

ниця”. (6+).

ªâроñïорò
09.30 Автоспортивний журнал.
09.35 Автоспорт. WEC. Монт Фудзi.
11.00 Автоспорт. Свiтова серiя Рено. Барсе-

лона (Iспанiя). Заїзд 1.
11.45 Автоспорт. Blancpain Endurance Series. 

Баку (Азербайджан).
13.00 Супербайк. ЧC. Iспанiя. Заїзд 1.
14.00 Мотоспорт. Суперстiк. ЧC. Iспанiя.
14.30 Мотоспорт. Суперспорт. ЧC. Iспанiя.
15.30 Важка атлетика. ЧC. Польща Жiнки. 

До 48 кг.
16.30 Супербайк. ЧC. Iспанiя. Заїзд 2.
17.30 Футбол. ЧC серед гравцiв до 17 рокiв. 

ОАЕ. Груповий етап. Словаччина - Гон-
дурас.

18.45,01.30 Футбол. ЧC серед гравцiв до 17 
рокiв. ОАЕ. Груповий етап. Iталiя - Нова 
Зеландiя.

21.00 Тенiс. WTA. Люксембург. Фiнал.
22.00 Фiгурне катання. Гран-прi. США. 

Спортивнi пари. Довiльна програма.
22.45 Фiгурне катання. Гран-прi. США. Танцi. 

Довiльна програма.
23.15 Фiгурне катання. Гран-прi. США. Жiнки. 

Довiльна програма.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
08.00 Новини.
08.10 Чемпiонат Англiї. “Челсi” - “Кардiфф 

Сiтi”.
09.55 Чемпiонат Iспанiї. “Реал” - “Малага”.
11.40 Чемпiонат Англiї. “Арсенал” - “Норвiч”.
13.25 Чемпiонат Iталiї. “Аталанта” - “Лацiо”. 

Пряма трансляцiя. У перервi - Новини.
15.25 “Журнал Лiги чемпiонiв”.
15.55 Чемпiонат Iталiї. “Фiорентiна” - “Ювен-

тус”. Пряма трансляцiя.
17.55 Чемпiонат Iспанiї. “Альмерiя” - “Райо 

Вальєкано”. Пряма трансляцiя. У 
перервi - Новини.

19.55 Чемпiонат Iспанiї. “Бетiс” - “Ельче”. Пря-
ма трансляцiя.

21.55 Чемпiонат Iспанiї. “Вальядолiд” - 
“Севiлья”. Пряма трансляцiя.

23.55 Чемпiонат Англiї. “Астон Вiлла” - “Тот-
тенхем”.

Íåдіëя

Програма міñцåâèх òåëåêаíаëіâ

   TV-4

Поíåдіëоê, 14  жоâòíя
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провін-

ційні вісті
07.35 «Ти зможеш» 
07.50 «Слід»
08.10 Вікно в Америку        
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Справжня ціна»
10.00, 18.00 Т.с.«Серцю не накажеш» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Межа правди                   
13.10 Хіт-парад
14.00 Х.ф.«Ангел з майбутнього»  
17.00 «Унікальна Україна»
17.30 «Гал-кліп»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 «Погляд зблизька»
20.30 ТНЕУ-калейдоскоп подій
20.40 Дім книги
21.30 «Розкішні мандрівки»
22.35 Х.ф. «Мовчи в ганчірочку» 

Âіâòороê, 15 жоâòíя
07.00, 16.00, 19.00, 21.30 Провін-

ційні вісті
07.35 «Погляд зблизька»
08.00 «Ти зможеш»
08.05 «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. «Добре сидимо» 
17.30 «Рекламна кухня»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Власна думка        
21.30 «Автоакадемія»
22.35 Х.ф. «Акла» 

Cåрåда, 16 жоâòíя
07.00, 16.00, 19.00, 21.30 Провін-

ційні вісті
07.35 Власна думка        
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 «Гал-кліп»
12.40 «Автоакадемія»
13.10 “Скарби світової культури”. 

П.Дворський
14.00 Х.ф. «Вишневі ночі» 
16.40 «Чарівний ключик»
17.30 «Розкішні мандрівки»

19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 «Формула здоров’я»
21.30 «Музичні делікатеси»
22.35 Х.ф. «Надобраніч і хай щас-

тить»

Чåòâåр, 17 жоâòíя
07.00, 16.00, 19.00, 21.30 Провін-

ційні вісті
07.35 «Формула здоров’я»
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30, 17.00 «Унікальна Україна»
10.00, 18.00 Т.с.«Серцю не накажеш» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 «Про кіно»
12.25 «Рекламна кухня»
12.40 «Індекс небезпеки»
13.10 Хіт-парад
14.00 Х.ф. «Фарт» 
17.30 «Музичні делікатеси»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Знати більше
21.30 «Відчиняй»
22.35 Х.ф. «Венера на мушлі» 

П’яòíèця, 18 жоâòíя
07.00, 16.00, 19.00, 21.30 Провін-

ційні вісті
07.35 Знати більше 
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30, 17.00 «Унікальна Україна»
10.00, 18.00 Т.с.«Серцю не накажеш» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 «Чарівний ключик»
12.10 «Гал-кліп»
12.40 «Розкішні мандрівки»
13.10 Хіт-парад
14.00 Х.ф.«Рецепт її молодості» 
17.30 «Відчиняй»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 ТНЕУ-калейдоскоп подій
20.10 «Погляд зблизька»
20.40 «Індекс небезпеки»
21.30 «Ти зможеш» 
21.40 «Про кіно»
22.35 Х.ф. «Чортове колесо» 

Ñóáоòа, 19 жоâòíя
07.00 Провінційні вісті
07.35 Х.ф. «Браві хлопці» 
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, 22.00 Х.ф. «З тобою та без 

тебе» 
14.30 Мультфільми
15.00 Х.ф.«Шестеро мандрують сві-

том» 
16.30 Дім книги
17.00 Хіт-парад
18.00 Наші вітання

19.00 «Розкішні мандрівки»
19.30 «Музичні делікатеси»
20.10 «Скарби української культури».

Павло Дворський.

Íåдіëя, 20 жоâòíя
08.00 Новини Європи
08.40 Час-Тайм  
09.00 Повнота радості життя
09.30 «Справжня ціна»
10.00 Дім книги
10.15 Пряма трансляція Божествен-

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

12.00 Х.ф. «Шестеро мандрують 
світом»

13.30 «Чарівний ключик»
14.00 «Сільський календар» 
14.30 Власна думка        
16.00 «Формула здоров’я»
17.00 Вікно в Америку
17.20 «Індекс небезпеки»
18.00 Наші вітання
19.00 Провінційні вісті
19.40 Хіт-парад
21.00 «Гал-кліп»
21.30 «Про кіно»
22.00 Х.ф.«Тихий плач»

   ТТБ   

Поíåдіëоê, 14 жоâòíя
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 “Борцям за волю України”
13.00, 16.00, 19.00, 22.00, “Вісті ТТБ”
13.30 “Словами малечі про ціка-

ві речі”
13.45 “Пройди світ”
14.15 “Сучасник”
14.30 Д/Ф “Прощай, дівчино”
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 “Мова жестів”
19.30, 22.30 “Актуально”
19.45 “Храми Поділля ”
20.00 “Під дубом столітнім”
20.15 “Будьте здорові”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Антонівці.Трагічна пам’ять 

України”
21.30 “Урок… для батьків”
22.45 “Марія - мати січових стріль-

ців”
23.00 Д/Ф “УПА: невідомі сторін-

ки”. ф.1, 2

Âіâòороê ,  15 жоâòíя
7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Ві-

сті ТТБ”
7.30 “Кіноісторії нашого часу”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Будьте здорові”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “В об’єктиві ТТБ”
12.15 “100  шедеврів“
12.30 “Випробуй на собі”
13.30 “Під дубом столітнім”
13.45, 17.00 “Новини України”
14.00 Д/Ф “УПА: невідомі сторін-

ки”. ф. 1, 2
15.00 “Економічне коло”
16.15 “Чудесний канал ”
16.40 “Мандри кота Фініка”
16.55 “Служба розшуку дітей”
17.15 “Хвилини з “Кобзарем”
17.20 “У пошуках легенд”
17.30 “Як це було”
17.55 “Гуморинка на хвилинку”
18.00 “Cтудмістечко”
18.30 “ПрофStyle”
19.30, 22.30 “Актуально”
19.45 “Зона ризику”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Час реформ”
21.30 “Діловий ритм”
22.45 “Живі історії”
23.00 Д/Ф “УПА: невідомі сторін-

ки”. ф. 3
23.40 “Дорога до храму”

Ñåрåда, 16 жоâòíя
7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Ві-

сті ТТБ”
7.30 “Удосвіта”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “У пошуках легенд”
10.25 “Хвилини з “Кобзарем”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Живі історії”
12.15 “Дорога до храму”
12.30 “Час реформ”
13.30 “Студмістечко”
13.45, 17.00 “Новини України”
14.00 Д/Ф “УПА: невідомі сторін-

ки”. ф.3
15.00 “Удосвіта”
15.30 “Час змін”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Іноземна для дітей”
16.50 “Галерея образів”
17.15 “Мій Шевченко”
17.30 “Після школи”
17.45 “Моя професія”
17.55 “Гуморинка на хвилинку”
18.00 “Думки вголос ”
18.30 “Надія є”
19.30 “Актуально”
19.45 “Так було”
20.00 “Економічний інтерес”
20.15 “До чистих джерел”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Невигадані історії”
21.30 “Енергоманія”

22.30 “Актуально”
22.45 “Гра долі”
23.00 Д/Ф “Спогад про УПА”. ф.1

Чåòâåр, 17 жоâòíя
7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Ві-

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

нами”
12.45 “Мій Шевченко”
13.30 “Надія є”
13.45, 17.00 “Новини України”
14.00 Д/Ф “Спогад про УПА”.ф.1
15.00 ”Як це було”
15.30 “Інновації”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Іноземна для дітей”
16.55 “Служба розшуку дітей”
17.15 Д/Ф “Хотин”
17.30 “Легенди Запоріжжя”
17.55 “Гуморинка на хвилинку”
18.00 “Загублені у часі”
18.30 “Музейні скарби”
19.30, 22.30 “Актуально”
19.45 “Що робити?”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Час реформ”
21.30 “Розмова без нотацій”
22.45 “Гра долі”
23.00 Д/Ф “Спогад про УПА”. ф.2
П’яòíèця, 18 жоâòíя
7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Ві-

сті ТТБ”
7.30 “Легенди Запоріжжя”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Музейні скарби”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “До чистих джерел”
12.30 “Час реформ”
13.30 “Загублені у часі”
13.45, 17.00 “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”
17.15 “Обери життя”
17.30 “Ми українські”
17.55 “Гуморинка на хвилинку”
18.00 “Живі історії”
18.30 “Назбиране”
19.30, 22.30 “Актуально”
19.45 “Західний експрес”
20.00 “Художник Ландовська”
20.20 “Почерк долі”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “А у нас кіно знімали”
21.30 “Абетка здоров’я”
22.45 “Гра долі”
23.00 Д/Ф “І голос наш почує світ”
23.50 Д/Ф “Кам’яні могили”

Ñóáоòа, 19 жоâòíя
7.00 “Вісті ТТБ”
7.30 “Ми українські”
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 “Художниця Ландовська ”
13.30 “Обери життя”
13.45 “Новини України”
14.00 Д/Ф “Спогад про УПА”.ф.2
15.20 “Театральні зустрічі”.
16.00 “Скарби роду”
16.30 “Країна талантів”
17.00 “Фільм-дітям”(“На перші гулі”)
17.50 Д/Ф “Я вас любила.А ви?”
18.30 Д/Ф “Бенефіс Марії Занько-

вецької”
19.00 “Панорама подій”
19.30 “Смак життя”
20.00 “Просто неба”
20.15 “Спортивні меридіани”
20.30 “Немов сльозинка на щоці 

землі”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Поклик таланту ”
22.00 “Народні перлинки з бабуси-

ної скриньки”
22.30 “Грає кобзар, виспівує…”
23.00 Д/Ф “Микола Вінграновський”
23.50 “Храми Поділля”

Íåдіëя, 20 жоâòíя
7.00 “Панорама подій”
7.30 “Подорожні замальовки”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Крізь призму часу”
10.15 “Країна талантів”
10.45 “Словами малечі про ціка-

ві речі ”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Просто неба”
12.15 “Спортивні меридіани”
12.30 “Дитячі забави”
13.30 “Смак життя”
14.00 “Грає кобзар, виспівує…”
14.30 “Казки Миколаївського зо-

опарку”
15.00 “Поклик таланту ” 
16.00  “Мамина школа ”
16.30 “Театральні зустрічі”
17.10 “Народні перлинки з бабуси-

ної скриньки”
17.45 “Галерея образів”
17.55 “Гуморинка на хвилинку”
18.00 “Пройди світ”
18.30 “Азбука смаку”
19.00 Д/Ф “Кримські сторінки Олек-

сандра Гріна”
19.30 Д/Ф “Неперевершена Гізе-

ла Ципола”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Відверті діалоги”
22.00 “Скарби роду”
22.30 “Почерк долі”
23.00 Д/Ф “Світло хреста Митро-

полита Андрія Шептицького”

20 жовтня
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Побачити всі ці перлини рід-
ного краю я змогла під час Всеу-
країнського прес-туру на Черка-
щину «Пізнаємо Україну разом», 
організованому журфондом На-
ціональної спілки  журналістів  
України. Саме тими днями в об-
ласті відбувався  інвестиційний 
форум. У його роботі, як заува-
жив голова Черкаської облдер-
жадміністрації, Герой України 
Сергій Тулуб, взяли участь по-
над півтисячу осіб. Серед них – 
посли європейських країн, іно-
земні та вітчизняні експерти, 
керівники державних установ, 
що займаються  інноваційною 
та інвестиційною діяльністю. 
Чимало проектів, представлені 
на форумі, спрямовані на розви-
ток туристичної привабливості 
регіону. Цьому сприяє його ти-
сячолітня історія, вдале геогра-
фічне розташування, краса при-
роди й талановиті люди, що про-
славили край. Отож, мандруємо 
землею славетного Хмельниць-
кого і великого Кобзаря.

Блукають душі козаків...
Перша наша зупинка була 

у національному історико-
культурному заповіднику «Чи-
гирин». На його території є 35 
пам’яток. Проте, найбільше вра-
жає гостей відновлена резиден-
ція Богдана Хмельницького, яка 
була знищена турками у 1678 
році. Тут реконструювали в’їзну 
вежу, будинок гетьмана, військо-
ву канцелярію, скарбницю та ку-
рінь козацької варти. При вході 

у місцевий музей ви-
сить портрет Богдана 
Хмельницького. Сам 
гетьман ніколи не по-
зував, тому портрети 
малювали із словесно-
го опису і вони всі різ-
ні. У музеї представле-
но багато тогочасної 
зброї. До речі, у Хмель-
ницького була гармата, 
яку тягнули декілька 
пар волів. Він називав її 
«Сиротинушка» і казав, 
що вона достукається у будь-які 
ворота. 

Далі дорога пролягла до Су-
ботова. Ми знаємо це місце по 
5-гривневій купюрі, на звороті 
якої намальований силует свя-
щенної для українців Іллінської 
церкви. У храмі є усипальниця 
Богдана Хмельницького. Святиню 
ніби  оберігає сам Господь: німці  

закладали вибухівку – не спрацю-
вала, у мирний  час тут намагали-
ся  спалити вівтар – полум’я згас-
ло... Комуністи використовували 
церкву як склад. Нині храм зби-
рає вірян біля відтвореного іко-
ностасу часів Хмельницького.

Відвідали ми і три крини-
ці неподалік Суботова. За леген-
дою, вода у них цілюща, дає сили 

для праці та міцне здоров’я. На-
бравши повні пляшки, поїхали в 
урочище Холодний Яр. На хуторі 
Буда тут росте дуб, який має по-
над 1100 років. Це дерево – се-
ред десяти найбільших у Євро-
пі. Велет вражає своїми розміра-
ми: щоб обхопити стовбур, зна-
добиться  до десятка чоловік. На 
його фоні здаєшся маленькою ко-
машкою. Під кроною дуба склада-
ли клятву гайдамаки, відпочива-
ли Богдан Хмельницький, Севе-
рин Наливайко, Максим Залізняк, 
Андрій Журба, Тарас Шевченко та 

багато інших відомих людей.. 
Оповитий легендами, пе-

реказами та конкретними фак-
тами,  водночас  жахливими і 
романтичними, Холодний Яр 
вабить до себе тисячі  турис-
тів. Кажуть, тут досі  блукають 
душі козаків-характерників. І 
колишніх хуторян, яких роз-
стріляли  фашисти під час  

Другої світової війни.
Віч-на-віч з Тарасом

... Канів. Щороку сюди  приїж-
джають  300 тисяч  мандрівників! 
Що вабить стільки людей з різних 
куточків України і світу? Любов 
до Шевченка чи магічна  енерге-
тика дніпровських круч, у які  ко-
лись закохався  і сам Кобзар?

Долаючи більше  триста схо-
динок на Чернечу гору, що ве-
дуть до могили Кобзаря, кожен, 
мабуть, думає про своє. Але не-
одмінно несе  у душі  щось тре-
петне і величне. Ми теж відчули 
особливий спокій і тишу, і навіть 
дощ, який з’явився зненацька, не 
зіпсував настрою. Коли ж розвія-
лися хмари й на небо вийшло сон-
це, побачили найбільший в Укра-
їні пам’ятник Шевченку, який ку-
пався у променях, немов живий. 
Могутність Тарасової гори під-
креслюють сто дубів – їх посади-
ли українські письменники, що 
з’їхались на соті поетові рокови-
ни. 

Туристи можуть відвідати і 
відреставрований музей Кобза-
ря, наповнений новітніми техно-
логіями і виконаний у стилі міні-
малізму. Серед експонатів є ори-
гінал червоної китайки, яка по-
кривала домовину Тараса під час 
перепоховання. У залі «Віч-на-
віч із Шевченком», де виставле-
ні знакові автопортрети Поета, 
справді наче опиняєшся з ним 

наодинці.
Національний колорит і досі  

панує у хатинці першого храни-
теля музею Івана Ядловського. 
Експонати, що зберігаються тут - 
картини, рушники,  плахти на сті-
нах  і лавах, ікони, світлини, кни-
ги, підлога, встелена чебрецем 
і м’ятою, дихають  атмосферою  
того часу,  коли тут жив  доглядач  
Шевченкової могили.

Обов’язково варто завітати і 
в Свято-Успенський Собор у Ка-
неві, збудованому ще у XII сто-
літті за часів Київської Русі. Три 
дні й три ночі у ньому відспівува-
ли Шевченка. Тут серце наповню-
ється світлом і спокоєм. Кажуть, 
що після молитви в цьому храмі 
люди не раз отримували зцілен-
ня. Упродовж віків собор зазнав 
реконструкцій, наймасштабніша 
була в 1968 році. Знадобилось чо-
тири тонни цементного розчину, 
щоб заповнити тріщину, яка руй-
нувала собор. 

На рідній землі
Багато вражень ми отрима-

ли від екскурсії на Канівську ГЕС, 
яку експлуатують із 1972 року. Як 
розповів директор Василь Гринь, 
нині проводять реконструкцію, 
щоб збільшити потужність стан-
ції. 

Цікавою видалася і поїзд-
ка у село Піщане, на агрофірму 
«Маяк». Її директор Володимир 
Бондаренко, об’їздивши чимало 
країн та перейнявши практику 
в сусідів, закликає усіх працюва-
ти на рідній землі. Усі умови для 
цього, на думку керівника, ми ма-
ємо, лише потрібне бажання і чіт-
кий план дій. Молочна ферма в 
агрофірмі налічує більше тисячі 
поголів’я худоби. Сучасні техно-
логії призвели до високої рента-
бельності підприємства. 

край козацької слави 
і природних див

Черкащина: 
Якими б куточками України ми не подорожували, 

шляхи неодмінно приведуть на батьківщину 

Великого Українця – Тараса Шевченка. Тут, 

на Черкащині,  зароджувалася  перша козацька 

республіка, формувалася  українська   державність. 

Ця земля оповита легендами, таємничою аурою 

сонця і дніпровських крутосхилів. Тут досі височіє 

у небі тисячолітній дуб Максима Залізняка, а 

Холодний Яр манить вічною загадкою історії.

... Черкащина. Край, овіяний  звитягою козацької сла-
ви, унікальний  своєю природою, історичними і  культурними 
пам’ятками, запрошує до себе на гостину. Адже щоб побачити 
багато цікавого, не обов’язково їхати кудись за кордон.

Інна ДАНИЛКІВ.



№18/9 жовтня 2013 рокуДозвілля Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ 19nday.te.ua

Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ 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

Громадсько-політичний тижневик. 
Свідоцтво про державну реєстрацію ТР 
№ 601- 201Р, видане 17 травня 2013 р. 

Індекс видання – 68710.
Засновник і видавець Кушнірук З.А.

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.

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

Редактор - Зіна КУШНІРУК.

Українські анекдоти

Відповіді

Теща до зятя:
- Ой, помру я цього літа, їй-Богу помру...
- Ну, дивіться, ви самому Господу пообіця-

ли!
* * *

Теща і зять обідають. Раптом теща:
- А-а-апчхи!
- Будьте здорові, мамо!
- Ой, не сміши, а то ще й вдавлюся!

* * *
На виставці сучасного мистецтва цеглина, 

випадково залишена будівельниками, завою-
вала головний приз.

* * *
Чоловік у Києві, на залізничному вокзалі, 

купує квиток.
- Мені - до Владивостока, вагон - плацкарт, 

верхнє бокове місце, біля туалету.
Касир здивовано запитує: 
- Навіщо?
Чоловік злорадно посміхається: 
- Тещу додому відправляю.

* * *
- Як ваше ім’я?
- Василь.
- Діти є?
- Так, син Василь і дочка Василина.
- А тварини вдома є?
- Кіт Васька!
- На жаль, ми не можемо вас узяти на поса-

ду креативного менеджера.
* * *

Найкраща дієта - шопінг без грошей: зайві 
кілограми виходять слізьми. 

* * *
- Привіт! Вільний у вихідні?
- Ні, буду зайнятий.
- Чим?
- Поїду на грядкофітнес. 

* * *
Ідуть дві медсестри вранці на роботу. В од-

нієї великий синяк під оком.
- Подруго, що в тебе з обличчям?
- Розумієш, чоловік прокидається, а я йому: 

«Ти з якої палати?».
* * *

У барі сумний чоловік замовляє чарку за 
чаркою. Зрештою бармен не витримує і запи-
тує:

- Що трапилося?
- З дружиною посварився. Вона обіцяла мі-

сяць зі мною не розмовляти.
- Уявляю, як тобі зле.
- І не говори! Сьогодні останній день.

* * *
Дивна істота - людина. Б’є, бо любить. Воює 

за мир. Працює, щоб відпочивати. Вбиває, щоб 
жити. П’є отруту за здоров’я.

* * *
- У вас є що-небудь вегетаріанське?
- Атож! Горілка з добірних сортів пшениці, 

пиво - з ячменю, вино і коньяк - з винограду!

До уваги рекламодавців!
Приватне оголошення 

у газеті “Наш ДЕНЬ“ - 5 грн., 
комерційне - 10 грн. 

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

***
Двоспальне ліжко (б/к) з Німеччини.                     

Тел.: (097) 14-93-259

ПРОДАЮ

Курйоз В Іраку матір сімох дітей завагітніла
 тринадцятьма малюками одразу

Жителька Іраку, якій 
трохи більше сорока 
років (вона виховує 

семеро дітей),  вагітна одразу 
тринадцятьма дітьми. Це 
підтвердили медичні тести. 

За словами її чоловіка Фадхи Аль 
Азауі - дружина не вагітніла протягом 
останніх п’яти років, через що він то-
рік змушений був одружитися ще на 
одній жінці. «Новина про те, що моя 
дружина вагітна одночасно тринад-
цятьма малюками, стала величезним 
сюрпризом. Тепер я дбаю, щоб забез-

печити їй особливий догляд після по-
логів», - сказав Фадхи Аль Азауі. І за-
значив, що, можливо, стане єдиним у 
світі батьком такої великої кількості 
близнюків. 

Медики ж сумніваються, що всі ма-
люки з’являться на світ живими і здо-
ровими. За словами лікаря Микдам 
Аль Джабури, це - один із найбільш 
рідкісних випадків вагітності в істо-
рії. «Але ми думаємо, що на подаль-
ших стадіях вагітності загине декіль-
ка ембріонів, а ті діти, які народяться 
живими, будуть дуже маленькими». 
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ГОРОСКОП
З 8 по 15 жовтня
Овен 
Для оточуючих ви станете 

втiленням чарiвностi, оскiльки сприя-
тимете виконанню їхнiх бажань. Не за-
бувайте, що в життi все повертається, 
тож фортуна i вас не обiйде.

Телець 
Не приймайте труднощi близько 

до серця, знайдуться люди, якi допо-
можуть вам. У четвер багато чого може 
змiнитися, можливо, ви й самi здивує-
теся.

Близнюки 
Не за горами ваш зiрковий час. 

Сконцентруйтеся, незабаром у вас 
буде можливiсть зробити те, що надалi 
приноситиме успiх i хорошi прибутки. 
У вихiднi чекайте гостей.

Рак 
У роботi придiлiть увагу докумен-

там i дрiбницям. Не забувайте, що сло-
во – не горобець, випустиш — не зло-
виш. Будьте уважнi у висловлюваннях, 
не давайте обiцянок, якi не зможете 
виконати.

Лев 
Тиждень сприятливий для iдей, за-

лишається тiльки визначитися, що ро-
битимете в першу чергу. Дехто з вас ві-
зьметься за новi проекти, для втiлення 
яких доведеться залучити i друзiв, i ко-
лег.

Діва 
Ставтеся серйознiше до того, що 

робите, враховуючи навiть деталi. 
Саме вони вiдiграватимуть головну 
роль у вашому життi. Можливо, ваша 
точка зору не збiгатиметься з думками 
та планами колег i керiвництва.

Терези 
Ви знайдете потрiбних людей i 

отримаєте пiдтримку, що допоможе 
здiйснити бiльшiсть планiв. Чудовий 
час для спiвпрацi, у спiльнiй роботi ви 
матимете успiх. У вихiднi уникайте 
авантюр.

Скорпіон 
Незважаючи на зайнятiсть, дове-

деться придiлити увагу давнiм спра-
вам. Саме зараз ви зможете найкраще 
зрозумiти своїх близьких, розгледiти 
їхнi таланти. Декому з вас доведеться 
вирiшувати чужi проблеми.

Стрілець 
Не бiйтеся мрiяти. Не обмежуйте 

себе, а дайте нарештi волю почуттям. 
У вас буде нагода зайнятися саме тим, 
про що давно мрiяли. Звернiть ува-
гу на здоров’я, за потреби вiдвiдайте 
лiкаря.

Козеріг 
Будьте готові до суперечок з при-

воду роботи. Фортуна на вашому боці, 
тож вдасться досягнути вигідних 
компромісів. Ближче до суботи чекай-
те важливу звiстку. Вихідні проведіть 
із сім’єю.

Водолій 
Четвер-п’ятниця пройдуть на 

мажорнiй нотi. Вам захочеться 
експериментiв, спробувати щось нове. 
І кулiнарними шедеврами навряд чи 
вiдбудетеся. На цьому тижнi чекайте 
фiнансових надходжень.

Риби 
Попереду насичений період, будь-

те готовi приймати рiшення i актив-
но займатися справами, якi давно 
вiдкладали. Уникайте фiнансових обо-
рудок, а якщо маєте вiльнi кошти, то не 
поспiшайте їх витрачати.

Люблю заходити в анти-
кварні крамнички у неве-
личких американських 
містах. Ціни у них дуже 
демократичні. І речі ціка-
ві. А ще запах старовини… 

В одній з антикварних лавок Айо-
ви натрапила на популярний журнал 
«Look», 1967 року видання. 46-річний 
раритет зацікавив тим, що повністю 
присвячений Радянському Союзу. У ті 
часи до «ідеологічного ворога» в амери-
канців був неабиякий інтерес. Тим паче, 
що у 1967 в СРСР відзначали 50-річчя 
Жовтневої революції, або, як весь світ 
це називає, більшовицького перевороту. 

На титульній сторінці журналу вели-
кими літерами написано: «Russia Today» 
(«Росія сьогодні»). «50 yea�s a��e� ��e Re�-a�s a��e� ��e Re�- a��e� ��e Re�-a��e� ��e Re�- ��e Re�-��e Re�- Re�-Re�-
olu�ion ��a� c�anged ��e Wo�ld» («50 років 
після революції, що змінила світ»). У ви-
данні міститься розповідь про всі респу-
бліки колишнього Союзу. 

Переглядаючи журнал, подумала: не-
вже це написано про країну, в якій я на-
родилася і життя та побут якої добре 
знаю? Але про це згодом… 

Спершу про рекламу, яка неаби-
як мене зацікавила. Вже тоді друковані 
американські видання подавали вели-
кий обсяг комерційної реклами і заро-
бляли добрі гроші. 

Багато хто пам’ятає, як в часи совде-
пії розповідали про «загниваючий ка-
піталізм», бідове життя на дикому За-
ході та інші подібні страшилки. А ми 
жили у «найрозвинутішій, найпередо-
вішій, найсправедливішій країні світу». 
Змушені були цьому вірити, бо мандру-
вати в інші держави «вільним» радян-
ським людям суворо заборонялося. Тож 
знали тільки те, що продукувала радян-
ська ідеологія. «Два світи - два спосо-
би життя». Пригадуєте це гасло? Хто не 
знає, поясню: «їхній» світ подавали, як 
дуже поганий, «наш», радянський, тоб-
то - дуже позитивним.       

Тож погортаємо рекламні сторінки 
46-річного журналу «�oo�». Про існуван-�oo�». Про існуван-». Про існуван-
ня багатьох товарів, які тоді рекламува-тоді рекламува-рекламува-
ли і продавали у «загниваючих капіта-
лістичних Штатах», радянські люди на-
віть не здогадувалися. Як і не здогадува-
лися, судячи з публікацій і фотографій у 
«�oo�», як добре самі жили і якими сво-�oo�», як добре самі жили і якими сво-», як добре самі жили і якими сво-мі жили і якими сво-і жили і якими сво-
бодами користувалися. 

Отже, в СРСР авто вважалося пред-

метом розкоші. Та й громадяни «найза-
можнішої» країни світу не мали грошей, 
аби його купити. Натомість, в  «іншому» 
світі широко рекламували «Крайслери», 
«Понтіаки», «Бюїки», «Форди», «Шевро-
ле», спорткари та іншу продукцію ав-
томобільної промисловості. Для жите-
лів дикого Заходу вже тоді машина була 
предметом необхідності. На одному з 
документального фото видно, що майже 
біля кожного приватного будинку сто-
їть автомобіль.    

Чи багато радянських жінок у 1967 
році мали у приватному користуван-
ні сушку для волосся? Міксер? Кавовар-
ку? Тефлонову посуду? А хто мав у цьо-
му році кольоровий телевізор? Амери-
канська ж реклама пропонувала широ-
кий вибір цих та інших товарів. 

А чи можете уявити, що радянська ді-
вчина в бікіні у 1967 році рекламує пар-
фуми? Це нині у нас подібна реклама ні в 
кого не викликає здивування. У США ре-
кламна індустрія в ті часи використову-
вала красу жіночого тіла для подібних 
акцій і це нікого не шокувало. Зрештою, 
в СРСР і рекламувати з парфумерно-
косметичних засобів було, фактично, ні-
чого. А на жінок, які дозволяли собі ко-
ристуватися такою-сякою косметикою, 
нерідко дивилися як на повій.  

Також на сторінках журналу - рекла-
ма «Тампаксів» (до речі, ці предмети жі-

ночого туалету на Заході з’явилися у 
50-х роках минулого століття), чоловічо-
го дезодоранту «Speed S�ick», прального 
порошку «Тайд», різноманітних миючих 
засобів тощо. Все це увійшло у постра-
дянський побут значно і значно пізніше. 

А ще рекламують чудову американ-
ську усмішку, тобто гарні зуби і якісну 
зубну пасту, віскі, машину для сушіння 
одягу. В Україну, до речі, машини для су-
шіння одягу тільки недавно почали за-
возити. 

Також у журналі збереглися купони 
на знижки. Виявляється, вже тоді в Аме-
риці вони були популярні. Можна було й 
вигравати призи, заповнивши купони-
анкети і надіславши їх на адресу того чи 
іншого магазину.    

Порівняти те, чим користувалися у 
далекому 1967 році жителі країни «за-
гниваючого» капіталізму і «процвіта-
ючого» соціалізму - просто неможли-
во. Як кажуть, це не лізе в жодні воро-
та. Як і те, що я прочитала: виявляєть-
ся, тракторист в Україні у ті часи отри-
мував 150 доларів зарплати, а Комуніс-
тична партія йшла на компроміси. Але 
про це і багато чого іншого - у наступній 
статті. Скажу лише: обманювали амери-
канських журналістів ті, хто їх супрово-
джував просторами колишнього Союзу, 
ой, обманювали…   

Ольга ЧОРНА.                

Сторінками 
журналу «Look»:
подорож в американсько-
радянське минуле 

Тернопільський драмтеатр ім. Т. Шевченка:
10 жовтня – драма «Украдене щастя» (І. Франко).
12 жовтня – комічна опера «Запорожець за Дунаєм» (С. 

Гулак-Артемовський).
13 жовтня – ілюзії життя «За крок до тебе» (М. Коляда»).
Початок вистав – о 19.00.

Тернопільська обласна філармонія 
12 жовтня – концерт камерного оркестру облачної фі-

лармонії, солістка – лауреат міжнародних конкурсів Меланія 
Вільшанецька (фортепіано, м. Львів).

15 жовтня – концерт українського академічного ансамблю 
пісні і танцю “Калина”(м.Київ). Початок концертів – о 18.30.Аф
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