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Твій. Мій. Наш ДЕНЬ. Разом!
Зустрічаймо «Наш ДЕНЬ» разом!

Чому
депутатам
байдужі
людські
життя

Передплата - 2014:
1 місяць – 7,63
3 місяці – 22,29
6 місяців – 42,93
12 місяців – 84,66

У ціну газети враховано
вартість поштових
послуг: прийом
та доставка видання
до передплатників

Через неприйнятий бюджет півтори сотні мешканців
Тернопільщини опинилися наодинці зі страшною недугою

Д

есятимісячні
«канікули»
депутатів обласної
ради та неприйнятий
бюджет вже давно стали
невід’ємним елементом
життя краю.
Пора б задуматися про новий бюджет, а тут і минулорічного немає. Депутати мають гонор і власні амбіції, але
страждають від цього прості
мешканці. Саме вони можуть
не дочекатися швидкої допомоги через відсутність пального, саме вони не мають відремонтованої дороги біля своїх осель, адже для того, щоб почати роботи, потрібне рішення облради. Таких прикладів
можна навести багато. З кожним днем, тижнем і місяцем
ціна байдужості народних обранців стає все вищою. До прикладу, сьогодні під загрозою
функціонування гемодіалізного відділення обласної університетської лікарні.
– Сьогодні на апараті штучної нирки у відділенні перебувають 113 пацієнтів, ще 32
отримують допомогу на базі
Копичинецької ЦРЛ і 9 пацієн-

тів - методом перитонеального діалізу, – каже керівник закладу Василь Бліхар. – Наявні
кошти дозволять лікувати таких хворих лише до листопада.
Водночас, до кінця року треба
провести 3699 сеансів гемодіалізу. Середня вартість одного
- 559,43 грн. Загалом необхідно понад 2 мільйони гривень.
Тернопільські чиновники
та лікарі зібралися разом у стінах університетської лікарні,
щоб обговорити цю загрозливу ситуацію.
– Брак грошей на бензин чи
запчастини автомобілів швидкої допомоги, відсутність коштів для гемодіалізу та інших
вкрай необхідних пацієнтам
медичних послуг, викликаних
неприйнятим бюджетом, є для
краян смертельно небезпечними, – зазначив перший заступник голови обласної ради Сергій Тарашевський. – За такі наслідки, спричинені колективним саботажем сесій, депутати
мають нести особисту відповідальність.
Сергій Тарашевський запропонував провести благодійну
акцію зі збору коштів на про-

ведення процедур гемодіалізу,
від яких залежить життя майже півтори сотні мешканців
Тернопільщини, та звернувся
до депутатів усіх рівнів, чиновників, представників бізнесу,
небайдужих тернополян з проханням про допомогу.
Самі хворі про те, що коштів на гемодіаліз може не вистачити, не знають. Мабуть,
медики не хочуть засмучувати
своїх пацієнтів поганими новинами. Адже їх пенсій, зарплат може вистачити лише на
2-3 процедури.
Захар Халуп’як з Монастириського району приїжджає у
Тернопіль тричі на тиждень.
Доводиться прокидатися в
п’ятій ранку, а повертається
додому о 17-18 годині. Процедура діалізу триває чотири години.

– Було би дуже добре, якби
діалізний центр відкрили у Бучачі, – каже чоловік. – Дуже
важко добиратися в Тернопіль
за 100 кілометрів нашими дорогами. Їдемо іноді дві години
в один бік. Подекуди доводиться чекати на автобус. І так тричі на тиждень.
За словами директора департаменту охорони здоров’я
ОДА Руслана Мостового, область працює над тим, щоб відкрити діалізні центри на півдні та півночі області – у Кременці та в Бучачі.
– Вони почнуть працювати
вже в наступному році, – переконує чиновник. – Однак нині,
через неприйняття бюджету,
медицині області не вистачає
майже 15 мільйонів гривень.
Із них 2,5 мільйона – на проведення процедур діалізу. Ми
шукаємо шляхи виходу з цієї
ситуації і сподіваємося вирішити це питання.
«Наш ДЕНЬ» також сподівається, що хворих не залишать
наодинці з їхніми проблемами
і, можливо, ця ситуація допоможе депутатам обласної ради
пригадати свої виборчі обіцянки та нарешті почати працювати.
Юля ТИМКІВ.

Усі небайдужі можуть долучитися до благодійної акції збору коштів на проведення гемодіалізу
і перерахувати кошти на рахунок:
КЗ ТОР «Тернопільська університетська лікарня», код ЄДРПОУ 02001311, р/р 35421003001456
у ГУДКСУ в Тернопільській області, МФО 838012.

індекс -

68710

Передплатити
«Наш ДЕНЬ» можна
у будь-якому
поштовому відділенні
або у листоноші.
Погода в Тернополі
й області

16 жовтня - хмарно, дощ,
температура повітря вночі
10-11, вдень 12-14 градусів
тепла. Схід сонця - 7.39, захід
- 18.26.
17 жовтня - хмарно, у другій половині дня дощ, температура повітря вночі 6-8,
вдень 11-12 градусів тепла.
Схід сонця - 7.41, захід - 18.24.
18 жовтня - хмарно з проясненням, без опадів, температура повітря вночі 7-8,
вдень 12-14 градусів тепла.
Схід сонця - 7.42, захід - 18.22.
19 жовтня - хмарно з проясненням, вранці місцями
дощ, температура повітря
вночі 9-11, вдень 8-10 градусів тепла. Схід сонця - 7.44, захід - 18.20.
20 жовтня - хмарно з проясненням, вночі дощ, температура повітря вночі 4-7, вдень
12-17 градусів тепла. Схід сонця - 7.46, захід - 18.18.
21 жовтня - хмарно, місцями можливий дощ, температура повітря вночі 8-11, вдень
15-16 градусів тепла. Схід сонця - 7.47, захід - 18.16.
22 жовтня - хмарно, без
опадів, температура повітря
вночі 8-10, вдень 14-15 градусів тепла. Схід сонця - 7.49, захід - 18.14.
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У Тернополі презентували фільм
про українСЬКОГО СИЛАЧА

П

ерший український
дитячий художній фільм
«Іван Сила» відзняв
режисер Віктор Андрієнко за
книгою Олександра Гавроша
«Неймовірні пригоди Івана
Сили, найдужчої людини світу».
Зйомки відбувалися три з
половиною місяці в Чернівцях,
Кам’янці-Подільському та на
батьківщині Івана Фірцака - так
насправді звали борця.

Стрічка створена за державні кошти. ЇЇ бюджет – близько 16 мільйонів
гривень.
Фільм оповідає незвичайну історію
життя українця Івана Фірцака, який народився в червні 1899 року в селі Білки Іршавського району на Закарпатті.
Простий хлопець добився неймовірної
світової слави, був чемпіоном Чехословаччини з важкої атлетики та боротьби, чемпіоном Європи з культуризму.
Деякі силові трюки, які Іван виконував
як артист цирку, досі ніхто не може повторити. Сама королева Англії, подарувала йому шолом, манжети і пояс, оздоблений золотом та діамантами. А преса
Український парламент є
одним із найбільш злісних порушників закону «Про доступ
до публічної інформації». Як
зазначає «Українська правда»,
громадяни не можуть офіційно
дізнатися прізвища радників
спікера і, фактично, жодного з
помічників депутатів. Можливо тому, що багато з них є родичами нардепів, яким у такий
спосіб забезпечується стаж
державної служби.
Також виборці не можуть
дізнатися, яким чином розподіляється мільярдний кошторис Верховної Ради. Секретною є інформація, кому з нардепів держава виділила квартири. Заборонено знати офіційні доходи депутата. Неможливо отримати навіть стенограму засідання парламентського комітету, особливо,
якщо це стосується розподілу
державних коштів.
І «слуги народу» блокують
будь-які спроби розширити
межі публічної інформації.
Наступний приклад. Верховна Рада відмовилася затвердити нарахування пенсій президенту, членам Кабміну і депутатам на загальнодержавних підставах. Відповідний законопроект, поданий опозиціонерами, підтримали тільки 198 парламентарів. Автори
документа зазначили: на тлі
багатомільярдного дефіциту
бюджету Пенсійного фонду і
держбюджету та принизливо
низьких пенсій більшості пенсіонерів - цілі категорії громадян отримують пенсії на підставі окремих законів за пільговим принципом. Такий стан
речей порушує фундаментальний принцип соціальної

Т

називала його найсильнішою людиною
ХХ століття.
Кінострічку презентували в Тернополі Віктор Андрієнко, а також актори - Сергій Конюшок і не менш відомий
український силач Василь Вірастюк.
- Мені б хотілося, щоб діти дивилися цей фільм із дорослими, цілими родинами, – зазначив Вірастюк. – Я переконаний, що він змусить багатьох задуматися, зробити важливі висновки. Всі
ці «супермени», відомі за мультфільмами, повністю вигадані персонажі. А
ми маємо реальні, унікальні приклади українців, які доводять, що працею
і наполегливістю можна досягти чима-

лого. “Якщо Іван Сила зміг, то чому я не
можу?!”, – це в дітей має бути в голові.
Знаково, що головну роль у фільмі
зіграв український спортсмен Дмитро
Халаджі – схожий на Івана Фірціка не
лише зовнішньо, а й своєю долею. Так,
у чотирирічному віці Дмитро зазнав
серйозної травми – опіками через перекинутий чайник було ушкоджено 35%
тіла. Дмитро переніс 7 операцій,12 переливань крові і вважається інвалідом
І групи. Але це зовсім не завадило йому
здобути титул чемпіона України з народної боротьби, стати рекордсменом
Всесвітньої Книги рекордів Гіннеса. Усі
трюки, показані у фільмі: забивання

Територія неповаги

гвіздків руками, підіймання штанги і
навіть те, що через нього переїжджала
машина, – Дмитро виконував без монтажу.
Мабуть, саме це додає реалістичності та правдивості грі акторів і наскрізь
проймає глядача проблемами, які завжди присутні в нашому житті – боротьбою правди і обману, людяності і
влади, грошей і чеснот. Фільм доводить
глядачам, що «правда завжди переможе» і, мимоволі, заряджає кожного цим
щирим оптимізмом.
Отож, радіємо, що глядачі отримали якісне українське кіно для всієї сім’ї,
яке відкриває для нас знаменитого
українця Івана Фірцака, несправедливо
забутого в Радянському Союзі.
Юля ТИМКІВ.

ак можна сказати про державу, розташовану у центрі Європи, про Україну
тобто. Бо якби наші чиновники і депутати не демонстрували потяг до
європейських цінностей, повага до законів та своїх співвітчизників у них
відсутня.
справедливості. У всіх громадян України, за незначними і
обгрунтованими винятками,
розмір пенсії повинен залежати від розміру зарплати і тривалості трудового стажу й визначатися за єдиним пенсійним законом. Але «слуги народу» такої «жахливої несправедливості» допустити не могли.
За словами заступника голови Комітету Верховної Ради
з питань соціальної політики
та праці Павла Розенка (фракція «УДАР»), різниця між пенсією рядового українця і чиновника сягає 15 (!) разів. Подібна ситуація зумовлена тим,
що в Україні існує 30 різних
пенсійних систем, чого немає
в жодній країні світу.
За статистикою Пенсійного фонду, середня пенсія у нашій державі - від 900 до 1200
гривень. Водночас, у суддів,
прокурорів, митників, працівників Нацбанку пенсійне забезпечення складає від 6,5 до
8 тисяч гривень. Що вже казати про пенсії екс-нардепів і чиновників вищих рангів? Щомісячно вони отримують 15 тисяч!
На фоні країн ЄС, куди дуже
хочемо нарешті дійти, українці зі своїми пенсіями виглядають, звиняйте, жебраками. У
Німеччині, для прикладу, мі-

німальна пенсія складає 350
євро - це, якщо людина жодного дня не працювала. А середня - 800 євро на місяць. У
Франції пенсійна «мінімалка»
- 500 євро, у Великобританії 760. В Україні середня пенсія
приблизно 137 євро, мінімальна - 85.
Варто зазначити, у випадку, якщо уряд не знайде можливості наповнити держбюджет, українців до кінця року
можуть очікувати затримки
пенсій. І зарплат. Можуть виникнути й проблеми з опаленням у соцзакладах, освітленням і прибиранням у містах.
Річ у тім, як повідомляє «Фокус», Держказначейство вже
не перший місяць блокує гроші на рахунках місцевих бюджетів. Схожа ситуація виникає не вперше і практика перерозподілу грошей на рахунках застосовувалася раніше.
Але цього разу проблема набула загрозливих масштабів
- блокування коштів тягнеться ще з літа.
До речі, у держбюджеті-2013 передбачено зростання економіки на 2,5-3,5 відсотка, реально ж воно впало на
1,1 відсотка.
Незважаючи на такі невтішні реалії, народні обранці
не шкодують бюджетних грошей на мандри до екзотичних

країн, відпочинок на всесвітньо відомих курортах тощо.
З держбюджету на оздоровлення нардепів виділяється
близько 17 мільйонів гривень
щороку. І ці кошти ніяке Держказначейство не блокує. Як
можна? Це ж порушення…
Зокрема, за інформацією програми «Гроші», перший заступник бюджетного комітету, регіонал Владислав Лук’янов відпочивав після важких парламентських
буднів на Мальдівах. Опозиціонер Юрій Стець насолоджувався краєвидами Іспанії. Віталій Хомутинник після праці
над податковим кодексом медитував на узбережжі Франції.
Регіонал Олег Царьов встиг
оздоровитися в Криму і помилуватися красою закордонних
гір. Політик зізнався, що часто дозволяє собі такі подорожі: «Ходили Австралією, Новою Зеландією з рюкзаками...
У Памірські гори в Таджикистані, на Білуху - на Алтаї».
Комічно виглядає те, що
деякі парламентарі, судячи з
їхніх декларацій, ледве кінці
з кінцями зводять. Ні житла,
ні авта... «Гроші» нарахували
дванадцятеро таких нардепів«жебраків». Правда ж - вражаюча. Наприклад, у декларації
«ударівця» Олександра Мочкова - порожньо. Але журна-

лістське розслідування виявило у нього «скромний» маєток у 300 квадратних метрів
у Ялті та дві солідні новобудови поряд.
Депутатка від «Батьківщини» Ірина Купречик торік задекларувала лише якихось шість тисяч гривень прибутку. Насправді ж її сім’я
має аграрний бізнес. Фірма
«Нива-Агротех», яку очолювала до депутатсва Купрейчик,
за 2010 рік отримала 1,6 мільйона гривень чистого прибутку. Зрештою, «слуга народу»
визнала: «Звичайно я - не найбіднішій депутат. У мене все є,
я не скаржуся ні на що». Але ж
офіційний документ - декларація - свідчить про протилежне.
А «найбіднішим» регіоналом у парламенті є Володимир
Пєхов. У його декларації - нуль!
Фірма на Житомирщині і благодійний фонд - зареєстровані на дружину. Також цього законотворця пов’язують з рейдерським захопленням у цьому році Коростинського щебеневого заводу.
Як з такою психологією
українська еліта може інтегруватися в Європу - важко сказати. Коли б тамтешні депутати дозволили собі щось подібне, дорога у велику політику їм була б закрита надовго,
якщо не назавжди. Звісно, західні політики і чиновники не ангели. Скандали й там бувають. Але так, як добре і безвідповідально перед законом
та суспільством живеться нашим «слугам народу» - європейським та північноамериканським навіть не снилося.
Ольга ЧОРНА.

Люди

У

се своє свідоме життя
Лілія присвятила
спорту. Окрім того,
вона активна громадська
діячка, засновник Клубу
за місцем проживання
«Джура», президент
молодіжної громадської
організації «Фізкультурноспортивний клуб «Спортклас».

Шашки змінила
на штангу

Дивлячись на цю тендітну
жінку, важко уявити, що майже
двадцять років поспіль вона піднімала штангу вагою, яка майже
удвічі перевищує її власну. І не
просто піднімала, а ставила неймовірні рекорди. Спортивний
хист до пауерліфтигу у ній розгледів заслужений тренер України Степан Онищук, який і допоміг Лілії змінити захоплення
шашками на штангу. Саме так, бо
ще з шкільної парти дівчина займалася у шахово-шашковому
клубі «Авангард».
- На шашки мене затягнула
однокласниця, - розповідає Лілія. – Я так «втягнулася» у гру, що
згодом уже не уявляла без цього
свого життя. Тим паче, що виходило досить непогано: вигравала змагання, завойовувала чемпіонські медалі і навіть стала
кандидатом в майстри спорту.
Та закінчивши школу, дівчина змушена була обирати професію, яка б дала змогу забезпечити себе та ще й допомогти матері. Особливих статків у сім’ї
не було, адже мама виховувала їх з братом одна. Ліля розуміла, що покладатися може тільки
на себе. Здобувши фах радіомонтажника апаратури, прийшла на
радіозавод.
- Працювала, як кажуть, від
дзвінка до дзвінка, - продовжує
жінка. – Це було складно, адже
тут, як у спортивній команді, від
роботи кожного залежав загальний результат. До того ж, у свої
18 років я вже була матеріально відповідальною: світлодіоди, транзистори, інші деталі, які
привозили на завод з Росії, були
дуже дорогими.

Заздрили
навіть чоловіки
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Лілія Проць:

«Не бійтеся
дарувати
щастя дітям»

Що потрібно жінці для повного щастя?
Звичайно ж, можливість відчути себе
матір’ю. Це великий Божий дар, переконана відома тернопільська спортсменка, авторка 33 рекордів України з пауерліфтингу Лілія Проць, адже ні кар’єра, ні мільйонні статки не здатні компенсувати нереалізованих материнських почуттів.
ти, - розповідає мама. - У неї був
порушений фізіологічний розвиток ніжок. Донька не могла
стрибати, присідати, часто падала. Добре, що ми своєчасно її
забрали і зможемо виправити
вади, яких дитина нажила через
недогляд дорослих. Зараз донька дуже енергійна, легко знаходить спільну мову з людьми, співає, танцює, має чудову пам’ять і
хороші розумові здібності. У неї
безмежно добра душа.

сто. Ліля буквально розривалася
між підприємством і спортзалом.
Робоча зміна тривала з восьмої
ранку до п’ятої вечора, а на шосту
треба було встигнути на тренування. Додому поверталася пізно і, втомлена, засинала майже на
ходу. Наступного ранку все починалося спочатку. Але вона ніскілечки не шкодує, що доля складалася саме так, адже роки виснажливої праці дали свої плоди.

Немає ноутбука займися собою

Лілія переконана, що на кожному етапі свого життя людина
переосмислює свої дії, вчинки,
аналізує пройдений шлях і відкриває у собі щось нове. Це вона
знає з власного досвіду. Жінка
порівнює себе з героїнею популярного фільму «Москва сльозам не вірить», яка пройшла
складний шлях від простої робітниці до директора солідного підприємства. Щоправда реалізуватися сповна їй судилося
не на виробництві, а у спорті. Досягши відповідних результатів,
вона зрозуміла, що настав час допомагати іншим.
- Життя сьогодні непросте, заглиблюється у роздуми Ліля.
– Яскраво виражена соціальна нерівність, від якої найбільше страждають діти. Одні батьки можуть одягнути своїх доньку чи сина в брендові речі, купити
їй крутий мобільник чи ноутбук,
а інші ледве зводять кінці. Тому
займаюся з дітьми соціальнонезахищених категорій, залучаючи до занять спортом. Це не означає, що у майбутньому кожен з
них має стати відомим спортсменом. Зате у період отого підліткового та юнацького максималізму
певні результати у спорті, відмінна фізична форма і красиве тіло
– це якраз ті якості, які допомагають почуватися впевнено і не
комплексувати.

Її життя круто змінилося,
коли Степан Онищук запропонував спробувати зайнятися пауерліфтингом. «А чому б і ні?» – подумала вона.
- У той час, а це був 1994 рік,
жінка-штангіст, жінка-борчиня
були явищем поодиноким, - ділиться спогадами спортсменка. – Тому хотілося бути у числі
перших. На початках штовхнула штангу вагою 70 кілограмів
при своїх 52-х. Хлопці, які були
в залі, аж присіли від здивування. Лише за три місяці тренувань виконала норматив майстра спорту, а ще за чотири – стала майстром спорту України міжнародного класу. Через півроку Долю знайшла
на змаганнях норматив майстра
спорту перевиконала на 27,5 кі- у соцмережах
Змагання, тренування, роз’їз
лограма. Я зрозуміла, що це моє.
Поєднувати роботу на заво- ди, громадська робота. За усім
ді і заняття спортом було непро- цим Лілія не уявляла собі іншо-

«Давай візьмемо
його з собою»

го життя. Та воно поволі вносило
свої корективи. Якось у соцмережах вона познайомилася з Мохаммедом, іракцем за національністю. Їм завжди було про що поговорити. Мабуть тому, що обоє
народилися під знаком Козерога.
- Ми спілкувалися через інтернет два роки, - розповідає
Лілія. - Коли він запропонував
одружитися, була трохи спантеличена, адже молодший за мене
на одинадцять років. Проте, відколи ми разом, навчилися розуміти і поважати один одного. Не
заважають навіть різні релігії.
Мохаммед - мусульманин, отож
у нього свої звичаї. Під час рамадану він 40 днів не голився і
їв тільки після шостої. А ще молиться кожні дві години, та це
мені не заважає. Ми разом уже
три роки. Сьогодні виховуємо
донечку Настю, яку за взаємною
згодою взяли з дитячого будинку. Чоловік здобуває медичну
освіту, наразі проходить інтернатуру.

Настуня обійняла
і назвала мамою

Якось жінка дізналася, що
у її друзів з Кривого Рога сталася біда. Мама потрапила до
в’язниці, а її п’ятирічну донечку
Настю забрали у притулок. Доля
дівчинки так глибоко вразила
Лілію, що вона вирішила взяти
її на виховання. Чоловік бачив,
як переживає дружина, і вирі-

шив підтримати її.
- Ми хотіли усиновити дівчинку, - каже Ліля, - але згідно з нашим законодавством це
виявилося неможливим. Чоловік - іноземець, а такі подружжя
можуть лише взяти дитину під
опіку. Але й для того нам довелося приїздити до Кривого Рога
п’ять разів, адже процедура ця
непроста. Та коли нарешті отримали дозвіл і приїхали забирати
дівчинку. Настя одразу пішла до
мене на руки, обійняла і назвала
мамою.
Ліля розповідає, як ще до заміжжя мріяла створити будинок
сімейного типу. Навіть підходила з таким проханням до тодішнього мера. У відповідь почула, що у межах Тернополя це неможливо через відсутність коштів у міському бюджеті.

Як страшний сон

Сьогодні жінка сповна насолоджується материнством
і дякує долі, що та подарувала їй такий шанс. Дівчинку віддали у школу раннього розвитку. Батьки організовують для
неї цікаве дозвілля, різноманітні поїздки. Життя у притулку Настя згадує як страшний
сон, адже за чотири місяці, допоки вирішувалися юридичні
формальності, вона відчула, що
таке бути сиротою.
– Спершу вечорами Настю
дуже важко було вкласти спа-

– Коли ми забирали Настю
з Кривого Рога, вона привела
до мене хлопчика і каже: «Це –
Діма. У нього немає мами й тата.
Давай візьмемо його з собою», –
продовжує Ліля. – Дівчинка мріє
про братика або сестричку і ми з
чоловіком уже думаємо про поповнення у сім’ї. Якби у мене
був свій будинок, я б забрала з
дитбудинку якомога більше діток, бо вони, як ніхто, потребують особливої материнської і
батьківської турботи.
Тому закликаю усіх, хто має
таку можливість, не боятися
брати на виховання сиріт і створювати прийомні сім’ї.
Своїм особистим прикладом
жінка довела, що це допомагає
змінити не лише власне життя,
а й життя дітей, які мають право на щасливу родину. Вона організувала благодійну акцію
«Подаруй тепло та радість дітям», в рамках якої разом з однодумцями допомагає вихованцям притулку на вулиці Стрімкій продуктами, побутовими речами, одягом, організовує прогулянки, сніданки в місцевому
арт-кафе.
У рамках благодійного марафону «Милосердя єднає» Лілія разом з усіма небайдужими
збирала кошти та речі для двадцятьох сімей Тернополя, які потребують підтримки. Благородний приклад спортсменки вартий наслідування.
Світлана ВІТРОВА.
Фото з архіву Лілії ПРОЦЬ.
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ішенням виконкому Тернопільської міської ради попереднього скликання 22 жовтня 2009 року приватному вищому навчальному закладу «Інститут економіки і підприємництва» було надано містобудівні умови і обмеження щодо забудови земельної ділянки на проспекті Злуки (фактично території колишнього стадіону ВАТ «Текстерно»). А 4 вересня ц.р. теперішній міськвиконком вніс зміни до
містобудівних умов і збільшив граничну висоту будівлі з 27 до 37 метрів ( дозволив будувати замість 5-ти
- 9-ти поверхові будинки). Для багатьох рішення 2009 року було невідомим і тому депутат міської ради Петро Ландяк надіслав депутатський запит на адресу управління містобудування архітектури та кадастру
з проханням надати йому для ознайомлення інформацію щодо детального плану забудови цієї земельної ділянки. У відповіді на ім’я депутата за підписом заступника міського голови Володимира Камінського, датованій 9 жовтня ц.р., йдеться про те, що інформація щодо детального плану забудови на проспекті Злуки в
управлінні містобудування, архітектури та кадастру відсутня. Постає питання: яким чином влада попередня і теперішня приймають рішення, які явно суперечать законодавству України? Зважаючи на ситуацію,
що склалася, депутат звернувся до міської влади та громадськості з відкритим листом.

Петро ЛАНДЯК: Зупиніться у своїх апетитах!
Залишіть стадіон громаді!
Відкритий лист
до Тернопільського міського голови,
громадськості міста та ініціаторів
забудови стадіону на проспекті Злуки.

Наростаючого резонансу набирає ймовірність забудови стадіону, зведеного у 70-х роках одним з колишніх промислових гігантів України – Тернопільським
бавовняно-прядильним комбінатом. Ті, хто його закладав, і подумати не могли, що через якийсь
час виникне питання забудови
спортивної арени. Маючи офіційного користувача, а ним останні
10 років є Інститут економіки і
підприємництва, стадіон все ж
виглядав безгоспним. Вочевидь,
це була продумана підготовка
громадської думки, мовляв, стадіон у занедбаному стані, а отже
його слід забудувати…
Куди ми йдемо? Чим керуються представники влади,
приймаючи такі рішення? Як
зарадити цій ситуації? Ці питання, я переконаний, турбують всіх небайдужих, яких, слава Богу, достатньо.
Я народився на Тернопільщині. У Тернополі живу більше тридцяти років. Вперше, коли приїхав
сюди зі Львова на практику, закохався в місто з першого погляду. Чисте, охайне, квітуче, зелене,
з просторими широкими вулицями, прекрасними скверами і парками. Просторість цього міста робила його величним. Було відчуття обласного центру, справжньої
адміністративної столиці території.
Переконаний, що фахівці, які
створювали концепцію розвитку
нашого міста у післявоєнний період і в часи інтенсивної забудови 60-80-их років минулого століття, відповідально і з любов’ю
формували образ нового сучасного міста, створюючи сприятливі
умови для проживання тернополян. У цьому проявився не лише
високий професіоналізм наших
попередників, а й почуття відповідальності перед наступними
поколіннями. Прораховували все:
прогнозоване збільшення автотранспорту, оптимально визначали червоні лінії та лінії забудови,
які дозволяли розміщувати зелені зони, пішохідні доріжки, місця
для паркування автомобілів. Нормативно встановлені відстані між
житловими будинками дозволяли не тільки висаджувати дерева, що створювали окрасу міста,
а й забезпечували пожежну без-

пеку та ефективне медичне обслуговування. Органічно й оптимально розміщували дитячі садочки, школи, спортивні майданчики, стадіони. Тернопіль роками
займав перше місце в Україні за
чистотою та охайністю.

Що ж маємо нині?

Міська влада добрий десяток
літ діє, ніби Пилип з конопель.
У дощенту розграбованому місті шукає бодай латочку землі для
будівництва і без будь-яких норм
та логіки ліпить, як не “свічку”, то
торгово-розважальний “генделик”. Тулить туди, де вже й притулити ніде. Будинки, як у Шанхаї,
– налазять один на одного, а чиновник все “тулить”, стискаючи
прибудинкові території, крок за
кроком витискаючи з міста дитячі й спортивні майданчики. Нагулявши непомірні фінансові апетити на своїй безкарності, влада
знахабніло, на очах довірливих
тернополян, раз за разом ”відкушує” клапті землі навіть у парках.
Чимраз більший кусень. Як бачите, тепер вирішили «завойовувати» стадіони. Щоправда, не розвитком фізичної культури й спортивними досягненнями, а залізобетоном і цеглою.
Перший такий злочин проти
громади стався кілька років тому,
коли в училищі №4 забудували
учнівський стадіон. Тепер налаштувалися на колишній стадіон
ВАТ «Текстерно».
Чому всі ці безчинства проходять безпротестно? Може тому,
що толерантна тернопільська
громада мовчить через свою вихованість? Або наше громадянське суспільство ще не сформувалося, як потужна сила? На противагу ввічливим тернополянам, представники влади загубили совість за фасадом красивих
слів про національне відродження і покращення життя городян,
лише покращуючи своє власне.
На жаль, цинізм у владі стає нормою, а це вже загрожує національній безпеці, бо безчинство чиновника здатне зруйнувати державу
швидше, ніж вторгнення стороннього ворога.

фракції «Свобода», без підтримки
якої не може бути прийняте жодне рішення, вирішити цю проблему, створену попередниками та
підправлену теперішнім виконкомом у вересні цього року з вигодою для забудовника.

Який пропоную вихід?

Розуміючи забудовника, який
ще у 2009 році отримав вихідні умови для проектування будинків і у зв’язку з цим витратив свій час та кошти, пропоную
йому в цій ситуації бути готовим
до компромісу.
Міська влада має скасувати
рішення виконавчих комітетів
2009 року і вересня 2013 року на
тій підставі, що вони прийняті з
порушенням чинного законодавства. Адже донині немає розробленого і затвердженого детального плану забудови території на
проспекті Злуки, в тому числі тієї,
де розміщений стадіон. У цій ситуації, вважаю, доцільно подумати про компенсацію забудовнику через надання йому інших земельних ділянок, якими володіє
або може заволодіти КП “Тернопільбудінвестзамовник”. Враховуючи обставини, що склалися, це було б правильно і обгрунтовано.
У вирішенні цього важливого для міста питання може допомогти й прокуратура, маючи достатній арсенал засобів для скасування незаконно прийнятих рішень, і цим прислужитись громаді міста.
Виходячи з викладеного, закликаю до «круглого столу», тобто до відкритої розмови, всіх зацікавлених і причетних до порушеної справи, із залученням до
широкого обговорення громадськості.
Я закликаю усіх до мудрості, виваженості, стриманості та
компромісу з метою прийняття
Як не допустити забудови рішення, де не буде переможестадіону?
них, а переможцем стане громаЗвертаюся до тих, хто спричи- да нашого міста.
нився до цієї афери, зокрема до
Петро ЛАНДЯК, депутат
міського голови та депутатської
Тернопільської міської ради

Що не так
і?

у файному міст

У

В аптеці
не купиш…

минулому номері «Наш ДЕНЬ» писав
про небезпеку, яка підстерігає
тернопільських пішоходів чи не на
кожному кроці. Наведені у публікації факти
про відсутність або ж неякісний стан знаків
дорожнього руху, як і скарги чиновників
на брак коштів для наведення порядку,
викликали неабиякий резонанс у наших
читачів. Наприклад, автор цього листа
переконаний, що звалювати проблеми влади
на плечі міщан, а, тим паче, нехтувати їхнім
життям – не що інше, як злочин. Принаймні,
саме до такого висновку спонукають його
небайдужі роздуми.
Спочатку давайте подякуємо міській владі за подаровану тернопільській громаді нову сучасну магістраль. Подякуймо щиро та без іронії, бо нині вулиця
Симоненка стала невпізнанною. Шляховики розширили її проїжджу частину, значно зміцнили основу, закатали асфальтом. Зробили усе, як слід, і навіть здивували
тим, що не працювали, коли дощило, а виконували заплановану роботу у погожі вихідні дні. У результаті дорога вдалася на славу. Тепер автівки гасають нею, як на
перегонах, а з минулої середи ще й громадський транспорт почав курсувати звичними маршрутами.
Жителі тернопільської Аляски аж не вірять, що
стільки щастя нараз привалило. Тішаться, як малі діти,
аж поки не доводиться переходити через дорогу. Ось
тут і починають вони зиркати увсебіч, вичікуючи слушної миті, щоб поміж легківками та маршрутками позаячому проскочити на протилежний бік. У значно гіршій ситуації - літні люди та молоді мами з візочками.
Опинившись на проїжджій частині, вони чомусь безпідставно сподіваються, що авто – не трамвай, може й
об’їхати, тоді як ті, хто сидить за кермом, завжди впевнені, що пішохід – не стовп, може й обійти.
Але ж є спеціальні переходи, - можуть заперечити
мені скептики.
Безсумнівно, десь вони і є, проте правила дорожнього руху на вулиці Симоненка, схоже, ще не діють – принаймні на минулому тижні тут ніхто не бачив ні розмітки, ні «зебри», ні інформаційних знаків.
Розумію, що минув заледве тиждень, як дозволили проїзд, а я вже хочу, аби на Симоненка було все, як
на Хрещатику. Також не сумніваюся, що з часом і роздільні смуги тут будуть, і переходи, і всілякі інші прибамбаси. Проте, коли ціною питання є людське життя,
відлік йде не на дні і навіть не на години. За долю секунди на ніким та нічим нерегульованій вулиці Симоненка може трапитися непоправне. Адже після страшної аварії, у якій загинула молода дівчина, вулицю Злуки також розписали білою фарбою, але це вже не поверне батькам доньки.
І хоч останнім часом «зебри» дедалі частіше
з’являються на дорогах файного міста, це у жодному випадку не виправдовує посадовців, які дозволяють рух
транспорту на відремонтованих, але не розмічених вулицях. Відтак, складається враження, що чиновники
профільних управлінь значно більше переймаються
термінами виконання роботи, ніж безпекою людей.
На жаль, такого неподобства чомусь хронічно не добачають і в державтоінспекції. Напевно, реєструвати
порушення та аварії усе ж легше і прибутковіше, ніж попереджати їх.
У народі кажуть: «в голові нема – в аптеці не купиш»..
Ще одне яскраве підтвердження цієї мудрості – злочинна безвідповідальність одних при потуранні та сприянні інших – вищих за рангом.
Справді, чудодійних ліків, здатних блокувати байдужість та стимулювати сумління, ще ніхто не винайшов.
А шкода…
Юрко СНІГУР, м. Тернопіль.

Відверті діалоги

nday.te.ua

Наш ДЕНЬ

№19/ 16 жовтня 2013 року

5

Олег ГЕРМАН: «Людина повинна
- Олеже Михайловичу, у вас
стільки заслуг і звань...
- З цього приводу скажу наступне. Відкриваєш шафу, а там
різні костюми. Можеш одягнути празниковий, буденний, темний, світлий, коричневий, сірий... Але це просто річ. Не суть,
що одягати, а як і хто це робить.
Якщо долею обставин, ситуаціями, випробуваннями несеш через простір часу своє ім’я – це
визначальніше, ніж будь-який
костюм. Одяг протреться, забудеться, порветься. Звання, образно кажучи, – ілюзії, які часто
ставимо на чільне місце, фатаморгана.
- То що ж найголовніше у
вашому житті, якщо не посади, вчені ступені?
- Знайти себе. Не в тому розумінні, де ти примостився, у якому кріслі сидиш або які апартаменти тебе оточують. Знайти у
покликанні, яке тобі призначено
Всевишнім, хоч дорога до цього може бути непростою. Людина йде по чиїхось слідах, робить
свої. І ті сліди залишаються або
карбами, або скарбами...
- У вас 20 поетичних книг.
І ось незабаром до читачів
прийде нова, 21-а. Кажуть, це
число - символічне, у ньому відображається своєрідна симетрія. Ви ще й народилися
21-го.
- І за все дякую Богу. За день
народження, за час, який ще з
вами, за моїх ближніх. За найсвітліше – батьків. За найрідніших – дружину, дітей, внуків. За
те, що вони мене люблять і розуміють, а часом і бештають. За
те, що мрево солодощів чиїхось
слів і лестощів розганяють. Це
конче потрібно, інакше можна
не спізнати, що таке правда і реальність. А нова книжка «Співоча скеля» – повістина з 30-ти
зимових образків. Карпати, село
в горах, у якому лише троє людей: 90-літній дідусь, приблудла жінка і пиячок Богдан. 6 січня, у Святвечір, до старенького
на день народження має приїхати з Маріуполя син, крутий бізнесмен. Але виникають нагальні
справи, і до дідуся їде його внукшколяр. Зустрічаються двоє рідних по крові, але різних по духу
людей. Старий, який пройшов
німецькі та сталінські табори, і
юнак, якому чужа і мова та звичаї діда. Нічна хурделиця замітає снігами хату, обриває дроти… Під музику вітру їхня бесіда
переростає у сльозу, у викрики
душ... А вранці… А вранці ви самі
прочитаєте, чим завершиться
ота різдвяна зустріч. У повістині – реальні люди й те, що я пережив особисто.
- З технічною освітою, ви –
людина мистецтва.
- Так написано, мабуть, долею. Батько 25 літ працював завклубом у Чернихові, репетиції
відбувалися просто в нашій хаті,
бо у клубі було холодно. Там і хор
збирався, і вистави готувалися. Це було величне одкровення,
люди освідчувалися і освячувалися через слово. Жарти і смуток,

відчувати не лише зором
сонце і тіні, а й серцем»
Олег Герман - відомий тернополянин, науковець, письменник, композитор. Заслужений діяч мистецтв України, кандидат історичних
наук, професор кафедри
українознавства і філософії
Тернопільського національного технічного університету
імені Івана Пулюя. Автор і ведучий святкових дійств. Цікава людина зі своїм особливим поглядом на світ. Сьогодні він гість «Нашого ДНЯ».
На зустріч прийшов з обкладинкою нової книжки та новими віршами.

біль і втіха, сльоза і сподіванПросто
говориня... Я жив у тому духовному КЕЛІЯ
ти красиві фрази,
морі. Помагав татові малюва- Тремтять на кінчику пера думок вуглини –
розмахувати прати, оформляти спектаклі, сам ледь-ледь струси й тебе безжально спопелять. пором і вигукувапрогравав ролі... Хотів стати І в’яже час снопи проміння в ці хвилини
ти «героям слава»
і актором, і художником. До- де нас затягує холодна благодать
– то не є дорога побирався попутками до Терно- у вузол.
будови України. Це
поля в художню студію, піз- Господи! Чому так тужно, пусто?
така собі глянцено вночі поїздом назад доїж- Довкола гамір, каламбури, балаган…
ва обгортка. Згадайджав до сусіднього Глибочка, А ми на ложі геть осліплого Прокруста,
те Франкове: лупайа звідти, через поля, чимчи- і понад нами заіржавлений оргáн
те сю скалу... Його накував до села. Світ мистецтва гуде.
пучування до галицьполонив мене. І так я прой- Не грає, не приносить насолоди
кої інтелігенції, аби не
шов від дитячого бажання до глуха вітруля, що шматує листя літ…
сидіти в передніх рядах
отримання звання заслуже- Ми оправдання все шукаємо в погоди,
та кричати гарні гасного діяча мистецтв України,
ла, а закочувати рукави
хоча житейська дорога ніби в коли реальність замітає мрії слід.
й будувати дім для нароіншому напрямку бігла. Здо- І поспішаємо у келію шукати
ду. Нині занадто багато
був технічну освіту, але в ній себе забутого й незнаного.
розвелося лже-патріотів.
я відкрив іншу таїну – ди- Там є
Де ти був, як виникала позайн, творення досконалих не марнота, не заґлянцовані плакати –
треба підставити плече під
і естетично довершених ре- там світло душ,
хрест? Україна дуже складчей. І те, що, здавалося, було де братство
на, вона суперечлива, багатак далеко, наблизилося до чисте слово п’є.
томовна, багаторелігійна, замене, і зробивши своєрідне * * *
політизована, непричесана....
житейське коло, я таки знай- Обпершись на стіну вітрів
Її треба зрозуміти, відчути і
в люстерко глянув – там нікого…
шов своє покликання.
зробити все, аби навести лад.
- Хто з сучасних пись- …Чи у думках перегорів
- Чи заздрять вам, чи заменників, поетів вам ціка- над полотном струмка мілкого?
здрите самі?
вий?
- Про інших не знаю. Я здолав
А чи незамовлене згубив
- Василь Махно, терно- у покручах?
уже таку стезю, що не маю чому
пільський модерніст, який Перекалічив
або кому заздрити. Прагнув себе
зараз живе у Нью-Йорку. усе сотворене?..
зреалізувати – і Господь допоЙого бачення світу. Гор- Аби
міг. Але я чітко побачив ті горидій Безкоровайний теж по- збагнути слово чоловіче.
зонти, до яких не встигну дійти.
своєму цікавий. Зі старших –
Маю записничок задумів. РозуОлег Герман.
Василь Голобородько. Нікомію, що великий відсоток їх не
ли не лякаюся модерну, але
осилю. Та, можливо, вони ставідрікаюся штукарства, коли святиня. Відкрив її для себе дав- нуть початком творення для кослова скалічують, щоби зліпи- но. А через «Марусю Чурай» спіз- гось. Хочу надрукувати таку дивти у чудернацькому образі. Якщо нав у ній філософа, історика, по- ну кантику ідей. Адже мені теж
там нема теплої канви, на якій ета воєдино. Її Слово – світла му- колись допомагали. Пригадую
твориться справжнє, глибоке, зика... Дякую долі, яка подарува- Бориса Демківа, який вчив мене
отримуємо лише холодні фрази ла дві зустрічі з цією геніальною відчувати слово, відсівати зайве.
– цвинтар слів.
Він подарував внутрішнє решелюдиною.
- А хто для вас геній у літе- Ваші публікації у ЗМІ на то, яке в мені є і досі, через яке
ратурі?
тему державності, україн- пересіваю свої думки, щоб там
- Не можу знайти рівних Ліні ства, сучасного стану речей залишалися зерна, а не полова.
Василівні Костенко. В осмислен- у суспільстві особисто для
- Кого можете назвати
ні літературного образу та поєд- мене є дуже гострою влучною другом?
нанні класичного варіанту пода- публіцистикою, яка зачіпає і
- Трошки більше року, як не
чі слова із сучасним відчуттям болить.
стало мого рідного брата. Він
реальності. Ця жінка для мене –
- Через те, що болить, і пишу. жив в Маріуполі (чому, власне,

пишу у своїй новій книжці про
це місто). Я втратив дорогу людину, і ця пустка була дуже болісною. Але в мене є той, кого після
похорону обняв і сказав: братику... Це – відомий журналіст, митець Михайло Зубик. Складається враження, що ми навіть
на відстані, не перемовляючись
словами, розуміємо і відчуваємо, що коїться в одного й іншого у душах. Життя перевіряє нас
на чесність, адже людина – не на
поверхні, вона там, у глибинних
течіях. І якщо тобі стане снаги
ці течії збагнути, тоді можна когось назвати другом.
- Улюблений куточок на
землі...
- Моя оселя у рідному Чернихові, хатинка, вимережана
любов’ю. Її збудував у 1935 році
мій тато для своєї Марійці, яку
хотів за дружину. І коли прийшов до батьків дівчини просити
руки, то вони сказали: якщо ти
хату збудував, то й долю збудуєш. У тій хаті народився я, брат, в
ній завжди витала аура любові.
Ми з дружиною Марічкою прагнемо ту ауру зберегти. І щоб глиняна хата у сучасному варіанті
могла ще довго-довго простояти. І дай Боже там внуків одружити.
- Якщо коротко: що для вас
саме життя - робота, творчість, сім’я?..
- Усе виглядає дещо спрощено, коли зводимо щось лише до
одного. Заберіть усі квіти і залишіть тільки троянди. Світ буде
купатися в них, але... Мине деньдва – і стане сумно. У розмаїтті
квітів – велич й краса, як у розмаїтті подій, у багатстві барв
пізнання життя. Людина повинна відчувати не лише зором
сонце і тіні, а й серцем. Завжди є
можливість вибрати. А якщо помилився – повернутися назад й
почати заново.
- І наостанок: що б ви побажали читачам «Нашого
ДНЯ»?
- Скажу, що газета має дуже
гарну назву - «Наш ДЕНЬ». Адже
кожен день - це започаткування
чогось нового. Сьогодні зі студентами ми розмовляли про Леонардо да Вінчі, на кафедрі - про
суєту суєт. День був пов’язаний
з високою наукою і, водночас,
з буденними проблемами, наприклад, дружина не могла поремонтувати мешти, бо хворіє
майстер. Сьогодні я ще маю багато клопотів, не знаю, що вирішу, що ні, але це мій день, день
моєї сім’ї, моєї України. Кожен
прожитий день – це сходинка
у завтра, сходинка чиєїсь долі,
щастя, втрати і знахідки. Тож нехай мій, твій, «Наш ДЕНЬ» буде
завжди неповторним відкриттям музики життя.
Зіна КУШНІРУК.
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Наш ДЕНЬ

Авто водіїв-нахаб
показали всьому місту
С

nday.te.ua

вітлини автомобілів, які припарковані
неправильно, презенували у центрі
Тернополя. Ідея організувати
фотовиставку «Пішохідний Тернопіль»
виникла у соцмережі «Facebook». Упродовж
кількох тижнів учасники групи «Stupid
parking», яка налічує близько півтисячі
учасників, збирали фотодокази порушень
правил паркування. Врешті вирішили їх
роздрукувати і показати людям. Фотовиставку
організували на танцювальному майданчику
поблизу пам’ятника Іванові Франку минулої
п’ятниці.

Проблема неправильного паркування автівок у
Тернополі не нова, але надзвичайно актуальна. Газета
«Наш день» на своїх сторінках також висвітлювала цю
тему. Однак ані обурення громадськості, ані увага журналістів не в змозі викоренити це негативне явище із
тернопільських буднів.
– Сьогодні ми представили тридцять фотографій, на
яких зафіксовано неправильне паркування авто, – розповідає організатор акції, тернопільський фотограф
Володимир Явнич (на фото вгорі). – Натомість в групі «Stupid parking» зібрано близько сотні таких правопорушень. Щодня, пересуваючись містом, активісти нашої групи фіксують такі випадки, спілкуються з
водіями-порушниками і пояснюють, чому так паркуватися не правильно. Популярні місця серед водіїв – центральна частина міста поблизу Театрального майдану,
перехрестя вулиць Чорновола-Франка-Коперника, ву-

Олександр ЧЕРНОВ:

лиця Листопадова, тротуар вулиці Мазепи. Найяскравіший приклад порушення – паркування на Театральному майдані.
Біля фото зупинялися багато перехожих, обговорювали цю проблему, підтримували організаторів, пропонували свої методи боротьби з порушниками. Олег Ганджа зізнається, що цього літа по місту практично неможливо було пересуватися. «Хоч по автівках ходи»,
– бідкався чоловік.
Міська рада вирішити цю проблему не може через
відсутність таких повноважень. Муніципальна поліція
боролася з водіями-порушниками до 2013 року, допоки
не набрали чинності нові правила дорожнього руху. Раніше припарковані на газоні машини прирівнювали до
порушення благоустрою, відтак карали штрафами 3401360 грн. для фізичних осіб, 750-1700 грн. - для юридичних. Сьогодні ці порушення належать до компетен-

ції лише працівників ДАІ.
– Коли ми займалися цією проблемою, за рік було
складено біля 300 протоколів про адмінпорушення, –
розповідає начальник управління муніципальної поліції Сергій Волков. – Тепер, за вказівкою міського голови, раз на тиждень ми проводимо спільні рейди з працівниками ДАІ та виїжджаємо на місця порушень, про
які нам повідомляють тернополяни.
Працівники ДАІ, яких також запросили на виставку,
так і не прийшли. Однак на вихідних з’явилася інформація про перший випадок роботи евакуатора. Тому хочеться вірити, що неувага до заходу пов’язана з активною роботою цієї служби.
Волонтери громадського руху «Stupid parking
Ternopil» не лише у соцмережах боряться з порушниками. Вони ще й роблять зауваження водіям-нахабам,
утім, це не завжди дієво. Інколи викликають на місце
порушення працівників ДАІ.
Якщо ви стали свідком паркування на тротуарах або в зелених зонах, телефонуйте за номерами 15-80 або 27-12-40, щоб разом зробити Тернопіль
кращим.
Юля ТИМКІВ.

«Ціну здоров’я знає лише той, хто його втратив»

Кожен, хто найняв людей на роботу, повинен думати не лише про прибутки і матеріальну вигоду, а й дбати про тих, хто їх створює. Доносити до роботодавців та їхніх підлеглих основні постулати безпечної праці допомагають працівники структур виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в області. Як
зазначив головний страховий експерт з охорони праці управління Олександр ЧЕРНОВ, один із основних напрямків діяльності Фонду полягає у забезпеченні належної профілактики нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві. Якщо ж такий випадок трапився - слід профінансувати людині лікування. Коли потерпілий отримав травму, що призвела до стійкої втрати працездатності, необхідно забезпечити усі виплати. Потерпілі та їхні сім’ї повинні бути соціально захищеними.
- Майже щомісяця на Тернопільщині люди травмуються
на дорогах, перебуваючи у відрядженнях. Яким чином запобігаєте
таким випадкам?
- У пам’яті - резонансна ДТП
перевізника «ПП Гордій» у січні цього року, коли автобус
«Тернопіль-Червоноград»
зіткнувся з вантажівкою. Загинуло п’ятеро пасажирів, у тому числі - водій автобуса з 31-річним
стажем, травмувалися 22 осіб. Ще
один груповий нещасний випадок трапився у березні. Троє працівників обласної філії АТ «Ощадбанк» повертались з відрядження. Їхнє авто не розминулося поблизу Великих Гаїв з автомобілем Тернопільської птахофабрики. Наслідок: четверо пасажирів отримали політравми. Через
кілька днів директор ТзОВ «Макс
ТV», повертаючись з відрядження, потрапив у ДТП. Для цього
чоловіка все закінчилося більшменш благополучно. А ось водій
ТзОВ «МВ Стелар» не повернувся
з відрядження із Молдови. Останній випадок трапився у вересні
з представником ТОВ «Торгова
компанія «Мегаполіс-Україна» на
Одещині. Виїзд на зустрічну смугу іншого учасника дорожнього
руху призвів до аварії, в якій покалічилися обидва водії.
Управління виконавчої ди-

Наголос

рекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків
на виробництві та профзахворювань в області у ЗМІ неодноразово розповідало про розслідування нещасних випадків унаслідок ДТП, зростання числа аварій
за участі перевізників, зокрема
«маршруток». Страхові експерти
з охорони праці відділень виконавчої дирекції Фонду у районах і
в Тернополі у вересні-жовтні цього року перевіряють безпеку праці перевізників, що займаються
пасажирським перевезенням. Результати доведуть до відома громадськості та організацій.
- На жаль, сьогодні виробництво ще не настільки досконале, аби працівник не платив йому
найціннішим - життям. Узагалі,
яка тенденція з травматизмом у
нашій області?
- За дев’ять місяців нинішнього року сталося 68 нещасних випадків на виробництві, потерпіло 70 працівників, четверло з
них - померло. Також зареєстровано три випадки профзахворювання. Торік за аналогічний період на
Тернопіллі виникло 53 нещасних
випадки, у яких потерпіли 54 працівників, у тому числі, семеро - загинули. Найбільше нещасних випадків сталося під час ДТП і падінні з висоти.
Страхові експерти з охорони

праці цьогоріч уже провели 1118
перевірок стану охорони праці на
підприємствах області. Виявили
більше восьми тисяч порушень.
Роботодавцям вручили подання
на усунення недоліків. Також експерти взяли участь у 388 навчаннях з охорони праці в організаціях і на підприємствах краю.
- Відомо: майже 80 відсотків
нещасних випадків на виробництві зумовлені людським фактором.
- Як свідчить аналіз, основні
причини нещасних випадків на
виробництві - порушення трудової дисципліни. Особливо тепер, коли виробництво працює
неритмічно. Треба стимулювати не лише зростання виробничих показників, але й дотримання правил безпеки праці та правил дорожнього руху. До речі, виплати відшкодування шкоди потерпілим на виробництві в області за дев’ять місяців склали
14,6 мільйона гривень. Ще понад
970 тисяч - виділено на медикосоціальну реабілітацію потерпілих на виробництві. Але гроші не повернуть здоров’я чи годувальника родині. На жаль, ціну
здоров’я знає лише той, хто його
втратив.
- Незнання чи ігнорування працівниками своїх прав, особливо
тих, які стосуються щоденної ро-

боти, її безпеки - це чималий айсберг можливих проблем…
- І цей айсберг топить людину
через правове невігластво й безпечність на робочому місці. На
підприємствах, де заходи з охорони праці - не одноразова акція,
дуже рідко стаються нещасні випадки. Тому, крім перевірок безпеки виробництва, страхові експерти з охорони праці відділень
виконавчої дирекції Фонду в області проводять семінари, наради, «круглі столи» на підприємствах, публікують у ЗМІ статті з
питань охорони праці, надають
пропозиції щодо підвищення безпеки виробництва. Розпочато навчання спеціалістів з охорони
праці підприємств за кошти Фонду. Впроваджують передовий досвід роботи: відповідний семінарнараду страхових експертів провели у Бережанському районі. У
залі засідань Підволочиської райради відбулося навчання та перевірка знань осіб, відповідальних
за охорону праці в органах місцевого самоврядування району. Захід провели фахівці ДП «Терно-

пільський експертно-технічний
центр Держгірпромнагляду України» із залученням спеціалістів районних служб. Фінансував
Фонд - у рамках реалізації програми робіт Фонду з профілактики та попередження виробничого травматизму. На передових
підприємствах Тернополя - фабриці меблів «Нова» та ТзОВ «СЕ
Борднетце-Україна» - журналісти
для телеканалів УБР і УТ-1 провели зйомки програми з профілактики виробничого травматизму.
А перед цим я брав участь у тематичній програмі «Зона ризику»
на ТТБ.
Крім згаданого, провели навчання страхових експертів з надання першої медичної допомоги.
- Нещодавно прийняли Програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014-2018 роки. Чи допомагає вона вирішувати питання,
пов’язані з безпечною працею?
- В області ця програма - на
стадії народження. Адже подібного державного плану дій із вирішення питань з безпеки праці
не було майже вісім років. Чимало проблем комплексно не вирішувалися. Механізм соціального
діалогу між представниками органів влади, профспілок, роботодавців із теруправлінням Держгірпромнагляду та нашого Фонду - з конкретними заходами, термінами реалізації, джерелами фінансування наразі налагоджується. Результати залежатимуть від
належної організації виконання
програми та фінансування. І на
плечах Фонду лежатиме значна
частина цих важливих нюансів.

Зоряна ЗАМКОВА.
На фото
Олександр ЧЕРНОВ

Здоров’я
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Навіть гастрит уже –

ШКІЛЬНИЙ

У період навчання на дітей
чатує букет хвороб

достатність, інші захворювання. Тому головне –
не допустити прогресування деформацій, адже,
у запущених випадках, не обійтися без операції.
Медики радять батькам залучати дітей до
рухливих, а не комп’ютерних ігор, ввести традицію щоранку робити зарядку. Бажано, щоб школяр носив ранець за спиною, а не сумку через
плече. При цьому учні молодших класів не повинні нести на собі більше, ніж 3 кг. Починаючи від п’ятого класу, можна піднімати 4 кг. Якщо
вкластися в ці нормативи не вдається, варто доослідження, які працівники
мовитися, щоб діти залишали книги в класі або
МОЗ проводять серед школярів,
ділили вміст наплічника на двох.
засвідчують невтішну ситуацію:
Через постійне сидіння перед комп’ютером,
в Україні за останні десять років учні з
недотримання режиму читання у багатьох учнів
першого по 11-й клас почали частіше
знижується гострота зору. Діти не завжди зізнахворіти. Сьогодні, за висновками
ються у цьому. Школярі, які мають поганий зір і
медиків, тільки третина дітей
відмовляються від окулярів, не бачать того, що
шкільного віку – здорові. «Наш ДЕНЬ»
з’ясував, які недуги підстерігають учнів вчитель пише на дошці. Постійне напруження
може викликати головні болі, які стають причиі на що слід звернути увагу батькам.
– Близько 65 відсотків школярів області пе- ною поганої успішності. Тому дитину потрібно
ребувають на диспансерному обліку, тобто в регулярно обстежувати у лікаря-офтальмолога.
них виявляють різноманітні хвороби. Майже
Замість супу – “хімічні” смаколики
6 відсотків відвідують спеціальну групу з фізЩе один важливий фактор – харчування.
культури, один відсоток – звільнені від занять. Опитування показало: 40% батьків не знають,
Лікарі простежують ріст деяких патологій. що їхні діти їдять у школі. А між тим, часто, заПальму першості серед шкільних недуг утри- мість супу в шкільній їдальні учні обирають
мують захворювання опорно-рухового апарату, хот-доги або “хімічні” смаколики з найближчозору. Чимало учнів скаржаться на проблеми із го магазину. Не завжди мама з татом, які до вешлунково-кишковим трактом, – розповідає го- чора на роботі, контролюють і домашній раціловний педіатр департаменту охорони здоров’я он свого чада. Неприємний запах із рота, дисоблдержадміністрації Майя Голяк (на фото).
комфорт у ділянці шлунка – явні ознаки проЗросла кількість юних пацієнтів з невроло- блем зі шлунком або дванадцятипалою кишгічними захворюваннями, недугами серцево- кою. Останніми роками навіть сформувалося
судинної, ендикронологічної системи. У чому ж таке поняття, як шкільний гастрит. Якщо не бопричина?
ротися з недугою вчасно, вона може набути серйозніших форм.
Якщо груди впалі, а спина – колесом
Дієтологи рекомендують дітям їсти чотириЧимало недуг, відзначають лікарі, пов’язані
зі способом життя дітей. На жаль, сьогодні на- п’ять разів на день. Порції не повинні бути вебагато менше школярів з користю проводять ликими, головне – поживними та збалансовачас на свіжому повітрі, ніж за комп’ютером чи ними.
У будь-якому випадку, шкільним хворобам
у дворі з пивом. Через те, що учні постійно сидять – спочатку в школі, потім перед монітором краще запобігти, ніж боротися з їх задавненою
або телевізором, – у них порушується постава, формою. У дитини слід виховувати любов до
виникають проблеми з хребтом. Молодші діти здорового способу життя. Адже так звана модзмушені носити важкі наплічники. Коли вран- на поведінка, зауважує пані Майя, сьогодні теж
ці вулицею прямують учні, деколи стискається стає причиною багатьох недуг – мова про алкосерце: вміст ранців пригинає їх до землі. Крім голь, тютюнопаління.
– Велику роль відіграє і клімат у сім’ї, – заутого, у багатьох школах – неправильна висота
парт: часто першачки змушені тягнутися дого- важує фахівець. – Теплі стосунки в родині допори, а старшокласники скручуються над низень- магають дитині боротися зі стресами й навантаженнями у школі, що можуть спричинити різнокими столами.
– Батькам необхідно стежити за поставою манітні неврологічні розлади. На жаль, що стардитини, при елементарних відхиленнях – одра- ша дитина, то рідше батьки звертаються з нею
зу ж звертатися до лікаря, – зауважує Майя Во- до педіатра. З іншого боку, нині чомусь є тенденлодимирівна. – Незначні порушення за допомо- ція: навіть при незначних недугах батьки праггою лікувальної фізкультури за півроку можна нуть звільнити дитину від фізичних навантавиправити. Та коли не звертати на це уваги, від- жень. Це абсолютно неправильно, тому що для
буватиметься ще більше викривлення хребта. дітей головне – рух. Лікувальну фізкультуру реЯкщо виникає сколіоз, страждають внутрішні комендують навіть при серйозних патологіях.
Антоніна БРИК.
органи. Це може бути і дихальна чи серцева не-

Д

К

Самі себе заганяємо в депресію

раїни Євросоюзу на
соціальний захист
громадян виділяють
30 відсотків від ВВП,
Україна - лише 8, пише
«Високий замок».

Європеєць може поїхати до сусідньої держави за покупками, до
лікаря, до перукаря - візи і закор-

донного паспорта не треба, лише
б здоров’я було. І воно у жителів
Заходу - на заздрість нашим пенсіонерам. За усіма хворобами Україна лідирує у Європі. На медобслуговування свого громадянина у
країнах ЄС виділяють у середньому 1200 євро. В Україні - 90. Після
виходу на пенсію середня тривалість життя чоловіків-українців
- 15,5 року, жінок - 20 років. Єв-

ропейські пенсіонери живуть на
13 років довше. В Україні представники обох статей «списують»
себе уже в 40 років. Наші співвітчизники звикли представлятися хворими, немічними, бідними
і постійно скаржитися на життя.
У суспільстві пропагується думка,
що далі буде гірше і люди впадають у депресію. А стан пригніченості погано впливає на імунітет.
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Невиліковно хворі на Тернопіллі:

НАОДИНЦІ З БОЛЕМ

В

області досі немає жодного хоспісу – закладу,
в якому допомагають гідно піти з життя
смертельно хворим пацієнтам. Хоча щороку
такої допомоги потребують близько 2,5 тисяч
мешканців краю, яким довелося почути страшний
вирок лікарів.
У другу неділю жовтня в
світі відзначають День хоспісної і паліативної допомоги, яка покликана поліпшити якість життя пацієнтів і їх родин, що зіштовхнулися зі смертельною недугою. Просвітницькі заходи відбулися і на Тернопіллі. Щоправда, особливих
здобутків ми наразі не маємо. У Тернополі діє лише невеличке хоспісне відділенВодночас, хоспіс – це не ліня, розраховане на шість лі- карня у звичному розумінні.
жок, а це катастрофічно мала Голова Тернопільського осекількість не лише для облас- редку громадської організаті, а й для міста.
ції «Українська ліга сприяння
Облаштували відділен- розвитку паліативної та хосня в лікарні швидкої допомо- пісної допомоги» Андрій Паги, що на вулиці Шпитальній. ламарчук був волонтером у
Сюди кладуть тих, кому меди- таких закладах у США. За його
ки встановили остаточний і словами, там створюють усі
невблаганний діагноз... А до- умови, щоб хворий почував
помогти можна лише увагою, себе, як удома. Крім медичтурботою і величезним тер- ної допомоги, пацієнтам напінням.
дають соціальну та духовну
Ніхто не скаже, скільки підтримку, аби людина могла
часу люди проведуть у цих гідно дожити останні дні.
ліжках, бо відповідь одна –
Відкриття хоспісу могло б
скільки кому написано. То- вирішити і проблему доступрік там отримали належний ності опіоїдних анальгетиків
догляд 64 невиліковно хво- для тих пацієнтів, які потеррих. Тисячі ж інших помира- пають від гострого хронічноють вдома наодинці з болем, го болю.
страждаючи від депресії, ін– Законодавство обмежиших симптомів хвороби, від- ло видачу таких ліків, – заувасутності належного догляду, жив Андрій Паламарчук. – В
соціально-психологічної до- основному, медикаменти припомоги.
возить «швидка». Якщо мешЧиновники від медици- канці міста можуть отримати
ни, проте, зазначають, що вже ліки вчасно, то у сільській міспідшуковують існуючі медич- цевості з цим багато проблем.
ні заклади, де можна було б А в хоспісі пацієнти можуть
створити додаткові хоспіс- отримувати знеболювальне,
ні відділення. Щоб збудува- коли їм потрібно.
ти нове приміщення, мова не
Крім хворих зі смертельйде – як завжди, бракує ко- ними недугами, особливий
штів. Втілити проект на Тер- догляд необхідний і стареньнопіллі заважає ще й безді- ким. З кожним роком в Украяльність обласної ради, де- їні їх стає більше, Тернопілпутати якої вже майже рік не ля – не виняток. Наразі в обможуть зібратися на сесію.
ласті мешкають близько 125
Про це йшлося під час бри- тисяч людей, старших 70 рофінгу «Паліативна і хоспіс- ків. Як відзначила головний
на допомога на Тернопіллі», у спеціаліст-терапевт обласякому взяли участь представ- ного департаменту охорони
ники влади та громадськості, здоров’я Лариса Матюк, майдуховенство.
же 20 тисяч з них потребують
– Нині в Україні створе- паліативної допомоги.
но 12 хоспісів, – розповіла заВ європейських країнах
ступник директора департа- безнадійно хворих підтрименту охорони здоров’я об- мують і виїзні консультативлдержадміністрації Лідія Чай- ні бригади. Крім лікаря та
ковська. – В області, на жаль, медсестри, до складу такої
такого закладу немає. Врахо- «швидкої» входять психолог і
вуючи фінансову скруту, ми священик.
вирішили вивільнити місПоки що паліативна допоця для невиліковно хворих у мога в нашій області на стадії
тих медустановах, які сьогод- зародження, відзначають ексні недопрацьовують. Перебу- перти. А між тим до хоспіспих
вання у хоспісі – безкоштов- палат у Тернопільській лікарне. Передбачається держав- ні швидкої допомоги – черги
не фінансування, але споді- людей, у яких немає часу чеваємося і на меценатську під- кати...
тримку.
Антоніна БРИК.
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Про них ми будем

пам’ятати вічно…
Урочиста хода
до пам’ятника
Бзовиця – невеличке село на Зборівщині. Цього року
воно відсвяткувало своє 490-ліття. Напередодні свята
Покрови тут відбулось урочисте відкриття й освячення
братської могили українським повстанцям.

Хресна дорога до храму,
збудована минулого року

Учасники концерту
Надія Булка
Мар’яна Репетинська

Б

агато випробувань
спіткало Україну.
Споконвіку квітуча
земля була предметом
зазіхань різних загарбників.
Вони вбивали людей,
нищили храми, палили села,
а молодь забирали у неволю.
Та завжди були ті, що ставали
на захист, віддаючи за рідну землю Жителі села вшановують
своє життя, ті, яких ми називаємо
героями. Не завжди говорили ми пам’ять загиблих піснею
про них відкрито, але тепер забуті
ця, де поховані їхні рідні.
імена, видерті з пам’яті цілі сторінки істоБратська могила у Бзовиці нагадуватирії повертаються до нас.
ме всім про подвиг героїв УПА. Для встаСвідченням цього стала і велелюдна новлення пам’ятки люди збирали кошти
подія на Зборівщині. На братській могилі всім селом, головним організатором і мевикарбували імена місцевих жителів, які ценатом став Володимир Євгенович Ягло.
віддали життя за волю України. ПовстанСимволічно, що братську могилу облаські пісні, котрі співали мешканці села та штували біля Хресної дороги, яка веде до
гості, повертали у далеке минуле, викли- храму. Її теж мешканці села споруджували
кали сльози на очах. Особливо гірко спо- власним коштом.
гади відлунювали в душах тих, чиї близькі
Молитвою присутні вшанували пам’ять
загинули в боротьбі з загарбниками. Ще й борців за свободу. По-різному склалися їх
сьогодні багато сімей так і не знайшли міс-

долі: хтось загинув, задивившись на синю
блакить неба, в останньому своєму бою,
хтось стік кров’ю у темних московських
катівнях, кістки інших спочивають у далекому Сибіру.
Вірші, які читали діти, написані односельчанкою Ярославою Караїн, торкалися глибоко струн серця. Змушували уявляти події тих, страшних, часів. Повстанська
могила – вічна пам’ять померлим героям...
Інна ДАНИЛКІВ.

Тернопілля

Браво,
школо
мистецтв!

У

другу неділю
жовтня
відзначають
професійне свято
працівники
санепідемслужби.

Саме цього року, у свій
90-літній ювілей, свято
відбулося на славу. У Тернополі щирі привітання для працівників і ветеранів служби лунали з
уст безпосередніх начальників, а саме: В.Паничева
(начальник
головного управління Держсанепідслужби в області),
С.Дністряна (директр ДУ
«Тернопільський обласний лабораторний центр
Держсанепідслужби України»), Є.Безрукого (начальник міського управління головного управління Держсанепідслужби в Тернопільській області), А.Поліщука (завідувач міського відділу ДУ
«Тернопільський обласний лабораторний центр
Держсанепідслужби України»). Заступник міського
голови Л.Бицюра відзначив кращих працівників
служби та побажав всім
присутнім плідної праці,
оптимізму та хорошого
настрою.
До святкових привітань долучились викладачі та учні обласної школи мистецтв ім. Ігоря Герети (директор – заслужений працівник культури України Остап Гайдукевич).
Свою професійну майстерність дарували глядачам кращі колективи
школи: народний вокальний ансамбль викладачів (керівник О. Купецька), зразковий ансамбль
скрипалів «Домінанта»
(керівник Н.Мацишин),
ансамбль
бандуристів
«Срібні струни» (керівники Л.Грам’як та О.Палига),
дует бандуристів «Елегія
струн» (Ю. Хаварівська та
І. Кріль»). Родзинкою свята став виступ дуету скрипалів «Червоне і чорне»
у складі Оксани Кузяк та
Анастасії Дутки (керівник
Л.Башуцька).
Яскраві та незабутні
емоції вирували і на сцені,
і в глядацькій залі. Палітрою мистецької майстерності яскравих музичних
барв переповнювались
серця винуватців свята,
про що свідчили бурхливі оплески глядачів та вигуки «Браво, школо мистецтв!».
Лідія БОЙКО.

Україна і світ
Україна
Несподівано: указ Президента про помилування
Луценка оскаржений в суді
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ті з рейсом», часто немає. У середньому провідники отримують 3 тис. грн.
на місяць. Їм ще доплачують за понаднормові та нічні рейси, взимку - за опалення вагона вугіллям. Додатково заробляють, підсаджуючи безквиткових
пасажирів, на передачах, продажі продуктів, штрафах тощо. Варто зазначити, гроші українців за залізничні квитки йдуть у порожнечу: скоро спишуть
95 відсотків потягів, а нових немає. Залізниця - найпопулярніший «мандрівний» транспорт України, але переважна більшість вагонів пам’ятають ще
Брежнєва: їм по 28 років, вони смердять, шумлять і ледве їдуть.
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Світ
Радник Путіна: «Якби
не наша підтримка,
Партії регіонів не було б»

ЄС готовий розщедритися
на 186 мільйонів євро

Донецький адвокат Володимир
Оленцевич просить Вищий адмінсуд визнати незаконним указ Віктора Януковича про помилування ексміністра Юрія Луценка. 7 жовтня позов був прийнятий до розгляду Вищим
адмінсудом. Дату слухань ще не призначили. За словами Оленцевича, підписуючи указ про помилування Луценка, Янукович порушив норми «Положення про порядок здійснення помилування», згідно з якими, право бути
помилуваним має лише той засуджений, який особисто подав президенту прохання. Луценко такого прохання
не подавав - прохання про помилування подала уповноважена з прав людини Верховної Ради Валерія Лутковська.
Оленцевич попросив суд відмінити помилування Луценка і доправити його
до Менської виправної колонії для продовження відбування покарання. Адвокат Оленцевич відомий своїм позовом про скасування указу президента
Віктора Ющенка про присвоєння звань
Героя України Роману Шухевичу і Степану Бандері.

60 відсотків зарплат
«з’їдає» харчування

60 відсотків зарплат українці витрачають на харчування, сказав голова Конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець.
За його словами, близько 70 відсотків
громадян живуть за межею бідності. А
офіційний рівень безробіття у чотири
рази менший від реального - насправді
без роботи наразі залишаються 16-18
відсотків українців.

Тривалих вихідних
на Новий рік не буде надто дорого

Про це написано на Фейсбуксторінці Микола Азарова. У
прем’єрському профілі йдеться, що кожен загальнодержавний вихідний влітає у кілька мільярдів гривень. Суцільні загули на свята не може дозволити
собі жодна країна у світі, і Україна не
виняток. Азаров уточнив: швидше за
все, українці працюватимуть у відповідності з календарними графіками.
Найближчим часом, пише Прем’єр, скасування новорічно-різдвяних канікул
розглянуть на засіданні уряду.

Провідники у потягах
мають обов’язково
«втюхати» пасажирам чай

Провідники потягів мають виконувати неймовірні норми: з десяти
пасажирів - вісім повинні випити як
мінімум горня чаю, пишуть «Вісті».
Крім того, провідники нерідко самі відповідають за безпеку в поїзді, бо міліціонерів, які мають бути «в комплек-

Євросоюз готовий надати Україні фінансову допомогу у розмірі 186
мільйонів євро, сказав комісар ЄС з
питань розширення та європейської
політики сусідства Штефан Фюле.
За його словами, це може стати «прямою підтримкою впровадження угоди про асоціацію». Він також додав, що
планує обговорити з Прем’єром Миколою Азаровим можливість виділення
Україні 610 мільйонів євро після виконання нашою державою всіх умов Євросоюзу. Окрім цього, Фюле пообіцяв
підтримку Україні у майбутніх переговорах з МВФ щодо надання чергового
кредиту. Варто зазначити, голова Верховної Ради Володимир Рибак сказав,
що Україна впевнено та безповоротно виходить на курс європейської інтеграції.

Янукович
не влаштовує багатьох,
Азаров - ще більше

Понад 65,4 відсотка українців негативно ставляться до Президента Віктора Януковича як до політика, свідчать дані соцдослідження, проведеного Центром Разумкова. 27,4 відсотка
оцінюють його цілком позитивно або
переважно позитивно. 66,8 відсотка
респондентів відповіли, що здебільшого негативно й цілком негативно ставляться до Прем’єра Миколи Азарова, 24
відсотки - позитивно або переважно
позитивно. І у 83,6 відсотка переважно
негативне й цілком негативне ставлення до екс-президента Віктора Ющенка,
а у7,8 - цілком позитивне або переважно позитивне.

Кожна восьма справа
в Євросуді - від українців

У 2001-2013 роках Україна сплатила 199,32 мільйона гривень на виконання рішень Європейського суду.
Таку інформацію надала прес-служба
Мін’юсту. Зокрема, цьогоріч Євросуд
проти України виніс 42 рішення. «Загальна сума коштів, виплачених Україною на виконання рішень Євросуду
(включно з рішеннями національних
судів) у 2013 році, становить 59 мільйонів 373 тисяч 205,89 гривні», - повідомили у відомстві. Станом на 30 вересня на розгляді в Євросуді налічувалося 13850 заяв проти України, що
складає 12,4 відсотка від усіх справ
суду цього року. Євросуд знайшов найбільшу кількість порушень статті 6
(право на справедливий судовий розгляд), статті 5 (право на свободу та
особисту недоторканість), статті 3 (заборона катування) та статті 13 (право
на ефективний засіб правового захисту) Конвенції про захист прав людини.
Також часто в Україні порушують статтю 1 Першого протоколу до Конвенції
(захист власності).

Радник президента Росії Сергій
Глазьєв заявив у ефірі радіостанції
«Эхо Москвы»: якби не підтримка
РФ, Партії регіонів не було б. «Політична сила, яка сьогодні при владі
в Україні, прийшла під гаслами зближення з Росією. Більше половини їхніх виборців жорстко орієнтовані на
приєднання України до Митного союзу з Росією, згідно з українськими соцопитуваннями… Та політична
сила спиралася на нашу підтримку.
Не було б нашої підтримки - не було б
цієї політичної сили», - прокоментував Глазьєв європейську інтеграцію
України.

У Білорусі безпілотники
шукають… самогон

У Білорусі міліція і співробітники МНС почали боротися із самогоноварінням з допомогою безпілотного літального апарату. Пристрій
«Бусол-М», розроблений фізикотехнічним інститутом НАН Білорусі, оснащений тепловізором, який
дозволяє помітити підозрілі джерела тепла у реальному часі. Таким чином безпілотник знаходить теплі незаконні самогонні апарати і цистерни з брагою у віддалених куточках
лісів (білоруси там ховаються зі своїм самогонним «підприємництвом»).
І правоохоронці закривають незаконний бізнес. Керівники лісгоспів також будуть покарані за недбальство.

$800 мільярдів економічний збиток
від «арабської весни»

Експерти британського банку
HSBC оцінили економічні збитки,
яких завдали народні хвилювання,
терористичні і сепаратистські дії
країнам Близького Сходу і Північної Африки. Сумарний обсяг збитку
у період 2011-2014 років для Тунісу,
Лівії, Єгипту, Ємену, Сирії, Бахрейну
та Йорданії складе приблизно у $800
мільярдів. Аналітики наголосили: регіон залишається нестабільним. Процес повернення до докризових рівнів розвитку зажадає повної нормалізації економічної та політичної ситуації і буде складним та тривалим.
У банку також відзначили збільшення розриву між країнами, які випробували на собі «арабську весну» і багатими країнами Перської затоки, які
змогли уникнути руйнівних наслідків - Саудівська Аравія, Катар, ОАЕ.

Японці створили швабру
з дистанційним керуванням для лінивих

В Японії компанія «RC Sugoi»
створила автоматизовану швабру,
якою можна керувати дистанцій-
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но, лежачи на дивані. Як повідомляє
«The Daily Mail», швабра з вигляду не
відрізняється від звичайної. Однак
вона має вбудований електродвигунчик, який дозволяє рухатися кімнатою без застосування сили її власника. Пульт дистанційного керування схожий на джойстик від ігрових
консолей. А для зовсім лінивих домовласників компанія пропонує ще й
сміттєве відро з дистанційним керуванням, яке швидко приїде, куди завгодно. Розробники обіцяють: роботизована швабра не коштуватиме дорожче, ніж звичайна.

Кембридж замінив
курси російської мови
на українські

У Кембриджському університеті
(Великобританія) програму додаткових безкоштовних курсів російської мови замінили на українські.
Про це йдеться на офіційній сторінці кафедри славістики університету
Кембриджу. Крім основної програми,
що передбачає вивчення української
та російської мов (на платній основі,
бакалаврат), додаткові безкоштовні курси пропонують розширене вивчення української (замість російської, як було раніше), а також польської мови.

Сідней найдоброзичливіше
місто світу

Згідно з даними дворічного дослідження «Anholt-GFK City Brands
Index», жителі Сіднея найбільш
гостинно і доброзичливо налаштовані до туристів. Друге місце
у рейтингу дісталося Торонто, третє розділили Рим, Барселона і Ріоде-Жанейро. Респонденти оцінювали статус міста, його розташування,
визначні пам’ятки. Враховувалися
й економічні показники: рівень доступності житла, стандарти благоустрою, фінансові можливості. До слова, найкращі ціни туристам пропонують готелі Праги, Лісабона і Талліна.

Олімпіада в Сочі пройде
під ковпаком ФСБ

ФСБ вдається до безпрецедентних заходів безпеки на час проведення ігор в Сочі, пишуть британські видання з посиланням на російських журналістів. Андрій Солдатов та Ірина Бороган заявили, що
в їхньому розпорядженні є документи, згідно з якими ФСБ і МВС відстежуватимуть телефонні переговори
та інтернет-листування всіх спортсменів і гостей Олімпіади. Таких серйозних повноважень не отримувала жодна спецслужба за всю історію
проведення Олімпійських ігор. За
даними «The Telegraph», держдепартамент США порадив американцям,
які планують поїздку до Росії, залишити вдома смартфони і ноутбуки.
Полковник запасу ФСБ, екс-керівник
підрозділу КДБ по боротьбі з тероризмом Володимир Луценко вважає: західна преса роздуває скандал
на порожньому місці, мовляв, все
робиться заради безпеки - на благо спортсменів і глядачів. Водночас
журналіст Андрій Солдатов звертає
увагу на те, що головою штабу ФСБ
із забезпечення безпеки Олімпіади
в Сочі був призначений Олег Сиромолотов - глава контррозвідки ФСБ,
який, начебто спеціалізується не на
боротьбі з тероризмом, а на пошуку
шпигунів.
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Реальність і мрії

Невигадана історія

У ВИГРАШІ
БУДЕ ЧАС

й, недарма я не
хотіла Настю за
невістку!
Недарма... Ніби відчувало моє серце… Чи ж на ній
світ тоді зійшовся, сину?»
- строчила, як заведена,
Орися. «Схаменіться мамо!
Ще, не дай Боже, Настя
почує! Їй і так важко.
І Ангелінку розбудити
можете. Хіба від біди хтось
застрахований, мамо?» –
мовив Іван, обдавши
неньку докірливим
поглядом.
Орися нічого не хотіла чути.
Не такої невістки вона бажала!
Хто ця Настя? З’явилася у їх домі
без статків, без освіти. З багатодітної бідної сім’ї. А тепер – ще й
ця біда, коли після важких пологів
Настя осліпла… Чи хоча б уявляє
собі син, яке то життя із незрячою? Хто обпере його, нагодує?
Хто за дитинкою глядіти буде?
- Я чула все, що мати казала,
Ваню. Не хочу бути завадою у вашому домі. Відведи мене з донькою до моїх батьків. Господи, за
що ти зі мною так? - по блідому
обличчі Насті горошинами покотилися сльози.
Іван ніжно обійняв дружину.
Заспокоїв: вона дуже йому потрібна! Взагалі, він життя не уявляє
без неї, без їхньої донечки: «Ти неодмінно вилікуєшся, кохана. Втрачати надію ніколи не можна».
Відтепер Настя почала жити
в іншому світі. Світі, де немає сонечка, барвистих кольорів осені,
де вона не знає, коли настає день
і приходить ніч. В якому сумно і
страшно…
Проте поступово Настя навчилася самостійно готувати
їжу, прибирати, доглядати за Ангелінкою. У вільний час в усьому допомагав їй Іван, а на вихідні навідувалася мама з сестрою.
Лишень Орися, перегородивши
подвір’я, більше не цікавилася
ними. Замкнула на замок ворота
і своє серце.
- Знатиме Іван, як матір рідну
слухати. А мені про доньку подбати треба, – пояснювала сусідам.
Якось зібралася Настя на ринок. Хотіла вперше зробити це
самостійно. Тим більше, що ринок неподалік їхнього дому. Уявила, як здивується Іванко, коли
у вечері вона йому про це розкаже! Уже вивезла за ворота Анге-

Чи помічали ви коли небуть, як наші мрії стають реальністю? Я не маю на увазі, ось ти, сьогодні, загадав
мати новенький «пежо» і завтра вранці він чекає у дворі, перев’язаний червоним
бантом. Я - про мрії, які ти
носиш у собі довгий час,
якими живеш, обдумуєш.
Такі справді збуваються, бо
ти ніби посилаєш інформацію у той, інший, нікому невідомий світ. Комусь, там на
горі, твоя ідея подобається, і він з елементарної цікавості допомагає її тобі здійснити. Потім дивиться, а що
ж буде далі? Чи зупинишся ти на досягнутому, а чи
обереш продовжувати боротись! Ось тут якраз основна
розв’язка. Більшість нас задовольняються тим, що мають на даний момент. Інколи буває прикро, особливо,
коли знайомі чи навіть чужі
люди мають більше. Проте
кілька заспокійливих фраз,
типу «ну, не всім так жити»
допомагають, і одноманітні сірі будні продовжують
займати відповідну нішу в
житті.
Інша категорія людей
- це ті, яким завжди чогось
бракує. Вони мають все для
щастя, але сліпі очі не помічають головного, вони самі
мучаться, і коло них не мають спокою інші.
Є ще одні, я називаю їх
спостерігачами.
Унікальні істоти, вони просто живуть, працюють, багато мріють, радіють і сумують. Здавалося б, нейтральні елементи цього світу. Та саме
вони підтримують всіх інших своїм незгасаючим вогнем віри. Коли хтось починає скиглити, нарікати на
життя, вони подають руку
допомоги. Може, буде занадто, та я б прирівняла їх
до ангелів. Згадайте, коли
ви опускаєте руки, падаєте
у відчай і все здається немиле, з’являється хтось і не дає
зламатись до кінця. У кожного ангел різний, його допомога безцінна, він не присилає рахунків за свою роботу, лише хоче, аби його
пам’ятали, вірили в існування сили духу. Така нагорода
була б найкращою
Наше життя – постійна
боротьба, перш за все із самим собою. Створюючи проблеми, яких насправді не
має, ми наполегливо шукаємо способи їх вирішити.
Занадто сіро живемо, сказав би головний на небі, от
і придумуємо всяку нісемітницю, щоб помучити своє
серце. Єдиний, хто завжди
буде у виграші – це час, і
поки ми не навчимося ставитися до нього з повагою,
цінувати і берегти, наші очікування так і залишаться
примарними нездійсненними мріями...

Інна ДАНИЛКІВ.

«О

Сімейне

гніздечко
І золотаво, і велично так
Заграла осені сопілка,
І затремтіла стара гілка,
Згадавши молодості смак...
На фото Андрія БРИКА:
учасники дитячого
фолькльорно-обрядового
гурту “Романівський обертас”
з села Романівки
Тернопільського району.

Сокровенне
Жовтневий день холодними
устами обціловав руки і душу. Він
був схожий на набридливого залицяльника, від якого Інна хотіла
чимшвидше утекти. А ще хотілося втекти від меланхолійного настрою і від цілого світу.
Вдома дістала торбинку з травами, які влітку насушила мама, і
запарила чай. Кімнату наповнив запах суниць, липового цвіту, неньчиної любові і ностальгії. Закуталася
в улюблений пледик і разом з осінню занурилась у спогади про минуле. Перегортала у пам’яті сторінку
за сторінкою… Милі серцю люди,
безповоротні втрати, зради, радісні
миті… У житті стільки всього було!
Зупинилася біля спогаду про
давнього знайомого. Не бачила
його вже досить довго. Зрідка писали один одному листи. Ігор не вмів
і не любив сидіти на одному місці.
Давався чути з Польщі, Німеччини,
а останній раз… не важливо. Просто це було два роки тому… Його
листи - оптимістичні й іронічні. Як
і він сам.
У видавництво Ігор прийшов
працювати після інституту. Був
комп’ютерним генієм. Шеф попросив Інну, аби допомогла хлопцеві
освоїтися. Відтоді й стали друзями.
Платили небагато. В Інни була
сім’я. В Ігоря - «кохані» дівчата. Тож
скромних заробітків не вистачало
обом.
Якось на роботі надовго не стало світла. Шеф відпустив додому.
Був холодний осінній день.
- Кавусі б зараз, - мрійливо мовила Інна.
- Ходімте, - підтримав ідею її
підопічний.
Вже у кав’ярні зрозуміли: на
улюблений напій може не вистачити грошей. Інна вишкрібала копійки з кишеньок у сумці. І сміялася: як добре, що тих кишень і кишеньок - багато й там ненароком «заховається» якийсь гріш. Ігор також
витрушував кишені. На два горнятка кави вистачило.
Ігор жартував: не одружиться
доти, поки не знайде дівчину, схожу
на Інну. Він захоплювався її вродою,
добротою і талантом. А ще оптимізмом, який ця жінка дарувала знайо-

мим і незнайомим людям. Врештірешт, Ігоревою обраницею стала
донька іммігрантів. Така ж непосидюча, як і він.
Ігор писав Інні з різних електронних адрес. Він мав тих «скриньок» бозна скільки. Забував паролі, відкривав інші. Розповідав про
нові комп’ютерні штучки, висилав
фотографії зі своїх європейських
подорожей, від яких в Інни перехоплювало подих. Він чудово фотографував. А Інна писала про спільних знайомих, справи у видавництві, про свою нову посаду, про цікаві проекти і про людей, з якими
над тими проектами мудрує.

встигають вилізти, а вже в поети
пруться.
- Хм…так і сказала? Оксанко, маєте час і свої вірші? Давайте, присядемо на лавочці.
«Крізь сонні вікна
місячні зайчики
вбігали у темне дзеркало.
Гра світлотіні
творила магію завтра…
Але вчора примхливе дзеркало
тріснуло навпіл,
спотворило відображення
дійсності…
Краєчком ока зазирнула
у химерне задзеркалля:

Лист

у нікуди…
Уже пізніше зрозуміла, як щиро
помилялася у декому. Важко було
усвідомлювати: те, що робила професійно і з любов’ю - зруйнувала
чиясь заздрість та скнарість. Ще не
встигла забрати з робочого стола
свої речі, а вже «приміряти» її стілець вишикувалася черга. Ті, кого
ще вчора вважала друзями, колегами, звинуватили Інну в усіх земних
і неземних гріхах. А гріхів і не було.
Їм просто потрібна була її посада…
- Інно Михайлівно! Ви мене
пам’ятаєте?
Інна згадала: ця дівчина приходила до видавництва. Приносила свої вірші. І щось у них було таке,
що зачепило її душу.
- Перепрошую, я вже там не працюю. Вибачте, забула ваше ім’я.
- Оксана.
- Оксанко, вам потрібно знову
піти до видавництва…
- Я там була. І якась пані мені
сказала, мовляв, ще з колиски не

сполохані місячні зайчики
утекли в позачасся.
Ранок перекреслив
Чумацький Шлях.
Я змушую себе закреслити
учорашній день.
Він був тяжким,
наче клунок,
у який склали сто життів.
І минув, як фізичний біль,
пересіявши друзів,
здобутки і втрати,
подарувавши віру і сподівання...
Нині купила
нове дзеркало.
Уночі повернуться
місячні зайчики…».
Рішення прийшло миттєво:
- Оксанко, ми видамо ваші вірші. Тільки треба трішки зачекати.
Згідні?
Поки Інна дійшла додому, вже
знала, яким буде її нове видавництво. Розуміла: доведеться нелегко. Але хіба їй уперше долати труднощі?

Усе складалося. Видавництвом
почали цікавитися. Ось тільки нині
чомусь захандрила. Чи то погода
винна?..
Інна увімкнула комп’ютера. Вирішила написати Ігорю. Він зрозуміє її настрій. «Привіт! У яких світах
ти зараз обертаєшся? А я маю новину: відкрила своє видавництво.
З колишньої роботи змушена була
піти - неприємна історія. Ти, мабуть, здивуєшся, що я зважилася
почати власну справу, бо час зараз
непевний, кризи різні… Все сталося спонтанно. Прочитала вірш однієї молодої авторки, яку «відшили»
мої колишні «колеги». Здавалося,
вона написала про мене. Ці рядки
змусили діяти і довести самій собі:
я чогось варта в цьому житті.
Зі мною погодилися працювати кілька людей. Ризикуємо, але віримо: все буде гаразд. Це мені нагадує випадок, коли ми витрушували
з кишень і кишеньок останні копійки на каву. І нам вистачило. Навіть
залишилися дві «зайві» копійки. Ти
жартував: для «заначки».
У нас - ранні холоди. Гріюся пледиком і маминим чаєм. Хвилююся
за свої айстри і чорнобривчики, бо
прогнозують заморозки. Певно, завтра зріжу квіти і роздам друзям.
Сумно, що друзів з кожним роком
стає менше і менше. Одні відходять
у вічність. А інші… Вони не варті,
аби про них говорити. Але я щаслива, бо маю гарну сім’ю, родину, кілька людей, з якими затишно і світло на душі. Дякую Богу, живе мама.
Пам’ятаєш мою маму? Як вона привезла у видавництво печені пиріжки і змушувала тебе їсти? Тоді ти
був дуже худий. Здавалося, мама хотіла за одну мить тебе відгодувати.
Мама вже старенька, худесенька,
схожа на маленького горобчика…».
Звіявся вітер з дощем і на мокрій шибі зачепився жовтий листочок. Інна усміхнулася. «Ігоре, буду
закінчувати писати, бо осінь щойно
прислала мені листа…».
Відіслала свою сповідь на одну
з Ігоревих «електронок». Спохватилася: здається, ця адреса недійсна.
Але послання не повернулося. Полетіло у нікуди… Хіба що світ прочитає листа із запахом осені, жіночого смутку, сушеного липового
цвіту і суниць…
Ольга ЧОРНА.

Притчі

Віра і молитва

Наш ДЕНЬ

Біла

тростина

лінку у візочку, як згадала, що забула вдягнути малій рукавички, і
повернула до хати.
За огорожі зиркали за нею лукаві очі свекрухи. «Бач, яка горда та Настя! Навіть про допомогу не просить! Чим би то насолити нахабі?» - вужем підкралася до неї зла думка. І за мить у
її руках уже була біла тростина,
яку Настя залишила біля візочка.
Єхидна усмішка викривилася на
устах Орисі, коли слідкувала, як
Настя шукала паличку. Тремтячими пальцями обмацувала візок, доньку, ворота. Перебирала
у траві гілочки старого горіха, обламані вітром. А потім витерши
сльози із незрячих очей , крок за
кроком, рушила з візочком…
Повернувшись з важкими пакетами, знову стала обмацувати
все біля своїх воріт… Іванові Настя сказала, що загубила тростину на ринку.
- Не переймайся тим. Іншу придбаємо. Врешті, скоро вона взагалі
не буде тобі потрібна. Через тиждень поїдеш на операцію, люба, як завжди заспокоював її Іван.
І ось вона у клініці. Позаду
операція.
- Усе має бути добре . Через
два дні знімемо вам пов’язку, –
Настя відчула на своєму чолі теплі руки професора. Незримий
клубок підкотився їй до горла :
цілих два дні! Тепер це було так
багато!
Їй не вірилося: невже вона
знову буде бачити? Три роки лікування перед тим були безрезультатними. Страшно подумати, що
вона ще не бачила своєї доньки…

Щастя синової сім’ї, яке, мов
сонце після негоди, засвітило у їх
дім, здається, розлютило Орисю.
Її дратувало, як повеселіла Настя
засіває квітник, як разом з Іваном вони висаджують вишні…
Занедбане ж Орисине под
вір’я чомусь нагадувало недоглянуту дитину – сироту. Але вона
тим не переймалася: добре, що
донька її, десь там, в Іспанії, гарно влаштувалася, скоро кошти
надсилати буде, тоді й візьметься Орися за порядок. Зробить євроремонт у своїй половині – усі
заздрити будуть!
Галина і справді спочатку передавала матері бусом різні пакунки, переказувала кошти. Орися наряджалася в імпортний
одяг, хвалилася сусідам, мовляв,
це Галинки подарунки.
І врапт якось поникла Орися. Посіріло її колись рум’яне обличчя, осіли плечі і зовсім не стало сил. Часто боліла голова. Інколи навіть за хлібом важко було їй
сходити.
- Бачу нездужаєте ви, мамо.
Відчиніть ворота. Скільки гніватися будемо? І головне: за що?
Ми ж не чужі, мамо! - через стіну нової кам’яної огорожі мовив
якось Іван.
- Ні, ми давно чужі. І не потрібна мені ніяка ваша допомога. Скоро Галя моя приїде, - сказала, як відрізала Орися. А серце
защеміло від образи, від відчуття розбитості, непотрібності: де
ж її донька? Чому забула про матір? Давно звістки не подає. Видно добре їй у тій Іспанії. Та хіба
вона ворог своїй доньці?
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Одного разу запримітила Орися чорні плями на листі жасмину. Здивувалася: що б це було?
Глянула у височінь. Чорні плями
з’явилися і на білих хмаринах, на
голубизні неба і верхівках дерев…
- У вас – глаукома важкого
ступеня. Потрібна термінова операція. Інакше можете втратити
зір», - застеріг її лікар, коли Орися навідалася у поліклініку.
Вона не надто перейнялася цими словами. Мало що кажуть лікарі! Тим паче, на операцію потрібні чималі кошти… Звісно, діти їй би допомогли. Ще й хорошого спеціаліста знають. Того,
що Настю оперував. Дотепер на
перевірку до нього їздить. Але як
же вона до них з таким проханням піде? Ні, жаліти її не потрібно! Може, Галя усе - таки приїде?
Темні плями перед очима стали з’являтися частіше, усе довкола розпливалося, боліли очі.
Орися вирішила сходити в аптеку за знеболюючим. Надворі
почав накрапати дощ. Утаку сиру
погоду зір особливо її підводив.
Тепер Орися не могла собі уявити, як жила Настя, коли осліпла.
Ще й усіляку роботу в хаті і біля
хати виконувала!
Густий дощ заступив і так
помутнілий світ. Нещадний вітер ламав парасолю. Добре, що
до аптеки уже недалеко. Ось і це
роздоріжжя… Щось закрутилася
їй голова… Орися ще почула, як
хтось закричав: обережно! Як заскрипіли колеса авто… Сильний
біль різав її тіло, що поволоклося
кривавим асфальтом. А потім настала – темрява.
Отямилася Орися у лікарняній палаті. Гіркі сльози покотилися з її очей, коли побачила біля
себе сина і Настю з онукою.
- Прости мені, донечко. Знаю:
це – Божа кара за те, що забрала колись у тебе білу тростину.
Якою ж нікчемною я була! Залиште мене, не приходьте більше!
Бо хто я вам після цього?
Напружена пауза зависла у
повітрі.
- Вам не можна хвилюватися, мамо. Заспокойтеся. Тепер усе
буде добре. Ми ж – свої, рідні. Чи
не так? Підійди ближче, Ангеліночко. Скажи, щось гарне бабусі,
- сказала Настя.
Красуня - онука дивилася на
Орисю карими синовими очима і
на душі від цього стало їй легко і
тепло…
Марія Маліцька.

Етюд
Кохання, загублене в осінньому листі

Ні, ти більше мені не пишеш. Зараз листи не в моді. Є
мобільний, комп’ютер, смс, електронні повідомлення… Та
чомусь час від часу я виймаю із скриньки твої листи. Перечитую рядки зізнання у любові. Слова огортають мене теплом, ніжністю, пахнуть прохолодою осіннього листя... Пожовклі аркуші нагадують про красиві, але, на жаль, минулі почуття. Мені хочеться погладити твоє обличчя, торкнутися посивілих скронь. Просто посидіти, помовчати. Помріяти, подумати, згадати...
У кожного з нас своє життя, свої радощі і печалі, будні і
свята. Своє теперішнє і майбутнє. І минуле - одне на двох.
Коли коханню не судилося стати дійсністю. Але воно було прекрасне, чудове, трепетне... Загублене у твоїх листах і в
осінньому листі...
Олеся М.
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Осінні мотиви
Тепло сердець

Вже знову осінь, знову холоди
Куди ти зникло, літечко, куди?
Чому дозволило дощі
ці та вітри?
Не плач, кохана,
слізоньки зітри
Із личенька…
Тепло іще настане,
В коханні нас взаємному
застане.
І в холод я Тебе зігрію жаром
Серця свого. Це буде незабаром.
Ми разом. Не страшні
уже морози
Ні буревії нам, ні зливи,
ані грози.
Зігріє нас сердець наших вогонь.
Захочеш доторку гарячих
цих долонь
Моїх до Твоїх, змерзлих. Їх зігрію
Усім теплом своїм.
Я зможу, я зумію
Мене, з гарячим серцем,
приголубиш
І не відпустиш більш,
бо уже любиш.

Осінь і весна

Надворі осінь…
Осінь нас застала.
Комусь лиш смутком,
іншим – дивом стала
І засина природа,
спокій цей не руш.
Лише б не наставала
осінь наших душ.
Весняні й молоді хай будемо
душею.
Надворі осінь…Що ж…
Та, Бог із нею...
Ми добре знаємо,
що перейде вона
Й таки настане,
незадовго вже, весна.

Хризантеми

Хризантеми мої, хризантеми,
Квіти осені й жовтня сумні.
Листя жовте уже, не зелене.
І коротшими стали вже дні.
Та й у сон залягає природа,
Незабаром настане зима.
І все гіршою буде погода,
Бо вже сонечка часто нема.
Приспів:
Хризантеми, добре знаю,
Скоро будете ви, мої квіти
Бо вже осінь наступає
Але поки що бабине літо
Все темнішими будуть ці ночі.
Невеселими стануть вже дні.
І сумнішими будуть ті очі,
Що засвітяться лиш навесні.
Та весна усе ж врешті настане
У природі і в нашій душі.
Смутку в серці ніхто не застане
І будемо «весняними» всі.
Приспів.
Хтось знайде своє перше кохання
І полине у чари його…
А хтось інший
зустріне останнє...
Як кохання серденька мого.
Приспів.
Любомир ГАРДЕЦЬКИЙ.
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Заступилися
за прапор

Ч

ервоно-чорні стяги
не заборонені на
стадіонах. Про це сказав
координатор освітніх проектів
міжнародної організації
«Футбол проти расизму» у
Східній Європі Павло Клименко:

«Ми не повідомили у звітах FARE для
УЄФА і ФІФА про ці прапори і портрети
Шухевича та Бандери жодного разу. На
українських стадіонах про них доповідати
нема сенсу».
За словами Клименка, прапор ОУН і
портрети Шухевича та Бандери включені FARE у перелік расистських і дискримінаційних символів через те, що поруч із
цими банерами занадто часто вивішують
символіку нацистів та лунають дискримінаційні вислови.
«Включення цих символів у перелік - це
результат моніторингу, - зазначив координатор. - Воно базується не на історичній оцінці, а на практиці застосування.
Навряд чи ми приберемо з переліку прапор ОУН і портрети її лідерів, якщо люди
на секторах не перестануть «зігувати» з
ними та вішати кельтські хрести».
Представник FARE наголосив, що згаданий перелік - це не список «заборонених символів», а освітній посібник, який
звертає увагу на можливі ознаки дискримінаційних проявів на трибунах.
Також він додав, що стюарди не повинні вилучати червоно-чорні прапори у
вболівальників: «Ми взагалі не маємо права нічого забороняти і не хочемо цього робити. А на місцях у стюарди нерідко проявляють власну ініціативу».
Клименко підкреслив, що його організація не називає ОУН та її лідерів «ані фашистами, ані нацистами».
27 вересня Міжнародна федерація футболу (ФІФА) застосувала санкції
до збірної України після її матчу із СанМарино за використання частиною фанатів піротехніки, неонацистських символів
і гербу дивізії “Галичина”, однак у медіа
поширилася неправдива інформація, нібито причина санкцій - прапор ОУН. Наразі покарання призупинене на час дії апеляційної процедури. Очікують, що остаточне рішення з цього приводу ФІФА прийме 10 листопада.

Т

им часом, футбольний
клуб «Карпати» зробив
червоно-чорний прапор
частиною символіки команди.

Згідно з повідомленням на офіційному сайті клубу, «окрім традиційних зелено-білих прапорів та державних
синьо-жовтих в уболівальників львівської
команди в особливій пошані червоно-чорні
кольори, що символізують вшанування героїв, пам’ять про їхні звитяги, безмежну
волю до боротьби та перемоги.
Водночас, як засвідчили події минулого
місяця, чи не будь-які прояви патріотизму
на трибунах українських стадіонів опинились ледь не поза законом.
За таких обставин віднині червоночорний прапор набуває офіційного статусу у символіці ФК «Карпати», тож його
поява на трибунах під час матчів «левів»
буде вітатися ще палкіше».
Вже з наступного чемпіонату червоночорна смугаста форма нарівні із зеленобілою знову буде використовуватися в
офіційних поєдинках «Карпат», - обіцяють у клубі.
За повідомленнями ЗМІ
підготував Юрко СНІГУР.
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Спорт

Легких суперників не буде

З

бірна України вже точно
продовжує боротьбу за
путівку на Чемпіонат світу.
Перемога над командою Польщі
і поразка Чорногорії від Англії
гарантувала збірній України,
як мінімум, друге місце у своїй
відбірній групі.
Ще перед останнім туром відбірного
циклу другі місця у своїх групах гарантували Хорватія, Швеція та Франція
У плей-офф команди будуть «розсіюватися» згідно з жовтневим рейтингом
ФІФА. Якщо підопічні Михайла Фоменка вчора здолали команду Сан-Марино з
будь-яким рахунком, Україна набрала 871

рейтингове очко і, залежно від результатів
матчів в інших групах, може також потрапити у число «сіяних». Проте навіть цей
статус не гарантує українцям легкої перемоги у стикових зустрічах. Адже, як відомо, на цій стадії відбору, легких суперників уже немає.
До речі, за повідомленням УНІАН, у фінальну частину чемпіонату світу - 2014 вже кваліфікувалися 14 збірних. Від Європи поїдуть у Бразилію Італія,
Нідерланди,Німеччина, Бельгія і Швейцарія.
У Південній Америці вслід за Аргентиною на першість світу пробилася Колумбія. З Азії на турнір кваліфікувалися Іран,

Така очікувана перемога
«Нива» - «Украгроком» - 2:0

Б

ільше двох
місяців
«Нива» не
перемагала у
чемпіонаті країни
серед команд
Першої ліги і,
як результат,
опинилася на
передостанньому
місці турнірної
таблиці.

Відтак у домашньому поєдинку з головківським «Украгрокомом» підопічні Ігоря Яворського були налаштовані по-бойовому. Тим паче, що
кілька тижнів тому наші футболісти вже вигравали у свого
суперника у кубковому поєдинку.
У стартові 10-15 хвилин на полі точилася рівна боротьба, а подекуди і жорстка. Арбітр матчу ще у першому таймі
показав командам 4 жовтих картки — по дві кожній.
Наснаги господарям поля додав гол, який вони забили
після подачі зі штрафного. Після цього ініціативою остаточно заволоділа наша команда.
На 62-ій хвилині після явного порушення правил проти футболіста «Ниви» у карному майданчику гостей, арбітр
матчу чітко вказав на одинадцять метрів, а Ігор Мельник
розвів м’яч та воротаря по різних кутах – 2:0.
Нива заслужено поповнила свій запас трьома очками і
покинула зону вильоту, відправивши туди Миколаїв.

Непрості поєдинки муніципалів

У

поєдинку з ФК
«ОболоньБровар», який
минулого тижня
пройшов у Києві,
тернополяни
пропустили першими,
однак вже через
10 хвилин зуміли
відігратися.

У другому таймі команди
продовжували обмінюватися гострими випадами і знову першими успіху добилися господарі. Та згодом кияни знову порушили правила поблизу своїх воріт і суддя, не задумуючись, призначив другий у цьому матчі пенальті у ворота господарів.
Штатний пенальтист ФК
«Тернопіль» Сергій Атласюк

П

знову зробив рахунок 2:2.
У час, що залишався, обидві команди намагалися вирвати перемогу, однак нічия
стала справедливим результатом цього непростого поєдинку.
А вчора муніципали у
рідних стінах зустрічалися
ще з одним сильним суперником – донецьким «Шахтарем-3» . Матч завершився
з рахунком 2:1 на користь
господарів. Обидва голи у
муніципалів ще в першому
таймі забив Роман Гаврилюк.
Відтак тернопільський
клуб, набравши 31 очко у
15 поєдинках, посідає другу сходинку у турнірній таблиці, пропустивши поперед
себе алчевську «Сталь».

Південна Корея, Японія і Австралія, з КОНКАКАФ - США і Коста-Ріка.

Три золота українки

В останній день третього етапу
Кубка світу FINA з плавання у Москві українська плавчиха Дарина
Зевіна завоювала третю золоту медаль.
Наша плавчиха фінішувала першою на дистанції 100 м на спині.
Українка також виборола бронзу
на 400 м вільним стилем.
Четвертий етап Кубка світу
FINA з плавання на короткій воді
проходитиме 17-18 жовтня у Дубаї (ОАЕ). Україну на міжнародному
турнірі представлятимуть Дарина
Зевіна та Ганна Дзеркаль.

Чергова висота Богдана

У

країнця Богдана Бондаренка визнали найкращим
легкоатлетом Європи 2013 року.
Цьогоріч українець виграв чемпіонат світу та “Діамантову
лігу” зі стрибків у висоту, встановив національний рекорд – 2 метри 41сантиметр, ставши четвертим атлетом за всю історію, якому вдалося злетіти вище, ніж на
2,40 м. Він кілька разів штурмував світовий рекорд і був дуже
близький до успіху.
Тренер Богдана - його тато Віктор Бондаренко також отримав
нагороду Європейської асоціації
легкої атлетики.

Краса
та сила

Т

ернопільське
подружжя
Віктор та Галина
Мацикури знову
привезли до рідного
міста нагороди. Цього
разу - світового рівня,
- повідомляє «Спорт
Тернопільщини».

8-12 жовтня у Словаччині проходив чемпіонат
Світу серед любителів з
культуризму і фітнесу. Тернополяни парою вибороли
перше місце: Галина у своїй
категорії стала другою, а Віктор — третім.

Після Блохіна тренером буде іноземець

резидент київського
«Динамо» Ігор Суркіс в ефірі
ТРК «Україна» заявив, що,
коли Олег Блохін піде з посади
головного тренера команди, його
місце займе іноземний фахівець.

- Якщо у Блохіна не вийде, тоді вектор
розвитку клубу буде різко змінений. Зокрема, я працюватиму над запрошенням

іноземного фахівця. Пройшов я динамівську плеяду, а Блохін - один з «останніх могікан». Після його призначення я говорив,
що це остання надія на те, що корінний динамівець виведе команду на новий якісний рівень. Дай Бог, щоб Блохін працював
до глибокої старості, але при цьому він має
показувати результат. Якщо ж з Олегом Володимировичем нам доведеться розлучитися з тих або інших причин, тренер «Ди-

намо» буде з іноземним корінням. Вважайте це моєю офіційною заявою. Це не буде
російськомовний фахівець.
Чи приглянув я вже когось? Це розмова не сьогоднішнього дня. Нині я довіряю і
вірю у Блохіна. Якщо у нього не вийде - це
чергова моя помилка, - сказав Суркіс.
Водночас, президент клубу підкреслив, що для «Динамо» ще нічого не втрачено ні у чемпіонаті України, ні у Лізі Європи.

Долі
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ВИШИВАЛИ, щоб ВИЖИТИ

Замість голки – риб’ячі кістки, замість
полотна – шинель наглядачок

К

расиві українські вишивки
на клаптиках тюремної
тканини та вервицю із
хліба тернополяни можуть
побачити у виставковому залі
Тернопільського історикомеморіального музею
політв’язнів.
Ці унікальні творіння жінокполітв’язнів презентували в рамках виставки «Моє серце рветься на волю»,
яку організували працівники нашого
музею та їхні колеги з національного
музею-меморіалу “Тюрма на Лонського”.
– Тернопіль – третє місто після
Золочева і Львова, де експонується ця
колекція, – зазначив завідувач музею
Володимир Бірчак. – Тут є вишивки,
серветки, ікони, наволочка для подушки, саморобна вервичка і альбомчик з
великодніми малюнками, який матір
вишила для доньки.
Всі ці речі дивом вціліли і збереглися аж до наших днів. У них закодована непроста доля жінок, їх біль і віра
в майбутнє. Вони сповнені бажання
жити та перемагати і є своєрідним дороговказом для майбутніх поколінь.
– Незважаючи на складні умови
життя в тюрмах та концтаборах, жін-

ки знаходили в собі сили вишивати. Це заняття рятувало їх від безвиході і давало наснагу для життя, – розповідає старший науковий співробітник “Тюрми на Лонського”
Ігор Дерев’яний. – Ми зібрали дев’ять вишивок. Зокрема,
тут виставлені окремі роботі
в’язнів, які перебували у тюрмі на Лонського, вишивки, котрі привезли з Озерлагу, Норильська та Мордовії.
Займатися вишиванням у
концтаборах було неймовірно складно.
Більше того, часом і небезпечно. Адже
за зміст і зберігання вишивок могли
суворо покарати. Ув’язнені вишивали
голками із риб’ячих кісток та кольоровими нитками, натороченими із власного одягу.
Вервичку для молитви із висушеного хлібного м’якуша та дві серветки
із Божою Матір’ю та ангелом, який оберігає дітей від небезпеки, виготовила
в 1955 році у таборах Мордовії підпільниця ОУН Анна Бурбела- Олексів із Бережан. Картини із загратованим серцем, яке рветься на волю, херувимами,
ув’язненою жінкою і матір’ю з дітьми
на могилі батька вишила в Норильську

Квест для молоді
«Ж

орнаментів хірургічні нитки.
- Червоний колір отримувала з червоного стрептоциду, із слабшого розчину робила рожевий, жовтий – з акрихіну, зелений – із зеленки, – пригадує пані Ліда. – Зазвичай, на полотні з’являлися польові квіти,
адже вони нагадували про Україну. Коли наглядачки побачили,
яка це краса, почали нам приносити полотно і голки, не кричали на нас, адже зрозуміли, які ми
людяні та працелюбні. Навіть просили
для себе щось вишити.
Сьогодні за тими табірними мотивами 87-річна пані Ліда створює неймовірно красиві вишиванки своїм рідним і бережно переглядає десятки речей, які вона вимережила за тисячі кілометрів від рідного дому.
Юля ТИМКІВ.

Анна Хом’як з Лановеччини. Ці експонати у 1999 році передав до музею її син.
На виставці особливу увагу привертають прямокутні сторінки вишиваного великоднього альбому, який на
далекій чужині виготовила для своєї
доньки тернополянка Лідія Романчук
(на фото вгорі). Жінка з болем в серці
пригадує ті непрості часи. Розповідає,
що під час перебування в
каторжанському таборі раВиставка рукоділля жінок- політв’язнів дізом з іншими українськи- ятиме в стінах музею протягом місяця. Тож
ми полонянками вишива- усі тернополяни та гості міста мають шанс
ла гладдю на старих шине- здійснити історичну мандрівку в минуле налях наглядачок. Працювала шого народу і відчути неймовірну енергетику
у фельдшерському пункті вишиванок, створених у неволі мужніми украмедсестрою, тому викорис- їнками.
товувала для українських

иття в безпеці, безпека у житті». Саме під такою назвою
учнівський парламент «Наснага» Тернопільської школи
№5 спільно з міським Центром творчості дітей та
юнацтва організував квест для молоді.

Ця гра, що дозволяє ви- у нашому місті.
пробувати свої сили в різноЯк розповіла Настя Моманітних конкурсах, завойо- начин, керівник учнівськовує все більшу популярність го парламенту, у квесті взя-

ли участь 25 команд
з різних шкіл Тернополя. Під час гри
хлопці й дівчата вирішували логічні задачі, виконували пошук на місцевості, знаходили оригінальні рішення та
підказки.
Віджимання, присідання, стрибання на скакалці були розраховані на
добру фізичну підготовку.
Проявляли учасники і творчі здібності, згодилися знання, набуті у школі - наприклад, у грі «Надання першої
медичної допомоги».
Квест сподобався усім,

постійна зміна подій і місць
не давали нудьгувати. До
речі, така велика кількість
учасників у Тернополі зібралася вперше, а тому визначити переможців було
складно.
Судді вирішили, що цього разу буде п’ять призових
місць. Третє розділили між

командами загальноосвітніх шкіл №14 та №27, друге
місце посіли представники
Української гімназії ім. Івана
Франка та ЗОШ №30, а переможцем стала команда школи №26. ��������������������
Усі команди нагородили грамотами, кубками та
солодкими подарунками.
Інна ДАНИЛКІВ.
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Понеділок
УТ-1
07.25 Країна on-line.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Пiдсумки тижня.
09.50 Полiттеатр.
10.10 Без цензури.
10.40,15.35 Т/с “Таємниця старого мосту”, 13 с.
11.30 “Таємницi успiху” з Н. Городенською.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,17.40,21.30 Дiловий свiт.
12.25 Книга.ua.
12.55 Як це?
13.20 Не вiр худому кухарю.
13.45 Хто в домi хазяїн?
14.10 Право на захист.
14.30 Темний силует.
14.40 Вiкно до Америки.
15.15 Euronews.
15.20 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 Життя на рiвних.
16.20 Т/с “Вiчний поклик”, 3 с.
18.05 Агро-News.
18.45 Фiнансова перспектива.
18.55 Сiльрада.
19.15 Фестиваль гумору “Умора”.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.40 Свiт спорту.
21.45 Хiти ХХ столiття.
23.50 Д/ф “Великi битви. Перша свiтова
вiйна”.

Êàíàë “1+1”

06.45,07.10,08.10 “Снiданок з 1+1”.
07.00,08.00,09.00,19.30,23.55,04.50 “ТСН”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05,03.25 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
10.45 Мелодрама “Сила серця”.
14.45 Комедiя “Операцiя “И” та iншi пригоди Шурика”.
16.45,03.00 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Любов та покарання”.
20.15,21.35 Т/с “Свати 6”.
22.45,05.05 “Грошi”.

Iíòåð

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,17.5
0 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10,12.20 Т/с “Танцi марiонеток”.
13.45 “Судовi справи”.
14.40 “Сiмейний суд”.
15.45 “Чекай на мене”.
18.00 “Торкається кожного”.
19.00 Т/с “Дельта”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Вона не могла iнакше”.
22.25 Т/с “Легальний допiнг”.

ICTV

06.20 Т/с “Таксi”.
06.45 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.
10.15 Т/с “Диверсант. Кiнець вiйни”, 4 i 5 с.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Диверсант. Кiнець вiйни”, 6-10 с.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с “Пастка”.
22.00 Четверта вежа.
23.00,02.50 Свобода слова.

ÑÒÁ

07.55,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
09.35 “Зiркове життя. Роль цiною в життя”.
10.35 Х/ф “Любов i голуби”.
12.45 “Битва екстрасенсiв. Чоловiки проти жiнок”.
15.00 “Звана вечеря”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
19.55 “Куб 4”.
22.25 “Детектор брехнi 4”.
23.25 “Один за всiх”.

Íîâèé êàíàë

06.15,13.55 М/с “Губка Боб”.
07.00,07.35,08.35 Пiдйом.
09.00 Х/ф “Сутiнки”.
11.15 Х/ф “Сутiнки. Сага. Затемнення”.
13.50,14.35 Kids` Time.
14.55 Т/с “Друзi”.
16.00 Т/с “Двi дiвчини на мiлинi”.
16.55,00.40 Т/с “Бальзакiвський вiк”.
18.00,20.00 Т/с “Воронiни”.
19.00,00.30 Репортер.
19.15 Абзац!
21.00 Т/с “Останнiй iз Магiкян”.
22.00 Т/с “До смертi красива”.
23.00 Спiвай, якщо зможеш.

5 êàíàë

06.30,07.30,08.30,09.30,10.30,11.30,12.30,1
3.30,14.30,15.30,16.30,17.30,18.30,22.
30,23.30,00.30,01.30,02.30,03.30,04.3
0,05.30 Час. Важливо.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,1
4.00,15.00,16.00,17.00,18.00,22.00,23
.00,01.00 Час новин.
08.45 Трансмiсiя-новини.
09.35,13.35,14.35 5 елемент.
10.35 Велика полiтика.
11.15 Час: пiдсумки дня.
12.35 Новинометр.
15.35 Новини Київщини.
16.35 Машина часу.
17.35,00.35 В кабiнетах.
18.35 Територiя закону.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.20 Час новин, 2 блок.
19.45,22.40,23.35,03.15,06.15 Тема/
Хронiка дня.
20.00,01.15,01.35,05.00,05.35 Час. Пiдсумки
дня.

22 жовтня

Вівторок
УТ-1
06.25 Доброго ранку, Україно!
06.30,07.00,07.30,08.00,08.30 Новини.
08.45 Кориснi поради.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.35,20.55 Офiцiйна хронiка.
09.45,16.25 Т/с “Таємниця старого мосту”, 14 с.
10.25 Т/с “Агент особливого призначення”, 1 с.
11.20 Нехай Вам буде кольорово!
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.05,18.45,21.30 Дiловий свiт.
12.20 Кордон держави.
12.35 Шеф-кухар країни.
13.25 Х/ф “Безсмертний гарнiзон”.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 Крок до зiрок.
17.05 Т/с “Вiчний поклик”, 4 с.
18.35 Фiнансова перспектива.
19.05 Останнє попередження.
19.30 Формула захисту.
19.40 Концертна програма О. Пєскова.
21.40 Свiт спорту.
21.45 Концертна програма О. Малiнiна
“Романси”.
23.50 Д/ф “Великi битви. Блiцкриг”

Êàíàë “1+1”

06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,00.05 “ТСН”.
06.45,07.10,08.10 “Снiданок з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
11.25,05.00 “Росiйськi сiмейнi драми”.
12.30,13.30 Т/с “Пильна робота”.
14.30,15.35,20.15,21.35 Т/с “Свати 6”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Любов та покарання”.
22.45 “Мiняю жiнку 8”.

Наш ДЕНЬ

13.20,22.05 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.45,20.10 Т/с “Пастка”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.20 Х/ф “Химера”. (2 категорiя).

ÑÒÁ

06.20,16.00 “Усе буде добре!”
08.05,18.20 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
10.00 Х/ф “Кардiограма любовi”.
11.55 Х/ф “Доторкнутися до неба”.
13.55 “Битва екстрасенсiв”.
15.00 “Звана вечеря”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.00,22.25 “Врятуйте нашу сiм`ю 2”.
23.25 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.

Íîâèé êàíàë

06.15,13.30 М/с “Губка Боб”.
07.00,07.35,08.35 Пiдйом.
09.00 Т/с “Щасливi разом”.
11.00,18.00,20.00 Т/с “Воронiни”.
13.25,14.30 Kids` Time.
14.55 Т/с “Друзi”.
16.00 Т/с “Двi дiвчини на мiлинi”.
16.55,00.25 Т/с “Бальзакiвський вiк”.
19.00,00.15 Репортер.
19.15 Абзац!
21.00 Т/с “Останнiй iз Магiкян”.
22.00 Т/с “До смертi красива”.
23.00 Знайти крайнього.

5 êàíàë

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 “Вона не могла iнакше”.
11.10,12.20 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.
13.45 “Судовi справи”.
14.45 “Сiмейний суд”.
15.50 “Давай одружимося в Українi”.
16.45 Т/с “Хатня робiтниця”.
18.00,03.50 “Торкається кожного”.
20.00 “Подробицi”.

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,
18.55,22.30,23.30,00.30,02.30,03.30,
04.30,05.30 Час. Важливо.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,22.00,
23.00,01.00 Час новин.
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.

ICTV

Êàíàë «Óêðà¿íà»

06.15 Т/с “Таксi”.
06.40 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.

07.00,09.00,17.00,19.00,03.10 Подiї.
07.30,15.25 Щиросердне зiзнання.
08.00 Т/с “Подружжя”.
09.10,13.10,17.20,22.00 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Карпов 2”, 9 i 10 с.
12.00 “Хай говорять. Катерина Перша”.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Поцiлунок! Нова iсторiя”.

Iíòåð

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

Êàíàë «Óêðà¿íà»

07.00,09.00,17.00,19.00,03.15 Подiї.
07.30,02.35 Щиросердне зiзнання.
08.00 Т/с “Подружжя”.
09.10,14.10,17.20,22.00 Т/с “Слiд”.
10.00 Х/ф “Намисто”.
12.00 “Хай говорять. Алла i Максим: мама
i тато”.
13.10 Люблю! Чекаю!
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Поцiлунок! Нова iсторiя”.
19.20,03.35 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Карпов 2”, 11 i 12 с.
22.50 Х/ф “Як викрасти хмарочос”. (2
категорiя).

Ê1

07.30
10.45
12.20
13.25
16.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
22.25

М/ф.
Х/ф “Безлад в середнiй школi”.
“Велика рiзниця”.
“КВК”.
“Вечiрнiй квартал”.
“Звана вечеря”.
“Орел i решка”.
Т/с “Моя прекрасна няня”.
“Розсмiши комiка”.
“Леся Здєся”.
Х/ф “Володар стихiй”.

ÍÒÍ

07.05 Х/ф “Вторгнення”.
08.35,02.55 “Агенти впливу”.
09.30 “Правда життя. Професiя пожежний”.
10.00 Х/ф “Випадок у квадратi 36-80”.
11.15 Т/с “Далекобiйники”.
15.10 Т/с “Бiлi вовки”.
19.00,21.30,01.55,03.55 “Свiдок”.
19.30 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 9”.
22.00 Т/с “Елементарно”. (2 категорiя).
23.00 Т/с “CSI: Маямi 10”. (2 категорiя).

ÒÅÒ
07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с “Шоу Гарфiлда”.
09.50,21.00 Країна У.
10.55,00.25 Т/с “Та, що говорить з привидами”.
11.55 Зупинiть, я закохалась!
13.55 Богиня шопiнгу.
16.00 Т/с “Маленькi таємницi”.
18.00 Принцеса тут Я!
19.00 Моду народу.
20.00 Т/с “Вiсiмдесятi”. (2 категорiя).
22.05 Вiталька.
23.05 Дурнєв+1.
23.45 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).

ÒÂi

06.00,14.00 Вiдверто з В. Портниковим.
07.00 Ранковi курасани.
10.00 Автомандри.
19.20,03.30 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Карпов 2”, 13 i 14 с.
23.45 Т/с “Ментовськi вiйни 6”, 1 i 2 с.

Ê1

07.30 М/ф.
09.50,01.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
11.45,19.00 “Орел i решка”.
12.45,02.20 Т/с “Маргоша”.
13.45 “Вiйна наречених”.
14.45 “Спецiя”.
15.50,20.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
17.00,21.00 “Розсмiши комiка”.
18.00 “Звана вечеря”.
22.00 “Хi та Ха”.
22.35 “Три сестри”.
23.00 “Лямур Тужур”.

ÍÒÍ

07.00 Х/ф “Полювання на єдинорога”.
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”.
14.45,17.00 Т/с “Пiд прикриттям”.
16.45,19.00,21.30,01.50,05.00 “Свiдок”.
22.00 Т/с “Елементарно”. (2 категорiя).
23.00 Т/с “CSI: Маямi 10”. (2 категорiя).

ÒÅÒ

07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с “Шоу Гарфiлда”.
09.50,21.00 Країна У.
10.55,00.25 Т/с “Та, що говорить з привидами”.
12.50 Косметичний ремонт.
13.55 Богиня шопiнгу.
16.00 Т/с “Маленькi таємницi”.
18.00 Принцеса тут Я!
19.00 Моду народу.
20.00 Т/с “Вiсiмдесятi”.
22.05 Вiталька.
23.20 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).

ÒÂi

06.00,12.00,15.00,18.00,21.00,00.00
Сьогоднi.
07.00 Ранковi курасани.
10.00 Aрт City.
10.30 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.

Òîíiñ

06.30,08.30,15.00,18.30,21.00 “Служба новин “Соцiальний пульс”.
06.55,18.50,22.40 “Економiчний пульс”.

Програма ТБ
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.

Òîíiñ

14.30 Майстер подорожей.
15.00,18.30,21.00 “Служба новин
“Соцiальний пульс”.
15.15,21.25 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,18.55,21.30 “Погода”.
16.10,23.45 Д/с “Рiдкiсний вид”.
16.40 “Цивiлiзацiя Incognita”.
16.50 “Алло, лiкарю!”
17.50 “Алло, адвокат!”
18.50,22.40 “Економiчний пульс”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Валерiй Леонтьєв, ч. 1.
20.00 У бiй iдуть лише дiвчата.
21.35 Зiрковi iсторiї. Арiна Шарапова.
Усмiшка для мiльйонiв.
22.45 По слiду снiгової людини.

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)

08.15 “Контрольна закупiвля”.
08.50 “Жити здорово!”
09.55,02.55 “Модний вирок”.
11.15 “Час обiдати!”
11.55 “Доброго здоров`ячка!” з Г. Малаховим.
12.40 “Iстина десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20,23.45 Т/с “Хатня робiтниця”.
14.15 “Слiд”.
15.00 “У наш час”.
15.55 “Наодинцi зi всiма”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.45 “Давай одружимося!”
19.00,02.05 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30 Т/с “Син батька народiв”.
22.45 “Василь Сталiн. Розплата”.

ÍÒÂ-Ñâiò

07.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”. “За
трьома зайцями”. “Рiдна кров”.
09.00,12.00,15.00,18.00 Сьогоднi.
09.25 Олександр Журбiн. Мелодiї на
згадку.
10.05 Ти не повiриш!
11.00 “ДНК”.
12.35 “До суду”.
13.35 Суд присяжних.
14.35,17.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
15.30 “Суд присяжних. Остаточний вердикт”.
16.40 “Справа лiкарiв”.
18.30,02.30 “Прокурорська перевiрка”.
19.35,03.40 “Говоримо i показуємо”.
20.25 Т/с “Карпов 2”. “Порожнiй барабан”.
“Великi плани”.
07.00,05.00 “Ранковий еспресо”.
09.00 У бiй iдуть лише дiвчата.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Зiрковi iсторiї. Арiна Шарапова.
Усмiшка для мiльйонiв.
12.45 “Алло, адвокат!”
13.10 “Ронiн”.
14.00 По слiду снiгової людини.
15.15,21.25 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,18.55,21.30 “Погода”.
16.10,23.45 Д/с “Рiдкiсний вид”.
17.45 “Соцiальний статус: ваша пенсiя”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Валерiй Леонтьєв, ч. 2.
20.00 Нюрнберський процес вчора i завтра.
21.35 Двох доль лiнiя одна. В. Наумов i Н.
Бєлохвостикова.
22.45 На орбiтi: як супутники керують нашим свiтом.

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)

08.15,01.30 “Контрольна закупiвля”.
08.50 “Жити здорово!”
09.55,02.55 “Модний вирок”.
11.15 “Час обiдати!”
11.55 “Доброго здоров`ячка!” з Г. Малаховим.
12.40 “Iстина десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20,23.55 Т/с “Хатня робiтниця”.
14.15 “Слiд”.
15.00 “У наш час”.
16.00 “Наодинцi зi всiма”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.45,00.30 “Давай одружимося!”
19.00,02.05 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30 Т/с “Син батька народiв”.
22.45 “Соломон Волков. Дiалоги з Євгенiєм
Євтушенко”.

ÍÒÂ-Ñâiò

07.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”. “Другий роман”. “Братики-кролики”.
09.00,12.00,15.00,18.00 Сьогоднi.
09.25 “Кулiнарний двобiй”.
10.25 Росiйська начинка.
11.00 Т/с “Слiд саламандри”, 5 с.
12.35 “До суду”.
13.35 Суд присяжних.
14.35,17.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
15.30 “Суд присяжних. Остаточний вердикт”.
16.40 “Справа лiкарiв”.
18.35,02.25 “Прокурорська перевiрка”.
19.45,03.35 “Говоримо i показуємо”.
20.40 Т/с “Карпов 2”. “Мисливець стає
мiшенню”.
21.35 Т/с “Ментовськi вiйни 7”. “Невськi
партизани”, 3 i 4 с.
23.30 “Алла Пугачова: Зiзнання жiнки,
яка спiває”.

Êàíàë «2+2»

06.00 М/ф.
06.55 Т/с “Слiдчi 4”.
09.00,21.00 “Новини 2+2”.
09.25,19.00 Т/с “Лiнiйний вiддiл”.

22.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.40 Т/с “Ментовськi вiйни 7”. “Невськi
партизани”, 1 i 2 с.

Êàíàë «2+2»

06.00 М/ф.
06.55 Т/с “Слiдчi 4”.
10.55 Х/ф “Бiле золото”.
12.45 Т/с “Крiт 2”.
19.00 Т/с “Лiнiйний вiддiл”.
21.00 “Новини 2+2”.
21.25 “ДжеДАI”.
22.00 Х/ф “Квант милосердя”. (2
категорiя).

Íàøå óëþáëåíå êiíî

07.55 Х/ф “Соло”. (6+).
08.30,14.30 Х/ф “Любити людину”. (12+).
11.15,17.15 Х/ф “Травнева нiч, або Утоплениця”. (6+).
13.55 “Плюс кiно”. (12+).
18.30,00.30 Драма “Премiя”. (12+).
20.30,02.30 Драма “Афганський злам”.
(СРСР - Iталiя). (18+).
22.50,04.50 Комедiя “Дiвоча весна”.

ªâðîñïîðò

09.30,14.00 Важка атлетика. ЧC. Польща.
Жiнки. До 48 кг.
10.30 Футбол. ЧC серед гравцiв до 17 рокiв.
ОАЕ. Груповий етап. Iталiя - Нова
Зеландiя.
12.30 Супербайк. ЧC. Iспанiя. Заїзд 1.
13.15 Супербайк. ЧC. Iспанiя. Заїзд 2.
15.00 Футбол.
15.45 Футбол. ЧC серед гравцiв до 17 рокiв.
ОАЕ. Груповий етап. Тунiс - Росiя.
18.00,01.45 Футбол. Євроголи. Журнал.
18.45,00.30 Футбол. ЧC серед гравцiв до
17 рокiв. ОАЕ. Груповий етап. Японiя
- Венесуела.
21.00 Важка атлетика. ЧC. Польща.
Чоловiки. До 56 кг.
23.00 Важка атлетика. ЧC. Польща. Жiнки.
До 53 кг.
23.45 Оце так!

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

08.00,14.00,18.50 Новини.
08.15 Чемпiонат Нiмеччини. “Гамбург” “Штутгарт”.
10.10 Чемпiонат Iталiї. “Аталанта” “Лацiо”.
12.05 Чемпiонат Iспанiї. “Альмерiя” - “Райо
Вальєкано”.
14.10 Чемпiонат Iталiї. “Фiорентiна” “Ювентус”.
16.00 Чемпiонат Англiї. “Астон Вiлла” “Тоттенхем”.
17.50 Огляд матчiв чемпiонату Нiмеччини.
19.00 “Тисяча й один гол”.
20.00 Огляд матчiв чемпiонату Iспанiї.
21.00,07.05 Огляд матчiв чемпiонату Iталiї.
21.55 Чемпiонат Англiї. “Крiстал Пелас” “Фулхем”. Пряма трансляцiя.
23.55 2 Бундеслiга. “Кельн” - “Мюнхен
1860”.
10.25 “Шалене вiдео по-українськи”.
12.15 “Облом UA”.
13.55 Х/ф “Визволення. Вогняна дуга”.
15.55 Д/ф “Крила Росiї”.
17.00 Х/ф “Справжнє правосуддя 2. Один
пострiл - одне життя”.
21.25 Лiга Чемпiонiв УЄФА. Мiлан - Барселона. Пряма трансляцiя.
23.45 Про Лiгу Чемпiонiв + огляд iгрового
дня.

Íàøå óëþáëåíå êiíî

06.30,12.30 Драма “Премiя”. (12+).
08.30,14.30 Драма “Афганський злам”.
(СРСР - Iталiя). (18+).
10.50,16.50 Комедiя “Дiвоча весна”.
18.30,00.30 Мелодрама “Коли дерева були
великими”. (6+).
20.10 “Плюс кiно”. (12+).
20.45,02.30 Х/ф “Бiля озера”, 1 с. (6+).
22.30,04.30 Х/ф “Бiля озера”, 2 с. (6+).
23.55,05.55 Х/ф “Об`їждчик”. (16+).

ªâðîñïîðò

09.30,14.00 Важка атлетика. ЧC. Польща.
Чоловiки. До 56 кг.
10.30,15.00 Футбол. Євроголи. Журнал.
11.15 Футбол. ЧC серед гравцiв до 17
рокiв. ОАЕ. Груповий етап. Тунiс
- Росiя.
12.15 Футбол. ЧC серед гравцiв до 17
рокiв. ОАЕ. Груповий етап. Японiя
- Венесуела.
13.30 Важка атлетика. ЧC. Польща. Жiнки.
До 53 кг.
15.45 Футбол. ЧC серед гравцiв до 17
рокiв. ОАЕ. Груповий етап. Мексика - Iрак.
18.00 Футбол. ЧC серед гравцiв до 17
рокiв. ОАЕ. Груповий етап. Канада - Iран.
18.45,00.55 Футбол. ЧC серед гравцiв до
17 рокiв. ОАЕ. Груповий етап. Аргентина - Австрiя.
21.00 Важка атлетика. ЧC. Польща.
Чоловiки. До 62 кг.
23.00 Важка атлетика. ЧC. Польща. Жiнки.
До 58 кг.
23.30 Автоспорт. WEС. Монт Фудзi.

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

Наш ДЕНЬ

Програма ТБ
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Середа
УТ-1
06.25 Доброго ранку, Україно!
08.45 Кориснi поради.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.30 Уряд на зв`язку з громадянами.
10.00 Вступне слово Прем`єр-мiнiстра
України на засiданнi уряду.
10.15 Т/с “Агент особливого призначення”, 2 с.
11.10 Д/ф “Пошук Мазепи”.
12.00,18.20 Новини.
12.10,18.50,21.30 Дiловий свiт.
12.25 Формула захисту.
12.35 Свiтло.
12.55 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
13.20 Х/ф “Бризки шампанського”.
14.55 Дiловий свiт. Агросектор.
15.00 Парламентськi слухання у Верховнiй
Радi України.
18.05 Про головне.
18.40 Фiнансова перспектива.
19.15 Фестиваль гумору “Умора”.
20.50 Мегалот.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.40 Свiт спорту.
21.45 Концертна програма “Я люблю тебе,
Україно”, ч. 1.

Êàíàë “1+1”

06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23.55 “ТСН”.
06.45,07.10,08.10 “Снiданок з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
11.25 “Росiйськi сiмейнi драми”.
12.30,13.30,02.20 Т/с “Пильна робота”.
14.30,15.35,20.20 Т/с “Свати 6”.
16.45,05.15 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Любов та покарання”.
21.30 Футбол. Лiга Чемпiонiв. Байєр (Леверкузен) - Шахтар (Донецьк).

Iíòåð

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,17.5
0 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10,20.30 Т/с “Вона не могла iнакше”.
11.10,12.20 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.
13.45 “Судовi справи”.
14.45 “Сiмейний суд”.
15.50 “Давай одружимося в Українi”.
16.45 Т/с “Хатня робiтниця”.
18.00,03.50 “Торкається кожного”.
20.00 “Подробицi”.

ICTV

06.40 Т/с “Таксi”.
07.05 Т/с “Леся+Рома”.
07.45 Четверта вежа.
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.
13.15,22.05 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.40,20.10 Т/с “Пастка”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.15 Х/ф “Ронiн”. (2 категорiя).

ÑÒÁ

06.40,16.00 “Усе буде добре!”
08.20,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
10.00 “Зiркове життя. Заклятi подруги”.
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”.
01.40 Т/с “Доктор Хаус”.

Íîâèé êàíàë

06.15,13.30 М/с “Губка Боб”.
07.00,07.35,08.35 Пiдйом.
09.00 Т/с “Щасливi разом”.
11.00,18.00,20.00 Т/с “Воронiни”.
13.25,14.25 Kids` Time.
14.55 Т/с “Друзi”.
16.00 Т/с “Двi дiвчини на мiлинi”.
16.55,00.15 Т/с “Бальзакiвський вiк”.
19.00,00.05 Репортер.
19.15 Абзац!
21.00 Т/с “Останнiй iз Магiкян”.
22.00 Т/с “До смертi красива”.
23.00 Т/с “Свiтлофор”. (2 категорiя).

5 êàíàë

06.30,07.30,08.30,09.30,10.30,11.30,12.30,
13.30,14.30,15.30,16.30,17.30,18.30,
22.30,23.30,00.30,01.30,02.30,03.30,
04.30,05.30 Час. Важливо.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,22.00,
23.00,01.00 Час новин.
09.35,13.35 5 елемент.
10.10,10.35,11.15,11.35,12.15,20.00,01.15,0
1.35,05.00,05.35 Час. Пiдсумки дня.
14.35 Машина часу.
15.35 Дорогi депутати.
16.35 Експати.
17.35 Арсенал.
18.35 Агроконтроль.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.30 Час новин, 2 блок.
21.40,03.00,04.00 Час-Тайм.
22.10 Акцент.
22.40 Хронiка дня.
23.25 Crime News.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

07.00,09.00,17.00,19.00,03.20 Подiї.
07.30,15.25 Щиросердне зiзнання.
08.00 Т/с “Подружжя”.
09.10,13.10,17.20 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Карпов 2”, 11 i 12 с.
12.00 “Хай говорять. Кавказький полонений”.
16.00 Критична точка.

24 жовтня

Четвер
УТ-1
06.25 Доброго ранку, Україно!
08.45 Кориснi поради.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.35,20.55 Офiцiйна хронiка.
09.40,11.10,12.25,15.30 Погода.
09.45,16.25 Т/с “Таємниця старого мосту”, 15 с.
10.25 Т/с “Агент особливого призначення”, 3 с.
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 “Тегеран-43”.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Українська пiсня.
17.10 Т/с “Вiчний поклик”, 5 с.
18.40 Фiнансова перспектива.
19.10 Останнє попередження.
19.30 Про головне.
19.50 “Надвечiр`я”.
21.40 Свiт спорту.
21.45 Концертна програма “Я люблю тебе,
Україно”, ч. 2.
23.50 Д/ф “Великi битви. Висадка в
Нормандiю”.

Êàíàë “1+1”

06.05,07.00,08.00,09.00,00.00,04.55 “ТСН”.
06.45,07.10,08.10 “Снiданок з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
11.30 “Росiйськi сiмейнi драми”.
12.35,13.35,14.35,03.25 Т/с “Пильна робота”.
15.35,20.15,21.25,22.45 Т/с “Свати 6”.
16.45,05.10 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Любов та покарання”.
19.30 “Телевiзiйна Служба Новин”.

Iíòåð

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,17.5
0 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10,20.30 Т/с “Вона не могла iнакше”.
11.10,12.20 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.
13.45 “Судовi справи”.
14.45 “Сiмейний суд”.
15.50 “Давай одружимося в Українi”.
16.45 Т/с “Хатня робiтниця”.
18.00,03.50 “Торкається кожного”.
20.00 “Подробицi”.

ICTV

06.30 Т/с “Таксi”.
06.55 Т/с “Леся+Рома”.
07.45 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.25 Надзвичайнi новини.
10.10,13.00 Анекдоти по-українськи.
10.25,16.40 Т/с “Лiтєйний”.
12.45 Факти. День.

13.15,22.05 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.40,20.10 Т/с “Пастка”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.15 Х/ф “Нiкiта”. (2 категорiя).

ÑÒÁ

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”.

Íîâèé êàíàë

06.15,13.30 М/с “Губка Боб”.
07.00,07.35,08.35 Пiдйом.
09.00 Т/с “Щасливi разом”.
11.00,18.00,20.00 Т/с “Воронiни”.
13.25,14.25 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.
19.15 Абзац!
21.00 Т/с “Останнiй iз Магiкян”.
22.00 Т/с “До смертi красива”.
23.00 Т/с “Свiтлофор”. (2 категорiя).

5 êàíàë

06.30,07.30,08.30,09.30,10.30,11.30,12.30,13
.30,14.30,15.30,16.30,17.30,18.30,18.5
5,22.30,23.30,00.30,01.30,02.30,03.30
,04.30,05.30 Час. Важливо.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,1
4.00,15.00,16.00,17.00,18.00,22.00,23
.00,01.00 Час новин.
08.35 Драйв-новини.
08.45 Трансмiсiя-новини.
08.55,16.10 Погода у свiтi.
10.10,10.35,11.15,12.15,20.00,01.15,01.35,05
.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.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

07.00,09.00,17.00,19.00,03.25 Подiї.
07.30,15.25 Щиросердне зiзнання.
08.00 Т/с “Подружжя”.
09.10,13.10,17.20,22.00 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Карпов 2”, 13 i 14 с.
12.00 “Хай говорять. Перше кохання з продовженням”.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Поцiлунок! Нова iсторiя”.
19.20,03.45 “Говорить Україна”.

18.00 Т/с “Поцiлунок! Нова iсторiя”.
19.20,03.40 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Карпов 2”, 15 i 16 с.
21.30 Футбол. Лiга чемпiонiв. “Байєр Шахтар”.
23.50 Т/с “Ментовськi вiйни 6”, 3 i 4 с.

Ê1

07.30 М/ф.
09.50,01.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
11.45,19.00 “Орел i решка”.
12.45,02.20 Т/с “Маргоша”.
13.45 “Вiйна наречених”.
14.45 “Спецiя”.
15.50,20.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
17.00,21.00 “Розсмiши комiка”.
18.00 “Звана вечеря”.
22.00 “Хi та Ха”.
22.35 “Три сестри”.
23.00 “Лямур Тужур”.

ÍÒÍ

08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
10.00 “До суду”.
12.00 Т/с “Детективи”.
13.00,19.30 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв
9”.
14.45,17.00 Т/с “Пiд прикриттям”.
16.45,19.00,21.30,01.50,03.25 “Свiдок”.
22.00 Т/с “Елементарно”. (2 категорiя).
23.00 Т/с “CSI: Маямi 10”. (2 категорiя).
00.00 Т/с “Забутi”. (2 категорiя).

ÒÅÒ

07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с “Шоу Гарфiлда”.
09.50,21.00 Країна У.
10.55,00.25 Т/с “Та, що говорить з привидами”.
12.50 Косметичний ремонт.
13.55 Богиня шопiнгу.
16.00 Т/с “Маленькi таємницi”.
18.00 Принцеса тут Я!
19.00 Моду народу.
20.00 Т/с “Вiсiмдесятi”. (2 категорiя).
22.05 Вiталька.
23.20 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).

ÒÂi

06.00,12.00,15.00,18.00,21.00,00.00
Сьогоднi.
07.00 Ранковi курасани.
10.00 Приватнi новини.
10.30 ЖIВЯком.
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 кореспонденти.
13.30,16.30,19.00,03.00 Особлива думка.
14.00,04.30 Музика для дорослих.
20.00,23.00 Сьогоднi про головне.
22.00,02.00 Homo sapiens.
19.50 Футбол. Лiга Європи. “Динамо Київ
- Тун”.
23.45 Т/с “Ментовськi вiйни 6”, 5 i 6 с.

Ê1

07.30 М/ф.
09.50,01.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
11.45,19.00 “Орел i решка”.
12.45,01.40 Т/с “Маргоша”.
13.45 “Вiйна наречених”.
14.45 “Спецiя”.
15.50,20.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
17.00,21.00 “Розсмiши комiка”.
18.00 “Звана вечеря”.
22.00 “Хi та Ха”.
22.35 “Три сестри”.
23.00 “Лямур Тужур”.

ÍÒÍ

08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
10.00 “До суду”.
12.00 Т/с “Детективи”.
13.00,19.30 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв
9”.
16.45,19.00,21.30,01.55,03.25 “Свiдок”.
22.00 Т/с “Елементарно”. (2 категорiя).
23.00 Т/с “CSI: Маямi 10”. (2 категорiя).
00.00 Т/с “Забутi”. (2 категорiя).

ÒÅÒ

07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с “Шоу Гарфiлда”.
09.50,21.00 Країна У.
10.55,00.25 Т/с “Та, що говорить з привидами”.
12.50 Косметичний ремонт.
13.55 Богиня шопiнгу.
16.00 Т/с “Маленькi таємницi”.
18.00 Принцеса тут Я!
19.00 Моду народу.
20.00 Т/с “Вiсiмдесятi”. (2 категорiя).
22.05 Вiталька.
23.20 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).

ÒÂi

06.00,12.00,15.00,18.00,21.00,00.00
Сьогоднi.
07.00 Ранковi курасани.
10.00 ЖIВЯком.
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.
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Òîíiñ
06.30,08.30,15.00,18.30,21.00 “Служба новин “Соцiальний пульс”.
06.55,18.50,22.40 “Економiчний пульс”.
07.00,05.00 “Ранковий еспресо”.
09.00,20.00 Нюрнберський процес вчора i завтра.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Двох доль лiнiя одна. В. Наумов i Н.
Бєлохвостикова.
12.45 “Соцiальний статус: ваша пенсiя”.
13.15 “Цивiлiзацiя Incognita”.
14.00 На орбiтi: як супутники керують нашим свiтом.
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. Валерiй Леонтьєв, ч. 3.
21.35 Владислав Галкiн. Усмiшка на згадку.
22.45 Свiт майбутнього.

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)

08.15,02.25 “Контрольна закупiвля”.
08.50 “Жити здорово!”
09.55,02.50 “Модний вирок”.
11.15 “Час обiдати!”
11.55 “Доброго здоров`ячка!” з Г. Малаховим.
12.40 “Iстина десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20,23.55 Т/с “Хатня робiтниця”.
14.15 “Слiд”.
15.00 “У наш час”.
16.00 “Наодинцi зi всiма”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.45 “Давай одружимося!”
19.00 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30 Т/с “Син батька народiв”.
22.45 “Соломон Волков. Дiалоги з Євгенiєм
Євтушенко”.
00.30,02.05 Х/ф “Корпорацiя “Святi мотори”.

ÍÒÂ-Ñâiò

07.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
“Недовiрливiсть”. “Листи вiд тата”.
09.00,12.00,15.00,18.00 Сьогоднi.
09.25 Квартирне питання.
10.30 “Поїдемо, поїмо!”
11.00 Т/с “Слiд саламандри”, 6 с.
12.35 “До суду”.
13.35 Суд присяжних.
14.35,17.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
15.30 “Суд присяжних. Остаточний вердикт”.
16.40 “Справа лiкарiв”.
18.45,02.55 “Прокурорська перевiрка”.
19.55,04.05 “Говоримо i показуємо”.
20.50 Т/с “Карпов 2”. “Самурай”. “Лист
з того свiту”.
22.40 Т/с “Ментовськi вiйни 7”. “Корм для
акули”, 1 i 2 с.

Êàíàë «2+2»

06.00 М/ф.
06.35 Т/с “Слiдчi 5”.
09.00 Нюрнберський процес вчора i завтра.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Владислав Галкiн. Усмiшка на згадку.
12.45 “Алло, адвокат!”
13.10 “Щоденник для батькiв”.
14.00 Свiт майбутнього.
15.15,21.25 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,18.55,21.30 “Погода”.
16.10,23.45 Д/с “Рiдкiсний вид”.
17.45 “Соцiальний статус: вашi права i
пiльги”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Микита Михалков, ч. 1.
20.00 Тварини на вiйнi.
21.35 Кiно на двох. Усков i Краснопольський.
22.45 Таємниця всесвiту - подорож усередину ядра.
00.30 Х/ф “Ескорт агентство”. (3 категорiя).

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)

08.15,01.30 “Контрольна закупiвля”.
08.50 “Жити здорово!”
09.55,02.55 “Модний вирок”.
11.15 “Час обiдати!”
11.55 “Доброго здоров`ячка!” з Г. Малаховим.
12.40 “Iстина десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20,23.55 Т/с “Хатня робiтниця”.
14.15 “Слiд”.
15.00 “У наш час”.
15.55 “Наодинцi зi всiма”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.45,00.30 “Давай одружимося!”
19.00,02.05 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30 Т/с “Син батька народiв”.
22.50 “Соломон Волков. Дiалоги з Євгенiєм
Євтушенко”.

ÍÒÂ-Ñâiò

07.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
“Нежiноча справа”. “Ключ до розгадки”.
09.00,12.00,15.00,18.00 Сьогоднi.
09.25 Дачна вiдповiдь.
10.30 “Медичнi таємницi”.
11.00 Т/с “Слiд саламандри”, 7 с.
12.35 “До суду”.
13.35 Суд присяжних.
14.35,17.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
15.30 “Суд присяжних. Остаточний вердикт”.
16.40 “Справа лiкарiв”.
18.35,02.35 “Прокурорська перевiрка”.
19.40,03.40 “Говоримо i показуємо”.
20.35 Т/с “Карпов 2”. “Хiд конем”.
21.30 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
21.55 Т/с “Ментовськi вiйни 7”. “Корм для
акули”, 3 i 4 с.
23.50 “Герої “Ментовських воєн”.

Òîíiñ

Êàíàë «2+2»

06.30,08.30,15.00,18.30,21.00 “Служба новин “Соцiальний пульс”.
06.55,18.50,22.40 “Економiчний пульс”.
07.00,05.00 “Ранковий еспресо”.

06.00 М/ф.
06.35 Т/с “Слiдчi 5”.
08.35 Про Лiгу Чемпiонiв. Дайджест.
09.00,21.00 “Новини 2+2”.

15

08.35 Про Лiгу Чемпiонiв. Дайджест.
09.00,21.00 “Новини 2+2”.
09.25,19.00 Т/с “Лiнiйний вiддiл”.
10.25 “Шалене вiдео по-українськи”.
12.15 “Облом UA”.
13.55 Х/ф “Визволення. Прорив”.
15.55 Д/ф “Крила Росiї”.
17.00 Х/ф “Справжнє правосуддя 2. Насильство в дiї”.
21.25 “ДжеДАI”.
22.00 Х/ф “Зоряна брама: Континуум”.
00.00 Х/ф “Арахнiя”. (2 категорiя).

Íàøå óëþáëåíå êiíî

06.30,12.30 Мелодрама “Коли дерева були
великими”. (6+).
08.10 “Плюс кiно”. (12+).
08.45,14.30 Х/ф “Бiля озера”, 1 с. (6+).
10.30,16.30 Х/ф “Бiля озера”, 2 с. (6+).
18.30,00.30 Мелодрама “Вiкторiя”. (12+).
20.30,02.30 Х/ф “Офiцери”. (12+).
22.30,04.30 Мелодрама “Старi стiни”. (6+).

ªâðîñïîðò

09.30 Команда переможець. Журнал.
09.35 GTA. Наступний рiвень. Автоспортивний журнал.
09.45 Автоспорт. Свiтова серiя Рено. Барселона. Огляд етапу.
10.10 Важка атлетика. ЧC. Польща. Жiнки.
До 58 кг.
10.40,15.00 Футбол. ЧC серед гравцiв до
17 рокiв. ОАЕ. Груповий етап. Мексика - Iрак.
11.40,16.00 Футбол. ЧC серед гравцiв до
17 рокiв. ОАЕ. Груповий етап. Аргентина - Австрiя.
12.30 Велоспорт. Презентацiя Тур де
Франс 2014.
13.30 Важка атлетика. ЧC. Польща.
Чоловiки. До 62 кг.
16.45,01.05 Футбол. Лiга Чемпiонiв УЄФА
серед молодi. Груповий етап. Реал
Мадрид - Ювентус.
19.00 Футбол. ЧC серед гравцiв до 17
рокiв. ОАЕ. Груповий етап. Словаччина - США.
21.00 Важка атлетика. ЧC. Польща.
Чоловiки. До 69 кг.
23.00,00.55 Вибране по середах. Журнал.
23.05 Поло. Tortugas Open. Буенос-Айрес
(Аргентина).

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

08.00 Новини.
08.10 Лiга чемпiонiв. “Порту” - “Зенiт”.
10.10 Лiга чемпiонiв. “Арсенал” “Боруссiя” (Дор.)
12.05 Лiга чемпiонiв. “Марсель” - “Наполi”.
14.05,04.25 Огляд матчiв чемпiонату Англiї.
15.00 Лiга чемпiонiв. “Мiлан” - “Барселона”.
17.00,23.40,07.25 Огляд матчiв Лiги
чемпiонiв.
18.00 Лiга чемпiонiв. ЦСКА - “Ман. Сiтi”.
Пряма трансляцiя.
21.30 Лiга чемпiонiв. “Реал” - “Ювентус”.
Пряма трансляцiя.
00.15 Лiга чемпiонiв. “Бенфiка” “Олiмпiакос”.
09.25,19.00 Т/с “Лiнiйний вiддiл”.
10.25 “Шалене вiдео по-українськи”.
12.15 “Облом UA”.
13.00 Х/ф “Визволення. Напрямок головного удару”.
15.50 Д/ф “Крила Росiї”.
16.55 Х/ф “Безстрашний”.
21.25 “ДжеДАI”.
22.00 Лiга Європи УЄФА. Пасуш дi Феррейра (Португалiя) - Днiпро. Пряма
трансляцiя.
00.00 Про Лiгу Європи + огляд iгрового дня.

Íàøå óëþáëåíå êiíî

06.30,12.30 Мелодрама “Вiкторiя”. (12+).
08.30,14.35 Х/ф “Офiцери”. (12+).
10.30,16.30 Мелодрама “Старi стiни”. (6+).
14.00 “Плюс кiно”. (12+).
18.30,00.30 Мелодрама “Свiтло у вiкнi”.
(12+).
19.55,01.55 Драма “Щасливо залишатися!” (12+).
20.30,02.30 Х/ф “Злочин i кара”, 1 с. (12+).
22.30,04.30 Х/ф “Злочин i кара”, 2 с. (12+).

ªâðîñïîðò

09.30 Дзюдо. Гран-прi. Ташкент (Узбекистан).
10.00 Важка атлетика. ЧC. Польща. Жiнки.
До 62 кг.
11.00 Футбол. Лiга Чемпiонiв УЄФА серед молодi. Груповий етап. Реал Мадрид - Ювентус.
12.00 Футбол. ЧC серед гравцiв до 17
рокiв. ОАЕ. Груповий етап. Словаччина - США.
13.30 Важка атлетика. ЧC. Польща.
Чоловiки. До 69 кг.
15.15 Кроссфiт. Журнал.
15.45 Футбол. ЧC серед гравцiв до 17 рокiв.
ОАЕ. Груповий етап. Росiя - Венесуела.
18.00 Футбол. ЧC серед гравцiв до 17 рокiв.
ОАЕ. Груповий етап. Японiя - Тунiс.
18.45 Футбол. ЧC серед гравцiв до 17 рокiв.
ОАЕ. Груповий етап. Хорватiя - Узбекистан.
21.00 Важка атлетика. ЧC. Польща.
Чоловiки. До 77 кг.
23.00 Бойовi мистецтва. Бiйцiвський клуб.
Лос-Анджелес. (16+).

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
08.00,14.15,19.00 Новини.
08.15 Лiга чемпiонiв. ЦСКА - “Ман. Сiтi”.
10.15 Лiга чемпiонiв. “Байєр” - “Шахтар”.
12.15 Лiга чемпiонiв. “Андерлехт” - ПСЖ.
14.30 Лiга чемпiонiв. “Ман. Юнайтед” “Реал Сосьєдад”.
16.30 Лiга чемпiонiв. “Реал” - “Ювентус”.
18.30 Огляд матчiв Лiги чемпiонiв.
19.15 “Свiт англiйської Прем`єр-лiги”.
19.50 Лiга Європи. “Шериф” - “Тоттенхем”.
Пряма трансляцiя.
21.55 Лiга Європи. “Суонсi” - “Кубань”. Пряма трансляцiя.
00.30 Лiга Європи. “Чорноморець” - “Лудогорец”.
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П’ятниця
УТ-1
06.25 Доброго ранку, Україно!
08.45 Кориснi поради.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.35 Офiцiйна хронiка.
09.45,16.15 Т/с “Таємниця старого мосту”, 16 с.
10.25 Т/с “Агент особливого призначення”, 4 с.
11.20 Нехай Вам буде кольорово!
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.50,21.30 Дiловий свiт.
12.25 “Вiра. Надiя. Любов”.
13.30 Х/ф “Невiдомi сторiнки iз життя
розвiдника”.
15.15 Euronews.
15.20 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Рояль в кущах.
16.55 Т/с “Вiчний поклик”, 6 с.
18.40 Фiнансова перспектива.
19.15 Фестиваль гумору “Умора”.
21.40 Фольк-music.
23.20 Бенефiс М. Поплавського у Москвi.

Êàíàë “1+1”

06.00,07.00,08.00,09.00,19.30 “ТСН”.
06.45,07.10,08.10 “Снiданок з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
10.55 “Росiйськi сiмейнi драми”.
12.00,02.25 Т/с “Пильна робота”.
13.00,14.20,15.30 Т/с “Свати 6”.
16.45,04.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Любов та покарання”.
20.15 “Сказочная Русь”.
21.00 “Хочу в ВIА Гру”.
23.00 Комедiя “Божевiльне побачення”.

Iíòåð

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,17.5
0 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10 Т/с “Вона не могла iнакше”.
11.10,12.20 Д/с “Слiдство вели...” з Л.
Каневським”.
13.45 “Судовi справи”.
14.45 “Сiмейний суд”.
15.50 “Давай одружимося в Українi”.
16.45 Т/с “Хатня робiтниця”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Шустер Live”.

ICTV

06.30 Т/с “Таксi”.
06.55 Т/с “Леся+Рома”.
07.35 Зiрка YouTube.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.25 Надзвичайнi новини.
10.10,13.00 Анекдоти по-українськи.
10.25,16.40 Т/с “Лiтєйний”.
12.45 Факти. День.
13.15,21.55 Т/с “Прокурорська
перевiрка”.

14.40
18.45
20.00
23.20
23.45

ÑÒÁ

Т/с “Пастка”.
Факти. Вечiр.
Машина часу. Телепорт-шоу.
Максимум в Українi.
Х/ф “Книга Iлая”. (2 категорiя).

06.20 Х/ф “Привiт вiд Чарлi-Трубача”.
07.50,18.20 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
09.10,16.00 Х/ф “Циганочка з виходом”.
15.00 “Звана вечеря”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.00,22.40 “Танцюють всi! 6”.
00.10 “Куб 4”.

Íîâèé êàíàë

06.15,13.30 М/с “Губка Боб”.
07.00,07.35,08.35 Пiдйом.
09.00 Т/с “Щасливi разом”.
11.00,18.00,20.00 Т/с “Воронiни”.
13.25,14.25 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.
19.15 Абзац!
21.00 Т/с “Останнiй iз Магiкян”.
22.00 Т/с “До смертi красива”.
23.00 Т/с “Свiтлофор”. (2 категорiя).

5 êàíàë

06.30,07.30,08.30,09.30,10.30,11.30,12.30,
13.30,14.30,15.30,16.30,17.30,18.30,
22.30,00.30,01.30,02.30,03.30,04.30,
05.30 Час. Важливо.
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.
08.45 Трансмiсiя-новини.
08.55,16.10 Погода у свiтi.
10.10,10.35,11.15,11.35,12.15,20.00,01.1
5,01.35,05.00,06.00 Час. Пiдсумки
дня.
16.35 Лiсовий патруль.
17.35 Не перший погляд.
18.35 Реальний сектор.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.30 Час новин, 2 блок.
21.40,03.00,04.00 Час-Тайм.
22.10 Особливий погляд.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

07.00,09.00,17.00,19.00,03.00 Подiї.
07.30,15.25,01.45 Щиросердне зiзнання.
08.00 Т/с “Подружжя”.
09.10,13.10,17.20,22.20 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Карпов 2”, 15 i 16 с.
12.00 “Хай говорять. Мамо, я шукаю
тебе”.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Поцiлунок! Нова iсторiя”.
19.20,03.20 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Карпов 2”, 17 с.
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Субота
УТ-1
06.20 Свiтовий рекорд української пiснi.
07.15 М. Поплавський. Унiверситет культури.
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.
11.00 Концертна програма до 69-ї рiчницi
визволення України вiд нiмецькофашистських загарбникiв.
12.40 Х/ф “Бризки шампанського”.
14.35 В гостях у Д. Гордона.
15.25 Золотий гусак.
15.55 Футбол. Чемпiонат України. Прем`єрлiга. “Шахтар” (Донецьк) - “Зоря”
(Луганськ).
17.50 Український акцент.
18.20 Концертна програма А. Демиденка
“На вiдстанi душi”, ч. 1.
20.25 Кроки на Захiд.
20.35 Слово регiонам.
20.45 Кабмiн: подiя тижня.
20.55 Мегалот.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Без цензури.
22.00 Українська пiсня.
23.10 Концерт “Мамо, вiчна i кохана”.

Êàíàë “1+1”

06.30,19.30,04.50 “ТСН”.
07.30 “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”.
14.20 “Мiняю жiнку 8”.
15.45 “Сказочная Русь”.
16.15 “Хочу в ВIА Гру”.
18.30 “Розсмiши комiка 4”.
20.00 “Вишка”.
22.10 Бойовик “Перевiзник 2”.

Iíòåð

09.40 “Усе для мами”.
10.10 Д/ф “Валентина Толкунова. Любитиму я вас завжди...”
11.15 Х/ф “Артистка”.
13.25 Х/ф “Петрович”.
15.30 “Юрмала”.
18.00,20.30 Т/с “Усе буде добре”.
20.00 “Подробицi”.
22.25 “Велика Рiзниця по-українськи 2013”.
23.25 Х/ф “Дiвчинка”. (2 категорiя).

ICTV

07.00 Козирне життя.
07.30 Х/ф “Хто такий Гаррi Крамб?”
09.30 Зiрка YouTube.
10.40 Дача.
11.05 Квартирне питання.
12.05 За кермом.

Наш ДЕНЬ

12.40
13.05
13.25
18.45
19.00

Недолуга країна.
Наша Russia.
Т/с “Майстер i Маргарита”, 1-5 с.
Факти. Вечiр.
Надзвичайнi новини. Пiдсумки з К.
Стогнiєм.
19.55 Х/ф “Леон”.
22.10 Х/ф “П`ятий елемент”.
00.55 Х/ф “Нiкiта”. (2 категорiя).

ÑÒÁ

07.00 “Караоке на Майданi”.
07.55 “Їмо вдома”.
09.00 “Усе буде смачно!”
10.40 “Зваженi i щасливi 3”.
15.10 “Танцюють всi! 6”.
19.00 “Х-фактор 4”.
22.25 “Моя правда. Анна Гальєрс. Чужа
серед своїх”.
23.40 “Х-фактор 4. Пiдсумки голосування”.
01.05 “Детектор брехнi 4”.

Íîâèé êàíàë

06.15 Х/ф “Блондинка з амбiцiями”.
07.45 Знайти крайнього.
09.00 М`ясорУПка.
10.00 Вiйна свiтiв. Ревiзор проти Шефа.
12.05 Шурочка.
13.10 Рудi.
14.15 Дорослi, як дiти.
15.15 Вже який день.
16.15 Т/с “Воронiни”.
18.00 М/ф “Ку! Кiн-дза-дза”.
20.00 Х/ф “Сутiнки. Сага. Свiтанок: частина 1”.
22.15 Х/ф “Це-безглузде-кохання”. (2
категорiя).

5 êàíàë

06.30,07.30,08.30,09.30,10.30,11.30,12.30,
13.30,14.30,15.30,16.30,17.30,18.30,
19.30,20.30,21.30,22.30,23.30,00.30
,01.35,02.30,03.30,04.30,05.35 Час.
Важливо.
07.35 180 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.

Ê1
07.30 М/ф.
09.50 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
11.45,19.00 “Орел i решка”.
12.45,01.00 Т/с “Маргоша”.
13.45 “Вiйна наречених”.
15.50 Т/с “Моя прекрасна няня”.
17.00 “Розсмiши комiка”.
18.00 “Звана вечеря”.
20.00 “КВК”.
22.40 “Велика рiзниця”.
23.40 “Хi та Ха”.

ÍÒÍ

08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
13.15 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 9”.
15.00,17.00 Т/с “Вiдлуння з минулого”.
16.45,19.00 “Свiдок”.
19.30 Т/с “Останнiй бронепоїзд”.
23.30 “Легенди шансону”.

ÒÅÒ

07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с “Шоу Гарфiлда”.
09.50 Країна У.
10.55,00.25 Т/с “Та, що говорить з привидами”.
12.50,13.20 Косметичний ремонт.
13.55 Богиня шопiнгу.
16.00 Т/с “Маленькi таємницi”.
18.00 Iкона стилю.
20.30 Х/ф “На морi”. (2 категорiя).
22.40 Тузiк & Барбос шоу.
23.20 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).

ÒÂi

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 ЖIВЯком.
13.30,16.30,19.00,03.00 Особлива думка.
14.00 Третiй дзвiнок.
20.00,23.00 Сьогоднi про головне.
22.00,02.00 Знак оклику з А. Шевченко.

Òîíiñ

06.30,08.30,15.00,18.30,21.00 “Служба новин “Соцiальний пульс”.
06.55,18.50,22.40 “Економiчний пульс”.
07.00,05.00 “Ранковий еспресо”.
09.00 Тварини на вiйнi.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Кiно на двох. Усков i Краснопольський.
12.45 “Соцiальний статус: вашi права i
пiльги”.

Êàíàë «Óêðà¿íà»
07.00,19.00,03.00 Подiї.
07.15 Х/ф “Король Ральф”.
09.15 Т/с “Iнтерни”, 94 с.
09.50 Т/с “Iнтерни”, 167 i 168 с.
11.00 1 за 100 годин.
12.00 Т/с “Адвокат”.
15.00 Х/ф “Повiр, усе буде добре...”
17.10 Т/с “Троє в Комi”, 5 i 6 с.
19.20 Т/с “Iнтерни”, 100 i 101 с.
20.20 Т/с “Iнтерни”, 102 i 103 с.
21.20 Т/с “Iнтерни”, 169 i 170 с.
22.20 Хто гiдний бiльшого?
23.20 Х/ф “Окреме доручення”. (2
категорiя).

Ê1

07.30,10.00 М/ф.
09.00 М/с “Рожева пантера i друзi”.
11.15 М/ф “Качинi iсторiї: Заповiтна лампа”.
12.50 Х/ф “Хелловiнтаун 2: Помста Калабара”.
14.40 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
17.30 “Орел i решка”.
18.30 “Леся Здєся”.
18.50 Т/с “Моя прекрасна няня”.
20.00 “Вечiрнiй квартал”.
21.40 Т/с “Надприродне”. (2 категорiя).

ÍÒÍ

07.00 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
11.30 “Речовий доказ”. Несуни. Цiна ризику.
12.00 “Головний свiдок”.
13.00 “Випадковий свiдок”.
13.30 “Правда життя. Професiя
далекобiйник”.
14.00 “Легенди шансону”.
15.00 Т/с “Далекобiйники”.
19.00 Т/с “Таємницi слiдства 4”.
23.00 “Таємницi кримiнального свiту”.
23.30 Т/с “NCIS: полювання на вбивцю 8”.
(2 категорiя).

ÒÅÒ

08.35 М/с “Смiшарики. Пiн-код”.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Даша-дослiдниця”.
10.05 М/с “Фiксики”.
10.30 Х/ф “Джек i бобове дерево”.
14.25 Х/ф “Крихiтка з Беверлi-Хiлз 2”.
16.10 М/ф “Правдива iсторiя Червоної
Шапки”.
17.55 Х/ф “На морi”. (2 категорiя).
20.00 Т/с “Вiсiмдесятi”. (2 категорiя).
22.00 Велика рiзниця.

ÒÂi

07.00,00.30 Третiй дзвiнок.
08.00,01.30,05.00 Музичний автомат.
09.00,16.00 Iсторичнi хронiки з Н. Сванiдзе.
1948г. Микола Старостiн.
10.00,17.00 Навколо свiту.
11.00 Дев`ять мiсяцiв.
11.30,17.30 Автомандри.
12.00 СтудМiсс України 2013.
14.00 Знак оклику з А. Шевченко.

Програма ТБ
13.15 “Моднi iсторiї з Оксаною
Новiцькою”.
14.00 Таємниця всесвiту - подорож усередину ядра.
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. Микита Михалков, ч. 2.
20.00 Вiчний вогонь слави.
21.35 Микола Слiченко. Життя, як диво.
22.45 Наскiльки великий Всесвiт?

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)
08.15
08.50
09.55
11.15
11.55
12.40
13.00
13.20
14.15
15.00
16.00
17.00
17.45
19.00
20.00
20.30
23.05
00.00

“Контрольна закупiвля”.
“Жити здорово!”
“Модний вирок”.
“Час обiдати!”
“Доброго здоров`ячка!” з Г. Малаховим.
“Iстина десь поряд”.
Iншi новини.
Т/с “Хатня робiтниця”.
“Слiд”.
“У наш час”.
“Чекай на мене”.
Вечiрнi новини.
“Людина i закон”.
“Поле чудес”.
“Час”.
“Вежа”.
“Вечiрнiй Ургант”.
Х/ф “Любов”.

ÍÒÂ-Ñâiò

07.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
“Грабiж з вiтерцем”. “Метеорит”.
09.00,12.00,15.00,18.00 Сьогоднi.
09.25 “Очна ставка”.
10.25 Рятувальники.
11.00 Т/с “Слiд саламандри”, 8 с.
12.35 “До суду”.
13.35 Суд присяжних.
14.35,17.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
15.30 “Суд присяжних. Остаточний вердикт”.
16.40 “Справа лiкарiв”.
18.30 “Прокурорська перевiрка”.
19.35 “Говоримо i показуємо”.
20.25 Т/с “Другий вбивчий”. “Хабар”.
“Самогубнi факти”.
00.05 “Грузiя: Iсторiя одного розчарування”.

Êàíàë «2+2»

06.00 М/ф.
06.35 Т/с “Слiдчi 5”.
08.35 Про Лiгу Чемпiонiв. Дайджест.
09.00 “Новини 2+2”.
09.25 Т/с “Лiнiйний вiддiл”.
10.25 “Шалене вiдео по-українськи”.
12.15 Х/ф “Визволення. Битва за Берлiн”.
14.00 Х/ф “Визволення. Останнiй штурм”.
15.45 Д/ф “Крила Росiї”.
16.50,22.00 Х/ф “Онг Бак. Тайський
воїн”.
15.00,23.30 Музика для дорослих.
18.00 ЖIВЯком.
18.30 World Stories. Мiжнароднi кореспонденти.
19.00 Double Ять.
19.30 Приватнi новини.
20.00 Х/ф “Шлях Карлiто”. (2 категорiя).

Òîíiñ

07.35 “Будь у курсi!”
08.00 “Служба новин “Соцiальний пульс”.
09.00 Вiчний вогонь слави.
10.00 “Свiтськi хронiки”.
11.00 Х/ф “Сталкер”.
14.15 Наскiльки великий Всесвiт?
15.10 За сiм морiв.
16.00,00.05 Д/с “Лiс Джиммi”.
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 Д/с “Єрусалим: виникнення святого мiста”.
20.00 Д/с “Китай: трiумф i потрясiння”.
21.05 Колишнi дружини.
22.05 Х/ф “Сортування”. (2 категорiя).

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)

07.30 “Смiшарики. Новi пригоди”.
07.55 “Розумницi i розумники”.
08.40 “Слово пастиря”.
09.15 “Смак”.
09.55 “Тамара Сьомiна. Спокуси i шанувальники”.
11.15 “Iдеальний ремонт”.
12.15 “Льодовиковий перiод”.
15.35 Т/с “Робiнзон”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.15 “Робiнзон”..
18.05 “Вгадай мелодiю”.
18.35 “Хвилина слави. Дорога на Олiмп!”
20.00 “Час”.
20.20 “Сьогоднi увечерi”.
22.10 “Що? Де? Коли?”
23.30 “Встигнути до опiвночi

ÍÒÂ-Ñâiò

07.00,09.00,12.00 Сьогоднi.
07.20 Огляд.
07.55 Головна дорога.
08.25 “Готуємо з Олексiєм Зимiним”.
09.25 Росiйська начинка.
09.55 “Кулiнарний двобiй”.
10.55 Квартирне питання.
12.30 “Я худну”.
13.35 Олександр Журбiн. Мелодiї на
згадку.
14.15 “Повернення Мухтара 2”. “Сеанс
бiлої магiї”. “Орiгамi”.
16.15 “Нашi” з Львом Новоженовим”.
17.05 “Слiдство вели...”
18.00 “Центральне телебачення” з В. Такменевим.
18.50 “Новi росiйськi сенсацiї”.
19.45 Х/ф “Окреме доручення”.
21.35 “Острiв”.
23.05 “ДНК”.

Êàíàë «2+2»

06.00 М/ф.
07.00 Х/ф “Вбивство свiдка”.

18.55 Баскетбол. “Євролiга”. ЦСК (Росiя)
- Будiвельник (Україна).
21.00 Бiйцiвська п`ятниця. Схiднi єдиноборства. “Бушидо”.

Íàøå óëþáëåíå êiíî

06.30,12.30 Мелодрама “Свiтло у вiкнi”.
(12+).
07.55,13.55 Драма “Щасливо залишатися!” (12+).
08.30,14.30 Х/ф “Злочин i кара”, 1 с.
(12+).
10.30,16.30 Х/ф “Злочин i кара”, 2 с.
(12+).
18.30,00.30 Драма “Порожнiй рейс”.
(12+).
20.05 “Плюс кiно”. (12+).
20.40,02.30 Х/ф “Герой нашого часу”.
“Бела”. (12+).
22.35,04.30 Х/ф “Герой нашого часу”.
“Максим Максимич”, “Тамань”.
(12+).

ªâðîñïîðò

09.30 Важка атлетика. ЧC. Польща.
Чоловiки. До 69 кг.
10.45,15.00 Футбол. ЧC серед гравцiв
до 17 рокiв. ОАЕ. Груповий етап.
Росiя - Венесуела.
12.00 Футбол. ЧC серед гравцiв до 17
рокiв. ОАЕ. Груповий етап. Хорватiя
- Узбекистан.
13.30 Важка атлетика. ЧC. Польща. Жiнки.
До 69 кг.
14.00 Важка атлетика. ЧC. Польща.
Чоловiки. До 77 кг.
14.45 Скi-пас. Гiрськолижний журнал.
15.45 Футбол. ЧC серед гравцiв до 17
рокiв. ОАЕ. Груповий етап. Швецiя
- Мексика.
18.00 Футбол. ЧC серед гравцiв до 17
рокiв. ОАЕ. Груповий етап. Нiгерiя
- Iрак.
18.45 Футбол. ЧC серед гравцiв до 17
рокiв. ОАЕ. Груповий етап. Австрiя
- Iран.
21.00 Важка атлетика. ЧC. Польща. Жiнки.
До 75 кг.
23.00,01.45 Важка атлетика. ЧC. Польща.
Чоловiки. До 85 кг.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

08.00,14.00,19.15 Новини.
08.10 Лiга Європи. “Анжi” - “Тромсе”.
10.10 Лiга Європи. “Уїган” - “Рубiн”.
12.05 Лiга Європи. “Слован” - “Севiлья”.
14.10,06.35 Огляд матчiв Лiги Європи.
15.05 Лiга Європи. “Пасуш де Феррейра” - “Днiпро”.
16.55 Лiга Європи. “Суонсi” - “Кубань”.
18.45 “Futbol Mundial”.
19.25 Чемпiонат Iталiї. Preview.
19.55 Чемпiонат Iспанiї. Preview.
20.25,07.30 Чемпiонат Нiмеччини. Preview.
20.55 Чемпiонат Англiї. Preview.
21.25 Чемпiонат Нiмеччини. “Штутгарт”
- “Нюрнберг”. Пряма трансляцiя.
23.25,04.50 2 Бундеслiга. “Армiнiя” “Кельн”.
08.55 Х/ф “Бiй мiсцевого значення”.
11.00 Т/с “Iкорний барон”.
19.20 ЧУ 14 Тур. Карпати - Днiпро.
21.30 Х/ф “007: Координати “Скайфолл”.
(2 категорiя).
00.30 Х/ф “Рейд помсти”. (2 категорiя).

Íàøå óëþáëåíå êiíî

06.30,12.30 Драма “Порожнiй рейс”. (12+).
08.30,14.30 Х/ф “Герой нашого часу”.
“Бела”. (12+).
10.30,16.30 Х/ф “Герой нашого часу”.
“Максим Максимич”, “Тамань”.
(12+).
12.00,18.00 Х/ф “Ендшпiль”. (12+).
18.30,00.30 Мелодрама “Солодка жiнка”.
(6+).
20.30,02.30 Комедiя “Три плюс два”.
22.30,04.30 Мелодрама “Справа була в
Пеньковi”. (12+).

ªâðîñïîðò

09.30 Кроссфiт. Журнал.
10.00,13.15 Скi-пас. Гiрськолижний журнал.
10.15 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Зольден
(Австрiя). Жiнки. Слалом-гiгант. 1
спуск.
11.30 Фiгурне катання. Гран-прi. Канада.
Спортивнi пари. Коротка програма.
12.00 Фiгурне катання. Гран-прi. Канада.
Жiнки. Коротка програма.
12.45 Фiгурне катання. Гран-прi. Канада.
Чоловiки. Коротка програма.
13.30,02.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Зольден (Австрiя). Жiнки. Слалом-гiгант.
2 спуск.
14.45 Футбол. ЧC серед гравцiв до 17
рокiв. ОАЕ. Груповий етап. Швецiя
- Мексика.
15.45 Футбол. ЧC серед гравцiв до 17 рокiв.
ОАЕ. Груповий етап. Австрiя - Iран.
17.00 Важка атлетика. ЧC. Польща.
Чоловiки. До 85 кг.
18.00,23.00 Важка атлетика. ЧC. Польща.
Чоловiки. До 94 кг.
20.00 Кроссфiт. Запрошувальний турнiр.
21.15,01.00 Важка атлетика. ЧC. Польща.
Жiнки. Вiд 75 кг.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

08.00,13.50 Новини.
08.10 Чемпiонат Iталiї. Preview.
08.40 Чемпiонат Англiї. Preview.
09.10 Чемпiонат Iспанiї. Preview.
09.40 Чемпiонат Нiмеччини. “Штутгарт” “Нюрнберг”.
11.30 Чемпiонат Iспанiї. “Райо Вальєкано” - “Вальядолiд”.
13.20 “Журнал Лiги чемпiонiв”.
14.00 Чемпiонат Англiї. “Крiстал Пелас” “Арсенал”. Пряма трансляцiя.
16.55 Чемпiонат Англiї. “Ман. Юнайтед” “Стоук Сiтi”. Пряма трансляцiя.
18.55 Чемпiонат Iспанiї. “Барселона” “Реал”. Пряма трансляцiя. У перервi
- Новини.
20.55 Чемпiонат Iспанiї. “Ельче” - “Гранада”. Пряма трансляцiя.
22.55 Чемпiонат Iспанiї. “Леванте” - “Еспаньол”. Пряма трансляцiя.

Наш ДЕНЬ

Програма ТБ
27 жовтня

Неділя
УТ-1
07.05 Панянка та кулiнар.
07.30 “Дружина”.
09.05 Шеф-кухар країни.
10.00 Околиця.
10.40 Як Ваше здоров`я?
11.40 Крок до зiрок.
12.25 В гостях у Д. Гордона.
13.25 Золотий гусак.
13.55 Баскетбол. Чемпiонат України.
Суперлiга. БК “Київ” - БК “Черкаськi
Мавпи”.
16.10 Маю честь запросити.
16.55 Караоке для дорослих.
17.50 Дiловий свiт. Тиждень.
18.25 Концертна програма А. Демиденка
“На вiдстанi душi”, ч. 2.
20.30 Ми хочемо, щоб ви знали.
20.40 Головний аргумент.
20.50 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.55 Полiттеатр.
22.20 Фестиваль пiснi в Коблево.
23.55 “Дружина”.

Êàíàë “1+1”

07.50 М/ф.
08.10 “Ремонт +”.
09.00 “Лото-Забава”.
10.00 “Недiля з Кварталом 2”.
11.00,03.50 “Смакуємо”.
11.40 Мелодрама “Було це на Кубанi”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
20.15 Драма “Попiл”. (2 категорiя).
22.15 “Свiтське життя”.
23.20 “Що? Де? Коли? 2”.
00.20 Драма “Ромовий щоденник”. (2
категорiя).

Iíòåð

07.25 “Юрмала”.
09.25 “Школа доктора Комаровського”.
10.00 “Орел i Решка. Назад в СРСР”.
11.00 “Осiння кухня”.
12.00 Т/с “Усе буде добре”, 1-4 с.
16.10 Х/ф “Вiчна казка”.
18.10 “Одна сiм`я”.
20.00,02.05 “Подробицi тижня”.
21.30 Т/с “Чи в саду, чи в городi”, 1-4 с.

ICTV

07.05 Дача.
07.40 Х/ф “Татусi без шкiдливих звичок”.
09.45 Козирне життя.
10.15 Х/ф “Особливостi нацiонального полювання в зимовий перiод”.
11.55 Машина часу. Телепорт-шоу.
13.50 Х/ф “Леон”.
16.00 Х/ф “П`ятий елемент”.
18.45 Факти тижня.
19.55 Наша Russia.
20.40 Недолуга країна.

21.00 Головна програма.
22.05 Х/ф “Широко крокуючи”. (2
категорiя).
23.50 Х/ф “Широко крокуючи 3: Правосуддя самотужки”. (2 категорiя).

ÑÒÁ

06.25,10.55 “МайстерШеф 3”.
09.00 “Усе буде смачно!”
09.55 “Караоке на Майданi”.
13.35 “Х-фактор 4”.
19.00 “Битва екстрасенсiв. Чоловiки проти жiнок”.
21.15 “Один за всiх”.
22.30 Х/ф “Сестричка”.
00.30 Х/ф “Ти - менi, я - тобi”.

Íîâèé êàíàë
06.20
07.45
08.00
09.50
11.15
13.20
13.50
14.50
17.00

М/ф “Карлик Нiс”.
Церква Христова.
Уральськi пельменi.
М/ф “Астерiкс у Британiї”.
Спiвай, якщо зможеш.
Мачо не плачуть.
Божевiльний автостоп.
М/ф “Ку! Кiн-дза-дза”.
Х/ф “Сутiнки. Сага. Свiтанок: частина 1”.
19.30 Вiйна свiтiв. Ревiзор проти Шефа.
21.20 Х/ф “Сутiнки. Сага. Свiтанок: частина 2”.
23.30 Х/ф “Сусiдка по кiмнатi”. (2
категорiя).

5 êàíàë

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

Програма місцевих телеканалів
TV-4
Понеділок, 21 жовтня
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, Провінційні вісті
07.35 «Ти зможеш»
07.50 «Індекс небезпеки»
08.10 Вікно в Америку
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Справжня ціна»
09.45 «Про нас»
10.00, 18.00 Т.с.«Серцю не накажеш»
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 Власна думка
14.00 Х.ф. «Браві хлопці»
17.00 «Унікальна Україна»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 «Сільський календар»
20.30 ТНЕУ-калейдоскоп подій
20.40 Дім книги
21.30 «Розкішні мандрівки»
22.35 Х.ф.«Боінг-747»

Вівторок, 22 жовтня

07.00, 16.00, 19.00, 22.00, Провінційні вісті
07.35 «Сільський календар»
08.00 «Ти зможеш»
08.10 «Індекс небезпеки»
08.20 ТНЕУ-калейдоскоп подій
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30, 17.00 «Унікальна Україна»
10.00 Т.с.«Серцю не накажеш»
11.00, 16.10 Дитяча година
11.50 «Чарівний ключик»
12.10 «Музичні делікатеси»
12.40 «Відчиняй»
14.00 Х.ф.«Кришталевий жайвір»
17.30 «Рекламна кухня»
17.45 «Про кіно»
18.00 Т.с.«Серцю не накажеш»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Межа правди
21.30 «Автоакадемія»
22.35 Х.ф.«Вбити президента»

Середа, 23 жовтня

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

17.30 «Розкішні мандрівки»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 «Соло»
21.30 «Музичні делікатеси»
22.35 Х.ф. «Повстанець»

Четвер, 24 жовтня

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

П’ятниця, 25 жовтня

07.00, 16.00, 19.00, 22.00, Провінційні вісті
07.35 Знати більше
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30, 17.00 «Унікальна Україна»
10.00, 18.00 Т.с.«Серцю не накажеш»
11.05, 16.10 Дитяча година
11.50 «Чарівний ключик»
12.40 «Розкішні мандрівки»
14.00 Х.ф. «Принцеса Карабу»
17.30 «Відчиняй»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 ТНЕУ-калейдоскоп подій
20.10 «Сільський календар»
20.40 «Слід»
21.30 Д.ф.«З повагою до людської
гідності»
21.40 «Про кіно»

Субота, 26 жовтня
07.00
07.35
09.00
09.30
10.30

Провінційні вісті
Х.ф. «Принцеса Карабу»
Час-Tайм
Знати більше
Блага звістка з Ріком Реннером
11.15 «Про нас»
11.30 Зміни свій світ
12.00 Новини Європи
12.30 Х.ф. «Фучжоу»
14.00 «Рекламна кухня»
14.30 Мультфільми
15.00 Х.ф. «Андрій та злий чарівник»
16.30 Дім книги
17.50 ТНЕУ-калейдоскоп подій
18.00 Наші вітання

Êàíàë «Óêðà¿íà»
07.00 Подiї.
07.20 Т/с “Троє в Комi”, 5 i 6 с.
09.00 Свiт на смак.
10.00,11.00 Таємницi зiрок.
12.00 Т/с “Адвокат”.
15.00 Т/с “Квиток на двох”.
19.00,02.50 Подiї тижня.
20.00 Як двi краплини.
23.30 Великий футбол.

Ê1

07.30 М/ф.
09.00 М/ф “Качинi iсторiї: Заповiтна
лампа”.
11.00 Х/ф “Хелловiнтаун 2: Помста Калабара”.
12.30 Х/ф “Хелловiнтаун 3”.
14.15 Т/с “Моя прекрасна няня”.
15.20 “КВК”.
18.00 “Вечiрнiй квартал”.
19.45 Х/ф “Лара Крофт: Розкрадачка
гробниць”. (2 категорiя).
21.40 Т/с “Надприродне”. (2 категорiя).

ÍÒÍ

07.25 Т/с “Останнiй бронепоїзд”.
11.30 “Легенди карного розшуку”. Диверсанти. Народженi вбивати.
12.00,03.40 “Агенти впливу”.
13.00 “Жорстокий спорт”. Жiночi бої.
14.00 “Телеклiнiка доктора Болена”.
15.05 Т/с “Таємницi слiдства 4”.
19.00 Т/с “Бiлi вовки”.
21.00 Х/ф “Полювання на пiранью”. (2
категорiя).
23.15 Д/с “Пiвдень. Нерадянський Союз”.

ÒÅÒ

07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
08.35 М/с “Смiшарики. Пiн-код”.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Даша-дослiдниця”.
10.05 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
10.40 М/с “Фiксики”.
11.15 М/ф “Мавпочки мутанти-нiндзя”.
12.20 М/ф “Правдива iсторiя Червоної
Шапки”.
14.00 Х/ф “Баффi - винищувачка вампiрiв”.
15.50 Одна за всiх.
16.55 Країна У.
18.00 Зупинiть, я закохалась!
20.00 Т/с “Вiсiмдесятi”. (2 категорiя).
22.00 IНародний артист.

ÒÂi

06.00,08.00,05.00 Музичний автомат.
07.00 Музика для дорослих.
09.00,16.00 Iсторичнi хронiки з Н. Сванiдзе.
1949г. Спокуса бомбою.
10.00 Дев`ять мiсяцiв.
10.30 ЖIВЯком.
11.00 Приватнi новини.
11.30,18.30 Aрт City.
12.00 Х/ф “Шлях Карлiто”. (2 категорiя).

19.00 «Розкішні мандрівки»
19.30 «Музичні делікатеси»
20.10 «Соло»
21.00 «Скарби української культури». Павло Дворський
22.00 Х.ф.«Страхіття»
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15.30 World Stories. Мiжнароднi кореспонденти.
17.00,01.00 Третiй дзвiнок.
18.00 Double Ять.
19.00,23.00 Вiдверто з В. Портниковим.
20.00 Країна героїв.
21.00 Homo sapiens.
22.00,02.00 Зелена лампа.

Òîíiñ

07.50,20.00,05.50 “Цивiлiзацiя Incognita”.
08.00 “Соцiальний пульс вихiдних”.
08.25,18.55 “Погода”.
09.00 Єрусалим: виникнення святого мiста.
10.00 “Будь у курсi!”
10.40 “Щоденник для батькiв”.
11.15 Х/ф “Асса”.
15.00 За сiм морiв.
16.00,23.55 Д/с “Лiс Джиммi”.
17.00 “Україна-Європа: маятник Фуко”.
17.50 “Моднi iсторiї з Оксаною Новiцькою”.
18.30,05.00 “Свiт за тиждень”.
19.00 Д/с “Китай: трiумф i потрясiння”.
20.40,05.25 “Свiтськi хронiки”.
21.05 Олександр Розенбаум. Мiй дивовижний сон...
22.10 Х/ф “Долина квiтiв”. (2 категорiя).
00.55 Х/ф “Сортування”. (2 категорiя).

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)

06.35 Х/ф “Розiграш”.
08.05 “Служу Батькiвщинi!”
08.40 “Смiшарики. ПIН-код”.
08.55 “Здоров`я”.
10.10 “Непутящi замiтки”.
10.35 “Поки всi вдома”.
11.30 “Фазенда”.
12.15 “Iстина десь поряд”.
12.50 “Весiльний переполох”.
13.55 “Iдеальна втеча”.
15.25 “Всi хiти “Гумор FM” на Першому”.
17.45 “Льодовиковий перiод”.
21.00 Недiльний “Час”.
22.00 “Клуб Веселих та Кмiтливих”. Вища
лiга.

ÍÒÂ-Ñâiò

07.00,09.00,12.00 Сьогоднi.
07.20 Казки Баженова.
07.50 Їхнi вдачi.
08.25 “Перша передача”.
09.20 Їмо вдома!
09.55 “Диво технiки”.
10.25 Дачна вiдповiдь.
11.25 Золотий пил.
12.25 Т/с “Глухар. Повернення”.
“Амнезiя”. “Нелюди”. “Шапковий
розбрат”.
15.20 Своя гра.
16.10 “Вороги народу”.
17.00 “Очна ставка”.
18.00 “Сьогоднi. Пiдсумкова програма” з
К. Поздняковим.
18.50 Т/с “Версiя 3”. “Замкнуте коло”.
22.30 Ти не повiриш!
23.25 “Як на духу”.
00.30 Т/с “Знаки долi 3”. “Криваве
весiлля”. “Дiвчата S”.

Êàíàë «2+2»
06.00 М/ф.
06.55 “Обережно, модерн!”
08.00 “Маски-шоу”.
10.00 Т/с “Мисливцi за старовиною”.
13.10 Т/с “Пригоди Мерлiна”.
16.25 Журнал Лiги Чемпiонiв УЄФА
2013-2014.
16.50 ЧУ 14 Тур. Динамо - Iллiчiвець.
19.15 ЧУ 14 Тур. Днiпро - Ворскла.
21.30 “Профутбол”.
23.15 Х/ф “Секс заради виживання”. (3
категорiя).

Íàøå óëþáëåíå êiíî

06.30,12.30 Мелодрама “Солодка жiнка”.
(6+).
08.30,14.30 Комедiя “Три плюс два”.
10.30,16.30 Мелодрама “Справа була в
Пеньковi”. (12+).
18.30,00.30 Х/ф “Вольний вiтер”. (6+).
20.45,02.45 Кiноповiсть “Сiльський детектив”. (6+).
22.30,04.30 Х/ф “Медовий мiсяць”. (6+).

ªâðîñïîðò

09.30,01.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Зольден (Австрiя). Жiнки. Слалом-гiгант.
2 спуск.
10.15 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Зольден
(Австрiя). Чоловiки. Слалом-гiгант.
1 спуск.
11.30 Скi-пас. Гiрськолижний журнал.
11.45 Фiгурне катання. Гран-прi. Канада. Огляд.
13.15,00.45 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Зольден (Австрiя). Чоловiки. Слаломгiгант. 2 спуск.
14.45 Важка атлетика. ЧC. Польща.
Чоловiки. До 105 кг.
16.00 Важка атлетика. ЧC. Польща. Жiнки.
Вiд 75 кг.
17.00,23.00 Важка атлетика. ЧC. Польща.
Чоловiки. Вiд 105 кг.
19.00 Настiльний тенiс. Кубок свiту.
Бельгiя. Фiнал.
21.00 Снукер. International Championship.
Китай. День 1.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

08.00,13.45 Новини.
08.15 Чемпiонат Англiї. “Лiверпуль” - “Вест
Бромвiч”.
10.05 Чемпiонат Iспанiї. “Барселона” “Реал”.
11.55 Чемпiонат Нiмеччини. “Шальке” “Боруссiя” (Дор.)
13.55 Чемпiонат Iспанiї. “Севiлья” - “Осасуна”. Пряма трансляцiя.
16.00 Чемпiонат Англiї. “Сандерленд” “Ньюкасл”. Пряма трансляцiя.
18.25 Чемпiонат Англiї. “Челсi” - “Ман.
Сiтi”. Пряма трансляцiя.
21.00 “Англiйський акцент”.
22.05 “Журнал Лiги чемпiонiв”.
22.40 Чемпiонат Iталiї. “Лацiо” - “Кальярi”.
Пряма трансляцiя.
00.40 Чемпiонат Англiї. “Тоттенхем” “Халл Сiтi”.

Вівторок , 22 жовтня

Четвер, 24 жовтня

ТТБ
Понеділок, 21 жовтня

7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00,
“Вісті ТТБ”
7.30 “Кіноісторії нашого часу”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Будьте здорові”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “В об’єктиві ТТБ”
12.15 “100 шедеврів“
12.25 “Від класики до джазу”
12.40 “Мандри”
13.30 “Сучасник”
13.40 “Хвилини з Кобзарем”
13.45, 17.00 “Новини України”
14.00 “Витоки”
14.30 Д/Ф “Кримські сторінки
Олександра Гріна”
15.00 “Економічне коло”
16.15 “Хатинка Василинки”
16.40 “Обери життя”
16.55 “Магнолія-ТВ. Служба розшуку дітей”
17.15 “Мова жестів”
17.30 “Як це було”
18.00 “Cтудмістечко”
18.30 “ПрофStyle”
19.45 “Зона ризику”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Час реформ”
21.30 “Діловий ритм”
22.45 “Екотур”
23.00 “Світ моєї любові”.ч.2

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 “Казки Миколаївського зоопарку”
13.00, 16.00, 19.00, 22.00, “Вісті ТТБ”
13.30 “Словами малечі про цікаві речі”
13.45 “Пройди світ”
14.15 “Живе багатство України”
14.30 “Ми українські”
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”
17.25 “Хвилини з Кобзарем”
17.30 “Мандри”
18.00 “В об’єктиві ТТБ”
18.30 “Західний експрес”
19.45 “Храми Поділля ”
20.00 “Сучасник”
20.10 “Україна пишається”
20.15 “Будьте здорові”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Витоки”
21.30 “Урок… для батьків”
22.45 “Від класики до джазу”
23.00 “Світ моєї любові” .ч.1

7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00,
“Вісті ТТБ”
7.30 “Удосвіта”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Живе багатство України”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Обери життя”
12.15 “Пісенний гобелен”
12.30 “Час реформ”
13.30 “Студмістечко”
13.45, 17.00 “Новини України”
14.00 “Зона ризику”
15.00 “Удосвіта”
15.30 “Час змін”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Іноземна для дітей”
16.50 “У пошуках легенд”
17.15 “Мій Шевченко”
17.30 “Після школи”
17.45 “Моя професія”
18.00 “Думки вголос ”
18.30 “Надія є”
19.45 “Так було”
20.00 “Економічний інтерес”
20.15 “Cпіває Ярослав Гнатюк”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Портрет”
21.30 “Енергоманія”
22.45 “Cпівають “Соколи”
23.00 Д/Ф “Перший та єдиний
у світі”
23.40 “Зелене сонце України”

7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00,
“Вісті ТТБ”
7.30 “Розмова без нотацій”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Думки вголос”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Після школи”
12.15 “Уряд на зв’язку з громадянами”
12.45 “Мій Шевченко”
13.30 “Надія є”
13.45, 17.00 “Новини України”
14.00 “Мова жестів”
14.15 “Моя професія”
14.25 “Соціальні грані”
14.50 “Співають “Соколи”
15.00 “Як це було”
15.30 “Фабрика ідей”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Іноземна для дітей”
16.50 “Історія одного експоната”
16.55 “Служба розшуку дітей”
17.15 “Пісня буде поміж нас”
17.30 “Легенди Запоріжжя”
18.00 “Загублені у часі”
18.30 “Вухаті та хвостаті”
19.45 “Що робити?”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Час реформ”
21.30 “Розмова без нотацій”
22.45 “Пісенний гобелен”
23.00 “Любов моя-танець”.ч.1
23.40 Д/Ф “Художник Катерина
Білокур”

Неділя, 27 жовтня

08.00 Новини Європи
08.40 Час-Тайм
09.00 Повнота радості життя
09.30 «Справжня ціна»
10.00 Дім книги
10.15 Пряма трансляція Божественної Святої Літургії з
Архикатедрального Собору
УГКЦ м.Тернополя
12.00 Х.ф.«Андрій та злий чарівник»
13.30 «Чарівний ключик»
14.00 «Погляд зблизька»
14.30 Межа правди
16.00 «Соло»
17.00 Вікно в Америку
17.20 «Слід»
17.40 «Рекламна кухня»
18.00 Наші вітання
19.00 Провінційні вісті
21.30 «Про кіно»
22.00 Х.ф. «Крижаний смерч»

Середа, 23 жовтня
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П’ятниця, 25 жовтня

7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00,
“Вісті ТТБ”
7.30 “Легенди Запоріжжя”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Вухаті та хвостаті”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Пісня буде поміж нас”. (дует
“Писанка”)
12.15 Д/Ф “Довженківськими
стежками”
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 “Мандри кота Фініка”
16.55 “Служба розшуку дітей”
17.15 “Кобзар єднає Україну”
17.30 “Почерк долі”
17.50 Муз. фільм “Осінні роздуми”
18.00 “Просто неба”
18.30 “Назбиране”
19.45 “Західний експрес”
20.00 “Слід”
20.20 Д/Ф “Художник Катерина
Білокур”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “До чистих джерел”

21.30
22.45
23.00
23.45

“Абетка здоров’я”
Д/Ф “Місто сонця”
“Любов моя-танець”.ч.2
“Вінтаж”

Субота, 26 жовтня

7.00 “Вісті ТТБ”
7.30 “Почерк долі”
7.50 Фільм “Осінні роздуми”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Назбиране ”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Дитячі забави ”
12.30 “Музичний калейдоскоп ”
13.00 “Слід”
13.30 “Просто неба”
13.45 “Новини України”
14.00 “Кобзар єднає Україну”
14.15 “Живе багатство України”
14.30 “До чистих джерел”
15.00 “Театральні зустрічі”.
16.00 “Скарби роду”
16.30 “Країна талантів”
17.00 “Фільм-дітям”. (“Джельсаміно”)
18.05 Д/Ф “Серед руїн”
18.30 “7 природних чудес України”
19.00 “Панорама подій”
19.30 “Смак життя”
20.00 “Допомагає служба зайнятості”
20.15 “Спортивні меридіани”
20.30 Передача “Мамина сорочка”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Поклик таланту ”
22.00 “Від класики до джазу”
22.30 “Пілігрим”
23.00 “Пісня пам’ятає все”

Неділя, 27 жовтня

7.00 “Панорама подій”
7.30 “Співає Ярослав Гнатюк”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Крізь призму часу”
10.15 “Країна талантів”
10.45 “Словами малечі про цікаві речі ”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Допомагає служба зайнятості”
12.15 “Спортивні меридіани”
12.30 “Дитячі забави”
13.30 “Смак життя”
14.00 “Пілігрим”
14.30 “Від класики до джазу”
15.00 “Поклик таланту”
16.00 “Мамина школа”
16.30 “Театральні зустрічі”
17.35 “Живе багатсво України”
18.00 “Пройди світ”
18.30 “Кулінарія від Андрія”
19.00 “Земляки”
20.15 Д/Ф “Довженківськими
стежками”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Відверті діалоги”
22.00 “Скарби роду”
22.30 “Моя родино християнська”
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Смачна сторінка

Голубці й крученики, до борщу приправи -

смачні та здорові
українські страви
С

ьогодні нікого не здивуєш екзотичними смаколиками,
заокеанськими фруктами та овочами. Але найсмачніші всетаки - страви українські! Який стіл без борщу, голубців чи
кручеників. Сьогодні ми зібрали для вас найкращі рецепти цих
традиційних страв. Якщо у вас є власні, оригінальні, - поділіться з
читачами «Нашого ДНЯ».

Борщ полтавський з галушками

Потрібно (на 2-4 порції): 160 г картоплі
кубиками, 120 г буряка скибочками, 80 г капусти шаткованої, 30 г цибулі скибочками,
20 г моркви кубиками, 16 г кореня петрушки
скибочками, 30 г томатного пюре, 10 г жиру
(пряженого масла або жиру, знятого з бульйону), 6 г цукру, 10 г 3%-ного оцту, 10 г шпику (солоного сала), зелень петрушки й кропу,
700 г бульйону з птиці.
Приготування: поставити варитися
бульйон із птиці. Буряк порізати скибочками, додати оцет, жир, цукор, томатне пюре й
трохи бульйону й тушити до готовності буряка. Моркву, петрушку й 2/3 цибулі ріжуть
кубиками й скибочками й пасерують з жиром. Вийняти птицю з бульйону, відокремити м’ясо, бульйон процідити й зняти з нього жир. У готовий бульйон додати нарізану кубиками картоплю й нарізану капусту й
варити 10-15 хв. Додати тушкований буряк,
пасеровані коренеплоди, сіль, перець, лавровий лист і варити до готовності (5-10 хв).
Готовий борщ заправити шпиком, товченим
з 1/3 цибулі.
Для галушок потрібно: 60 г борошна, 1
яйце, 90 г води, 2 г солі.
Приготування: 1/3 частину борошна
заварюють, помішуючи гріють 5-10 хв. Потім дають заварці охолонути до 60 С, додають яйце, сіль, решту борошна й замішують
гладке некруте тісто. Тісто кладуть ложкою
в киплячу підсолену воду й варять при слабкому кипінні 5-7 хв.
При подачі в борщ кладуть галушки,
шматок м’яса, сметану й посипають дрібно
нарізаною зеленню.

Традиційний борщ з пампушками

Потрібно (на 1 літр борщу): 150 г буряків, 100 г капусти, 210 г картоплі, 50 г моркви, 20 г кореня петрушки, 35 г цибулі ріпчастої, 30 г томатного пюре, 20 г топленого свинячого сала, 10 г цукру, 10 г 3% оцту, 6 г пшеничного борошна, 2 г солодкого перцю, 10 г
шпику, 4 г часнику, 700 г бульйону з яловичини на кістці.
Приготування: буряк шаткують, додають жир, цукор, оцет, томатне пюре і тушкують до готовності, додавши невелику кількість бульйону. Тим часом нашатковану
моркву і коріння, нарізану цибулю півкільцями обсмажують в олії. Потім кладуть у киплячий бульйон нарізану картоплю, доводять до кипіння і варять 10-15 хв. Після цього кидають тушкований буряк і обсмажені
овочі. За 5-10 хв. до кінця приготування вливають пасероване борошно, розведене бульйоном, солодкий перець, сіль і спеції. Нарізану соломкою капусту закладають за 3-5 хв.
до готовності.
Основний вид жиру, який використовується для українського борщу, – це свиняче сало. Його розтирають у ступці з часни-

ком, зеленню петрушки і цибулею до однорідної консистенції і заправляють ним борщ
за пару хвилин до готовності.
Борщ подається з пампушками з часничком.

Борщ закарпатський

Потрібно (на одну порцію): квасолі 40 г,
капусти квашеної 80 г, моркви 20 г, петрушки (корінь) 9 г, буряків 43 г, борошна 5 г, олії
10 г, часнику 2 г, чорний мелений перець, цукру 8 г, солі 3 г, лаврового листа 0,03 г, бульйону кісткового 350 г, смета¬ни 10 г, зелені
петрушки 3 г.
Приготування: квасолю перебирають
і замочують на 6-8 год., після чого відварюють.
У киплячий кістковий бульйон кладуть промиту квашену капусту. відварену квасолю, нарізані скибочками моркву, петрушку буря¬ки і
варять 15-20 хв., а потім
з’єднують з пасерованим
на олії борошном. Наприкінці варіння борщ солять, заправляють
товченим часником, чорним меленим перцем, цукром, додають лавровий лист, доводять до кипіння і залишають для настоювання.

Борщ з дитинства

Чомусь цей борщ усюди іменують київським, але я вперше його спробувала аж ніяк
не на Київщині, а на Львівщині, коли в далекому дитинстві приїхала погостювати до родичів. Величезне ябко в тарілці зі звичним
борщем мене вразило і запам’яталося на
всеньке життя. Коли ж підросла, то й сама
почала готувати такий борщ, який полюбився усім домочадцям.
Потрібно: на 400г яловичини - 400 г свіжої капусти, 40 г картоплі, 250 г буряків, 2 ст.
ложки квасолі, 0,5 склянки томату-пюре, 2
кислих яблука, 2 помідори, 0,5 склянки сметани, 2 ст. л. вершкового масла і 1 ст. л. дрібно нарубаного сала, по 1 кореню моркви та
петрушки, 2 л гарячої води, кілька горошин
запашного перцю, лавровий листок.
Приготування: яловичину заливають
гарячою водою, варять до готовності. М’ясо
нарізують шматочками, а бульйон проціджують. Промиті помідори нарізають, припускають на маслі і протирають через сито.
Буряки шаткують соломкою і тушкують з
цибулею, морквою, коренем петрушки та
селери, додаючи прозорого бульйону. Сало
товчуть с сирою цибулею і зеленню петрушки.
У проціджений киплячий бульйон кидають нарізану кубиками картоплю, шатковану капусту і варять 10 хв. Потім кладуть
тушковані овочі, томат, нарізані кислі яблука, зварену квасолю, товчене сало, лавровий
лист, червоний перець, сіль і варять до го-

товності картоплі і капусти.
У тарілки з борщем кладуть м’ясо, сметану і посипають січеною зеленню петрушки.
А яблука додають борщу смачну кислинку.

Голубці «Українські»

Потрібно: по 500 г капусти і яловиччини або пісної свинини, 100 г рису, 200 г ріпчастої цибулі, 300 г сметани, томатний соус
чи паста (за смаком), по 60 г вершкового
масла і борошна, перець, зелень.
Фарш: м’ясо тричі пропускаємо через
м’ясорубку, додаємо зварений до напівготовності рис, підрум’янену на сковорідці цибулю, сіль, перець і переварену воду (приблизно п’яту частину від ваги м’яса).
Приготування: капустяне листя опускаємо в окріп на 15 хв. Відварене
листя дістаємо, охолоджуємо, ножем зрізаємо потовщення. На підготовлені
капустяні листочки викладаємо фарш і загортаємо в
рулетики. Голубці обкачуємо
в борошні, обсмажуємо на сковорідці, заливаємо сметанним
соусом із томатом і цибулею та запікаємо
до готовності. Для соусу в нагріту для кипіння сметану додаємо підсмажену на сковорідці без жиру борошну, не допускаючи зміни кольору, спсеровану цибулю, мелений перець, томатний соус за смаком, і варимо при
слабкому вогні. Подаємо голубці з тим самим соусом у якому вони тушкувалися.

Голубці «Монастирські»

Потрібно: 2 морквини, 2 цибулини, 4
зубці часнику, 0,5 склянки молока, 1 яйце,
чверть чайної ложки соди, борошно, капустяне листя, сіль за смаком.
Приготування: капустяне листя відварити у підсоленій воді до напівготовності.
Моркву натерти, цибулю та часник
подрібнити і разом з морквою обсмажити на сковорідці в невеликій кількості олії,
посолити.
Морквяноцибулевий фарш загорнути в капустяне листя і
вмочити в кляр.
Кляр: збити одне яйце, додати ¼ ч. ложки соди, дрібку солі, 0,5 склянки теплого молока і стільки борошна, аби кляр мав сметаноподібну консистенцію. Голубці обсмажити з обох боків та викласти на тарілку.

...із рибою та грибами

Потрібно: 1 кг капусти, 1 кг судака, 4 ст.
л. топленого масла, 2 склянки борошна, 300
г грибів,зелень петрушки і кропу, перець,
сіль.
Приготування: випотрошіть рибу, очистіть її від кісток. Розріжте філе на маленькі шматочки, посоліть і поперчіть. Обсмажте на розігрітій сковорідці в топленому маслі до золотистої скоринки. На сковорідці розігрійте масло і викладіть туди тонко нарізані гриби. Через 7 хв. додайте 4 ст. л. води і
накрийте сковорідку кришкою. Смажте гриби до готовності, соліть за смаком. Смажену
рибу і гриби змішайте. На підготовлене капустяне листя викладайте рибно-грибний
фарш і загортайте рулетиками чи у вигляді конвертиків, запаніруйте у сухарях чи об-

смажте з обох боків. Потім голубці складіть
у невеличку гусятницю, залийте овочевим
бульйоном і тушкуйте на помірному вогні.
Подавйте з відвареною картоплею і солоними огірками чи помідорами.

Крученики по-українськи

Потрібно (на 1 порцію): яловичини 250
г, свіжої капусти 200 г, цибулі 1 шт, томатпюре - 15 г, олія для смаження, цукру 2 г,
оцту 3 г, борошна 7 г, шпику 35 г.
Приготування: м’ясо нарізаємо тонкими скибочками (по 3 шматочки на порцію),
відбиваємо і солимо. Капусту нарізаємо і
тушкуємо з томатом. Тепер на кожен шматок м’яса кладемо тушковану капусту, загортаємо. Обвалюємо крученики в борошні й обсмажуємо. Заливаємо бульйоном і
тушкуємо 15 хв. Готові крученики подаємо
з тонко нарізаним шпиком і соусом, в якому
вони тушкувалися.

Крученики зі свинини

Потрібно: свинячої корейки 500 г, цибулі
ріпчастої 2 шт., твердого сиру 150 г, моркви
1 шт., сметани 2 ст. л., зелені кропу і петрушки по 1 пучку, рослинна олія, сіль, перець, панірувальні сухарі — за смаком.
Приготування: помийте і обсушіть (або
протріть паперовими рушниками) свинину.
Наріжте її шматочками, як на битки. Натріть
м’ясо сіллю і перцем. Дрібно нарізану цибулю обсмажте в олії до золотистої скоринки.
Дрібно наріжте зелень посипте нею м’ясо.
Зверху викладіть смажену цибулю. Скрутіть м’ясо в рулети і обв’яжіть їх нитками,
щоб не розвалювалися. Обваляйте крученики в паніровці, а потім обсмажте на сковороді до появи скоринки. Окремо обсмажте на
сковороді дрібно нарізані цибулю та моркву,
додайте в них сметану за смаком і посоліть.
Перекладіть в соус крученики, накрийте їх
кришкою і тушкуйте на невеликому вогні
30 хвилин.

Рибні крученики по-київськи

Потрібно: на 800 г щуки або судака
-2 яйця, 1/4 склянки сухарів, 3 ст.
л.вершкового масла, сіль — за смаком; для фаршу - на 1/2 склянки
рису -3 яйця, 2 ст. л.вершкового
масла, сіль за смаком; для цибулі
з сухарями - на 3 цибулини — 2 ст. л.
вршкового масла, 1/2 яйця, 1/2 склянки сухарів, 1/2 склянки сметани.
Приготування: очищену й промиту
щуку або судака пластують, не знімаючи
шкіри, зрізать м’ясо з кісток, солять, кладуть на підготовлений кусок м’яса фарш,із
рису з яйцями або з цибулі з сухарями, згортають у трубку, обв’язують міцною ниткою,
змочують у сирих яйцях, посипають сухарями, смажать на вершковому маслі й запікають у духовці до готовності.
Приготування фаршу: Рис з яйцями.
Зварений на молоці рис солять і перемішують із січеними вареними яйцями й вершковим маслом.
Цибуля з сухарями. Злегка обсмажену,
обчищену й дрібно посічену ріпчасту цибулю перемішують з меленими сухарями, яйцем і сметаною.

Смачного!

Оксана ХОМА,
Теребовлянський район.
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До уваги рекламодавців!
Приватне оголошення
у газеті “Наш ДЕНЬ“ - 5 грн.,
комерційне - 10 грн.
ПРОДАЮ

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

***

Двоспальне ліжко (б/к) з Німеччини.
Тел.: (097) 14-93-259

Українські анекдоти

Відповіді

Наш ДЕНЬ

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

Курйоз

На телебаченні як рекламу
показали… прах любителя фастфуду

Власник ресторану «Серцевий
напад» Джон Бассо, що прославився
незвичайним підходом до своїх клієнтів, придумав, яким чином відвадити людей від фастфуду. Він продемонстрував у прямому ефірі прах
любителя швидкого харчування.
Джон Бассо розповів про новий метод, котрий, як він вважає, переконає
американців відмовитися від щоденного поглинання їжі з фастфуду.
«Я, ймовірно, єдиний ресторатор у
всьому світі, який безкомпромісно говорить вам: моя їжа не принесе жодної

Редактор - Зіна КУШНІРУК.

користі. Вона уб’є вас. Тому тримаєтеся подалі від такого харчування», - сказав власник «Серцевого нападу» у прямому ефірі телеканалу «BloombergTV».
Потім Бассо дістав прозорий пластиковий мішечок із порошкоподібною
речовиною і продовжив свою розповідь: «Тут, у пакеті, знаходяться кремовані останки того, хто помер у моєму
ресторані. Так, він помер від серцевого нападу у моєму закладі, і я поставив
на стіл сумку з його прахом. Мені шкода, що в «Burger King» і в «Mcdonald’s»
відбуватиметься те ж саме».
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- Молодий чоловіче, купіть квіти своїй дівчині, бо я вже замерзла тут стояти.
- Скільки коштують квіточки?
- Двадцять гривень штучка.
- Вам потрібно тепліше одягатися.
***
Жінки, на відміну від чоловіків, до подарунків не вибагливі: діаманти - то діаманти,
шуба - то шуба, машина - то машина. А ось чоловікові можна з кольором шкарпеток не вгадати.
***
Зі свідчень потерпілого: «Злодії винесли
абсолютно всі хутряні вироби, за винятком
кота».
***
З оголошення: «Шукаю зарплатодавця. Роботодавців прохання не турбувати».
***
- Може, знаєш, де дістати шапкуневидимку?
- Навіщо тобі?
- Тещі на день народження подарувати!
***
Чоловік повертається додому після роботи, бачить на столі записку: «Коханий, я пішла до подруги. На вечерю риба - вудочка у коридорі».
***
Дзвінок у двері. Дружина відчиняє і гукає
до чоловіка:
- Тут прийшли за пожертвою на будівництво басейну. Скільки дати?
- Два відра води!
***
- Якщо політик вкрав у держави великі гроші, то його після зміни влади вже ніхто не знайде.
- Навіть прокуратура?
- Навіть «Google».
***
У кафе:
- Дівчино, дайте, будь-ласка, пляшку горілки.
- З собою?
- Ні, без вас!
***
Коли житель старовинної Еллади винайшов арфу - він думав про жінку. Коли американець винайшов саксофон - він думав про жінку. Цікаво, про що думали росіяни, коли винайшли балалайку?
***
Чоловік і дружина посварилися. Мовчки
сидять у кімнаті. «Він не хоче першим почати
розмову. Навіть у мій бік не дивиться. Я йому
вже не подобаюся. Певно, у нього є інша», - думає дружина. «О, муха на стелі. Як вона тримається там своїми маленькими лапками?» - думає чоловік.
***
Пацієнт: «Лікарю, знайдіть у мене іншу
хворобу, бо ця мені не по кишені».
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Овен

Будьте уважнi, щоб не пропустити
важливу
iнформацiю.
Вашi комунiкабельнiсть i вмiння
пiдтримати розмову на будь–яку
тему стануть у пригодi. У стосунках iз
близькими – вiйна i мир.

Телець

Тернопільський
школяр став лауреатом
міжнародного музичного
конкурсу в Італії

Період буде суперечливим i насиченим на подiї. Деякi справи вирiшите
успiшно, а деякi, що називається, зависнуть у повiтрi. Врештi-решт визначитеся, як порадувати близьких.

Близнюки

Богдан і його наставник
Валерій ТКАЧУК

Ви з легкiстю органiзуєте будьякий процес, але не зайвим буде узгодити плани з колегами або друзями.
Не нав’язуйте власнi думки iншим,
iнодi краще прислухатися до чужих
порад. Наприкiнцi тижня займiться
домашнiми клопотами.

Рак

На цьому тижнi ви коригуватимете плани, радимо залишити при собi
свою точку зору. Словом, вам пропонують роль виконавця, а не лiдера.
З цим завданням ви впораєтеся на
«вiдмiнно».

Лев

Ви багато чого встигнете, справи
йтимуть намiченим шляхом. А якщо
все-таки примудрилися з кимось посваритися, то зараз неодмiнно налагодите стосунки. Наприкiнцi тижня доведеться трохи витратитися.

З мамою і сестричкою

П

ідростає в нашому місті юний музикант
Богдан Коваль. Зовні це звичайний,
жвавий, як і всі його однолітки, хлопець.
Та у свої дванадцять років Богдан уже зібрав
колекцію музичних нагород. А зовсім недавно він
привіз перемогу з престижного міжнародного
конкурсу, який проводили в італійському
місті Ланчано. Журі, у якому були ректори й
викладачі консерваторій різних країн світу,
особливо відзначило музичний талант Богдана.
За допомогою кнопкового акордеону хлопець
вміє показати свою душу, переживання, а це і
дорослим виконавцям не завжди під силу.

– Він майже поселився в
музичній школі, – усміхається мама Ірина Григорівна.
– Ішов зранку й повертався
Юний віртуоз навчається Цей інструмент зовні нагадує ввечері.
у шостому класі Тернопіль- баян, проте звучить інакше.
Програму, яку представив
ської музичної школи №2. Незважаючи на те, що спершу юний тернополянин в Італії,
Коли вперше переступив по- від його ваги (близько 14 кі- грають студенти в музичних
ріг цього закладу, мріяв гра- лограмів!) у хлопчика затер- училищах. Уже те, що 12-річти на гармошці, яку знайшов пали коліна, дитину перепо- ний хлопчик зумів її опанувау рідних в селі. Втім, хлопчи- внювала гордість, що грає на ти, стало для нього перемока відправили опановувати «дорослому» інструменті.
гою, каже наставник Богдана.
баян. Спершу ледь виднівЗапрошення в Італію Бог–
Міжнародний конся за чималим інструментом. дан отримав навесні в Дрого- курс баяністів і акордеонісПроявляючи працелюбність бичі, де завоював перше міс- тів «Citta di Lanchano», з якота посидючість, малюк почав це на міжнародному конкур- го ми приїхали, дуже препослідовно освоювати му- сі. А до того були музичні пе- стижний, – розповідає Валезичну науку.
ремоги в Кіровограді, рідно- рій Ткачук. – Його проводять
Всерйоз зосередився на му Тернополі. Щоб гідно ви- вже понад 20 років в оперногрі, коли потрапив у клас до ступити за кордоном, шко- му театрі міста Ланчано. Засвого теперішнього вчите- ляр займався все літо, забув- вжди багато представників з
ля – Валерія Ткачука, який ши про канікули.
різних країн – від Європи до
сьогодні очолює музичну школу. Однак, для високих досягнень у міжнародних конкурсах скромного баяна, що був у хлопчика, виявилося недостатньо. Діти з європейських країн виступають з
дорогими сучасними інструментами. І шанси
на перемогу в наших маленьких віртуозів стрімко падають лише тому, що
батьки їм таких купити не
можуть.
Наразі Богдан займа- В Італії під час
ється на кнопковому
акордеоні свого вчителя. нагородження

Діва

Навiть
таку
спокiйну
та
врiвноважену
натуру
можна
пiдштовхнути на авантюру. Не варто грати в азартнi iгри, також уникайте сумнiвних оборудок. Про це варто
пам’ятати в п’ятницю-суботу, а далi –
як карта ляже.

Терези

Китаю. У категорії, в якій переміг Богдан – виконавці віком до 12 років – було вісімнадцять учасників. Коли журі
назвало його ім’я, мене переповнювала радість не лише
за учня, а й за нашу країну, в
якій такі талановиті діти.
– Я грав другим, тому
страшно не було, – ділиться
своїми враженнями хлопець.
– Але до кінця виступу почали тремтіти руки. Та коли я
дізнався, що став переможцем, хвилювання зникло.
В Італії 12-річний Богдан пробув більше тижня і,
каже, навіть встиг відпочити.
Окрім самого міста Ланчано,
хлопець побачив також Венецію, Ватикан і Рим. Вдома ж
відпочивати ніколи – Богдан
зі своїм вчителем вже почали готуватися до наступних
конкурсів. Правда, для цього
потрібно шукати меценатів –
дорога до тієї ж Італії вартує
недешево.
А ще юний музикант мріє
про власний професійний інструмент, багатство регістрів
якого дозволить передати
всю красу звуку і показати
свою майстерність. Адже на
міжнародних конкурсах престиж України залежить не
лише від таланту, а й від того,
на яких інструментах грають
її діти...
Антоніна БРИК.

Перша половина тижня буде насиченою, доведеться згадати про
вiдкладенi справи. Не намагайтеся
зробити все iдеально, так можна випустити щось важливе. Декому з вас
захочеться вiдвiдати культурнi заклади.

Скорпіон

На цьому тижнi багато встигнете зробити, ваша продуктивнiсть на
висотi. Не поспiшайте довiряти новому, не зайвим буде обговорити з друзями оригiнальнi iдеї.

Стрілець

Попереду тиждень контрастiв. У
понедiлок–середу можлива апатiя,
роздратування, але з четверга
емоцiйний спокiй i радiсть життя повернуться. Чудовий час для роботи
над iмiджем.

Козеріг

Якщо ви вiддалися новим iдеям,
все–таки не забувайте про давнiх знайомих, якi захочуть з вами зустрiтися.
Адже без минулого немає майбутнього. Наприкiнцi тижня близькi приємно вас здивують.

Водолій

Якщо намiчався конфлiкт, то зараз чекайте вибуху. Тиждень буде
емоцiйно напруженим, тому не плануйте нiчого важливого. У вас просто
не вистачить сил. Займiться чимось
приємним, наприклад, вiдвiдайте
батькiв.

Риби

У центрi увагу опиняться сiмейнi
справи. З близькими важко буде знайти спiльну мову, i тiльки вiд вас залежить, як вийти з цiєї ситуацiї. Як
компенсацiю за переживання доля
обiцяє у вихiднi сюрпризи.

