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Твій. Мій. Наш ДЕНЬ. Разом!
Наш

Заснований у червні 2013 року

індекс - 68710
У ціну газети враховано 

вартість поштових 
послуг: прийом 

та доставка видання 
до передплатників

Зустрічаймо «Наш ДЕНЬ» разом!

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

«Наш ДЕНЬ» можна 
у будь-якому 

поштовому відділенні 
або у листоноші.

«Сімейне гніздечко»4 стор. 10-11 стор.

№20, 23 жовтня 2013 року

18 жовтня у Тернополі відбулося 
виїзне засідання комітету 
Верховної Ради України з 

питань транспорту та зв’язку, який, 
згідно з моніторингом руху «Чесно», з 
часу свого створення збирався лише 
тричі. 

До речі, голова комітету Борис Колєсніков 
жодного разу не відвідав навіть ці три засідан-
ня. Уперше він взяв участь у роботі очолюва-
ної ним структури ВР саме в нашому обласно-
му центрі.

Головна мета візиту «комітетчиків» до Тер-
нополя – пошук шляхів для вирішення проблем 
та вироблення стратегії розвитку транспортної 
галузі в області. 

Очевидно, сподіваючись на якісь конструк-
тивні рішення від заходу, обласна влада намага-

лася всіляко задобрити високих столичних гос-
тей і навіть простелила на місцевому летовищі 
килимову доріжку та зустріла колишнього віце-
прем’єра хлібом-сіллю. Та, схоже, це мало допо-
могло.

Виїзне засідання розпочали у приміщен-
ні Тернопільського національного економічно-
го університету. У вступному слові голова ОДА 
Валентин Хоптян розповів про те, як швид-
ко на Тернопільщині зростає благополуччя. За 
його словами, влада робить все, аби налагоди-
ти сприятливий клімат для бізнесу та інвес-
торів, будують і ремонтують заклади охорони 
здоров’я, культури, відновлюють дороги, у шко-
лах – плазмові телевізори й внутрішні туалети, 
а вулиці освітлені так добре, що область вже з 
космосу видно.

Закінчення на 2-ій стор.

До нас приїжджав… ревізор
Але цього разу не Ольга Фреймут, а Борис Колєсніков

У понеділок 
залізничний вокзал 
Тернополя майже 

на годину припинив 
свою роботу через 
повідомлення про 
замінування. 

Міліціонери евакуювали 
з приміщення всіх працівни-
ків та пасажирів, заблокували 
під’їзні вулиці. Рух потягів че-
рез станцію також зупинили.

– Дзвінок про замінування 
надійшов до обласного управ-
ління міліції близько 12 го-
дини дня. Невідомий розпо-
вів про те, що на залізнично-
му вокзалі  закладено вибухів-

ку. На місце події негайно пої-
хала слідча група з працівни-
ками вибухотехнічної служби. 
З вокзалу евакуювали близько 
сотні людей, – розповіли у сек-
торів зв’язків з громадськіс-
тю обласного управління вну-
трішніх справ.

Правоохоронці огляну-
ли приміщення. Вибухівки не 
знайшли, тож почали впускати 
людей на територію вокзалу.  

Одразу після цього опера-
тивники взялися розшукува-
ти зловмисника, який повідо-
мив про замінування. «Жартів-
ника» знайшли за декілька го-
дин і затримали його. 

Виявилося, що тернопіль-
ський вокзал «замінував» ра-
ніше судимий мешканець Збо-
рівщини. 34-літній чоловік сім 
років тому вже був суджений 
за аналогічний злочин.

Свій вчинок зловмисник 
пояснив тим, що протиправ-
не скоїв після сварки з рідни-
ми. Мовляв, усвідомлював, що 
за подібні діяння може поне-
сти кримінальну відповідаль-
ність, але навіть це не зупини-
ло його. 

За даними правоохорон-
ців, тепер телефонний дзвінок 
може обернутися для чоловіка 
п’ятьма роками ув’язнення.

Зек «замінував» тернопільський вокзал
Чоловік уже був суджений                   
за аналогічний злочин

«Наш ДЕНЬ»
Незалежний   громадсько-політичний   тижневик Тернопілля

Телеграма
Життєві історії 
від Зіни Кушнірук  

я довів це 
власним прикладом»

«Незрячий може навіть 
стрибнути з парашутом – 

Мешканець Тернопільщини 
з іншими відчайдухами 

встановив надзвичайний 
рекорд!

або Без права на поразку

номер п’ять

Це наша спроба

12 стор.
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Що запропонує українцям 
бюджет-2014? Судячи з чер-
нетки основного фінансово-
го документа, яка опинилася у 
розпорядженні «Економічної 
правди», наших співвітчизни-
ків можуть очікувати непри-
ємні сюрпризи. Цікаво, що по-
вний текст проекту бюджету 
на наступний рік не відомий 
не лише суспільству, а й Адмі-
ністрації Президента і членам 
бюджетного комітету Верхо-
вної Ради. 

Отже, бюджет-2014 може 
призупинити низку соціаль-
них статей. Іншими слова-
ми, соцвиплати, ймовірно, не 
будуть підвищені уперше за 
останні роки.  Прожитковий 
мінімум, мінімальні пенсію і 
зарплату можуть «заморози-
ти» до літа. А також - виплати 
«чорнобильцям». 

За словами колишнього 
першого заступника міністра 
праці та соцполітики, депутата 
Павла Розенка, проект демон-
струє стратегію влади на пре-
зидентські вибори - за півро-
ку довести людей до межі бід-
ності, сконцентрувати за цей 
час ресурс, а з середини осені 

вийти з черговими «соціальни-
ми ініціативами Президента». 
У результаті - задешево купити 
голоси виборців. 

Крім того, у проекті держ-
бюджету не закладені кошти 
на підвищення зарплати держ-
службовцям і посадовцям міс-
цевого самоврядування.

А пригадуєте, влада декла-
рувала зниження у 2014 році 
ставок ПДВ із 20 відсотків до 
17 і податку на прибуток із 21 
відсотка до 19? Так ось, проект 
держбюджету на наступний рік 
ці норми Податкового кодексу 
призупиняє, точніше, рішення 
переносяться на 2015-ий. «По-
дарунок» у рік президентських 
виборів?

Як відомо, уряд у нинішньо-
му році значно завищив пла-
нові бюджетні показники. Ви-
конати їх фактично нереаль-
но. Адже економіка не зростає.  
Подібна ситуація може очікува-
ти Україну і наступного року. 
За прогнозами екс-глави Держ-
казначейства Тетяни Слюз, 
цьогорічний держбюджет не-
доотримає 37-40 мільярдів 
гривень. Отже, не можна фік-
сувати у проекті бюджету-2014 

зростання дохідної частини. 
Проте план-прогноз загаль-
ного фонду на наступний рік 
пропонується у розмірі 355 мі-
льярдів гривень. 

Також Тетяна Слюз звер-
тає увагу на збільшення суми 
вилучень із місцевих бюдже-
тів на користь держбюджету. 
У 2014-у ця цифра може сяг-
нути чотирьох мільярдів гри-
вень - на 40 відсотків більше, 
ніж у році нинішньому - 1,6 мі-
льярда. Експерт Асоціації міст 
України Олександр Слобожан 
вважає: для місцевих бюдже-
тів - це великий удар. 

Міститься у «бюджетній 
чернетці» і ряд інших, мало-
приємних, речей. Отож, україн-
цям мабуть, не варто найближ-
чим часом сподіватися на кра-
ще і достойніше життя. Тим 
паче, що Україна, згідно з між-
народними рейтингами, - кра-
їна фінансової деградації. Так, 
за даними звіту «GlobalWealth», 
одному українцеві належить 
2700 доларів (хоча, дехто цих 
грошей немає). Для порівнян-
ня, поляк має у своєму розпо-
рядженні 20800 «зелених». Ба-
гатшими за українців виявили-
ся і наші північні сусіди - росія-
ни із середнім достатком 10 ти-
сяч «американців». 

Експерти «GlobalWealth» 
відзначили також зменшен-
ня чисельності населення на-
шої держави. Цьогоріч в Укра-
їні проживає 44,657 мільйона 

осіб, тоді, як у 2000-у налічува-
лося 48,870.

Тим часом, поліпшувати де-
мографію українки не вияв-
ляють бажання. По-перше, бо-
яться народжувати другу ди-
тину через нестачу грошей. А, 
по-друге, через байдужих чо-
ловіків - вони не хочуть бра-
ти належної участі у вихован-
ні своїх чад. У нашому суспіль-
стві ставлення до догляду за 
дітьми продовжує бути консер-
вативним. Навіть сучасні мо-
лоді люди вважають: діти - ви-
ключно жіноча турбота. У бага-
тьох розвинених країнах цьо-
го стереотипу активно позбу-
ваються. Приміром, у Японії, 
Сінгапурі, Австралії чоловіки 
все більше зацікавлені бути до-
брими татами. А також у цих 
країнах уряд підтримує роди-
ни, які збалансовують свій час 
між роботою та сім’ями. Амери-
канські татусі також перебира-
ють обов’язки матерів. Як по-
відомляє «Голос Америки», до-
слідження свідчать: діти, до ви-
ховання яких активно залуча-
ються чоловіки, є щасливіши-
ми та здоровішими за тих, що 
ростуть у родинах, де турбо-
та про дитину - тільки жіноча 
справа. А також ці діти краще 
вчаться у школі, є менш агре-
сивними і, що не менш важли-
во, рідше стають жертвами на-
сильства. 

Стосовно ж України, то й со-
ціальна інфраструктура для 

батьків з малюками практично 
відсутня. 

Якщо подібна тенденція у 
демографії нашої держави збе-
рігатиметься й надалі, то через 
двадцять років українців може 
зменшитися на сім мільйонів. 
За прогнозами Інституту демо-
графії і соціальних досліджень 
імені Птухи, у кращому випад-
ку залишиться 42,6 мільйона 
осіб, у гіршому - лише 38.

Наразі в країні склалося і 
складне співвідношення пра-
цюючих та пенсіонерів. На від-
критті VI міжнародного інвес-
тиційного саміту «Сталий роз-
виток: енергоефективність, ре-
сурсозбереження, екобезпека» 
у Донецьку, Президент озвучив 
інформацію: на 16,5 мільйона 
працюючих у нас припадає 14,5 
мільйона пенсіонерів. Для Пен-
сійного фонду - це майже ката-
строфа, глухий кут.    

Глава держави традицій-
но наголосив на необхідності 
підвищення стандартів життя, 
зарплат і пенсій. На створенні 
таких умов для працюючих, за 
яких вони могли б забезпечити 
і свої сім’ї, і пенсіонерів. 

А хто б не хотів цього? Укра-
їнці втомилися від бідності та 
невизначеності. Однак, якщо 
«бюджетна чернетка» перетво-
риться на офіційний фінансо-
вий документ, то нашим спів-
вітчизникам покращення най-
ближчим часом не світить. 

Ольга ЧОРНА.    

Якщо «бюджетна чернетка» перетвориться на офіційний 
фінансовий документ, «соціалка» для українців стане розкішшю 

Закінчення. Поч. на 1 стор.
Зовсім іншої думки про наш провін-

ційний за столичними уявленнями край  
Борис Колєсніков. Перейшовши на росій-
ську мову, він згадав, що область займає 
останні місця серед інших в Україні за 
рівнем заробітної плати та іншими гос-
подарськими показниками.

«Вы не рассказывайте о «малине» 
и «клубнике». Это похоже на заседа-
ние бюро обкома партии начала разва-
ла СССР!  Если вдвое увеличилось произ-
водство зерна, зарплата крестьян увели-
чилась в области вдвое?  На столько же 
стали богаче сельские советы? А мы го-
ворим о космических кораблях… Если 
хотим построить рыночную экономику, 
должны понимать, насколько выросли 
доходы жителей Тернопольщины, 
доходы районного и сельского советов и 
от этого начинать работать», – цитує Ко-
лєснікова видання «7 днів».

Не змогли позитивно вплинути на по-
зицію батька українських «хюндаїв» і ав-
тори проекту терміналу логістичного 
центру при аеропорті Тернополя. Після 
презентації  та демонстрації макету буді-
вель, Борис Колєсніков насмішкувато за-
уважив, що цей проект немає значення, 
бо, мовляв, хто ж до вас сюди літатиме.

Дещо конструктивнішою була реак-
ція народного депутата і голови коміте-
ту на прохання тернопільської влади до-
помогти з ремонтом автомобільної доро-
ги Львів-Тернопіль, який розпочали ще 
п’ять років тому, але так і не завершили.

 «Дорога Львів-Тернопіль дуже важ-

лива. Однак такі роботи не можуть бути 
профінансовані з місцевого бюджету, 
оскільки в них немає на це коштів. Най-
ти спонсорів на цей проект також прак-
тично неможливо. Єдиний вихід - перед-
бачити ці кошти в державному бюджеті. 
23 жовтня буде засідання комітету і, ду-
маю, ми це питання вирішимо позитив-
но», – заявив Борис Колєсніков, якого ци-
тує «Економічний простір».

Також за інформацією видання, на 
незадовільний стан цієї дороги звер-
нув увагу Президент України під час сво-
го перебування у Львові 12 квітня 2012 
року та дав окреме доручення щодо його 
покращення. Це дозволило б забезпечи-
ти пропуск значної кількості транспорт-
них засобів, зменшити збитки перевізни-
ків, кількість ДТП та негативний вплив 
на навколишнє середовище. Відповідно 
до розробленої проектно-кошторисної 
документації вартість ремонтних робіт 
на окремих ділянках автомобільної до-
роги Львів-Тернопіль становить 160 млн. 
гривень.

Ще учасники засідання обговорили 
перспективи розвитку громадського тран-
спорту, відзначивши, що Тернопільщина 
може стати «пілотною» у цьому питанні.

І хоча місцевим журналістам для ви-
світлення засідання комітету виділили 
лише кілька хвилин, а потім їх попроси-
ли вийти із зали і чекати «виходу до пре-
си», цього вистачило, щоб майже всі регі-
ональні ЗМІ висловили своє розчаруван-
ня поведінкою Бориса Колєснікова, який 
щоразу зверхньо говорив про безпер-

спективність області.
Від почутого з уст 

учасників виїзного за-
сідання та прочитаного 
у численних публікаці-
ях на цю тему мимоволі 
склалося враження, що у 
Тернополі гостювали не 
державні мужі, покли-
кані дбати про розвиток 
інфраструктури кожно-
го без винятку регіону 
України, а такі собі ре-
візори, метою яких було 
виявити недоліки та проблеми і тиць-
нути у них носом місцеву владу. З одно-
го боку це добре, бо, якщо чесно, ні голо-
ві ОДА, ні обласній раді гордитися осо-
бливо немає чим. Тотального безробіття, 
найнижчих зарплат, крайнього зубожін-
ня людей хоча з космосу й не видно, про-
те зовсім не означає, що цих складових 
меншовартості за територіальною озна-
кою на Тернопіллі не існує. 

В іншому аспекті цілком очевидно, 
що наша область самотужки не спра-
виться з величезним обсягом накопиче-
них впродовж десятиліть як суто еконо-
мічних, так і соціальних проблем. Як ви-
словився Борис Колєсніков, акценти й 
справді треба змінювати. Але з допомо-
гою держави, а не автономно, позаяк за 
копійчані у всеукраїнському вимірі міс-
цеві бюджети можна тільки латати, а не 
будувати, сяк-так виживати, а не повно-
цінно жити.

Тому й, організовуючи виїзне засі-

дання комітету ВР, місцеві чиновники та 
представники самоврядних органів на-
шого краю більшою мірою сподівали-
ся на взаєморозуміння, ніж на критику, 
на конструктив, ніж на огульне «кому ви 
тут потрібні».

Не секрет, що на Печерських пагор-
бах вже давно, незалежно від політично-
го забарвлення влади, дивляться на наш 
край крізь мінусові лінзи. Якщо керівник 
області чи чиновник високого рангу, то 
обов’язково «парашутист», якщо дотації 
з держбюджету, то мізерні у порівнянні 
навіть з найближчими сусідами.

 Допоки українська влада матиме 
явні ознаки регіонального протекціоніз-
му та ділитиме області на рідні і нерідні, 
то у Тернопіль й надалі приїжджатимуть 
тільки ревізори та обліковці. І навіть 
спечений з нашого щедрого цьогорічно-
го врожаю коровай та кумачеві доріжки 
на непрацюючому летовищі не змінять 
справжніх цілей їхніх візитів. 

Юрко СНІГУР.

До нас приїжджав… ревізор

Уряди багатьох країн через світову економічну 
кризу намагалися зекономити за рахунок 
зменшення соціальних видатків. Це спричиняло 

невдоволення населення. Тому подекуди доводилося 
відмовлятися від непопулярних кроків. Але хіба 
можливо порівняти, для прикладу, добробут та 
соціальну захищеність найбідніших країн Євросоюзу 
і України?    
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– Вікторе, як у вас 
з’явилося захоплення спор-
том?

– Моє дитинство проходило 
у Підгородньому біля Тернопо-
ля поряд з олімпійською базою 
з біатлону. Тоді вона була у най-
більшому розквіті. Як я міг туди 
не ходити, якщо наша школа бі-
атлону була однією з найкра-
щих у Союзі? Туди приїжджа-
ли  титуловані спортсмени, тре-
нувалися, виступали за Україну. 
Це мене дуже мотивувало. Хоча 
сам я мав погані спортивні дані, 
тому заняття з біатлону швид-
ше були для мене фізкультурою, 
ніж спортом. Після закінчен-
ня школи на заняття бодібіл-
дингом надихнули фільми з Ар-
нольд Шварценеґґером, Ван Да-
мом, Сталоне. На першому кур-
сі я записався в спортивний зал, 
у якому був тренером Ярослав 
Кривий – тодішній президент 
федерації культуризму Терно-
поля. Мене приємно вразило, у 
якій чудовій фізичній формі був 
цей чоловік. Він для мене став 
добрим прикладом і стимулом 
для роботи над собою. 

– Наскільки розвинений бо-
дібілдинг в нашому місті?

Віктор: – Свого часу я за-
снував федерацію бодібілдингу 
Тернополя. За десять років нам 
вдалося здобути більше сотні 
нагород. Сьогодні у місті є по-
над півсотні фітнес-клубів, де 

займаються тисячі людей. Бо-
дібілдерів, які виступають, не-
багато – близько десяти. Серед 
них дві жінки.

– Чим корисний для люди-
ни цей вид спорту?

Віктор: – Він вчить правиль-
ного, природного харчування. 
Починаючи від того, що за про-
дукти людина вживає і як їх го-
тувати, коли краще їсти. Також 
бодібілдинг дає універсальну 
фізичну підготовку. Мені біль-
ше подобається термін «куль-
туризм», адже він краще окрес-
лює суть цього виду спорту – це 
культура харчування, зовніш-
нього вигляду, мовлення, одягу, 
перебування в соціумі. Гарним 
прикладом є Арнольд Швар-
ценеґґер. Він не лише накачав 
гарні м’язи, але й зумів досягти 
успіху в кіно, бізнесі, політиці. 

– На вашу думку, заняття 
спортом допомагають досяг-
ти успіху?

Віктор: – Це один з найкра-
щих і найдоступніших способів 
загартувати і дух, і тіло. Адже 
ми звертаємо увагу на те, що 
спортсмени, навіть закінчивши 
кар’єру, досягають високих ре-
зультатів в інших сферах. Їм до-
помагає вміння орієнтуватись 
на свої сили, правильно їх роз-
поділяти, здатність боротися, 
коли важко, вміння перемагати 
лінь, правильно сприймати по-
разки, ставити перед собою цілі 

та досягати їх. 
– Пані Галино, розкажіть, 

чому ви вирішили зайнятися 
бодібілдингом?

– Насправді, я не йшла сві-
домо до цього. У школі займа-
лася волейболом. Коли чоло-
вік почав працювати в трена-
жерному залі, відвідувала тре-
нування там. У 2003 році впер-
ше «вживу» познайомилась із 
справжнім бодібілдером, а зго-
дом відвідала чемпіонат Украї-
ни з цього виду спорту. Тоді Ві-
ктор підготував кількох хлоп-
ців, ми їхали на змагання разом, 
дуже за них переживали. Згодом 
підтримувала на виступах свого 
чоловіка, а у 2005 році не витри-
мала і вирішила випробувати 
себе. При цьому головне випро-
бовування – це не вихід на сце-

ну,  а кількамісячна складна під-
готовка. Було цікаво перевірити 
свою силу волі та характер, по-
дивитись на себе «нову». 

– Що казали рідні, друзі, ді-
знавшись про ваше захоплен-
ня? 

Галина: – Батьки знали, що я 
відвідую тренажерний зал, але 
про те, що взяла участь у зма-
ганнях, дізнались лише тоді, 
коли привезла перші нагоро-
ди. Чекала на мамину реакцію і 
дуже зраділа, що вона схвалила 
моє захоплення. Аналогічно ви-
йшло і з друзями та колегами. 

– Мабуть, складно було 
водночас працювати викла-
дачем і готуватися до зма-
гань? 

Галина: – Я не можу застосо-
вувати слово «складно» до цих 
занять. Вони, як казав Сковоро-
да, «сродна праця». Тобто це те, 
чим мені подобається займати-
ся. Я спеціаліст вищої категорії, 
методист. Викладаю історію і ту-
ристичні дисципліни в технічно-
му коледжі ТНТУ ім. І. Пулюя вже 
понад десять років. Праця пе-
дагога – це не лише «відчитати 
пари», а величезний обсяг часу, 
потрачений вдома на самоосві-
ту. Тренування також вимагають 
вільного часу. Тому, задля його 
економії, ніколи не «сиджу» на 
телефоні, рідко відвідую «друж-
ні посиденьки» та торговель-
ні центри, не витрачаю дорого-
цінних годин на приготування 
складних страв і телебачення. 

– У чому таємниця успіху 
вашої сім’ї?

Віктор: – Мені пощастило з 
дружиною. Я завдячую їй тим, 
що зумів досягти високих ре-
зультатів, витримати наванта-
ження. Адже дуже важливо, яка 

їжа на столі, з чого вона приго-
тована. Від цього залежить по-
ловина результату в бодібіл-
дингу, а у передзмагальний пе-
ріод – всі 80 відсотків.  

– Чим  займаєтеся  у віль-
ний час? 

Галина: – Насправді, вільно-
го часу, як ви зрозуміли, прак-
тично немає. Сину майже 6 ро-
ків, він відвідує дві секції. А ре-
шту часу проводимо, як і зви-
чайні родини: інтернет, книжки, 
ігри. Єдине, що є обов‘язковим – 
спілкування з природою: прогу-
лянки в парку, дача, ліс, туризм.

– Вже привчаєте сина до 
спорту?

Віктор: – Йому це подоба-
ється, але ми не будемо наполя-
гати, щоб він став спортсменом. 
Нехай сам обирає своє майбут-
нє. Сьогодні син разом з нами 
тренується у фітнес-клубах, ка-
чає прес, віджимається від зем-
лі. Ще змалечку він ходив по 
квартирі, одягнувши на себе ме-
далі, говорив, що у нього також 
буде багато нагород. Зараз Ілля 
вже має декілька медалей, та 
для нас головне – інтерес дити-
ни до спорту, здорового спосо-
бу життя, до руху, бажання пра-
цювати над собою та вдоскона-
люватися. Взагалі, одна з най-
більших проблем сучасного сві-
ту, що батьки вимагають  від ді-
тей того, чого самі колись не 
змогли. Але це велика помилка, 
адже в дитини є власний шлях 
розвитку, її особисті таланти, 
які можуть допомогти їй досяг-
ти успіху в житті.

– Щиро дякую за цікаву 
розмову. Бажаю вашій родині 
злагоди та благополуччя і ще 
багато перемог. 

Юля ТИМКІВ.

Віктор Мацикур: 
«Своїми перемогами  
я завдячую дружині»

Рецепт успіху від 
чемпіонів світу

Нещодавно тернополяни 
Віктор та Галина 
Мацикури перемогли 

на чемпіонаті світу з фітнесу 
та бодібілдингу, який 
відбувався у Словачині. Як 
пара вони стали чемпіонами 
світу, окремо здобули 
призові місця. Спортсмени 
вже повернулися додому, 
відпочивають від 
виснажливого графіку 
та будують плани на 
майбутнє. Три місяці вони 
дотримували суворої 
дієти і тренувалися 
кілька разів на день. Усі ці 
зусилля принесли чудовий 
результат. «Нашому ДНЮ» 
вдалося поспілкуватися з 
чемпіонським подружжям  і 
дізнатися про особливості 
цього виду спорту, сімейні 
традиції та рецепт перемоги.

Погода в Тернополі й області
23 жовтня - ясно, без опадів, 

температура повітря вночі 8-11, 
вдень 16-17 градусів тепла. Схід 
сонця - 7.50, захід - 18.12.   

24 жовтня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, температура 
повітря вночі 8-11, вдень 19-20 
градусів тепла. Схід сонця - 7.52, 
захід - 18.11.

25 жовтня - хмарно з про-

ясненням, у першій половині 
дня дощ, температура повітря 
вночі 8-11, вдень 16-17 граду-
сів тепла. Схід сонця - 7.54, за-
хід - 18.09.

26 жовтня - хмарно, без опа-
дів, температура повітря вночі 
10-11, вдень 14-15 градусів тепла. 
Схід сонця - 7.55, захід - 18.07.

27 жовтня - ясно, без опадів, 

температура повітря вночі 7-10, 
вдень 18-19 градусів тепла. Схід 
сонця - 7.57, захід - 18.05.

28 жовтня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, температура 
повітря вночі 8-11, вдень 15-16 
градусів тепла. Схід сонця - 7.58, 
захід - 18.03.

29 жовтня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, температу-
ра повітря вночі 7-8, вдень 15-16 
градусів тепла. Схід сонця - 8.00, 
захід - 18.02.

Народний синоптик
23 жовтня - преподобного Амвросія Оптинського. 

Цього дня наші пращури спостерігали за місяцем - його 
роги передбачали погоду. Якщо роги на північ - незаба-
ром бути зимі й сніг ляже насухо. На південь - зими най-
ближчим часом чекати не варто і буде сльота до 4 лис-
топада. 25 жовтня - святих Прова, Тараха і Андроника. 
Треба спостерігати за зірками - саме таким чином пред-
ки «ворожили» про погоду і врожай. Яскраві зорі обіця-
ли мороз, тьмяні - відлигу, сильне мерехтіння зірок си-
німи відтінками - сніг і зміну погоди. А якщо зірки пала-
ли - бути вітрам і сухому року.
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У парку імені Т. Шевченка в Тернополі міститься 
ще один приклад «показухи», яка останнім 
часом стала нормою для нашого міста. Маю на 

увазі туалет, який відремонтували, мабуть, лише для 
того, аби показати гостям, як у нас турбуються про 
людей та культуру обслуговування. 

Днями ми з подругою прогулювалися у парку, милувалися 
його осінньою красою. Та раптом вона захотіла в туалет. Він був 
неподалік, тож вирушили в потрібному напрямку. Однак, обидва 
туалети – і чоловічий, і жіночий – виявилися зачиненими. 

Цікаво, для чого ж тоді у парку туалети, якщо туди  не потра-
пити? Можливо, вони розраховані лише на vip-персон? А що ро-
бити нам, простим людям? Ми ж не можемо скористатися кущи-
ками, на відміну від маленьких дітей або дорослих дядьків, які, 
не соромлячись, справляють свої потреби просто на очах у  ви-
падкових перехожих.

Сподіваємося, що влада зверне увагу на такі речі і не робити-
ме з себе посміховиська.

Віра ПАСЛАВСЬКА.

Після публікації у «Нашо-
му ДНІ» та інших ЗМІ відкри-
того листа депутата Терно-
пільської міської ради Петра 
Ландяка щодо можливої забу-
дови стадіону на вулиці Злу-
ки, на захист цієї спортивної 
споруди став віце-президент 
Федерації футболу України, 
голова Тернопільської облас-
ної федерації футболу Воло-
димир Мариновський. Він та-
кож через засоби масової ін-
формації звернувся до місь-
кого голови Сергія Надала та 
депутатів міської ради:

 «Шановний Сергію Віталійовичу! Тернопільська обласна фе-
дерація футболу просить вас зробити все можливе, щоб недопус-
тити забудову футбольного стадіону ВАТ «Текстерно» на вулиці 
Злуки. Також закликаємо всіх небайдужих до спорту та футболу 
зокрема висловити своє невдоволення та не дозволити вкрасти 
у спортивної громадськості міста і знищити стадіон.

 Знаючи ваше ставлення та підтримку футболу у місті і в 
області, просимо проявити мужність та справедливість і ста-
ти на захист інтересів спорту, адже в Тернополі, окрім міського 
стадіону, який є власністю комунального майна міста, та ста-
діону ДЮСШ у парку «Топільче», більше немає де тренуватися як 
професійним командам, так і дітям.

 Шановні депутати Тернопільської міської ради!
 Просимо вас на черговій сесії розглянути це питання і недо-

пустити знищення футбольного стадіону, а подумати про те, 
що й самі не будете мати де проводити футбольні турніри під 
егідою ваших політичних сил та партійних лідерів, адже незаба-
ром вибори!

 Подумайте про майбутнє своїх дітей та внуків! Вже на най-
ближчій сесії ви повинні прийняти рішення та виділити кошти 
на реанімацію футбольних стадіонів на вул. Злуки та біля гурто-
житків комбайнового заводу.

 Якщо цього не станеться, залишаємо за собою право підняти 
на акції протесту всіх спортсменів, футбольних вболівальників 
та любителів спорту».

До vip-туалету 
простим людям зась?

«Ні!» - забудові 
стадіону «Текстерно»

Знайти хорошого продавця, який 
добре знає все про товар,  не так 
легко. 

На ринку «Оріон» більшість працівників – 
від його заснування, тож мають вироблений 
підхід до кожного покупця. Поганого не пора-
дять.  

День народження відсвяткували разом із 
покупцями великою дружньою родиною. Голо-

вний організатор свята –  Анна Степанівна Пан-
чук (на фото вгорі ліворуч) вручила подяки та 
подарунки найкращим працівникам. Для гос-
тей проводили різноманітні конкурси, лотерея 
із  головним призом – плазмовим телевізором 
стала головною родзинкою свята. Також покуп-
ці отримали знижку на товари. 

Інна ДАНИЛКІВ.
Фото автора.

Ринок «Оріон» у Тер-
нополі відсвятку-
вав своє десятиліт-
тя. Ніщо не стоїть на 
місці, усе змінюєть-
ся. За цей час і ринок 
пережив чимало ре-
конструкцій. 

«ОРІОНУ» – десять років!

Як повідомила 
прес-служба 
Тернопільської 

обласної організації 
ВО «Свобода», вчора 
відбулося засідання 
Тернопільської обласної 
ТВК. У його роботі взяли 
участь 16 із 17-ти членів 
комісії. 

Серед десяти питань по-
рядку денного комісія розгля-
нула та підтримала проект по-
станови про введення в облас-
ну раду шістнадцятьох депу-
татів від ВО «Свобода», обра-
них за списком. За результата-

ми голосування цю постанову 
підтримали 14 членів комісії, 
двоє утрималося.

- Цим рішенням обласна 
територіальна виборча комі-
сія розблокувала роботу об-
ласної ради, – заявив голо-
ва обласної організації Всеу-
країнського об’єднання «Сво-
бода» Володимир Стаюра. 
– Кандидати-свободівці на-
були повноважень депутатів 
облради і, нарешті,  зможуть 
представляти інтереси грома-
ди, яка їх обрала, у найвищому 
законодавчому органі нашого 
краю.

Нагадаємо, що кандидати 
в депутати Тернопільської об-
ласної ради не могли набути 
повноважень у зв’язку з блоку-
ванням роботи ТВК представ-
никами Партії регіонів, Ком-
партії та «Народної партії». У 
свою чергу чинні депутати об-
ласної ради від фракції «Сво-
боди» не відвідували пленар-
них засідань, або ж не реєстру-
валися на них, і через відсут-
ність кворуму сесії не відбува-
лися. Відтак, наша область за-
лишається єдиною в Україні, 
яка вже 10 місяців живе за ми-
нулорічним бюджетом.

В обласній раді – довгоочікуване поповнення

Лікарі кажуть, стан здоров’я не 
погіршиться. Та й відіспатися 
нарешті вдасться...

26 жовтня, у ніч із суботи на неділю, 
Україна перейде на зимовий час. Стрілки го-
динників переведемо на годину назад, тобто 
спати будемо довше.

Перехід на зимовий та літній час в Укра-
їні запровадили у 1981 році для економії 
електроенергії. Відтоді й точаться диску-
сії, наскільки доцільно переводити стріл-
ки годинників. Противники такого рішен-
ня стверджують, що за вихідні (а годинни-
ки переводять в останню неділю жовтня та 
останню неділю березня) важко адаптува-
тися до нового часового поясу. Мовляв, про-
тягом наступного робочого тижня у люди-
ни  можуть виникати розлади сну. Організм 
може дати збій, що негативно впливає на 
імунну систему. 

Однак,  людина швидко звикає до будь-
яких змін, заспокоюють медики. І якщо веде 
здоровий спосіб життя, не курить, не п’є, бо-
ятися їй нічого.

З суботи – на зимовий час!

Якщо неповнолітній дитині потрібно 
отримати документ, що засвідчує 
реєстрацію у Державному реєстрі, 

це може зробити за неї  один з батьків. 
Для цього необхідно пред’явити свідоцтво про 

народження дитини та документ, що посвідчує 
особу одного з батьків. Якщо свідоцтво про наро-
дження дитини видане не українською мовою, то 
треба подати засвідчений у встановленому зако-
нодавством порядку його переклад українською 
мовою. 

Реєстраційний номер облікової картки видає 
територіальний орган Міндоходів протягом п’яти 
робочих днів із дня звернення такої особи до по-
даткової інспекції за місцем проживання.

Мешканці Тернополя і Тернопільського райо-
ну можуть отримати реєстраційний номер облі-
кової картки у центрі обслуговування платників 
податків об’єднаної ДПІ ГУ Міндоходів в області

 за адресою: вул. Білецька,1, ліве крило 
адмінбудинку ГУ Міндоходів в області, зал №1, 

вікно 17. Додаткова інформація 
за тел. 52-12-27, 15-07

Як отримати ідентифікаційний 
номер для дитини
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Повністю втративши у дорослому 
віці зір, він продовжує активно жити. 
Сьогодні Ігор, екстремал за покликан-
ням і  майбутній юрист за фахом, навча-
ється вже на третьому курсі Тернопіль-
ського національного економічного 
університету. А недавно взяв участь у 
зйомках реаліті-шоу «Мільйонер. Жит-
тя спочатку», у якому познайомився з 
київським бізнесменом, якого без гро-
шей і зв’язків відправили в рідне місто 
Ігоря – Кременець. Після програми під-– Кременець. Після програми під-
приємець подарував йому сучасну тех-
ніку, що допомагає незрячим повно-
цінно жити. Пенсії з інвалідності, яку 
отримує Ігор, не вистачає і на ліки.

Готувати їсти вчився наосліп 
– Я хворію на цукровий діабет, – роз-

повідає чоловік. – Неякісний інсулін у 
поєднанні з фізичними навантаження-
ми став причиною того, що на сітків-
ці ока потріскали судини. Довгий час я 
«кочував» лікарнями Кременця, Одеси. 
На жаль, все закінчилося невдалою опе-
рацією, після якої повністю втратив зір.

Ігорю тоді було 22 роки. Він устиг 
вивчитися на столяра в місцевому ПТУ 
і заочно закінчити чотири курси педу-
ніверситету. На першу сесію випускно-
го курсу  приїхати вже не зміг. 

– Здавалося, життя закінчилося, – 
продовжує Ігор. – Не уявляв, як зможу 
далі вчитися чи взагалі щось робити, 
хоча мене переконували, що незрячим 
багато під силу. Та з часом стало нуд-
но сидіти вдома. У Кременецьке това-
риство сліпих приїжджав з обласного 
центру незрячий педагог Іван Колосов-
ський. Ми збиралися щонеділі, вивчали 
шрифт Брайля. На той час я вже не був 
безпорадним і в побуті: вагонку приби-
вав, виконував демонтажні роботи, міг 
приготувати їсти. 

Сесію склав на «відмінно»
Згодом Ігор потрапив до Тернопо-

ля, у школу для сліпих і слабозорих, на 
комп’ютерні курси. Дізнався, що є спе-ютерні курси. Дізнався, що є спе-ні курси. Дізнався, що є спе-. Дізнався, що є спе-Дізнався, що є спе-
ціальні програми, які озвучують кожен 

крок на комп’ютері, мобільно-ютері, мобільно-, мобільно-
му телефоні, зчитують текст із 
книжок. 

– Я чув, що деякі незрячі на-
віть вчаться у вишах, і вирішив 
спробувати й собі, – розпові-
дає Ігор. – Мріяв про юридич-
ну освіту, але не знав навіть, з 
чого почати. Мене підтрима-
ли у школі. Вчителі допомо-
гли підготуватися до вступу, а 
завідуюча, Ганна Богатирьова, 
написала клопотання в Мінос-
віти, щоб надали безкоштовне 
місце у виші. 

Таке погодження прийшло, 
і для Ігоря почалося нове жит-
тя. Спершу на заняття в уні-
верситеті його супроводжува-
ли рідні та близькі, тепер допомагають 
одногрупники. Лекції незрячий запи-
сує на диктофон. Засвоювати величез-
ний обсяг інформації допомагає хоро-
ша пам’ять і бажання довести, що може 
вчитися не гірше за інших. З гордістю 
Ігор розповідає, що першу сесію цього 
навчального року склав на «відмінно».

Запросили у програму
 з мільйонером 

Взимку Ігореві зателефонували з 
телеканалу «1+1» і запросили на зйом-
ки програми «Мільйонер. Життя спо-
чатку». Головний герой випуску – міль-
йонер Артур Мхіторян – мав прожити 
тиждень у Кременці на 200 гривень. 
Розкішні апартаменти він змінив на 
студентський гуртожиток, а замість ке-
рівництва власною будівельною фір-
мою працював адміністратором у міс-
цевому ресторані. Саме тут, під час зйо-
мок одного з епізодів, Ігор і познайо-
мився з багатієм. 

За задумом, кременчанин відпочи-
вав у закладі, та відпочинок зіпсували 
нетверезі молодики. Артур намагав-
ся вирішити цю проблему й допомогти 
незрячому. 

– Мені сказали, що він не знає, що 
все це підлаштовано. Я й сам не здога-
дувався, що маю справу з мільйонером. 
Тому коли після програми він приїхав 
до мене і запитав, чим може допомог-
ти, у мене був шок, – згадує Ігор. 

За два місяці вони знову зустріли-
ся. Хоч незрячий попросив лише нет-
бук для навчання, Мхіторян привіз 
йому спеціальний сканер, тактильний 
дисплей Брайля, озвучені тонометр, 

глюкометр та ваги. 
А ближче до випуску 
програми, яку показа-
ли наприкінці верес-
ня, надіслав ще й доро-
гі ліки на велику суму, 
які незрячий на свою 
пенсію дозволити собі 
не може. 

Перед стрибком 
страх пропав 

- Мене зачепила не 
його історія, а він сам, 
– каже Мхіторян у про-
грамі про Ігоря Логви-Ігоря Логви-
нюка. – Мене зачепила 
його позиція у житті.

Справді, волі та 
силі духу в Ігоря мо-
жуть повчитися ба-
гато цілком здоро-

вих людей. І коли влітку йому запро-
понували стрибнути з парашутом біля 
кримського селища Коктебель, чоло-
вік не роздумуючи погодився. Рекорд-
ний стрибок у «Небі для вільних» (так 
назвали акцію) приурочили до Дня не-
залежності України.

Літак піднявся на висоту 400 ме-
трів, і кременчанин з іншими незря-
чими українцями самотужки зробили 
крок у прірву, яку не бачать. Приземля-
лися на воду. Опускатися на землю слі-
пим небезпечно, бо неможливо підго-
туватися до приземлення. Внизу чер-
гував катер, який мав підібрати пара-
шутистів. На землі незрячих зустріли 
оплесками, як справжніх героїв.

– Перед стрибком було стільки енер-
гії, що мене аж «розпирало», – усміха-
ється Ігор. – Коли підійшов до дверей, 
відчув потік повітря. Страх кудись про-
пав. А потім зрозумів, що вже лечу. 

Організувала акцію Всеукраїнська 
профспілка працездатних інвалідів. 
Суспільство і досі упереджено ставить-
ся до таких людей. Тому стрибки з па-
рашутом, на які наважився б і не кожен 
здоровий, показали, що люди з фізич-
ними вадами здатні досягати висот.
«Не зациклюватися на проблемах»

Від рекордного стрибка пройшло 
небагато часу, але Ігор Логвинюк уже 
міркує про наступні досягнення. Якщо 
буде нагода ще раз стрибнути з пара-
шутом, то, зауважує, обов’язково зро-язково зро-
бить це. 

А тим часом чоловік відвідує занят-
тя в університеті й мріє уже про те, що, 
отримавши диплом, зможе працювати 
за фахом. Хоча знає: в Україні людям з 
вадами здоров’я зробити це непросто. 

–  Це проблема не лише незрячих, 
а й усіх, хто страждає на різні недуги – 
церебральний параліч, глухоту... У роз-
винених європейських країнах такі, як 
я, мають більше можливостей реалізу-
вати себе. Допомоги від держави їм ви-
стачає не лише на ліки, а й на розвиток, 
подорожі. Вони не замкнені в чотирьох 
стінах, бо для них пристосовані вули-
ці, громадський транспорт. У нас навіть 
путівку в санаторій отримати непро-
сто, – ділиться наболілим Ігор. 

Долати нелегкі сходинки життя, та 
ще й у повній темряві, чоловікові допо-
магає оптимізм і віра в себе. 

– Якщо нам дане життя, його слід 
прожити достойно, – каже він. – Навко-
ло стільки цікавого. Треба просто помі-стільки цікавого. Треба просто помі-. Треба просто помі- Треба просто помі-
чати це, отримувати душевну насолоду, 
а не зациклюватися на проблемах.

Антоніна БРИК.

В Україні – 50 тисяч, на Тернопіллі – 2,5 тисячі

Щороку 15 жовтня вони 
відзначають Міжнародний 
день білої тростини. 

Ця спеціальна палиця слугує не тільки сим-
волом тих, які втратили зір. Вона також обе-
рігає їх від небезпек і дозволяє орієнтуватися 
у просторі. 

Незрячі мешканці Тернопілля у цей 
день традиційно збираються там, де їх за-
вжди чекають, – у культурно-мистецькому 
центрі «Дозвілля». Він діє при навчально-
консультаційному пункті міжобласної 
спецшколи для сліпих та слабозорих. Розта-
шований за Тернополем, на вулиці академіка 

Студинського, 13 у Березовиці. 
І цього разу тут зібралися десятки людей, 

які пізнають світ на дотик. Ділилися своїми ра-
дощами та смутком, декламували вірші, вико-
нували пісні. 

На жаль, як зауважила завідувач пункту 
Ганна Богатирьова, дуже часто її підопічні за-
лишаються сам на сам зі своїми проблемами. 
Бракує коштів для найнеобхіднішого – доще-
чок і книжок зі шрифтом Брайля, завдяки яким 
незрячі та слабозорі вчаться читати й писати.

Тож завдання цього дня – нагадати суспіль-
ству про тих, хто не бачить всіх фарб навколиш-
нього світу. Вони потребують нашої участі.

Стільки незрячих людей поряд з нами 
не бачать сонця і неба, рідних і близьких. 

я довів це власним прикладом»
«Незрячий може навіть стрибнути з парашутом – 

Мешканець 
Тернопільщини 

з іншими 
відчайдухами 

встановив 
надзвичайний 

рекорд!

Цього року восьмеро незрячих з різних куточків нашої 
держави підкорили небо. У Криму поблизу Коктебеля 
вони самостійно, без інструктора, стрибнули з 

парашутами у відкрите море. Команду записали до Книги 
рекордів України. Документи також надіслали до Нью-Йорка, в 
редакцію Гіннессівської книги. Серед сміливців був мешканець 
Тернопільщини Ігор Логвинюк. 

Ігор  ЛОГВИНЮК  з  командою  екстремалів
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Отець Іван не раз відвідував місцеві суботні дискотеки, 
де збиралася парафіяльна молодь та їхні друзі з навколиш-
ніх сіл. Хлопці та дівчата під час вечірньої забави зупиняли-
ся для молитви, слухали короткі духовні настанови, а вже на-
ступного дня чисельно збиралися в церкві на службу Божу.

Молодь з цікавістю сприйняла таку ініціативу священика. 
Отець Іван застерігає їх від шкідливих звичок – тютюнопа-
ління, алкоголю, а ще зичить знайти свою половинку.

У Кальному батьки не бояться відпускати дітей на диско-
теку, адже ті – під наглядом священика. Самі ж хлопці та ді-
вчата зізнаються: коли отець у клубі, їм і на думку не спаде 
перехилити чарку чи закурити цигарку. 

З юними парафінами отець Іван і в боулінг може пограти. 

Це допомагає згуртувати дітей і відволікти від вулиці. 
Запровадити таку незвичну практику священик вирішив, 

коли побачив, як мало в церкві молоді. Тепер в храмі так само 
багато юнаків і дівчат, як і в клубі. А ще вони йдуть до свяще-
ника за порадою.

Своїм досвідом отець Іван охоче ділиться з іншими свя-
щеннослужителями. Приміром, як розповіли у Тернопільсько-
Зборівській архиєпархії УГКЦ, недавно він прочитав настано-
ви тернопільським семінаристам. За словами священика, сьо-
годні дуже важливо влаштовувати масові цікаві заходи –  виста-
ви, хресні ходи чи навіть дискотеки, аби навернути молодь до 
церкви.

Ольга КУШНІРУК.

Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ6 nday.te.ua Життя

Конкурс краси нового формату 
Fly Models Ternopil днями 
відбувся у нашому місті. З нагоди 

цього дійства в Тернопіль завітали 
Ольга Фреймут та Сергій Притула. 
Зіркові ведучі стали окрасою свята і 
розважали публіку вдалими жартами. 

За перемогу змагалися 16 красунь віком 16-
23 роки. Їх відібрали із близько півсотні терно-
полянок. 

– Fly Models Ternopil – це конкурс краси 
нового формату, – розповідає одна з органі-
заторок дійства Анастасія Шеремета. – Впро-
довж місяця дівчата не лише навчалися хо-
реографії та дефіле, а й розвивали свій вну-
трішній світ. Вони пройшли майстер-класи у 
фотографа, психолога, візажиста, навчилися 
виготовляти прикраси та відвідали дитячий 
притулок. 

Упродовж дійства дівчата чотири рази ви-
ходили на сцену: у футболках з емблемою кон-
курсу, у формі футбольної збірної України, у ку-
пальниках Victoria’s Secret та вечірніх сукнях. 

Корону переможниці отримала вісімнадця-
тирічна студентка Тернопільського національ-
ного економічного університету Лідія Калаур. 
Вона підписала контракт із київським агент-

ством моделей Inter Models та отримала у по-
дарунок поїздку у Венецію. Першою віце-міс Fly 
Models Ternopil-2013 обрали Тетяну Соколову, 
яку нагородили такою ж путівкою. Натомість 
друга віце-міс Ірина Режицька та «Міс глядаць-
ких симпатій» Ірина Пелех поїдуть у Батумі. 

Fly Models Ternopil стали цікавою світською 
подією в житті нашого міста. Окрім традицій-
них дефіле дівчат, глядачів потішили своїми ви-
ступами фіналіст «Голосу країни» Тарас Мель-
ник, команда КВК «VIP Тернопіль», а також тан-
цювальні колективи «Рожева пантера» і «Тан-
го». 

Юля ТИМКІВ.

На Зборівщині 
священик ходить 

на дискотеки

«Якщо молодь не хоче іти до церкви молити-
ся, тоді я йду до неї на дискотеку», - каже отець 
Іван Гавдяк, парох сіл Кальне та Розгадів на Збо-
рівщині. Він відомий своїми оригінальними ме-
тодами привернення вірян до храму.

Найгарнішу тернополянку 
обирали по-новому

Дівчина - родом з Тернопілля - з Чорткова. Тут живе її най-
ближча родина. Соломія ж приїхала до США недавно. Готується 
стати студенткою одного з чиказьких коледжів - мріє отримати 
медичну і юридичну освіту. 

Рішення щодо титулу найкращої українки ухвалило поважне 
журі з дванадцяти осіб, зокрема, «Міс Чикаго-2013» («Міс Амери-
ка») Саванна Тігарден, зіркова телеведуча каналу «NBC Chicago» 
Наталі Мартінез, українка Іванна Річардсон - друга «Віце-міс Чи-
каго-1962». За результатами суддійського голосування, Соло-
мія Крунь стала подвійною переможницею, отримавши одно-
часно два титули: «Міс українське Чикаго» і «Міс українска діа-
спора-2013». Але корону найгарнішої українки Чикаго Соломія 
вирішила подарувати іншій конкурсантці - Анастасії Радюши-
ній, яка мешкає у цьому місті. Соломія вразила журі граційністю, 
елегантністю, мистецтвом танцю. 

Фіналістки конкурсу отримали діамантові прикраси, а голо-
вним подарунком для переможниці став авіаквиток для подоро-
жі в Україну. 

Конкурс «Міс українська діаспора» вже втретє відбувається 
в Чикаго, організатором якого є найбільший незалежний інфор-
маційний ресурс в діаспорі - «Медіа-портал VIDIA». 

«Міс українська діаспора» 
родом з Чорткова

Минулої неділі у Чикаго, у фіналі конкурсу 
«Міс українська діаспора-2013», за титул 
найгарнішої змагалися вісімнадцять 

красунь українського походження з багатьох 
штатів США. Корону і титул «Міс…» здобула 
Соломія Крунь. 

У зв’язку з боргами 
за теплопостачання 
канікули 

тернопільським школярам 
продовжать. На відпочинок 
діти підуть 22 грудня, тобто 
на тиждень швидше, ніж 
збиралися. Цю пропозицію 
розглянули на шкільних 
нарадах і підтримали.

- Нам до кінця року не вистачає 
на енергоносії 6 млн. 100 тис. грн. 
на всю галузь освіти. Зважаючи на 
те, що ми ще з першого жовтня, тоб-
то швидше почали опалювальний 
сезон, знадобиться ще 2 мільйони 
гривень, – цитує начальника управ-
ління освіти Тернопільської місь-
кої ради Ольгу Похиляк видання «За 
Збручем».

П’ять днів дітям і вчителям до-
ведеться відпрацьовувати. Три від-
працюють шляхом ущільнення про-
грами протягом листопада і груд-
ня, 2 дні будуть відпрацьовані субо-
тами. Зважаючи на те, що наступно-
го тижня канікули осінні, то вчити-
ся будуть 26 листопада та 21 грудня.

Перед канікулами – 
навчальні суботи

Через борги

Іван ГАВДЯК (зліва)
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Різноманітні просвітницькі заходи, 
кажуть медики, вкрай потрібні. Адже 
рак молочної залози лікується, голо-
вне – вчасно виявити недугу.

На жаль, у попередні роки саме ця 
хвороба займала перше місце в струк-
турі смертності серед злоякісних но-
воутворень українських жінок. Багато 
з них приходять до лікарів, коли неду-
га вже у занедбаному стані. За даними 
Національного канцер-реєстру Украї-
ни, за 20 останніх років захворюваність 
на рак молочної залози зросла майже 
вдвічі. Аналогічна тенденція – і в по-
казниках смертності. 

Здійснювати профілактичні огля-
ди повинні лікарі-гінекологи жіночих 
консультацій, а також акушерки огля-

дових кабінетів поліклінік. Однак,  як 
зазначають фахівці  Національного ін-
ституту раку, в цілому по країні ефек-
тивність профоглядів залишається 
низькою. Тож дуже важливо, щоб жін-
ка сама регулярно обстежувала молоч-
ні залози.

Робити це слід раз у місяць в перший 
тиждень після менструації, коли залози 
не збільшені та не напружені. Так можна  
визначити, чи відбулися будь-які зміни 
в грудях і в разі необхідності пройти об-
стеження в медичному закладі. 

Тож як перевірити, чи немає пухлин 
або кісти?  Їх виявляють у вигляді по-
товщення у грудях ближче до облас-
ті пахви. Найчастіше вони безболісні. 
Навіть якщо жінка знайшла щось роз-

міром у невелику зернинку, не можна 
цього ігнорувати. 

Також потрібно звернути увагу на 
зміни у шкірі на грудях. Це може бути 
набряк, почервоніння (особливо якщо 
жінка не перебувала на сонці). Має на-
сторожити, якщо шкіра на грудях лу-
щиться, стає жорсткою через ямки та 
виразки. Проконсультуватися з фахів-
цем слід і тоді, якщо змінилися форма 
чи розмір грудей, виникли зміни у со-
сках чи ареолі. Не можна ігнорувати 
біль у молочних залозах – це теж може 
бути симптомом раку. 

Вчасне обстеження є найважливі-
шим кроком до зниження захворюва-
ності на рак молочної залози. І все ж, 
третина хворих починають лікування 

на пізній стадії. Головною при-
чиною цього в понад половини 
жінок була відсутність онкопро-
фоглядів більше двох років. 60% 
визначали у себе пухлину, але до 
лікаря не зверталися. У 14% ви-
падків, з точки зору дослідни-
ків, фахівці загальної лікуваль-
ної мережі недостатньо працю-
вали з пацієнтками, у яких вже 
була виявлена пухлина та які 
відмовилися від подальшого об-
стеження і звернулися по допо-
могу тоді, коли пухлина була за-
недбаною. 

У 18% пацієнток гінеколо-
ги при огляді недугу не виявля-
ли. А за 8-12 місяців у цих жінок 
уже діагностували пізню стадію 

захворювання. Куди ж звернутися, аби 
отримати фахову консультацію? Спеці-
алізовану медичну допомогу хворим на 
рак молочної залози надають в Терно-
пільському обласному онкологічному 
диспансері. Мамографічне (рентгено-
логічне) обстеження проводять жінкам 
після 40 років, якщо є відповідні скар-
ги чи виявлена патологія. Після 50 ро-
ків мамографічне обстеження бажано 
робити раз у два  роки. 

А взагалі, жінкам після 30 років ре-
комендують один раз на рік звертатися 
до онколога, який детально обстежить 
і дасть кваліфіковані поради.

Любов САМБОР, 
обласний онкогінеколог.

Рак лікується. 
Головне – не втратити час

Пильнуйтеся, жінки!

20 жовтня в нашій державі 
відзначили Міжнародний день 
боротьби з раком молочної 

залози. У світі щороку реєструть понад 
650 тисяч випадків цього захворювання. В 
Україні – більше 16 тисяч. На Тернопільщині 
ситуація теж невтішна: рак молочної залози 
щороку виявляють у 300 жінок. 

Дев’ятисил – 
для бадьорості

Аби подолати поши-
рене в наші дні явище 
хронічної втоми, можна 
застосовувати такий за-
сіб. Потрібно 100 г коре-
ня дев’ятисилу, 0,5 л ко-
ньяку, 30 мл 20% насто-
янки прополісу, 50 мл 
соку алое, 100 г квітко-
вого меду. Дев’ятисил 
настояти на горілці 
впродовж 10 днів, про-
цідити, додати коньяк, 
прополіс, мед, алое. Пити вранці по               
20 мл. Курс лікування – тривалий.

Cало на п’яти
Шкіра на ступнях з роками стає до-

сить сухою, тріскається. Можна зроби-
ти мазь з будь-якого жиру та моркви, 
яка матиме ранозагоювальні власти-
вості. Отож розтоплюємо, наприклад, 
свинячий або курячий жир, зливає-
мо у баночку. Цю баночку опускаємо 
у водяну баню і додаємо туди натерту 
дрібно моркву. Потримайте так, поки 
жир не набуде помаранчевого відтін-
ку. Намащуйте ступні ніг на ніч щоден-
но. А для підсилення ефекту одягайте 
на ноги целофанові пакети. Незабаром 
шкіра погладшає, тріщинки зникнуть.

Якщо ви надто худі
Найпопулярніший народний ре-

цепт з використанням пива допома-
гає у разі хворобливої худоби: у склян-
ці пива розмішують 2 ст. ложки смета-
ни і п’ють такий коктейль щодня.

Чай «Спокій»
Нерідко ми відчуваємо певний не-

спокій, тривогу навіть без видимих 
причин. Допомогти собі можна, приго-
тувавши заспокійливий чай. Взяти по-
рівну подрібненого кореня валеріани, 

трави собачої кропиви, насіння кропу 
та кмину. Дві столові ложки цієї сумі-
ші залити 1,5 склянки окропу, настоя-
ти 30 хвилин, процідити. Пити по пів-
склянки перед їдою тричі на день.

Уповільнить старіння
Якщо у людини з’являються пе-

редчасні ознаки старіння, слабкість, 
запаморочення, болі в голові та сер-
ці, то найкращий засіб оздоровити-
ся, омолодитися, набратися сили – на-
стоянка кореня женьшеню. Готується 
вона так: столову ложку подрібнено-
го кореня або невеликий його шмато-
чок заливають половиною літра добре 
очищеної горілки. Вже через день тре-
ба вживати настоянку, щоб організм 
поступово звикав до сильної концен-
трації женьшеню. Пити по одній сто-
ловій ложці тричі на день до їди. Коли 
настоянки залишиться зовсім мало, 
до пляшки знову долити порцію го-
рілки. Так можна повторювати двічі, а 
то й тричі. Вже через тиждень-другий 
ви відчуєте, що тіло наливається мо-
лодечою силою, зникають млявість, 
байдужість до життя, різні болі, які до-
шкуляли. Курс лікування – 3-6 місяців 
в осінньо-зимовий період. Навесні та 
влітку вживати не можна.

Фітотерапевти 
називають 
обліпиху 

малахітовою 
шкатулкою вітамінів. 

Вітаміну С тут стільки, 
скільки в чорній смороди-
ні, але з обліпихи він засво-
юється краще, а каротину 
значно більше, ніж у моркві 
чи соку з неї, до них ще тре-
ба додавати олію, а тут її до-
статньо. Дуже добре допо-
магає в боротьбі з простуд-
ними та інфекційними хво-
робами провітамін А (каро-
тин). Вітамін Е в обліписі пе-
решкоджає старінню орга-
нізму, вона корисна у профі-
лактиці та лікуванні атеро-
склерозу та вікових змін у 
літніх людей. Вітамін К запо-
бігає внутрішнім кровови-
ливам. Вітаміни В2, В6 необ-
хідні для нормальної роботи 
шлунково-кишкового трак-
ту. Також обліпиху викорис-
товують для покращення 
потенції.

Збирають достиглі плоди 
обліпихи зазвичай після пер-
ших заморозків. Їх консерву-
ють з цукром, готують з них 
соки, варення, узвари. У за-
мороженому і перетертому 
вигляді обліпиха не втрачає 
свого вітамінного багатства 

аж до весни. 
У її листі ще більше ко-

рисних речовин, ніж у яго-
дах. Його можна засушити. 
Зберігають листя впродовж 
двох років у закритій бан-
ці. Сухі чи свіжі листки зава-
рюють, як чай. Його корис-
но пити вранці як тонізую-
чий і вітамінізований засіб. 
З маси, яка залишилася піс-
ля чаю, можна робити при-
мочки при суглобному рев-
матизмі і подагрі. 

Фармацевтична промис-
ловість із насіння ягід об-
ліпихи випускає обліпихо-
ву олію. Дехто готує її само-
тужки. З просушених ягід 
слід відтиснути сік (якщо 
нема соковижималки – роз-
терти в дерев’яній ступці 
та пропустити через мар-
лю). Сік перелити в не дуже 
глибоку скляну ємність і по-
ставити в темне місце на 
добу. На поверхні утворить-
ся олія, яка буде відрізняти-
ся більш світлим кольором і 
маслянистою консистенці-
єю. Залишається тільки зі-
брати її в слоїк зі щільною 
пробкою. Зберігати в холо-
дильнику.

Обліпихова олія спри-
яє загоєнню ран, виразок, 
ерозій. Нею полощуть гор-

ло, вживають всередину при 
ускладненнях аденовірусних 
інфекцій.

При ерозії шийки матки 
тампонами, змоченими об-
ліпиховою олією, змащують 
проблемні ділянки щоденно 
впродовж 10-15 діб.

Обліпихову олію застосо-
вують для лікування виразко-
вої хвороби шлунка та дванад-
цятипалої кишки. Вживають 
по 1 чайній ложці двічі-тричі 
на добу за 30 хв. до їди.

Використовують її для 
інгаляцій при хронічних за-
пальних процесах верхніх 
дихальних шляхів. На курс 
лікування призначають 7-10 
процедур. 

Ягоди та сік обліпихи – 
один з найкращих засобів 
профілактики і лікування 
авітамінозів. Плоди обіпихи у 
замороженому вигляді мож-
на зберігати до весни. Яго-
ди можна консервувати із цу-
кром у пропорції 1:1.

При шлункових захво-
рюваннях п’ють відвар облі-
пихових ягід: 3 столові лож-
ки ягід заливають 0,5 л гаря-
чої води, кип’ятять 10 хв. на 
малому вогні і проціджують. 
П’ють як чай по 2-3 склянки 
на день.

При лікуванні розладів 
шлунково-кишкового трак-
ту, при проносах вживають 
відвар з листя і гілок обліпи-
хи. Заливають столову ложку 
подрібненої сировини склян-
кою холодної води, доводять 
до кипіння, кип’ятять 5 хв. 
на малому вогні, настоюють 
30 хв. і проціджують. Випи-
вають за один прийом, за не-
обхідності лікування повто-
рюють.

ЗОЛОТО ОБЛІПИХИ Цілющі краплини 
народної медицини КОРИСНІ ПОРАДИ

Пропонуємо цікаві рецепти для подолання 
хронічної втоми, неспокою, безсоння...



№20/23 жовтня 2013 року

Запальні мотиви, жваві танці, вір-
туозна гра на скрипочках і віолонче-
лях. Так у сільському будинку культу-
ри, двічі у тиждень, проходять репети-
ції гордості села – дитячого художньо-
го фольклорно-обрядового гурту «Ро-
манівський обертас». Місцеві хлопці 
та дівчатка навіть у школі почали кра-
ще вчитися, щоб їх відпускали на «му-
зику».

– Нині в багатьох селах таланови-
тим дітям нема де займатися. Тому в 
Романівці пишаються своїм колекти-
вом. Мої дві внучки з радістю ходять на 
репетиції, і ми  задоволені, адже бачи-
мо їхні успіхи, – розповідає Галина Сло-
та, бабуся юних артисток Марічки та 
Ані.

«Романівський обертас» створив 
два роки тому  справжній ентузіаст, за-
служений працівник культури України 
Михайло Полюга. Спершу дорослі не ві-
рили, що їхні син чи донька виступати-
муть на сцені. Талановитий вчитель до-
вів: головне – займатися з дітьми. «Ро-
манівський обертас» уже побував на 
багатьох концертах і урочистостях не 
лише Тернопілля, а й різних куточків 
України, має запрошення за кордон.

–  Учасники колективу грають на 
різних музичних інструментах. Зокре-
ма й народних – магільниці, ложках, ко-
зобасі.  Я самотужки навчився грати на 
них, а тоді навчив і дітей. Тому ми за-
вжди маємо чим здивувати публіку,  – 
каже художній керівник.

Займаються в колективі діти різно-
го віку: від зовсім маленьких до стар-

ших школярів. Співають народні пісні, 
зокрема й ті, що виконували їхні пра-
бабусі, відтворюють обрядові сценки. 
Для однієї довелося залучати ще одну 
«артистку» – чорну курку, яка вже й на 
гастролях побувала.

Радіючи талантам дітей, дорос-
лі згадали і про свої. І невдовзі, під ке-
рівництвом Михайла Полюги, концерт-
мейстера Оксани Сень відродили жіно-
чий вокальний ансамбль «Романчани». 
Після роботи, відклавши на вечір вічну 

сільську роботу, вони теж поспішають 
на репетиції. Більшість із цих жінок, 
які співають так злагоджено, ніколи не 
вчили нотної грамоти, працюють вчи-
телями, бухгалтерами, продавцями... 

– По телевізору – одні розважальні 
шоу, для культурного відпочинку в селі 
не так багато варіантів, –  зауважує вчи-
телька Марія Романишин. – А репетиції 
хору – це ще й гарна нагода зустрітися, 
поспілкуватися.

Голова села Галина Петріченко всі-
ляко підтримує і юних, 
і дорослих артистів. З 
гордістю розповідає про 
інші досягнення Рома-
нівки. У дитячому са-
дочку «Сонечко», який 
очолює Леся Гайдук, те-
пло та затишно, для ма-
лечі купили нові меблі, 
іграшки. Відремонтува-
ли і приміщення ФАПу, у 

якому пацієнтів приязно зу-
стрічає завідуюча Уляна Ці-
дило.

Утім, багато чого вдало-
ся зробити саме завдяки під-
тримці голови Тернопіль-
ської районної ради, уро-
дженця Романівки Василя 
Дідуха.   

Справжня «родзинка» 
села – місцева бібліотека. Її 
завідуюча Галина Пласко-
ніс вже стала у Романівці ле-
гендою, адже видає книжки 
більше півстоліття! На ро-
боту, зізнається жінка, вона 
приходить, як додому.

– Я працюю бібліотека-
рем 55 років, – каже Галина 
Миколаївна. – Неправда, що 
люди перестали читати. За-
вжди були і будуть ті, що лю-
били книжки. Чоловіки час-
то беруть щось почитати про 
війну, жінки останнім часом 
цікавляться посібниками з 
рукоділля.

На невелику Романівку, в 
якій мешкає 460 людей, чи-
тачів – аж 350. Пишаються 
тут і довгожителями. 93-річ-
на Стефанія Козак у свої по-
важні роки ще вишила руш-
ник для церкви. Храму, в яко-
му моляться мешканці села, 
теж вже багато літ. Навіть 

стіни тут дихають історією... 
– Церкву почали будувати в 1884 

році, а закінчили у 1901-му, – каже Гали-
на Дідух, бухгалтер сільської ради. – Ба-
буся розповідала, що колись в селі був 
дерев’яний храм. А коли почали зводи-
ти новий, кожен господар мав привез-
ти для нього фіру тесаного каменю. 

Тісно переплелися в Романівці різні 
епохи. Багатьох людей радянська вла-
да вивезла у Сибір. Шанують тут своїх, 
українських, героїв. Місцевий священик 
Тарас Рогач був ініціатором споруджен-
ня пам’ятника Степану Бандері. На його 
прохання відгукнувся заступник голо-
ви Тернопільської районної ради, депу-
тат від ВО «Свобода» Роман Наконеч-
ний. Разом з побратимами вони звели 
пам’ятник, де тепер збираються меш-
канці села у національні свята. 

Антоніна БРИК.
Фото Андрія БРИКА.

КультураНаш ДЕНЬНаш ДЕНЬ8 nday.te.ua

щоб  їх  відпускали  на  «музику»

Навіть діти у школі краще вчаться, 

Михайло Полюга висловлює щиру вдячність за підтримку 
талановитих дітей голові Тернопільської райради Василю Ді-
духу, благодійному фонду « Батьківський край» агрохолдингу 
«Мрія», генеральному директору ПАП «Агропродсервіс» Івану 
Чайківському, ПП «Гриник», ТОВ «СТБ», дизайн-бюро «PRO100 
Меблі» (директор В. Комащук). 

Романівка – мальовниче село у Тернопільському райо-
ні. Розташоване воно на березі колись повноводної річ-
ки Качави. На перший погляд село нічим не відрізняєтсья 
від інших в околиці: такі ж гарні краєвиди, привітні люди. 
І проблеми такі ж, як в усіх. Утім, воно по-своєму унікальне. 
Нині Романівка живе творчістю: музикою, співами та на-
родним мистецтвом.

«Романівський  обертас»

Леся  ГАЙДУК  і  Галина  ПЕТРІЧЕНКО

Галина  ПЛАСКОНІС

Ансамбель  «Романчани»
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У Лондоні оштрафували 
Хілларі Клінтон

У Британії закони для всіх одна-
кові: колишнього держсекретаря 
Сполучених Штатів Хілларі Клінтон 
оштрафували за неправильну пар-
ковку у Лондоні. Штраф у 80 фунтів 
стерлінгів виписали водієві відомої 
американки, повідомляє британське 
видання «Телеграф». Сама ж Клінтон у 
цей час отримувала нагороду «за сут-
тєвий внесок у міжнародну диплома-
тію» Королівського інституту міжна-
родних відносин. Якщо Хілларі Клін-
тон вирішить погасити штраф протя-
гом двох тижнів, то платити доведеть-
ся вдвічі менше, зазначають британ-
ські журналісти.
Китайське подружжя про-

дало дитину заради iPhone 
Шанхайська прокуратура поча-

ла розслідування стосовно подруж-
жя, яке продало свою дитину і ви-
тратило отримані гроші на iPhone. 
За версією слідства, безробітні чоловік 
і дружина ще до народження доньки 
опублікували в інтернеті оголошення 
щодо продажу дитини, пише «The Daily 
Telegraph». Батьки запропонували від-
дати новонароджену тому, хто запла-
тить найбільшу суму. Після пологів, які 
пройшли вдома, доньку передали «по-
купцеві». На рахунок подружжя надій-
шла значна сума грошей - приблизно 
$8,2 тисячі. На виручені кошти молоді 
батьки купили iPhone, дорогі кросівки, 
інші товари. Подружжя заперечує ко-
рисливі мотиви. Вони пояснили полі-
ції, що, мовляв, хотіли для своєї донь-
ки кращої долі. У них вже є двоє дітей, 
а третю забезпечити не змогли б. Торік 
17-річний китаєць продав свою нирку 
заради придбання iPhone та iPad. 

В Японії створили вино 
для… котів

Японцям тепер, щоб мати з ким 
випити, не потрібно кликати гос-
тей. Можна хильнути келих-другий 
вина разом… з котом. Як повідомляє 
«The Huffington post», в Японії почали 
продавати спеціальне вино для пух-
настих друзів. Виробник запевняє: ко-
тяче вино виготовлене з винограду 
і на смак нічим не відрізняється від 
того, яке п’ють люди. Утім, на відміну 
від господаря, кіт не матиме похміл-
ля вранці, оскільки його вино безалко-
гольне. Воно складається з виноград-
ного соку, м’яти і вітаміну С. Котяче 
вино продаватимуть у 180-грамових 
пляшках і обійдеться охочим напоїти 
ним домашнього улюбленця у чотири 
долари.

В Англії будинок можна 
купити за 1 фунт

Оригінальну стратегію віднов-
лення напівзруйнованих будинків 
вводять в практику у Британії. Там 
на продаж, за символічною ціною, ви-
ставили 20 будинків, які не використо-
вуються. Перша сім’я, що купила буди-

нок у Ліверпулі за ціною 1 фунт стер-
лінгів у рамках акції, проведеної місь-
кою радою, отримала ключі від нового 
житла з рук мера Джо Андерсона, пові-
домляє портал «Liverpool Echo». Також 
щасливим покупцем першого з будин-
ків став таксист Джайлау Мадде - ви-
ходець зі Шрі-Ланки, який живе у Лі-
верпулі вісім років. За оцінкою фахів-
ців, ремонт будинку обійдеться ново-
му власникові приблизно у 40 тисяч 
фунтів стерлінгів. Будинки, зведені у 
вікторіанському стилі, розташовані у 
районах Кенсінгтон, Гранбі та Піктон. 
Бажаючі їх придбати повинні переко-
нати владу, що здатні довести об’єкт 
до прийнятного стану і підписати уго-
ду, згідно з якою будуть мешкати там 
п’ять років без права протягом цього 
періоду здавати будинок в оренду. 

Ех, нашим би мажорам 
такі штрафи!

Водій зі Швеції отримав штраф у 
розмірі 94 тисячі євро за перевищен-
ня швидкості, повідомляє «Euromag». 
Шведський бізнесмен Андерс Віклоф 
їхав 77 км/год. замість дозволених у 
Фінляндії 50 км/год. Скандинавські 
країни штрафують автомобілістів за 
перевищення швидкості залежно від 
їх фінансового стану. «Я не заперечую 
своєї провини, але вважаю такий роз-
мір штрафу несправедливим. У Шве-
ції я б заплатив лише 420 євро», - зая-
вив потерпілий. Віклоф - власник хол-
дингової компанії у Швеції. Він є одним 
із найбільш впливових і багатих людей 
на Аланських островах - шведськомов-
ному регіоні Фінляндії. До слова, швей-
царські судді оштрафували багатого ав-
томобіліста на 210 тисячі євро за те, що 
він на «Ferrari» їхав селом зі швидкістю 
110 км/год. 

Найабсурдніші проекти 
Німеччини: за бюджетні 
гроші - мости для мишей

У Німеччині асоціація платників 
податків оприлюднила перелік най-
дивніших проектів, на які витрачає 
гроші уряд. Найгірше сплановані, сум-
нівні та просто абсурдні ініціативи уві-
йшли до так званої «Чорної книги». На-
приклад, у землі Баден-Вюрттемберг 
звели два мости для польових мишей, 
аби ті могли безпечно переходити до-
рогу. 
Податкова Італії виставила 

Дієго Марадоні рахунок 
на 39 млн. євро

Відомому футболісту Дієго Мара-
доні італійські податківці вистави-
ли рахунок на 39 мільйонів євро, по-
відомляють іноземні ЗМІ. Марадона 
поставив підпис, що отримав повідо-
млення, проте у податковій на сплату 
боргу майже не сподіваються. Така ве-
лика сума набігла тому, що у 1984-1991 
роках тодішній гравець «Наполі» пла-
тив занадто мало податків. І аж тепер 
порахували «правильніше». «Я не не-
платник податків, - заявив Дієго. - Я 
грав у футбол, а папери за мене підпи-
сували інші». 

Наша держава у списку 
країн, де є раби

Близько 30 мільйонів людей у сві-
ті перебувають у рабстві. Їх викорис-
товують як сексуальних рабів або для 
виконання важкої фізичної праці. Такі 
дані оприлюднені у доповіді «Global 
Slavery Index 2013». Автори досліджен-
ня представляють австралійську пра-
возахисну групу «Walk Free». Як зазна-
чається у документі, частина людей, які 
перебувають у рабстві, є жертвами бор-
гової кабали. Деякі вже народжені в раб-
стві. Майже половина рабів світу - в Ін-
дії. Загалом рабство зафіксоване у 162 
країнах. У Китаї таких людей майже три 
мільйони, в Пакистані - понад два міль-
йони, в Росії - більш півмільйона. Укра-
їна у згаданому списку опинилася на 
86-у місці. Правозахисники вважають, 
що в нашій країні у рабстві перебувають 
110-120 тисяч осіб.
Цукерками «made in China» 

можна клеїти шпалери 
Українські батьки руйнують 

здоров’я дітей, купуючи їм небезпечні 
китайські цукерки-«хробачки». Жур-
налісти програми «Територія обману» 
у результаті експерименту з’ясували: 
якщо розтопити на вогні кілька упако-
вок желейних китайських цукерок, то 
отриманим розчином можна поклеїти 
шпалери і навіть плитку. Яскраві цукер-
ки виготовлені не кондитерами, а хімі-
ками. Вони містять хімічні барвники й 
ароматизатори. Цукерки викликають у 
дітей діарею, гіперактивність і повільно 
руйнують нирки та печінку малечі. Аби 
підтвердити той факт, що китайські цу-
керки виготовляють з ненатуральних 
речовин, їх, разом із звичайним цукро-
вим льодяником, понесли на перевірку 
до бджіл. Комахи одразу розпізнали на-
туральні солодощі й почали повзати по 
льодянику. Китайські ж цукерки бджо-
ли повністю проігнорували.

Уже вивели в офшори 
33 млрд. гривень

Обсяг коштів, виведених із Укра-
їни з-під оподаткування в країни з 
низькими податковими ставками, з 
початку цього року склав 33 мільяр-
ди гривень, повідомив міністр до-
ходів і зборів Олександр Клименко. 
Тому, підкреслив він, Україна зацікав-
лена у своїй участі в глобальних струк-
турах, у тому числі Європейського со-
юзу, протидіючих розмиванню бази 
оподаткування. До слова, з 1 верес-
ня в Україні набув чинності закон про 
трансфертне ціноутворення, який роз-
роблявся й приймався як інструмент 
протидії практиці виведення надпри-
бутків за кордон.

«Призове» місце за кіль-
кістю заробітчан у Росії
Наймасовіший приплив мігран-

тів до Росії за кількістю тих, хто пе-
ретинає кордон, спостерігається з 
України, повідомив глава Федераль-

ної міграційної служби Росії Костян-
тин Ромодановський. «Українці, за-
звичай, перебувають в Росії менше 90 
днів, як належить за законом. Потім бе-
руть тиждень на перепочинок, їдуть 
додому і в’їжджають знову», - розпо-
вів чиновник газеті «Комерсант». Рані-
ше повідомлялося, що загальне число 
українських трудових мігрантів у Ро-
сії склало у 2012-у році 1,35 мільйона 
осіб. Кількість громадян, які щорічно 
в’їжджають з України до Росії, постійно 
збільшується. Ця тенденція зберігаєть-
ся протягом останніх років. 

Донька Тігіпка по суботах 
«мучиться» українською

8-річна донька Сергія Тігіпка Ася 
п’ять днів на тиждень вчиться ан-
глійською мовою і лише по суботах - 
українською. Про це у програмі «Світ-
ське життя з Катериною Осадчею» по-
відомила дружина Тігіпка Вікторія. За 
її словами, Ася вчиться у британській 
школі, в Києві. При цьому, дівчинка у 
свої вісім років - уже в четвертому кла-
сі. «Ася вчиться виключно англійською 
мовою, якою розмовляє непогано… 
Українську, російську також вчить. Му-
читься. У суботу треба ходити закінчу-
вати українську програму… Бідні діти, 
адже вчаться з восьмої години ранку до 
восьмої вечора», - сказала Вікторія Ті-
гіпко. І додала, що наразі, принаймні, 
до 15-16 років, не планують відправля-
ти доньку вчитися закордон. 

Чехія спростить візовий 
режим для туристів

Чехія має намір лібералізувати 
візовий режим з Україною, повідо-
мив президент Чеської Республіки 
Мілош Земан після зустрічі з Вікто-
ром Януковичем. За словами Земана, 
планується також збільшити кількість 
генеральних консулів в Україні. Рані-
ше чеська влада заявила про намір лі-
бералізувати візовий режим для укра-
їнських туристів, пообіцявши видава-
ти мультивізи тим, хто відвідував Єв-
росоюз раніше. Про готовність вида-
вати багаторазові візи практично всім 
заявникам-українцям заявила перед 
цим Словаччина. 

До нас переселяються 
кавказці з азіатами

В Україні, менш ніж за рік, офіцій-
не число іноземців зросло у 1,5 раза, ін-
формують «Вісті». Найактивнішими 
«країнами-іммігрантами» є республіки 
Середньої Азії та держави-мільярдники. 
У Держміграційній службі повідомили: 
найбільше імігрують в Україну з країн 
колишнього СРСР громадяни, які збере-
гли родинні зв’язки у нашій державі. А 
професор Ірина Прибиткова з Інститу-
ту соціології НАН України розповіла, що 
мешканці Іраку, Нігерії та Індії найчас-
тіше переїжджають через загрозу своє-
му життю або відсутність засобів для іс-
нування. А ось азербайджанці, які посі-
дають друге місце у рейтингу найбільш 
активних «країн-іммігрантів», посту-
пово перевозять в Україну свою рідню. 
Крім того, вони давно займаються тор-
гівлею у великих містах нашої держави 
і в них сильно простежуються родинні й 
кланові зв’язки. Щодо Індії та Китаю, то 
ці країни поставляють жителів у всі ре-
гіони світу. Громадян цих держав при-
вертає в Україні дешева освіта, яка стає 
«мостом» в інші країни, або першим 
кроком до осілості й створення сімей на 
наших землях. Фахівці зазначають: ре-
альне число зареєстрованих іноземців 
набагато більше, ніж офіційні на сьогод-
ні 162 тисячі осіб. 

Україна Світ
«Романівський  обертас»
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Струни серця

гніздечко
Сімейне

*   *   *
Вже нашим містом 

бродить осінь, 
Пісні вплітає в златі коси,
Бринить сріблястими дощами,
Чарує темними ночами.

В багрянець одягнувся ліс,
Тремтливо впав на землю лист.
Жорстоко топчуть 

листя люди:
Що ж їх жаліти - нові будуть!

Так, будуть молоді, зелені, 
А поки що горять на клені,
Немов багаття ясний жар,
То матінки-природи щедрий дар.

Я народилася в морози,
А так люблю осінні сльози,
Ту неповторну синю даль,
Безмежну тугу і печаль.

Мережку бабиного літа,
Стерню від скошеного жита,
Прощальну пісню журавлів
І гурт веселих школярів.

Плодів достиглих аромат,
Зірок танцюючих каскад.
Хтось може осінь 

мачухою звати,
Для мене ж осінь - рідна мати!

*   *   *
Жовте листя - як світання, 
Ніби вилите з іскри...
Панахиду по коханню
Відзвонили вже вітри.

Листя клена, наче мідне,
Багряніє як зоря, 
А берізка наша бідна
Тихо віти нахиля.

Травень був - ти зеленіла,
В тепле літо розцвіла,
А тепер ти посумніла
І замерзла без тепла.

Пам’ятаєш, вечір літній,
Клен чарівний, чистий став?..
Клен твої тендітні віти
В свої дужі крони брав.

Зігрівав вечірню свіжість,
Пригортав і щось шептав,
І твою дівочу ніжність 
Всю до денця випивав.

Не сумуй, берізко, мила,
Буде березень і знов
Журавлі на білих крилах
Принесуть тобі любов!

Олександра  
РОЗВАДОВСЬКА.

м. Теребовля.

Образок

Жіноче 
кокетство

Мама шиє своїй чотири-
річній доні український кос-
тюм. Вишила сорочку й фар-
тушок, скроїла квітчас-
ту спідничку, зметала все й 
одягнула на доньку, щоб при-
міряти.

Дівчинка стоїть перед 
дзеркалом,  повертається 
то одним, то другим боком і 
захоплено примовляє: 

- Ах, що то буде за я, що 
то буде за я!

Галина ГОРДАСЕВИЧ. 

Пишу до «Сімейного гніздеч-
ка», адже більше нікому ви-
повісти те, що тривожить, бо-
лить. Життя у мене склало-
ся не дуже добре, хоч вихо-
дила заміж по любові. Чоло-
вік, який спочатку піклував-
ся і про мене, і про дітей, їздив 
на заробітки, щоб збудувати 
хату, раптом став заглядати в 
чарку, більше приділяти уваги 
друзям, ніж сім’ї. Навіть на ніч 
міг не повертатися додому. Вино-
сив з дому не тільки гроші, а й речі 
міняв на горілку. Діти соромилися і 
боялися рідного батька.

Не знаю, скільки б іще так три-
вало, якби не сталася біда. Чолові-
ка розбив параліч. Уже сім років як 
прикутий до ліжка. У клопотах про 
дітей, про те, у що одягнути, взути, 
чим нагодувати рідних, за що купи-
ти чоловікові ліки,  минає моє жит-
тя. Якось зустріла колишню одно-
курсницю, то вона аж вжахнулася, 

мовляв, невже це ти, Соню? Постарі-
ла, у давно не модному одязі. А була 
ж першою красунею на факультеті.

Та життя кинуло і мені світлий 
промінчик. Якось поверталася з 
дачі. Як завжи - у руках важкі сум-
ки. І раптом хтось: давайте допо-
можу... Підвела голову. Поруч сто-
яв мого віку симпатичний чоло-
вік. Познайомилися. Виявилися ми 
з Романом недалекими сусідами 
по дачах.  Розповів, що кілька ро-
ків тому у нього померла дружина. 
Діти вчаться в університетах в ін-
ших містах, тому живе один. Розпи-
тував про моє життя. Я розказува-
ла і здавалося, що знаю цю людину 

давно. Словом, так з’явився у моїй 
долі світлий промінчик. 

Зустрічаємося ми дуже рідко. 
І навіть не тому, що не виста-
чає часу. Я постійно собі доко-
ряю, відчуваю провину, ніби 
беру щось недозволене. Хоча 
Роман і просить мене розлу-
читися з чоловіком, переїхати 
жити до нього і хоч трошки за-
знати теплого жіночого щастя. 
Я люблю його за  розуміння, 
підтримку, просто за те,  що він 

є - добрий, уважний, ніжний. Знаю, 
що і діти мене б не осуджували. Та 
щось стримує мене. Чоловік? Мож-
ливо. Хворий, немічний - він тепер 
навіть рідній матері не потрібен. 
Ось так і розриваюся між болем і за-
пізнілим коханням. З одного боку - 
обов’язок, з іншого любов. 

Що діяти далі - не знаю. Може, 
читачі мого улюбленого «Сімейно-
го гніздечка» підкажуть, порадять 
щось?

Орися В. м. Тернопіль.

Аліна не знала, що виходить 
заміж не за коханого Ростика, а 
за футбол, хокей, риболовлю і 
його маму. 

Поки жили в Аліниних бать-
ків, все було сяк-так. Демокра-
тична теща не посягала на пси-
хологічну територію зятя. Тесть 
товк гроші по закордонах.  Зате 
Ростикова мати мало не щодня 
телефонувала, нарікаючи на іс-
нуючі та неіснуючі болячки і 
проблеми. Нагадувала, що Рос-
тик - її улюблений син. Запи-
тувала, чим годували, чи Аліна 
його пильнує і про інше в тако-
му ж дусі. 

Ростик часто на вихідні по-
спішав до райцентру, де мешка-
ла його мати. Аліна до свекру-
хи їздила рідко. Треба було до-
помогти матері на дачі, бабці - в 
селі. Ще й кандидатську писала. 

Якось не витримала і дорік-
нула свекрусі, мовляв, та зло-
вживає синовою любов’ю.    

- От, коли помру, - відповіла 
свекруха, - тоді й буде мій син 
біля тебе скакати. Казала йому: 
рано про женячку думати. Міг 
би й щось достойніше знайти.

Аліну це добряче трафило, 
тому вирішила: надалі свекру-
ха без її візитів обійдеться. В 
Ростика ж до дружини виникли 
претензії.      

- Мама хвора, а ти…
- Який діагноз?
- Маму все болить…
- Такої хвороби не знаю! Ар-

тістка!
Свекруху Аліна називала 

саме так: «Aртістка».    
Невдовзі Алінині батьки ку-

пили доньці й зятеві квартиру. 
Тоді свекруха вже сама зачасти-
ла до них. Побачивши якось, що 
Ростик миє газову плиту, схопи-
лася за серце й сказала все і тро-
хи більше, що думає про Аліну, її 
льоки, нафарбовані варги, кін-
ські підбори та батьків, які ви-
ховали «ось таке нездале». 

- Фіфа! - закінчила 
«сповідь» свекруха.

Аліна сваритися не любила. 
Тому, як філолог, виклала своє 
«фе», так би мовити, з наукової 
точки:

- Ви знаєте, що про свекру-
ху навіть анекдотів немає? Ось 
про тещу - скільки завгодно. А 
це тому, що теща із зятем може 
вжитися, а свекруха з невісткою 
- рідко. Про свекруху тільки піс-
ні сумні складають…  

Чим довше Аліна жила з Рос-
тиком, тим більше дивувалася: 
чи це той хлопчисько, за яким 
сохли всі її одногрупниці в уні-
верситеті? Куди поділися його 

жарти? Бажання зустрітися з 
друзями? А кохання? Є воно, чи 
ні? І чи було взагалі? 

Після роботи Ростик поспі-
шав до телевізора. Футбол, хо-
кей, футбол… Хай навіть світ ва-
литься, поки триває гра, чолові-
ка від екрану не відірвати. 

Коли ж улюблена коман-
да програвала, для Ростика це 

було величезною особистою 
трагедією, від якої «рятував-
ся» риболовлею. Разом із сусі-
дом. Аліна в душі бажала довго-
го життя рибі, ракам і всім зем-
новодним. А коли чоловік при-
носив додому якусь дрібноту, їй 
хотілося покликати котів зі сво-
єї та з сусідніх вулиць і влашту-
вати їм рибний день. 

Їхній первісток народився 
через шість років після одру-
ження. Аліна плекала надію, що 
після народження дитини чоло-
вік стане уважнішим і трохи за-
буде про футбол, хокей, рибо-

ловлю і маму. Якби ж то!
Тепер на футбол-хокей бла-

говірний бігав до сусіда, аби 
можна було вболівати за гру в 
спокійній обстановці - заважав 
маленький Максимко. І якщо 
раніше у деякі вихідні, принай-
мні, у погану погоду, Ростик за-
лишався вдома, то після наро-
дження малюка поспішав або 
до мами - «щось допомогти, бо її 
все болить», або на риболовлю - 
«зняти стрес», бо малий плаче, а 
це - дратує.

Врешті-решт, це вже дістало 
й демократичну Алінину матір, 
яка сказала зятеві в очі все, що 
думає.

- Не п’ю, коханок не заводжу, 
вашої Аліни не б’ю. Чого вам 
ще треба? А, може, правду моя 
мама каже, що Максим - не мій 
син? Навіть не подібний до на-
шої родини.

- Має щастя, що не подіб-
ний… А якщо твоїй матері 
чи тобі щось не подобається, 
ніхто тебе тут не прив’язав. І 
запам’ятай - квартира не твоя!

В суботу Ростик подався до 
своєї матері - скаржитися. А в 
неділю свекруха приїхала на 
«розбірки». Якраз до Аліни за-
бігла подруга і кума Наталя. 

- Що, вже мій син тобі не 
потрібний? - випалила з поро-
га до Аліни. - Якби не Ростик, 
в дівках сиділа б. А тепер його 

з квартири хочеш вигнати? Чи 
вже коханця завела? І де ти на 
нашу голову взялося, недостой-
не таке?

- Тітко, не верещіть, дитину 
перелякаєте! - не стрималась 
Наталка.

- А ти хто така, аби мені 
вказувати, що маю робити? Ди-
вись-но на неї, спідниця вище 
пупця, на вії вакси кільо накла-
ла! Сорочку застібнула б на всі 
гудзики, а то!.. 

Наталка була не з тих, хто 
відступає:        

- Тітко, ви знаєте, що про вас 
пісню написали? «Як зимова 
завірюха, в мене лагідна свек-
руха... Де нога її ступає, чорти 
стежку замітають, а куди її не 
просять, як назло, чорти прино-
сять…». 

Аліна ледве стримувала 
сміх. Ростик стояв ні в тих, ні в 
сих. Свекруха традиційно поча-
ла охати:

- Сину, води! Вони мене до-
конають! Чого дивишся?! Зби-
рай свої манатки! Я тобі нор-
мальне щось знайду! А те… І 
оте… Ой, моє серце! - схопилася 
за правий бік. 

- Мадам, серце з лівого боку, 
- іронічно мовила Наталка.

- Ой, вмираю! Сину, пішли!  
- Артістка! - кинула навздо-

гін Аліна…
Ольга ЧОРНА.

Олена поворухнулася. Підкули-
ла ноги. Ось уже скільки днів вони 
боліли немилосердно. «На погоду», 
- подумала.

Не хотіла вилізати з-під теплої 
ковдри. Старенька грубка, якій 
було, мабуть, не менше років, ніж їй, 
не тримала тепла.

Зітхнула. Крізь фіранки про-
бивалося осіннє сонце. Зауважила: 
підвіконник весь закиданий лис-
тям. «Знову приморозок був уночі. 
Жаль, хризантеми осипляться...»

Чіплялася думками за рожеві, 
лимонні, білі пелюстки. Вишневі, 
жовті, багряні - яких лише кольорів 
не майоріло на грядці. Любила хри-
зантеми за те, що цвіли вони аж до 
морозів. Змінювали чорнобривці та 
жоржини - ті хилили голівки на пер-
ших холодних вітрах.

Зрізала квіти на могилу сина. 
Скільки ж це днів вона не була на 
цвинтарі? Ого, цілих три. А все - 
ноги. І в грудях щось пече. Сусід-
ська Марійка, фельдшерка їхня, ка-
зала, що то серце. Б’ється воно у неї 
тихо-тихо, ніби завмирає.  Обіцяла 
Марійка що поїде до міста, привезе 
їй ліків.

Відгорнула фіранку. Ні, треба 
таки вставати. А ліки? Вони їй уже 
не потрібні. Ох, і розсердилася б Ма-
рійка, якби почула її думки. Добра 
дитина і тямуща, хоч і молода.

Витягала з-під ковдри покруче-
ні руки. Сорок два роки мочила їх на 
фермі у холодній воді, перебирала 
солому, перемішану зі снігом, носи-
ла перемерзлий жом. А тепер гудзик 
добре застібнути не може.

У грудях пекло, душило. Потяг-
нулася до кухлика з водою. Вперто 
гасила ту печію: ще рано.

- Може, дочку викликати, посла-
ти їй телеграму? Нехай приїде, забе-
ре вас чи побуде тут, догляне, - ще 
вчора наполягала фельдшерка.

- Не треба. Ти думаєш, я зовсім 
слаба? - силувано всміхалася Оле-
на. - Колись ми уже так потривожи-
ли дочку, а виявилося даремно. Не 
хвилюйся, я скажу, коли повідоми-
ти Надійку.

Згадувала зараз ті слова. Одя-
гала теплу вовняну камізельку. По-
дарунок сина. Власне, він купив їй 
тоді, давно, красивого в’язаного 
светра. �е вже потім, коли протер-�е вже потім, коли протер-
лися рукави, Олена перев’язала з 
нього камізельку. А всі думали, що 
це у неї нова річ.

Збирала докупи сили. Видибала 
на город. Так і є, мороз не пожалів 
хризантем. Нічого, зараз зігріються.

Зрізала квіти. Всі. Оберемками 
носила до хати. Застеляла ними ка-
напу, ліжко - вже й місця вільного не 
було. Врешті відібрала найкращі.

Ішла селом. Визбиру-
вала з-за парканів, за хвірток згад-
ки. З ким працювала, хто допома-
гав їй у бідах, до кого приходила ді-
литися радістю. Певне, хтось обмов-
ляв і недобрим словом. Давно про-
стила - у житті все буває.

Ішла до сина. Ось уже три дні не 
була у нього. Вдихала терпкий запах 
квітів, які несла, намагалася погаси-
ти ним ту прокляту печію. 

З- поміж згадок змотувала своє 
життя. Майже сорок літ прожи-
ла одна. Виглядала замолоду свою 
долю, а вона взяла та й оселилася у 
домі своєї найкращої подруги.

Не нарікала, не озлобилася на 
ту, яка відбила у неї хлопця. Не су-
дилося, виходить.

Вона об’їздила десятки інстан-їздила десятки інстан- десятки інстан-десятки інстан-
цій, зібрала сотні довідок, поки вре-, зібрала сотні довідок, поки вре-
шті потрапила до дитячого будин-
ку. Їй дозволили всиновити дитину.

Олена вибрала Романа. Худень-
кий, блідий, аж світився. Думала, 
йому років три. А виявилось - май-
же п’ять.

Вела Ромчика селом. Звідусюд 
зглядалися на неї цікаві очі. Що їй 
до того, вона мала сина. Ночами 
прислухалася до його дихання. У 
дитячому будинку чесно попереди-
ли Олену: у Ромчика вроджена вада 
серця. Вона прискіпливо випитува-
ла про все лікарів: чим це загрожує 
її синові?

- Коли переживе двадцять літ, 
буде усе гаразд, - дививсяна неї спів-
чутливо старий професор.

Ромчик уже пішов до школи, 
коли її життя ще раз круто змінило-
ся. Заїжджа бригада будівельників 
зводила на їхній фермі новий корів-
ник. Кілька разів переймав її чорня-
вий гоцул. Повірила, що живе вдома 
один, без сім’ї. Що давно хоче одру-ї. Що давно хоче одру- Що давно хоче одру-
житися, осісти на одному місці. І їм 
з Романом треба на хазяйстві чоло-
вічих рук.

Сподівання на щастя розтану-
ли котрогось світанку. Коли брига-
да зникла десь в іншому місці шука-
ти заробітку. Може, про усе забула б. 
Якби не помітила, що з нею коїться 
щось недобре. Списала усе на жіночі 
літа. Та лікарі не сумнівалися: вона 
чекає дитину.

Ще раз зігнула голову перед се-
лом. Народилася дівчинка. Назвала 
Надією, ніби вкладала в це ім’я свої 
запізнілі мрії.

Ромчик хворів. Приступи ста-
вали усе частішими. Возила сина 
у Київ на операцію. Економила як 
могла. Збирала копійку до копійки, 
щоб врятувати хлопця.

Одна операція не допомогла, 
треба було робити другу. А тут На-
дійка підросла, треба одягнути, взу-
ти. Просила доньку переходити ще 
одну зиму у старому пальті. Потріб-
ні гроші для Ромчика, - казала.

- А ти не вези його більше до Ки-
єва. Він все одно помре...

- Хто це тобі сказав?
- Усі так балакають у селі, мамо. І 

про те, що він нам чужий, - теж.
Уперше дала стусана доньці. 

Звідки у неї ця злоба?
Рахувала не роки - дні до сино-

вих отих двадцяти. Бо й після дру-
гої операції медики не обіцяли нічо-
го втішного.

Він помер у двадцять два. Лікарі 
помилилися.

- Через нього, мамо, я не всту-
пила до інституту. Не мала ніколи 
обновок. Його, чужого, ти любила 
більше, ніж мене, - дорікала після 
похорону Надія. - Ти ж знала, йому 
нічого не допоможе.

Казала доньці, що це неправда. 
Вона її дуже любить. Але ж і Роман 
був її сином.

- А я - лише помилкою твого 
життя. Так, мамо?

Наступного дня Надія, забрав-
ши рештки грошей поїхала із села. 
Оселилася далеко, у місті. Звід-
ти слала матері скупі листи. Олена 
доньці - посилки. То яблук, то до-
машніх консервів. Якось зібралася в 
гості до Надії. На зятя, на внучку по-
дивитися.

Гарна квартира у доньки. Вели-
ка, простора. Вода гаряча прямо з 
крана тече. Олена гріла під нею ско-
цюрблені пальці. Згадувала свою 
холодну стареньку хатину.  А тут 
ще зять розпитує: як ви там живе-
те, мамо?

- А що їй, - перебила дочка. - Усе 
своє є, свіженьке з городу. Якась 
курка, молоко. А в місті усе купити 
треба.

Зібралася додому. Справді, у неї 
все є. Тільки здоров’я - нема. Руки 
скрутило зовсім. Колись Роман обі-
цяв, що повезе її на море. Там, у га-
рячому піску, вона вигріє занімілі 
пальці.

Утім, ніколи не жалілася доньці. 
У неї, дійсно, своїх клопотів виста-
чає. І лише минулої зими, коли геть 
підупала, дозволила фельдшерці 
дати телеграму Надії: приїжджай...

Донька приїхала. Їй до того часу 
уже полегшало, відпустило. Коли 
Надія переступила поріг, стріла 
Олена доньку теплими пиріжками: 
з яблуками, з сиром.

- Що ви надумали, мамо? Дурити 

нас? Я в таку далечінь їхала, стільки 
грошей на дорогу стратила. Думала, 
справді, помираєте, - Надія відсуну-
ла тацю з пиріжками.

Олена винувато дивилася на 
доньку. То що ліпше, аби вона хво-
ріла?

- Чи я кажу, що ліпше? Але нині 
то завелика розкіш, аби отак ката-
тися.

Змовчала. Тільки у грудях чо-
мусь знову запекло, занило.

Недовго гостювала донька. За 
кілька днів зібралася додому.

- Коли щось - давайте знати. Але 
дарма не турбуйте. Знаєте, які нині 
часи.

Олена знає. Зарплати низькі, а 
ціни високі. Вона б рада доньці біль-
ше помогти, та пенсія мізерна, на 
ліки та хліб мусить щось залишати. 
Дров купити, от знову скоро зима.

Зітхнула. Губила на дорогу пе-
люстки хризантем. Разом з ними об-
трушувала спогади. Ось і цвинтар. 
Поклала на могилу принесені квіти. 
Витирала хустинкою припорошену 
морозцем фотографію сина. Як же 
це? Він, такий молодий там, - там. А 
вона, стара і хвора, - тут. Діти, діти...
Як це Роман казав: виростемо, тоді 
буде вам легше, мамо.

Ледь дійшла назад додому. Гріла 
воду. Мусить це зробити. Сама вику-
патись і в хаті помити. Десь у неї є 
нова  скатертина, застелить стола.

Ось ніби і все. Одягнула чисту 
сорочку. Поверх оту, перев’язану зі 
старого светра камізельку. Тільки б 
дочекатися Марійки, фельдшерки. 
Обіцяла зайти, глянути, як вона.

Задрімала. Снилося поле, вона з 
дітьми - Надійкою і Романом. Ішли 
кудись житами. Ще їй мама казали, 
коли сниться жито - то на життя. 
Раптом звідкись узявся грім. При-
гортала до себе дітей. А грім котив-
ся усе ближче і ближче.

- Бабцю, та ж прокиньтеся...
Відкрила очі. Над ліжком схили-

лася фельдшерка.
- Та що це з вами, не добуджуся. 

Сідайте, послухаю вас.
Відвела дівочу руку.
- Не треба, Марійко. Он ручка, 

листок. Треба дати доньці телегра-
му. Знаю, ти казала зробити це ще 
вчора. Нічого, встигнемо. То пиши: 
«Приїжджай, померла мама...» Чого 
дивишся на мене, Марійко? Пиши, 
як кажу тобі. І біжи швиденько на 
пошту. Мусиш нині встигнути.

Знову залишилася одна. Вди-
хала терпкий запах хризантем, що 
розносився по хаті. А всередині під-
німалася нестерпна печія. І здавало-
ся старій Олені, що то гарячий пісок 
сиплеться крізь її пальці. Той пісок 
на синьому морі, яким син обіцяв 
вигріти її покручені зболені руки.

Зіна КУШНІРУК.

*   *   *
Ніч засипала небо зірками
І накликала лагідний сон,
А години здаються роками
На колючій стерні заборон.
Довго-довго 

шепочуть хвилини,
Не дають супокою думкам, 
І шукаємо шлях до Людини,
Щоб про це розповісти вікам.

Таня КОНОВАЛЕНКО.

Просто життя

Почуття -як провина

Телеграма

Життєві викрутаси

Сподіваємося, шановні читачі «Сімейного 
гніздечка», що подібні ситуації вам незнайо-
мі.  Тож поділіться з іншими рецептами 
родинного щастя, гарних стосунків, любові, 
розуміння і поваги. Чекаємо ваших листів.         

Дві сім’ї -
любо в  одна

хокей, 

рибалка,
мама…

Футбол,

Мікросюжети

Свято життя
Коли у вас не корчить ноги, не болять 

ані живіт, ані голова, коли двері вашої 
оселі не зачиняються від гостей і коли 
міст, який будуєте, книга, яку пишете, 
пара черевиків, яку шиєте, набувають по-
трібних рис...

А коли до того ж стоїть погожий 
день, і листоноша принесла вам листа від 
друга, знайте, що свято вашого життя у 
розповні і гріх шукати чогось ліпшого.

Борошно
З діда-прадіда у селі жили хліборо-

би. Вирощували збіжжя, мололи у млині, 
просівали борошно і пекли з нього запаш-
ний хліб. Траплялося, ще гарячі бухан-
ці везли на продаж у місто. Але життя 
змінилося: старі хлібороби повмирали, 
а молодь відвернулася від землі. Завмер 
і млин: велике колесо вже не крутить-
ся, не шамотять більше жорна по паш-
ниці. У пекарні велика піч чорним отво-
ром сумовито й докірливо дивиться в 
очі. Можна нахилитися й заглянути все-
редину. В глибині спочивають одна коло 
одної довгі лопати. Лежать і згадують 
славні часи.

Віктор МОТРУК.

Руки у тата - 
мужні та сильні,

Вони рятують 
людей і добро.

Виросту й буду, як 
тато мій, пильним,

Щоб лиха і горя 
ніде не було...

На фото Мирослава 
КОЛОМІЙЧУКА: 
старший пожежний - 
рятувальник ДПРЧ -11  
м. Ланівці Андрій Засядко 
з синочком Артурчиком.
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Ломаченко - другий 
у рейтингу WBO

Дворазовий олімпійський 
чемпіон українець Василь Ло-
маченко, який у своєму дебют-
ному поєдинку на професійній 
арені нокаутував мексиканця 
Хосе Раміреса, зайняв другу по-
зицію в оновленому рейтингу 
Всесвітньої боксерської органі-
зації.

Випереджає Ломаченка 
лише офіційний претендент 
на титул американець Гері Рас-
селл.

Нагадаємо, що чемпіоном 
WBO у напівлегкій вазі є мек-
сиканець Орландо Салідо, про-
ти якого Василь вийде на ринг 
25 січня.

«Золото» та «бронза» 
українців

Дарина Зевіна завоювала 
золоту медаль у перший день 
п`ятого етапу Кубка світу з пла-
вання на короткій воді. Вона фі-
нішувала першою на дистанції 
200 м. на спині. 

Українка також виборола 
«срібло»  і пятдесятиметровій 
дистанції. 

А на дистанції 200 метрів 
брасом бронзу здобув Ігор Бо-
рисик. Ще одна українка Ганна 
Дзеркаль фінішувала сьомою на 
двохсотметрівці.

«Металіст» - «Чорноморець» - 0:0.
Одесити зуміли зупинити переможну ходу команди Мирона 

Маркевича у рідних стінах, яка тривала близько року
«Металург» Д. - «Таврія» - 2:1.
Сімферопольці зазнали однієї з найбільш прикрих поразок у 

нинішньому сезоні, а донеччани продовжують серію вдалих ігор 
на своєму полі.

«Арсенал» - «Динамо» - 0:2.
Київське дербі впертим не вийшло, адже динамівці на сьо-

годні сильніші, що й зуміли довести ще у першому таймі
«Зоря» - «Севастополь» - 3:0.
Господарі здобули другу у сезоні «велику» перемогу, а севас-

топольці втретє поспіль поступилися своїм суперникам.
«Ворскла» - «Металург» З. – 2:1.
Полтавчани за приблизно рівних шансів на перемогу зуміли 

здолати гостей із Запоріжжя.
«Карпати» - «Дніпро» - 0:4.
Дніпропетровці без особливих проблем у напіврезервному 

складі здобули чергові 3 очки, не зустрівши серйозного опору 
господарів.

«Іллічівець» - «Шахтар» - 1:3.
Лише два одинадцятиметрових удари у середині другого 

тайму дозволили чемпіону країни зламати неприємний для себе 
хід поєдинку.

«Волинь» - «Говерла» - 0:1.
Ужгородська команда зуміла 

продовжити серію вдалих ігор і 
зупинилася за крок від першої де-
сятки.

Представники ФІФА під час матчу відбору до 
ЧС-2014 Сан-Марино - Україна намагалися 
відібрати у вболівальників синьо-жовтий 

прапор із зображенням герба Львова та червоно-
чорний стяг.

Про це у своєму блозі на «Сегодня» написали українські бри-
танці – вболівальники нашої національної збірної:

«На жаль, було маленький шум, коли кілька чоловік з делегації 
ФІФА пробували прапора зняти! На прапорі були українські кольо-
ри і надпис «Львів».  Та хіба це правильно?

Потім делегат ФІФА відібрав червоно-чорного прапора в од-
ного з вболівальників і пішов зі стадіону. Приблизно десятеро 
вболівальників за ним бігли. Вони не кричали, нікого не били, тіль-
ки говорили, що цей прапор -  історія України і немає нічого спіль-
ного ні з расизмом, ні фашизмом. І прапор віддали назад!!!  Цікаво, 
як багато знає ФІФА не тільки  про українську історію, а й істо-
рію всіх країн у світі?» 

Ні під час матчу, ні після того, як пролунав фінальний свис-
ток, ні функціонери ФФУ, ні місцеві поліцейські та офіційні пред-
ставники футбольної федерації Сан-Марино не висловили укра-
їнським фанам своїх претензій за поведінку на трибунах, - пише 
«Чемпіон».

Тернополяни 
намагалися 
з самого 

початку матчу 
гостро атакувати, 
але забити 
швидкий гол не 
вдалося. 

Гості ж впродовж 
всього поєдинку гра-
мотно обороняли-
ся, зустрічаючи на-
ших футболістів вже 
в центрі поля.

Як наслідок госпо-
дарі завдали лічені удари по воротах суперника. Не вдавало-
ся муніципалам добитися результату і при розіграші стандар-
тів. Найкращу нагоду забити мав на 80-ій хвилині Богдан Се-
менець, який з 5-ти метрів завдавав удару головою, однак за-
хисник гостей перевів м’яч на кутовий.

За повідомленням прес-служби тернопільського клубу, в 
останні хвилини поєдинку футболісти «Макіїввугілля» явно 
затягували час, так і не дозволивши господарям влаштувати 
заключний штурм своїх воріт.

І хоча матч завершився нульовою нічиєю, ФК «Тернопіль» 
вийшов на перше місце у турнірній таблиці, оскільки лідер 
Другої ліги дніпродзержинська «Сталь» програла «Оболоні» 
4-2.

У наступному турі визначиться, хто ж стане лідером пер-
шого кола, адже тернополян чекає важкий поєдинок у Дніпро-
дзержинську.

У 15 турі Першої ліга  незважаючи на 
всі кадрові проблеми, тернопільська 
«Нива» показала доволі пристойний 

футбол і заслуговувала щонайменше 
на нічию. Однак, наприкінці матчу 
кіровоградці таки зуміли відзначитися і 
буквально вирвали перемогу. 

Поєдинок активніше розпочали господарі, од-
нак так тривало недовго. Гравці «Ниви» швидко 
освоїлися на полі і у першому таймі нічим не посту-
палися суперникові.

Перших 20 хвилин другого тайму запам’яталися 
лише вилученнями. Першим пряму червону картку 

отримав кіровоградець. На деякий час «Нива» від-
чула себе господарем матчу, адже маючи на одного 
гравця більше, могла частіше організовувати ата-
ки. Однак, так тривало лише дев’ять хвилин – дру-
гу жовту, яка автоматично стала червоною, отри-
мав тернопільський захисник. Це вилучення стало 
фатальним для «Ниви», адже саме з позиції вилуче-
ного гравця був забитий єдиний гол у наші ворота. 

Поразка у Кіровограді залишила «Ниву» на 14 
місці турнірної таблиці, щоправда команди, які пе-
ребувають вище, дещо збільшили відрив. Наступ-
ний матч наші футболісти зіграють проти чернігів-
ської «Десни 25 жовтня на міському стадіоні.

Наші у Сан-Марино

Команди              І           О 
Металіст     12 30
Шахтар    13 29
Дніпро    12 29
Чорноморець  13 25
Динамо    13 24
Ворскла    13 23
Зоря                     13 19
Металург Д.    13 17
Іллічівець    13 16
Карпати    13 16
Говерла    13 14
Севастополь    13 13
Волинь    13 13
Арсенал    13 10
Металург З.    13 6
Таврія      13 3

У Прем’єр-лізі – без сенсацій

Шоста поразка дебютанта

Непоступливий аутсайдер
ФК «Тернопіль» - «Макіїввугілля» - 0:0

Відразу після останніх 
матчів відбірного 
циклу, коли стало 

очевидним, що збірна 
України посіла у своїй 
групі друге місце, фахівці в 
один голос стверджували: 
у стикових іграх слабких 
суперників немає.

Справді, усі вісім команд, у 
тому числі і наша національна, 
які вийшли у плей-офф, протягом 
групового відбору продемонстру-
вали високий клас та волю до пе-
ремоги. Та все ж українські вболі-
вальники до останнього сподіва-
лися, що 15 та 19 листопада бойо-
ва дружина Михайла Фоменка ви-
борюватиме путівку на Чемпіо-
нат світу з менш іменитим супер-
ником.

Не так сталося, як гадало-
ся. Минулого понеділка у штаб-
квартирі ФІФА відбулося жереб-
кування раунду плей-офф. Ось як 
«спарували» команди:

Португалія – Швеція;
Україна – Франція;
Греція –Румунія;
Ісландія –Хорватія. 
Для нашої збірної це буде 

п’ятий стиковий спаринг за ви-
хід на великий турнір. Зокрема, 
у відборі на ЧС-1998 ми за сумою 
двох матчів поступилися хорва-
там, потрапити у фінальну части-
ну Євро-2000 українцям завади-
ли словенці, а на  Мундіаль 2002 
року – німці.

Та найбільш прикра невдача 
спіткала нашу національну збір-
ну чотири роки тому, коли укра-
їнські футболісти після виїзної 
нічиєї у Греції, програли суперни-
ку у рідних стінах і не потрапили 
на світову першість 2010 року.  

Цю невдачу тоді списували 
на те, що наші хлопці недооціни-
ли своїх посередніх конкурентів. 
А ось про нинішнього спаринг-
партнера цього не скажеш. Фран-
цузькі «півні» - екс-чемпіони сві-
ту та Європи, команда, якій до 
снаги досягнення будь-якої по-
ставленої перед собою мети.

Та все ж відрадно, що у сво-
їх коротких коментарях відразу 
після жеребкування гравці укра-
їнської збірної не знітилися і за-
явили, що непереможних команд 

апріорі не буває. Є шанс поїхати 
у Бразилію – значить його треба 
використати. 

Такої ж думки дотримується і 
Михайло Фоменко: «Потрібно го-
туватися до цього суперника і не 
думати про те, як було б, якби нам 
дістався хтось інший. Будемо зби-
рати інформацію, вивчати супер-
ника, його сильні і слабкі сторо-
ни. Хто зазвичай боїться - не ви-
грає у будь-якому виді спорту. 
Отже, боятися, я думаю, не вар-
то».

Головний тренер збірної 
Франції Дідьє Дешам також вва-
жає, що з Україною буде важка бо-
ротьба: «В українців - хороша ко-
манда, так що легко не буде. Мені 
здається, що ця збірна давно не 
програвала, провела дуже якісну 
кваліфікаційну кампанію. Ми по-
важаємо суперника і готуємося 
до протистояння з ним».

А на чию користь насправді 
завершиться цей двобій, знатим-
емо уже 19 листопада після матчу 
на центральному стадіоні столи-
ці Франції. Віримо, що після вда-
лого першого поєдинку вдома, 
наші хлопці прилетять у Париж з 
бойовим настроєм. Прилетять, а 
не пролетять над ним, як фанера.

Олег ГРУШКОВИК.

Це наша спроба номер п’ять,
або Без права на поразку
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Містечко з поганими 
дорогами, 
напівзруйнованим 

замком та занедбаним парком 
завдяки старанням і праці 
сотень людей перетворилося на 
перлину Тернопілля.

І хоч працювати ще є над чим, піс-
ля святкових відвідин Скалата хочеть-
ся вірити, що туристів тут побільшає, а 
в скалатчан з’явиться бажання зміню-
вати своє місто на краще. 

До ювілею тут відремонтували до-
роги, тротуари, очисні споруди, онови-
ли фасади будинків, освітили вулиці.  
За словами голови ОДА Валентина Хоп-
тяна, на все це виділили з державно-
го бюджету 3 мільйони гривень, решта 
ремонтів – за кошти меценатів.

Свякування 500-річчя відбувало-
ся на кількох майданчиках. Найбільше 
вразило глядачів театралізоване мис-
тецьке дійство «Древній Скалат крізь 
віки». На замковому подвір’ї билися 
лицарі та козаки, стріляли гармати та 
дзвеніли шаблі. У присутніх захоплю-
вало дух від побаченого. Особливо гар-
но виглядали козаки на тлі замкових 
веж. 

Зовсім поряд смачними стравами 
пригощали кращі господині Підволо-
чиського району, місцеві кухарі варили 
на вогнищі юшку та куліш, умільці ку-
вали монети з гербом міста. А на сцені 
відбувався ХІ фестиваль козацької піс-
ні «Байда».

Справжнім подарунком для скалат-
ської молоді став оновлений стадіон. 
Тут встановили понад 800 пластико-
вих сидінь, оно-
вили бігові доріж-
ки, відремонту-
вали роздягальні, 
а також провели  
освітлення. З на-
годи свята відбув-
ся чемпіонат об-
ласті з козацько-
го багатоборства 
і нагородженя пе-
реможців чемпі-
онату району з 
футболу. Потіши-
ли публіку своєю 
майстерністю та 

повітряним шоу па-
рашутисти зі Львова.

Ще однією неспо-
діванкою дня ста-
ли відвідини скалат-
ського парку. Доне-
давна він був зане-
дбаний, а сьогодні 
це чудове місце від-
починку з акуратни-
ми доріжками, фон-
таном, ігровими май-
данчиками для дітей, 
альтанками та лавоч-
ками. 

– Я дуже рада та-
ким змінам, адже те-
пер матиму де гуляти 
зі своєю донечкою, – з усмішкою розпо-
відає Ганна, мешканка сусіднього села 
Криве. 

Танцювальний колектив «Перлин-

ки» Скалатського бу-
динку школярів після 
виступу на «Дитячих 
фестинах» фотографу-
ється в парку. Хлопці та 
дівчата кажуть, що те-
пер залюбки тут відпо-
чиватимуть.. 

Скалатський замок 
теж здивував своїм но-
вим обличчям. Звід-
си вивезли  близько 30 
вантажівок сміття, спо-
рудили дерев’яний міст 

до фортечної брами і зовнішні схо-
ди до оборонних веж, у яких облашту-
вали  етнографічний музей, виставку 
старовинної зброї та експозицію поло-
тен уродженців міста художників Васи-
ля та Володимира Купецьких. На май-
бутнє у підземеллях фортеці планують 
створити кімнату тортур та обладнати 
зал сакрального мистецтва. 

Завідуюча скалатським відділен-
ням національного заповідника «Зам-
ки Тернопілля» Мирослава Смеречин-
ська розповідає, що за весь час своєї ро-
боти в Скалаті ще не бачила такої вели-
кої кількості людей.  

– Є серед відвідувачів не лише ска-
латчани і тернополяни, а й гості з ін-
ших регіонів, – ділиться враженнями 
жінка. –  Аж не віриться, що нам вдало-
ся стільки зробити. Щодня, від травня і 
до сьогодні, 20-30 працівників «Замків 
Тернопілля» приїждали сюди і наполе-
гливо трудилися, щоб відродити Ска-
латський замок. Те, що ви бачите, ре-
зультат старань багатьох людей.

500-річчя

Стріляли  гармати, 
билися  лицарі  та  козаки

Скалат гучно відсвяткував
А ще у неділю в цьому старовинному містечку, що на Підволочищині, співа-
ли українських пісень, смакували мамалигою, стрибали з парашутами та гра-
ли у футбол. Багатолюдне захоплююче свято, повне різноманітних розваг та 
відкриттів, відбулося з нагоди 500-літнього ювілею Скалата. 

Увечері святкування ювілею було в розпалі, а кількість гостей збільши-
лась удвічі. Повертаючись до Тернополя, я зловила себе на думці, що якось 
по-іншому тепер дивлюся на це місто. Хотілося б, аби 500 років стали пе-
реломним моментом в історії Скалата, а позитивні зміни після свят-
кування ювілею продовжувались і перетворили це місто на туристичну 
мекку Тернопілля. 

Юля ТИМКІВ.
На фото автора: миттєвості свята.
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УТ-1
06.25 Доброго ранку, Україно!
09.00 Пiдсумки тижня.
09.50 Полiттеатр.
10.10 Без цензури.
10.35 Т/с “Таємниця старого мосту”, 17 с.
11.20 Нехай Вам буде кольорово!
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,17.40,21.30 Дiловий свiт.
12.25 Книга.ua.
12.45 Як це?
13.10 Хто в домi хазяїн?
13.45 Не вiр худому кухарю.
14.10 Право на захист.
14.30 Темний силует.
14.40 Вiкно до Америки.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 Життя на рiвних.
15.50 Погода.
15.55 “Таємницi успiху” з Н. Городенською.
16.35 Т/с “Вiчний поклик”, 7 с.
18.05 Агро-News.
18.40 Фiнансова перспектива.
18.50 Сiльрада.
19.10,21.45 Фестиваль пiснi в Коблево.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.40 Свiт спорту.
00.15 Д/ф “Великi битви. Весняний наступ”.

Êаíаë “1+1”
06.00 “ТСН-Тиждень”.
06.45,07.10,08.10 “Снiданок з 1+1”.
07.00,08.00,09.00,19.30,23.25,02.55 “ТСН”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
11.50,01.40 “Росiйськi сiмейнi драми”.
12.55 Бойовик “Перевiзник 2”.
14.45 Драма “Попi”.
16.45,02.30 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Любов та покарання”.
20.15,21.15 Т/с “Попiл”.
22.15,04.55 “Грошi”.
23.40,03.10 Драма “Чорний лебiдь”. (2 

категорiя).

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

0 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10 Х/ф “Вiчна казка”.
11.10,12.20,04.05 Д/с “Слiдство вели...” з 

Л. Каневським”.
13.40 “Судовi справи”.
14.40 “Сiмейний суд”.
15.45 “Чекай на мене”.
18.00 “Стосується кожного”.
19.05,04.45 Т/с “Дельта”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Однолюби”.
22.35 Т/с “Червонi гори”.
00.30 Т/с “Чи в саду, чи в городi”, 1-4 с.

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

Стогнiєм.
10.10 Максимум в Українi.
10.50,13.00 Анекдоти по-українськи.
11.05 Х/ф “Особливостi нацiонального по-

лювання в зимовий перiод”.
12.45 Факти. День.
13.25 Т/с “Майстер i Маргарита”, 1-5 с.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с “Пастка”.
22.05 Четверта вежа.
23.00,03.00 Свобода слова.

ÑТБ
06.20,16.00 “Усе буде добре!”
08.00,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
09.40 “Моя правда. Анна Гальєрс. Чужа се-

ред своїх”.
10.35 Х/ф “Здрастуйте Вам!”
12.45 “Битва екстрасенсiв. Чоловiки про-

ти жiнок”.
15.00 “Звана вечеря”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.15 “Куб 4”.
22.25 “Детектор брехнi 4”.
23.20 “Один за всiх”.
00.45 Т/с “Доктор Хаус”.

Íоâèé êаíаë
07.00,07.35,08.35 Пiдйом.
09.00 Х/ф “Сутiнки. Сага. Свiтанок: час-

тина 2”.
11.10,17.55 Т/с “Воронiни”.
13.30,14.35 Kids` Time.
14.50 Т/с “Друзi”.
16.00 Т/с “Двi дiвчини на мiлинi”.
16.55,00.40 Т/с “Бальзакiвський вiк”.
19.00,00.30 Репортер.
19.15 Абзац!
20.00 Т/с “Молодiжка”.
21.00 Т/с “Кухня”.
22.00 Т/с “До смертi красива”.
23.00 Пойа, якщо зможеш.

5 êаíаë
06.30,07.30,08.30,09.30,10.30,11.30,12.30,13

.30,14.30,15.30,16.30,17.30,18.30,22.3
0,23.30,00.30,01.30,02.30,03.30,04.30,
05.30 Час. Важливо.

07.45,18.20,23.40,00.20,06.20 Час спорту.
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.
21.40,03.00,04.00 Час-Тайм.
22.10 Податковий щоденник.
23.25 Crime News.

Êаíаë «Уêра¿íа»
05.10 Х/ф “Повiр, все буде добре...”
05.15 Срiбний апельсин.
07.00,09.00,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.30 Щиросерде зiзнання.
08.00 Т/с “Подружжя”.
09.10 Т/с “Квиток на двох”.
13.15 Люблю! Чекаю!
14.15,17.20,22.00 Т/с “Слiд”.
16.00,04.30 Критична точка.
18.00 Т/с “Поцiлунок! Нова iсторiя”.
19.20,03.50 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Карпов 2”, 18 i 19 с.
23.30 Х/ф “Гiпнотизер”. (2 категорiя).
02.05 Х/ф “Бугiмен”. (3 категорiя). 

Ê1
07.30 М/ф.
10.50 Х/ф “Хелловiнтаун 3”.
12.40 “Пороблено в Українi”.
13.50 “КВК”.
16.10 “Вечiрнiй квартал”.
18.00 “Звана вечеря”.
19.00 “Орел i решка”.
20.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
21.00 “Розсмiши комiка”.
22.00 “Леся Здєся”.
22.25 Х/ф “Лара Крофт: Розкрадачка 

гробниць”.

ÍТÍ
08.20,03.15 “Агенти впливу”.
09 .15  “Правда  жит тя .  Профес i я 

далекобiйник”.
09.45 “Легенди шансону”.
10.35 Д/с “Пiвдень. Нерадянський Союз”.
11.30 Т/с “Далекобiйники”.
15.05 Т/с “Бiлi вовки”.
16.50 Х/ф “Полювання на пiранью”.
19.00,21.40,01.40,04.20 “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).
00.00 Т/с “Забутi”. (2 категорiя).

ТÅТ
07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с “Шоу Гарфiлда”.
09.55,21.00 Країна У.
11.00,00.25 Т/с “Та, що говорить з при-

видами”.
12.00 Т/с “Якось у казцi”.
12.55 Любов з майбутнього.
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).

ТÂi
07.00 Ранковi курасани.
10.00 Автомандри.
10.30 Double Ять.
11.00 Країна Героїв.
12.00,15.00,18.00,21.00,00.00 Сьогоднi.
12.20,15.30,19.15 Арт дозор.
12.25,15.35,19.10 Базар_IТ.
12.40,15.50 Ранковi курасани. Краще!
13.00 Aрт City.
13.30,16.30,19.30,03.00 Особлива думка.
17.00 Навколо свiту.
20.00,23.00 Сьогоднi про головне.
22.00,02.00 Знак оклику з А. Шевченко.

Тоíiñ
06.30,08.30 “Свiт за тиждень”.
07.00,05.00 “Ранковий еспресо”.
09.00 Д/с “Китай: трiумф i потрясiння”.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Олександр Розенбаум. Мiй дивовиж-

ний сон...
12.45 “Моднi iсторiї з Оксаною Новiцькой”.
13.15 “Будь у курсi!”
14.00 Д/с “Лiс Джиммi”.
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”.
17.50 “Алло, адвокат!”
18.50,22.40 “Економiчний пульс”.
19.00 В гостях у Д. Гордона: Едiта П`єха, 

ч. 1.
20.00 Друга свiтова: випадкова вiйна.
21.35 Оскар Фельцман. Легка мелодiя 

життя.
22.45 Чудеса життя.

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
08.15 “Контрольна закупiвля”.
08.50 “Жити здорово!”
09.55,02.55 “Модний вирок”.
11.15 “Час обiдати!”
11.55 “Доброго здоров`ячка!” з Г. Мала-

ховим.
12.45 “Iстина десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20,00.35 Т/с “Хатня робiтниця”.
14.15 “Слiд”.
15.00 “У наш час”.
16.00 “Наодинцi з усiма”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.40,01.05 “Давай одружимося!”
18.55,02.05 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30 Т/с “Син батька народiв”.
22.45 “Вечiрнiй Ургант”.
23.20 Нiчнi новини.
23.30 “Познер”.

ÍТÂ-Ñâiò
08.00,11.00,14.00,17.00 Сьогоднi.
08.25 Олександр Журбiн. Мелодiї на згадку.
09.05 Ти не повiриш!

10.00 “ДНК”.
11.35 “До суду”.
12.35 Суд присяжних.
13.35,16.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
14.30 “Суд присяжних. Остаточний вердикт”.
15.40 “Справа лiкарiв”.
17.30,01.30 “Прокурорська перевiрка”.
18.35,02.40 “Говоримо i показуємо”.
19.25 Т/с “Карпов 2”. “Тут проллється 

кров”. “Чужак”.
21.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
21.40 Т/с “Другий вбивчий”. “Кривавий 

прилив”.
23.35 Т/с “Ведмедячий кут”, 9 i 10 с.

Êаíаë «2+2»

06.50 Т/с “Слiдчi 5”.
08.50 Х/ф “Бiй мiсцевого значення”.
10.50 Т/с “Iкорний барон”.
19.00 Т/с “Лiнiйний вiддiл”.
21.00 “Новини 2+2”.
21.25 “ДжеДАI”.
22.00 Х/ф “007: Координати “Скайфолл”. 

(2 категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
05.30,11.30 Х/ф “Вiльний вiтер”. (6+).
07.45,13.45 Кiноповiсть “Сiльський детек-

тив”. (6+).
09.30,15.30 Х/ф “Медовий мiсяць”. (6+).
17.30,23.30 Кiноповiсть “Наказ: вогонь не 

вiдкривати”. (12+).
19.30,01.30 Мелодрама “Журналiст”, 1 с. 

(12+).
21.30,03.30 Мелодрама “Журналiст”, 2 с. 

(12+).

ªâроñïорò
09.30,13.30,16.30 Снукер. International 

Championship. Китай. День 2.
11.30 Важка атлетика. ЧC. Польща. Жiнки. 

Вiд 75 кг..
12.30,00.45 Важка атлетика. ЧC. Польща. 

Чоловiки. Вiд 105 кг.
17.00,17.45,20.00,23.45 Футбол. ЧC серед 

гравцiв до 17 рокiв. ОАЕ. 1/8 фiналу.
21.00,01.30 Футбол. Євроголи. Журнал.
22.00 Оце так!
22.15 Про рестлiнг. Огляд WWE.
22.45 Про рестлiнг. Вiнтажна колекцiя. 

США.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
07.00,13.00,18.00 Новини.
07.15 Чемпiонат Англiї. “Сандерленд” - 

“Ньюкасл”.
09.10 Чемпiонат Iспанiї. “Севiлья” - “Оса-

суна”.
11.05 Чемпiонат Iталiї. “Наполi” - “Торiно”.
13.15 Чемпiонат Iталiї. “Лацiо” - “Кальярi”.
15.10 Чемпiонат Iспанiї. “Атлетiко” - “Бетiс”.
17.05,06.05 Огляд матчiв чемпiонату Iталiї.
18.10 “Тисяча й один гол”.
19.10 Огляд матчiв чемпiонату Нiмеччини.
20.10 Огляд матчiв чемпiонату Iспанiї.
21.10 2 Бундеслiга. “Бохум” - “Кайзерсла-

утерн”. Пряма трансляцiя.
23.10 Чемпiонат Iталiї. “Ювентус” - “Дже-

ноа”.

УТ-1
06.25 Доброго ранку, Україно!
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.35,20.55 Офiцiйна хронiка.
09.45 Т/с “Таємниця старого мосту”, 

18 с.
10.25 Т/с “Агент особливого призна-

чення”, 5 с.
11.20 Нехай Вам буде кольорово!
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.50,21.30 Дiловий свiт.
12.30 Шеф-кухар країни.
13.20 Х/ф “Як Вас тепер називати?”
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.45 Рояль в кущах.
16.20 Т/с “Таємниця старого мосту”, 

17 с.
17.05 Т/с “Вiчний поклик”, 8 с.
18.40 Фiнансова перспектива.
19.10 Останнє попередження.
19.30 Формула захисту.
19.40,21.45 Концертна програма В. Ти-

хановича “История любви”, ч. 1.
21.40 Свiт спорту.
00.15 Д/ф “Великi битви. Франко-

пруська вiйна”.

Êаíаë “1+1”
06.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23.45,05.

15 “ТСН”.
06.45,07.10,08.10 “Снiданок з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
11.40 “Росiйськi сiмейнi драми”.
12.45,13.45,02.00 Т/с “Пильна робота”.
14.45,15.45,20.15,21.15 Т/с “Попiл”.
16.45,05.30 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Любов та покарання”.
22.15 “Мiняю жiнку 8”.

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

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

Iнтером”.
09.10,20.30 Т/с “Однолюби”.
11.20,12.20,04.00 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 “Стосується кожного”.
19.05,04.40 Т/с “Дельта”.
20.00 “Подробицi”.
00.30 Х/ф “Залiзна людина 2”. (2 

категорiя).

ICTV
06.25 Т/с “Таксi”.
06.50 Т/с “Леся+Рома”.

07.35 Головна програма.
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 . 20 , 2 2 . 05  Т/с  “Прокурорс ька 

перевiрка”.
14.40,20.10 Т/с “Пастка”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.10 Х/ф “Широко крокуючи”. (2 

категорiя).
00.55 Навчiть нас жити.

ÑТБ
06.25,16.00 “Усе буде добре!”
08.10,18.20 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
10.00 Х/ф “Сестричка”.
12.00 Х/ф “Любов Аврори”.
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”.
02.50 Т/с “Доктор Хаус”.

Íоâèé êаíаë
07.00,07.35,08.35 Пiдйом.
09.00 Т/с “Щасливi разом”.
11.00,17.55 Т/с “Воронiни”.
13.25,14.30 Kids` Time.
14.55 Т/с “Друзi”.
15.55 Т/с “Двi дiвчини на мiлинi”.
16.50,00.25 Т/с “Бальзакiвський вiк”.
19.00,00.15 Репортер.
19.15 Абзац!
20.00 Т/с “Молодiжка”.
21.00 Т/с “Кухня”.
22.00 Т/с “До смертi красива”.
23.00 Знайти крайнього.
01.25 Т/с “Веронiка Марс”. (2 категорiя).

5 êаíаë
06.30,07.30,08.30,09.30,10.30,11.30,12.30,

13.30,14.30,15.30,16.30,17.30,18.30
,18.55,22.30,23.30,00.30,02.30,03.3
0,04.30,05.30 Час. Важливо.

09.35,15.35 Машина часу.
10.10,20.00,01.15,05.00,05.35 Час. 

Пiдсумки дня.
10.35,11.15,11.35,12.15 Час: пiдсумки 

дня.
13.10 Податковий щоденник.
13.35,14.35 5 елемент.
16.10 Трансмiсiя.
17.15 Драйв-новини.
17.35 Особливий погляд.
18.35 Дорогi депутати.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.30 Час новин, 2 блок.
21.40,03.00,04.00 Час-Тайм.
22.10 Агроконтроль.
23.25 Crime News.

Êаíаë «Уêра¿íа»
06.00,05.20 Т/с “Адвокат”.
07.00,17.00,03.30 Подiї.
07.30,15.25 Щиросерде зiзнання.
08.00 Т/с “Подружжя”.
09.00,19.00 Собития.
09.10,13.10,17.20,22.00 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Карпов 2”, 17 i 18 с.
12.00 “Хай говорять. Останнє iнтерв`ю 

Ольги Аросевої”.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Поцiлунок! Нова iсторiя”.
19.20 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Карпов 2”, 20 i 21 с.
23.45 Т/с “Ментовськi вiйни 6”, 9 i 10 с. 

(2 категорiя).
01.30 Х/ф “Гiпнотизер”. (2 категорiя).
03.50 “Говорит Украина”.
04.30 “Хай говорять”. 

Ê1
07.30 М/ф.
10.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
12.50,19.00 “Орел i решка”.
13.45 “Вiйна наречених”.
14.50,22.00 “Велика рiзниця”.
15.50,20.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
17.00,21.00 “Розсмiши комiка”.
18.00 “Звана вечеря”.
23.00 “Хi та Ха”.

ÍТÍ
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
10.00 “До суду”.
12.00 Т/с “Детективи”.
13.05,19.30 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 9”.
15.00,17.00 Т/с “Павутиння”.
16.45,19.00,21.40,01.30,04.45 “Свiдок”.
22.00 Т/с “Елементарно”. (2 категорiя).
23.00 Т/с “CSI: Маямi 10”. (2 категорiя).
00.00 Т/с “Забутi”. (2 категорiя).

ТÅТ
07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с “Шоу Гарфiлда”.
09.55,21.00 Країна У.
11.00,00.25 Т/с “Та, що говорить з при-

видами”.
12.00 Т/с “Якось у казцi”.
12.55 Любов з майбутнього.
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).

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

Сьогоднi.
07.00 Ранковi курасани.

10.00 Aрт City.
10.30 Приватнi новини.
11.00,17.00 Навколо свiту.
12.20,15.30,19.15 Арт дозор.
12.25,15.35,19.10 Базар_IТ.
12.40,15.50 Ранковi курасани. Краще!
13.00 Double Ять.
13.30,16.30,19.30,03.00 Особлива думка.
14.00 Знак оклику з А. Шевченко.
20.00,23.00 Сьогоднi про головне.
22.00,02.00,04.30 Музика для дорослих.

Тоíiñ
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 Друга свiтова: випадко-

ва вiйна.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Оскар Фельцман. Легка мелодiя 

життя.
12.45 “Алло, адвокат!”
13.10 “Ронiн”.
14.00,22.45 Чудеса життя.
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: Едiта 

П`єха, ч. 2.
21.35 Володимир Зельдiн. Закоханий 

Дон Кiхот.

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
08.15 “Контрольна закупiвля”.
08.50 “Жити здорово!”
09.55,02.55 “Модний вирок”.
11.15 “Час обiдати!”
11.55 “Доброго здоров`ячка!” з Г. Ма-

лаховим.
12.45 “Iстина десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20,00.35 Т/с “Хатня робiтниця”.
14.15 “Слiд”.
15.00 “У наш час”.
16.00 “Наодинцi з усiма”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.40,01.05 “Давай одружимося!”
18.55,02.05 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30 Т/с “Син батька народiв”.
22.45 “Вечiрнiй Ургант”.
23.20 Нiчнi новини.
23.30 “Свобода i справедливiсть” з А. 

Макаровим.

ÍТÂ-Ñâiò
08.00,11.00,14.00,17.00 Сьогоднi.
08.25 “Кулiнарний двобiй”.
09.25 Росiйська начинка.
10.00 Т/с “Слiд саламандри”, 9 с.
11.35 “До суду”.
12.35 Суд присяжних.
13.35,16.35 Огляд. Надзвичайна подiя.

14.30 “Суд присяжних. Остаточний вер-
дикт”.

15.40 “Справа лiкарiв”.
17.30,01.30 “Прокурорська перевiрка”.
18.35,02.40 “Говоримо i показуємо”.
19.25 Т/с “Карпов 2”. “Вiра повинна по-

мерти”. “Смерть Петрову!”
21.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
21.40 Т/с “Другий вбивчий”. “Чужий се-

ред чужих”.
23.35 Т/с “Ведмедячий кут”, 11 i 12 с.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.00 Т/с “Слiдчi 5”.
09.00,21.00 “Новини 2+2”.
09.25,19.00 Т/с “Лiнiйний вiддiл”.
10.25 “Шалене вiдео по-українськи”.
11.35 “Облом UA”.
12.00 Х/ф “Останнiй день”.
15.55 Д/ф “Крила Росiї”.
17.00 Х/ф “Справжнє правосуддя 2. Тем-

ний провулок”.
21.25 “ДжеДАI”.
22.00 Х/ф “Морський пiхотинець”.

Íаøå óëþáëåíå êiíо
05.30,11.30 Кiноповiсть “Наказ: вогонь 

не вiдкривати”. (12+).
07.30,13.30 Мелодрама “Журналiст”, 1 

с. (12+).
09.30,15.30 Мелодрама “Журналiст”, 2 

с. (12+).
17.30,23.30 Кiноповiсть “Наказ: перейти 

кордон”. (12+).
19.30,01.30 Х/ф “Полiт птаха”. (12+).
21.50,03.50 Драма “Капабланка”. (12+).

ªâроñïорò
09 . 30 , 1 3 . 3 0 , 1 6 . 3 0 , 2 2 . 0 0  Снукер . 

International Championship. Ки-
тай. День 3.

11.30 Футбол. Євроголи. Журнал.
12.30,17.00,17.45,20.00,01.15 Футбол. ЧC 

серед гравцiв до 17 рокiв. ОАЕ. 
1/8 фiналу.

21.00 Бокс.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
07.00,13.00,18.00 Новини.
07.10,13.10 “Тисяча й один гол”.
08.10,14.10 Огляд матчiв чемпiонату 

Нiмеччини.
09.10,15.10 Огляд матчiв чемпiонату 

Iспанiї.
10.10,19.10 Чемпiонат Iспанiї. “Хетафе” 

- “Атлетiк”.
12.00 Огляд матчiв чемпiонату Iталiї.
16.10 2 Бундеслiга. “Бохум” - “Кайзерс-

лаутерн”.
18.10,06.05 Огляд матчiв чемпiонату 

Англiї.
20.55 Чемпiонат Iспанiї. “Еспаньол” - “Ма-

лага”. Пряма трансляцiя.
22.55 Чемпiонат Iспанiї. “Сельта” - “Бар-

селона”. Пряма трансляцiя.

Поíåдіëоê

Âіâòороê

28 жовтня

29 жовтня
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УТ-1
06.25 Доброго ранку, Україно!
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.30 Уряд на зв`язку з громадянами.
10.00 Пряме включення з Кабiнету 

Мiнiстрiв України.
10.15 Т/с “Агент особливого призначен-

ня”, 6 с.
11.05 Д/ф “Трипiлля. Забута цивiлiзацiя 

Старої Європи”.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.50,21.30 Дiловий свiт.
12.30 Формула захисту.
12.40 Свiтло.
13.00 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
13.30 Українського роду.
13.50 Х/ф “Майор Вихор”, 1 с.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Крок до зiрок.
16.25 Т/с “Таємниця старого мосту”, 18 с.
17.10 Т/с “Вiчний поклик”, 9 с.
18.40 Фiнансова перспектива.
19.10 Концертна програма В. Тихановича 

“История любви”, ч. 2.
20.50 Мегалот.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.40 Свiт спорту.
21.45 Концертна програма О. Шака “По 

облакам”, ч. 1.
00.15 Д/ф “Великi битви. Битва пiд 

Еджхiллом”.

Êаíаë “1+1”
06.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23.35 “ТСН”.
06.45,07.10,08.10 “Снiданок з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
11.40 “Росiйськi сiмейнi драми”.
12.45,13.45,02.00 Т/с “Пильна робота”.
14.45,15.45,20.15,21.15 Т/с “Попiл”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Любов та покарання”.
22.15,05.00 “Територiя обману”.
23.50 “Тачки 2”.
00.15,03.30 Бойовик “Шкереберть”. (2 

категорiя).

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

0 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10,20.30 Т/с “Однолюби”.
11.20,12.20,03.55 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 “Стосується кожного”.
19.05,04.35 Т/с “Дельта”.
20.00 “Подробицi”.
00.30 Х/ф “Мексиканець”.

ICTV
06.35 Т/с “Таксi”.
07.00 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.
10.25,16.35 Т/с “Лiтєйний”.
12.45 Факти. День.
13.10,22.10 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.35,20.10 Т/с “Пастка”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.25 Х/ф “Широко крокуючи 3: Право-

суддя наодинцi”. (2 категорiя).
01.30 Стоп-10.

ÑТБ
06.40,16.00 “Усе буде добре!”
08.20,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
10.00 “Зiркове життя. Мисливцi за чужи-

ми чоловiками”.
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”.
01.30 Т/с “Доктор Хаус”.

Íоâèé êаíаë
07.00,07.35,08.35 Пiдйом.
09.00 Т/с “Щасливi разом”.
11.00,17.55 Т/с “Воронiни”.
13.20,14.25 Kids` Time.
14.55 Т/с “Друзi”.
15.55 Т/с “Двi дiвчини на мiлинi”.
16.50,00.15 Т/с “Бальзакiвський вiк”.
19.00,00.05 Репортер.
19.15 Абзац!
20.00 Т/с “Молодiжка”.
21.00 Т/с “Кухня”.
22.00 Т/с “До смертi красива”.
23.00 Т/с “Свiтлофор”. (2 категорiя).
01.10 Т/с “Веронiка Марс”. (2 категорiя).

5 êаíаë
06.30,07.30,08.30,09.30,10.30,11.30,12.30,

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

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.

Êаíаë «Уêра¿íа»
06.10,05.20 Т/с “Адвокат”.
07.00,09.00,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.30,15.25 Щиросерде зiзнання.
08.00 Т/с “Подружжя”.
09.10,13.10,17.20,22.00 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Карпов 2”, 19 i 20 с.
12.00 “Хай говорять. Не турбуйте Леонiда 

Аркадiйовича!”
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Поцiлунок! Нова iсторiя”.
19.20,03.50 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Карпов 2”, 22 i 23 с.
23.45 Т/с “Ментовськi вiйни 6”, 11 i 12 с. 

(2 категорiя).
01.30 Т/с “Форс-мажори”, 2 i 3 с. (2 

категорiя).

 Ê1
07.30 М/ф.
10.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
12.50,19.00 “Орел i решка”.
13.45 “Вiйна наречених”.
14.50,22.00 “Велика рiзниця”.
15.50,20.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
17.00,21.00 “Розсмiши комiка”.
18.00 “Звана вечеря”.
23.00 “Хi та Ха”.

ÍТÍ
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
10.00 “До суду”.
12.00 Т/с “Детективи”.
13.00,19.30 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 

9”.
14.55,17.00 Т/с “Павутиння”.
16.45,19.00,21.40,01.35,03.10 “Свiдок”.
22.00 Т/с “Елементарно”. (2 категорiя).
23.00 Т/с “CSI: Маямi 10”. (2 категорiя).
00.00 Т/с “Забутi”. (2 категорiя).
00.50 Т/с “Закон i порядок”. Злочиннi 

намiри”. (2 категорiя).

ТÅТ
07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с “Шоу Гарфiлда”.
09.55,21.00 Країна У.
11.00,00.25 Т/с “Та, що говорить з при-

видами”.
12.00 Т/с “Якось у казцi”.
12.55 Любов з майбутнього.
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).

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

Сьогоднi.
07.00 Ранковi курасани.
10.00 Приватнi новини.
10.30 ЖИВЯком.

11.00,17.00 Навколо свiту.
12.20,15.30,19.15 Арт дозор.
12.25,15.35,19.10 Базар_IТ.
12.40,15.50 Ранковi курасани. Краще!
13.00 World Stories. Мiжнароднi корес-

понденти.
13.30,16.30,19.30,03.00 Особлива думка.
14.00,04.30 Музика для дорослих.
20.00,23.00 Сьогоднi про головне.
22.00,02.00 Homo sapiens.

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

вин “Соцiальний пульс”.
06.55,18.50,22.40 “Економiчний пульс”.
07.00,05.00 “Ранковий еспресо”.
09.00,20.00 Друга свiтова: випадкова вiйна.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Володимир Зельдiн. Закоханий 

Дон Кiхот.
12.45 “Соцiальний статус: ваша пенсiя”.
13.20 “Цивiлiзацiя Incognita”.
14.00,22.45 Чудеса життя.
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: Едiта П`єха, 

ч. 3.
21.35 Олексiй Ягудiн. “Менi дуже пощас-

тило з Тетяною”.

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
08.15 “Контрольна закупiвля”.
08.50 “Жити здорово!”
09.55,02.05 “Модний вирок”.
11.15 “Час обiдати!”
11.55 “Доброго здоров`ячка!” з Г. Ма-

лаховим.
12.45 “Iстина десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20,00.35 Т/с “Хатня робiтниця”.
14.15 “Слiд”.
15.00 “У наш час”.
16.00 “Наодинцi з усiма”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.40,01.05 “Давай одружимося!”
18.55,02.55 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30 Т/с “Висоцький”.
22.40 “Вечiрнiй Ургант”.
23.20 Нiчнi новини.
23.30 “Полiтика”.

ÍТÂ-Ñâiò
08.00,11.00,14.00,17.00 Сьогоднi.
08.25 Квартирне питання.
09.30 “Поїдемо, поїмо!”
10.00 Т/с “Слiд саламандри”, 10 с.
11.35 “До суду”.
12.35 Суд присяжних.
13.35,16.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
14.30 “Суд присяжних. Остаточний вер-

дикт”.
15.40 “Справа лiкарiв”.
17.30,01.30 “Прокурорська перевiрка”.
18.35,02.40 “Говоримо i показуємо”.
19.25 Т/с “Карпов 2”. “Вибiр”. “Мiсце, де 

кожен може...”

21.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
21.40 Т/с “Другий вбивчий”. “Звинувачу-

ється жертва”.
23.35 Т/с “Ведмедячий кут”, 13 i 14 с.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.00 Т/с “Слiдчi 5”.
09.00 “Новини 2+2”.
09.25,18.55 Т/с “Лiнiйний вiддiл”.
10.25 “Шалене вiдео по-українськи”.
11.35 “Облом UA”.
12.20 Х/ф “Бермудський трикутник у 

Пiвнiчному морi”.
15.55 Д/ф “Крила Росiї”.
17.00 Х/ф “Морський пiхотинець”.
19.55 1/8 Кубка України. Карпати - 

Металiст. Пряма трансляцiя.
22.00 Х/ф “Морський пiхотинець 2”.

Íаøå óëþáëåíå êiíо
05.30,11.30 Кiноповiсть “Наказ: перейти 

кордон”. (12+).
07.30,13.30 Х/ф “Полiт птаха”. (12+).
09.50,15.50 Драма “Капабланка”. (12+).
17.30,23.30 Комедiя “Перебiрливий наре-

чений”. (16+).
19.30,01.30 Муз. фiльм “Коли святi мар-

ширують”. (12+).
21.30,03.30 Х/ф “Батьки i дiти”. (6+).

ªâроñïорò
09.30 GTA. Наступний рiвень. Автоспор-

тивний журнал.
09.35,11.30,13.30,16.30,20.15,01.00 Сну-

кер. International Championship. Ки-
тай. День 4.

17.00,18.00,19.00,23.25 Футбол. ЧC се-
ред гравцiв до 17 рокiв. ОАЕ. 1/8 
фiналу.

20.00 Sport Excellence. Журнал.
21.15 Кампус. Журнал.
21.45,23.10 Вибране по середах. Журнал.
21.50 Новини кiнного спорту.
21.55 Гольф. Європейський тур. BMW 

Masters.
22.25 Новини гольфу.
22.30 Вiтрильний спорт. Екстремаль-

на серiя.
23.00 Новини вiтрильного спорту.
23.05 Вибiр Люсiї. Журнал.
23.15 Спорт i Ко. Журнал.
23.20 Напрям - спорт. Журнал.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
07.00,13.00,18.00 Новини.
07.15,14.15 Чемпiонат Iспанiї. “Еспаньол” 

- “Малага”.
09.10,16.05 Чемпiонат Iспанiї. “Сельта” - 

“Барселона”.
11.05,18.10 Чемпiонат Iталiї. “Аталан-

та” - “Iнтер”.
13.15 Огляд матчiв чемпiонату Англiї.
19.55 “Тисяча й один гол”.
20.55 Чемпiонат Iспанiї. “Валенсiя” - 

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

Пряма трансляцiя.

УТ-1
06.25 Доброго ранку, Україно!
06.30,07.00,07.30,08.00,08.30 Новини.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.35,20.55 Офiцiйна хронiка.
09.40,16.20 Т/с “Таємниця старого мос-

ту”, 19 с.
10.30 Т/с “Агент особливого призначен-

ня”, 7 с.
11.20 Нехай Вам буде кольорово!
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.50,21.30 Дiловий свiт.
12.25,22.40 Погода.
12.30 Х/ф “Майор Вихор”, 2 i 3 с.
15.15 Euronews.
15.20 Дiловий свiт. Агросектор.
15.25 Українська пiсня.
17.05 Т/с “Вiчний поклик”, 10 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 О. Шака “По 

облакам”, ч. 2.
00.15 Д/ф “Великi битви. Новий Орлеан”.

Êаíаë “1+1”
06.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
06.05,07.00,08.00,09.00,00.05 “ТСН”.
06.45,07.10,08.10 “Снiданок з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
11.40 “Росiйськi сiмейнi драми”.
12.45,13.45,02.30 Т/с “Пильна робота”.
14.45,15.45,20.15,21.15 Т/с “Попiл”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Любов та покарання”.
19.30 “Телевiзiйна Служба Новин”.
22.15 “Кохання без кордонiв”.
00.20,04.00 Драма “Ми. Вiримо в любов”. 

(2 категорiя).

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

0 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10,20.30 Т/с “Однолюби”.
11.20,12.20 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
13.45 “Судовi справи”.
14.45 “Сiмейний суд”.
15.50 “Давай одружимося в Українi”.
16.45 Т/с “Хатня робiтниця”.
18.00 “Стосується кожного”.
19.05,04.40 Т/с “Дельта”.
20.00 “Подробицi”.
00.30 Х/ф “У пошуках галактики”.

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

07.40 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.25 Надзвичайнi новини.
10.10,13.00 Анекдоти по-українськи.
10.25,16.35 Т/с “Лiтєйний”.
12.45 Факти. День.
13.05,22.10 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.35,20.10 Т/с “Пастка”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.20 Х/ф “Пропащi хлоп`ята. Плем`я”. 

(2 категорiя).
01.25 Кримiнальний облом.

ÑТБ
06.50,16.00 “Усе буде добре!”
08.45,18.20 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
10.10 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.
13.55 “Битва екстрасенсiв”.
15.00 “Звана вечеря”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.00,22.40 “Зваженi i щасливi 3”.
01.00 Т/с “Доктор Хаус”.

Íоâèé êаíаë
07.00,07.35,08.35 Пiдйом.
09.00 Т/с “Щасливi разом”.
11.00,17.55 Т/с “Воронiни”.
13.20,14.25 Kids` Time.
14.50 Т/с “Друзi”.
15.55 Т/с “Двi дiвчини на мiлинi”.
16.50,00.15 Т/с “Бальзакiвський вiк”.
19.00,00.05 Репортер.
19.15 Абзац!
20.00 Т/с “Молодiжка”.
21.00 Т/с “Кухня”.
22.00 Т/с “До смертi красива”.
23.00 Т/с “Свiтлофор”. (2 категорiя).
01.15 Т/с “Веронiка Марс”. (2 категорiя).

5 êаíаë
06.30,07.30,08.30,09.30,10.30,11.30,12.30,1

3.30,14.30,15.30,16.30,17.30,18.30,18
.55,22.30,23.30,00.30,01.30,02.30,03.
30,04.30,05.30 Час. Важливо.

08.35 Драйв-новини.
08.45 Трансмiсiя-новини.
10.10,10.35,11.15,12.15,20.00,01.15,01.35,0

5.00,05.35 Час. Пiдсумки дня.
16.35,02.40,04.40 Життя цiкаве.
17.35 Акцент.
18.35 Лiсовий патруль.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.30 Час новин, 2 блок.
21.40,03.00 Час-Тайм.
22.10 Реальний сектор.
23.25 Crime News

Êаíаë «Уêра¿íа»
 06.10 Т/с “Адвокат”.
07.00,09.00,17.00,19.00,03.20 Подiї.
07.30,15.25 Щиросерде зiзнання.

08.00 Т/с “Подружжя”.
09.10,13.10,17.20 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Карпов 2”, 21 i 22 с.
12.00 “Хай говорять. З немолодим об-

личчям”.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Поцiлунок! Нова iсторiя”.
19.20,03.40 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Карпов 2”, 24 i 25 с.
22.00 ДНК. У пошуках жiнки.
23.05 Пост-шоу. ДНК. У пошуках жiнки.
00.15 Т/с “Ментовськi вiйни 6”, 13 i 14 с. 

(2 категорiя).
02.00 Т/с “Форс-мажори”, 3 i 4 с. (2 

категорiя).
04.20 “Хай говорять”.
05.10 Срiбний апельсин.

Ê1
07.30 М/ф.
10.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
12.50,19.00 “Орел i решка”.
13.45 “Вiйна наречених”.
14.50,22.00 “Велика рiзниця”.
15.50,20.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
17.00,21.00 “Розсмiши комiка”.
18.00 “Звана вечеря”.
23.00 “Хi та Ха”.

ÍТÍ
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
10.00 “До суду”.
12.00 Т/с “Детективи”.
13.00,19.30 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 

9”.
16.45,19.00,21.40,01.40,03.45 “Свiдок”.
22.00 Т/с “Елементарно”. (2 категорiя).
23.00 Т/с “CSI: Маямi 10”. (2 категорiя).
00.00 Т/с “Закон i порядок”. Злочиннi 

намiри”. (2 категорiя).

ТÅТ
07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с “Шоу Гарфiлда”.
09.55,21.00 Країна У.
11.00 Т/с “Та, що говорить з привидами”.
12.00 Т/с “Якось у казцi”.
12.55 Любов з майбутнього.
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 “Ходячi мерцi”. (3 категорiя).

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

Сьогоднi.
07.00 Ранковi курасани.
10.00 ЖИВЯком.
10.30 Дев`ять мiсяцiв.

11.00,17.00 Навколо свiту.
12.20,15.30,19.15 Арт дозор.
12.25,15.35,19.10 Базар_IТ.
12.40,15.50 Ранковi курасани. Краще!
13.00 Приватнi новини.
13.30,16.30,19.30,03.00 Особлива думка.
14.00 Homo sapiens.
20.00,23.00 Сьогоднi про головне.
22.00,02.00 Зелена лампа.

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

вин “Соцiальний пульс”.
06.55,18.50,22.40 “Економiчний пульс”.
07.00,05.00 “Ранковий еспресо”.
09.00,20.00 Друга свiтова: випадкова вiйна.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Олексiй Ягудiн. “Менi дуже пощас-

тило з Тетяною”.
12.45 “Алло, адвокат!”
13.15 “Щоденник для батькiв”.
14.00,22.45 Чудеса життя.
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 Дмитра Гордона: Володи-

мир Познер, ч. 1.
21.35 Перше кохання.

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
08.15 “Контрольна закупiвля”.
08.50 “Жити здорово!”
09.55,02.15 “Модний вирок”.
11.15 “Час обiдати!”
11.55 “Доброго здоров`ячка!” з Г. Ма-

лаховим.
12.45 “Iстина десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20 Т/с “Хатня робiтниця”.
14.15 “Слiд”.
15.00 “У наш час”.
16.00 “Наодинцi з усiма”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.40 “Давай одружимося!”
18.55,03.05 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30 Т/с “Висоцький”.
22.40 “Вечiрнiй Ургант”.
23.15 Нiчнi новини.
23.25 “Проти ночi”.

ÍТÂ-Ñâiò
08.00,11.00,14.00,17.00 Сьогоднi.
08.25 Дачна вiдповiдь.
09.30 “Медичнi таємницi”.
10.00 Т/с “Слiд саламандри”, 11 с.
11.35 “До суду”.
12.35 Суд присяжних.
13.35,16.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
14.30 “Суд присяжних. Остаточний вер-

дикт”.
15.40 “Справа лiкарiв”.
17.30,01.30 “Прокурорська перевiрка”.

18.35,02.40 “Говоримо i показуємо”.
19.25 Т/с “Карпов 2”. “Коронований”. 

“Менти”.
21.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
21.40 Т/с “Другий вбивчий”. “Торжество”.
23.35 Т/с “Ведмедячий кут”, 15 i 16 с.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.15 Т/с “Слiдаки”.
09.00,10.25 “Шалене вiдео по-українськи”.
09.25,19.00 Т/с “Лiнiйний вiддiл”.
11.35 “Облом UA”.
12.20 Х/ф “10,5 балiв”.
15.55 Д/ф “Крила Росiї”.
17.00 Х/ф “Морський пiхотинець 2”.
21.00 “Новини 2+2”.
21.25 “ДжеДАI”.
22.00 Х/ф “Серед бiлого дня”.

Íаøå óëþáëåíå êiíо
05.30,11.30 Комедiя “Перебiрливий наре-

чений”. (16+).
07.30,13.30 Муз. фiльм “Коли святi мар-

ширують”. (12+).
09.30,15.30 Х/ф “Батьки i дiти”. (6+).
17.30,23.35 Х/ф “Велика сiм`я”. (6+).
19.30,01.30 Драма “Кат”. (16+).
22.15,04.15 Х/ф “Будь насторожi!” (12+).

ªâроñïорò
09.30,11.30,13.30,16.30,00.00 Снукер. 

International Championship. Китай. 
1/4 фiналу.

17.00,18.15 Футбол. ЧC серед гравцiв до 
17 рокiв. ОАЕ. 1/8 фiналу.

19.30 Найсильнiшi люди планети. 
Чемпiонська лiга. Росiя.

20.30,23.30 Євроспорт. Топ 10.
21.00 Бойовi мистецтва. Бiйцiвський клуб. 

Чикаго (США). (16+).

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
07.00,13.00,18.00 Новини.
07.15 Чемпiонат Iспанiї. “Осасуна” - “Райо 

Вальєкано”.
09.10 Чемпiонат Iталiї. “Ювентус” - “Ка-

тання”.
11.05 Чемпiонат Iспанiї. “Валенсiя” - 

“Альмерiя”.
13.15 “Журнал Лiги чемпiонiв”.
13.45 Чемпiонат Iспанiї. “Реал” - “Севiлья”.
15.35 Чемпiонат Iталiї. “Мiлан” - “Лацiо”.
17.30,06.25 “Свiт англiйської Прем`єр-

лiги”.
18.10 Огляд матчiв чемпiонату Iталiї.
19.05 Чемпiонат Iталiї. “Фiорентiна” - 

“Наполi”.
20.55 Чемпiонат Iспанiї. “Гранада” - 

“Атлетiко”. Пряма трансляцiя.
22.55 Чемпiонат Iспанiї. “Атлетiк” - “Ель-

че”. Пряма трансляцiя.

Ñåрåда

Чåòâåр

30 жовтня

31 жовтня
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УТ-1
06.25 Доброго ранку, Україно!
06.30,07.00,07.30,08.00,08.30 Новини.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.35 Офiцiйна хронiка.
09.40,16.20 Т/с “Таємниця старого мос-

ту”, 20 с.
10.30 Т/с “Агент особливого призначен-

ня”, 8 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”.
13.15 Х/ф “Гарячий снiг”.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.45 Слов`янський базар у Вiтебську 

2013. Щоденник.
17.05 Т/с “Вiчний поклик”, 11 с.
18.40 Фiнансова перспектива.
19.10 Погода.
19.15 Криве дзеркало.
21.40 Фольк-music.
00.15 Д/ф “Великi битви. Битва за Ат-

лантику”.

Êаíаë “1+1”
06.00,07.00,08.00,09.00,19.30 “ТСН”.
06.45,07.10,08.10 “Снiданок з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
11.40,05.10 “Росiйськi сiмейнi драми”.
12.45,13.45,02.00 Т/с “Пильна робота”.
14.45,15.45 Т/с “Попiл”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Любов та покарання”.
20.15 “Вечiрнiй квартал”.
22.10 Комедiя “З Парижа з любов`ю”. (2 

категорiя).
00.05,03.30 Драма “Залягти на дно у Брюг-

ге”. (3 категорiя).

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

0 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10 Т/с “Однолюби”.
11.20,12.20 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
13.45 “Судовi справи”.
14.45 “Сiмейний суд”.
15.50 “Давай одружимося в Українi”.
16.45 Т/с “Хатня робiтниця”.
18.00,04.05 Т/с “Дельта”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Шустер Live”.
00.40 Х/ф “Око за око”. (2 категорiя).

ICTV
06.25 Т/с “Таксi”.
06.45 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.
10.25,16.35 Т/с “Лiтєйний”.
12.45 Факти. День.
13.10,22.00 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.35 Т/с “Пастка”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.00 Машина часу.
23.10 Максимум в Українi.
23.35 Х/ф “Пропащi хлоп`ята. Спрага”. 

(2 категорiя).

ÑТБ
07.00,15.55 Х/ф “Терористка Iванова”.
14.55 “Звана вечеря”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.00,22.40 “Танцюють всi! 6”.
00.10 “Куб 4”.
01.45 Х/ф “Сiм старих i одна дiвчина”.

Íоâèé êаíаë
07.00,07.35,08.35 Пiдйом.
09.00 Т/с “Щасливi разом”.
11.00,17.55 Т/с “Воронiни”.
13.20,14.25 Kids` Time.
14.55 Т/с “Друзi”.
15.55 Т/с “Двi дiвчини на мiлинi”.
16.55,00.15 Т/с “Бальзакiвський вiк”.
19.00,00.05 Репортер.
19.15 Абзац!
20.00 Т/с “Молодiжка”.
21.00 Т/с “Кухня”.
22.00 Т/с “До смертi красива”.
23.00 Т/с “Свiтлофор”. (2 категорiя).
01.10 Т/с “Веронiка Марс”. (2 категорiя).

5 êаíаë
06.30,07.30,08.30,09.30,10.30,11.30,12.30,

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

10.10,10.35,11.15,11.35,12.15,20.00,01.15,0
1.35,05.00,06.00 Час. Пiдсумки дня.

16.35 Лiсовий патруль.
17.35 Не перший погляд.
18.35 Реальний сектор.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.30 Час новин, 2 блок.
21.40,03.00,04.00 Час-Тайм.
22.10 Особливий погляд.
00.35 Тема/Хронiка тижня.

Êаíаë «Уêра¿íа»
06.10 Т/с “Адвокат”.
07.00,09.00,17.00,19.00,02.50 Подiї.
07.30,15.25 Щиросерде зiзнання.
08.00 Т/с “Подружжя”.
09.10,13.10,17.20,22.00 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Карпов 2”, 23 i 24 с.
12.00 “Хай говорять. Куба - любов моя”.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Поцiлунок! Нова iсторiя”.
19.20,03.10 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Карпов 2”, 26 с.
01.30 Т/с “Форс-мажори”, 5 i 6 с. (2 

категорiя).
04.35 Т/с “Ментовськi вiйни 6”, 9 i 10 с. 

(2 категорiя). 

Ê1
07.30 М/ф.
10.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
12.50,19.00 “Орел i решка”.
13.45 “Вiйна наречених”.
15.50 Т/с “Моя прекрасна няня”.
17.00 “Розсмiши комiка”.
18.00 “Звана вечеря”.
20.00 “КВК”.
22.40 “Пороблено в Українi”.

ÍТÍ
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
13.10 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 9”.
16.45,19.00 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Грiм лютi”.
21.30 Х/ф “Тор”.
23.55 Х/ф “Джокер”.

ТÅТ
07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с “Шоу Гарфiлда”.
09.55 Країна У.
11.00 Т/с “Та, що говорить з привидами”.
12.00 Т/с “Якось у казцi”.
12.55 Любов з майбутнього.
13.55 Богиня шопiнгу.
16.00 Т/с “Маленькi таємницi”.
18.00 Iкона стилю.
20.30 Х/ф “Цiпонька”.
22.40 Тузiк & Барбос шоу.
23.20 Т/с “Ходячi мерцi”. (3 категорiя).

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

Сьогоднi.
07.00,12.40,15.50 Ранковi курасани. Краще!
10.00 Дев`ять мiсяцiв.
10.30 Автомандри.
11.00,17.00 Навколо свiту.
12.20,15.30,19.15 Арт дозор.

12.25,15.35,19.10 Базар_IТ.
13.00 ЖИВЯком.
13.30,16.30,19.30,03.00 Особлива думка.
14.00 Третiй дзвiнок.
20.00,23.00 Сьогоднi про головне.
22.00,02.00 Знак оклику з А. Шевченко.

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

вин “Соцiальний пульс”.
06.55,18.50,22.40 “Економiчний пульс”.
07.00,05.00 “Ранковий еспресо”.
09.00,20.00 Друга свiтова: випадкова вiйна.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Перше кохання.
12.45 “Соцiальний статус: вашi права i 

пiльги”.
14.00,22.45 Чудеса життя.
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 Дмитра Гордона: Володи-

мир Познер, ч. 2.
21.35 Острiв Петра Мамонова.
00.30 Т/с “Ескорт агентство”. (3 категорiя).

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

лаховим.
12.45 “Iстина десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20 Т/с “Хатня робiтниця”.
14.15 “Слiд”.
15.00 “У наш час”.
16.00 “Чекай на мене”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.40 “Людина i закон”.
18.55 “Поле чудес”.
20.00 “Час”.
20.30 “Вежа”.
22.50 “Вечiрнiй Ургант”.
23.50 Х/ф “Француз”.

ÍТÂ-Ñâiò
08.00,11.00,14.00,17.00 Сьогоднi.
08.25 “Очна ставка”.
09.25 Рятувальники.
10.00 Т/с “Слiд саламандри”, 12 с.
11.35 “До суду”.
12.35 Суд присяжних.
13.35,16.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
14.30 “Суд присяжних. Остаточний вер-

дикт”.
15.40 “Справа лiкарiв”.
17.35 “Прокурорська перевiрка”.
18.45 “Говоримо i показуємо”.
19.40 Т/с “Другий вбивчий”. “Син по лис-

туванню”. “Форма шантажу”.
23.20 Х/ф “Просто Джексон”.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.15 Т/с “Слiдаки”.
09.00 “Новини 2+2”.
09.25 Т/с “Лiнiйний вiддiл”.
10.25 “Шалене вiдео по-українськи”.
11.35 “Облом UA”.
12.20 Х/ф “Остання спроба”.
15.55 Д/ф “Крила Росiї”.
17.00 Х/ф “Пастка”.
18.50 ЧУ 15 Тур. Волинь - Шахтар.
21.00 Бiйцiвська п`ятниця. Схiднi єдино-

борства. “Бушидо”.
22.00 Х/ф “Лише найсильнiшi”. (2 

категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
05.35,11.35 Х/ф “Велика сiм`я”. (6+).
07.30,13.30 Драма “Кат”. (16+).
10.15,16.15 Х/ф “Будь насторожi!” (12+).
17.35,23.30 Детектив “Державний злочи-

нець”. (6+).
19.30,01.30 Комедiя “Благочестива Марта”.
21.55,03.55 Мелодрама “Рiдна кров”. (6+).

ªâроñïорò
09.30 Напрям - спорт. Журнал.
09 .35 ,13 .30 Снукер.  In te rnat iona l 

Championship. Китай. 1/2 фiналу.
11.00 Снукер. International Championship. 

Китай. 1/4 фiналу.
16.30 Євроспорт. Топ 10.
17.00,01.00 Футбол. ЧC серед гравцiв до 

17 рокiв. ОАЕ. 1/4 фiналу.
20.00,00.00 Боулiнг. PBA.
21.00 Найсильнiшi люди планети. Польща.
22.00 Бокс.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
07.00,13.00,18.00 Новини.
07.10,12.05 Огляд матчiв чемпiонату Iталiї.
08.05 Чемпiонат Iспанiї. “Гранада” - 

“Атлетiко”.
09.50 Чемпiонат Iспанiї. “Атлетiк” - “Ель-

че”.
11.35 “Свiт англiйської Прем`єр-лiги”.
13.15,01.40 Чемпiонат Iталiї. “Рома” - 

“К`єво”.
15.05 Чемпiонат Iспанiї. “Вiльярреал” - 

“Хетафе”.
17.00 Огляд матчiв чемпiонату Iспанiї.
18.10 “Futbol Mundial”.
18.40 Чемпiонат Iспанiї. “Бетiс” - “Ле-

ванте”.
20.25 Чемпiонат Iспанiї. Preview.
20.55 Чемпiонат Нiмеччини. Preview.
21.25 Чемпiонат Англiї. Preview.
21.55 Чемпiонат Iспанiї. “Барселона” - “Ес-

паньол”. Пряма трансляцiя.
23.55,05.10 Чемпiонат Нiмеччини. 

“Боруссiя” (Дор.) - “Штутгарт”.

УТ-1
06.20 Орбiта М. Поплавського.
07.10 Криве дзеркало.
08.15 Олiмпiйський виклик.
08.30 Панянка та кулiнар.
09.05 Життя на рiвних.
09.15 Армiя.
09.30 Православний вiсник.
09.55 Моменти життя.
10.55 Дорослi iгри.
12.00 Х/ф “Гарячий снiг”.
13.55 Театральнi сезони.
14.55 В гостях у Д. Гордона.
16.50 Український акцент.
17.25 Золотий гусак.
17.50 Фестиваль гумору “Умора”.
20.15 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 М. Поплавського “Я люблю 

тебе, Україно!”

Êаíаë “1+1”
06.10,19.30,05.15 “ТСН”.
06.55 Х/ф “Я вродлива i струнка”.
09.00 “Хто там?”
10.00 М/ф “Енгрi бердс”.
10.05 “Шiсть кадрiв”.
10.55 “Свiтське життя”.
12.05,05.50 “Чотири весiлля”.
13.20 “Операцiя Краса”.
14.55 “Мiняю жiнку 8”.
16.30 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка 4”.
20.00 “Вишка”.
22.20 Комедiя “Таксi 2”.
00.10,03.35 Трилер “Хребет диявола”. (2 

категорiя).

Iíòåр
05.40 “Шустер Live”.
09.40 “Усе для мами”.
10.10 Д/ф “Брати Меладзе. Всупереч”.
11.10,03.45 Х/ф “Кавказька полонянка, 

або Новi пригоди Шурика”.
13.00 Х/ф “Осiннiй лист”.
15.00 “Юрмала”.
18.00 Т/с “Заради тебе”, 1 i 2 с.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Заради тебе”, 3 i 4 с.
22.25 “Велика Рiзниця по-українськи 

2013”.
23.25 Х/ф “Ваша зупинка, мадам”.
01.20 Х/ф “Стерво”. (2 категорiя).

ICTV
06.55 Х/ф “У пастцi часу”.
09.05 Зiрка YouTube.
10.10 Дача.
10.55 Квартирне питання.

11.55 За кермом.
12.15 ПуТЕва країна.
12.35 Наша Russia.
13.10 Т/с “Майстер i Маргарита”, 6-10 с.
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Надзвичайнi новини. Пiдсумки з К. 

Стогнiєм.
20.00 Х/ф “Шерлок Холмс”.
22.45 Х/ф “Шерлок Холмс. Гра тiней”.
01.20 Х/ф “Упритул”. (2 категорiя).

ÑТБ
07.00 “Караоке на Майданi”.
07.50 “Їмо вдома”.
08.55 “Усе буде смачно!”
10.35 “Зваженi i щасливi 3”.
15.05 “Танцюють всi! 6”.
19.00 “Х-фактор 4”.
22.00 “Моя правда. Хаял Алекперов. Кав-

казький полонений”.
23.15 “Х-фактор 4. Пiдсумки голосування”.
00.40 “Детектор брехнi 4”.

Íоâèé êаíаë
07.45 Знайди Крайнього.
08.55 М`ясорУПка.
10.00 Вiйна свiтiв. Ревiзор проти Шефа.
12.05 Шурочка.
13.20 Рудi.
14.15 Дорослi, як дiти.
15.20 Уже який день.
16.30 Про що говорять тварини.
17.30 Т/с “Воронiни”.
18.00 М/ф “Альоша Попович i Тугарин 

Змiй”.
19.40 Х/ф “Гаррi Поттер i фiлософський 

камiнь”.
22.50 Х/ф “Петля часу”. (2 категорiя).
01.25 Х/ф “I так, i нi”.

5 êаíаë
06.30,07.30,08.30,09.30,10.30,11.30,12.30,

13.30,14.30,15.30,16.30,17.30,18.30,
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.

Êаíаë «Уêра¿íа»
06.10 Т/с “Ментовськi вiйни 6”, 11 с. (2 

категорiя).
07.00,19.00,02.40 Подiї.
07.10 Х/ф “Полiцейський з половиною”.
09.00 Т/с “Iнтерни”, 95 i 96 с.
10.00 Т/с “Iнтерни”, 169 i 170 с.
11.00 1 за 100 годин.
12.00 Як двi краплини.
15.00 Х/ф “Тiльки любов”.
17.00,19.20 Т/с “Чужа жiнка”.
21.20 Т/с “Iнтерни”, 171 i 172 с.
22.20 Т/с “Iнтерни”, 103 i 104 с.
23.20 Хто вартий бiльшого?
00.20 Х/ф “Точка повернення”. (2 

категорiя).
03.00 Т/с “Ментовськi вiйни 6”, 13 i 14 с. 

(2 категорiя).
05.10 Т/с “Подзвони в мої дверi”. 

Ê1
07.30,10.00 М/ф.
09.00 М/с “Рожева пантера i друзi”.
11.00 Х/ф “Повернення в Хелловiнтаун”.
12.50 М/ф “Горбань з Нотр-Даму”.
14.40 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
16.30 “Орел i решка”.
17.30 “Леся Здєся”.
17.50 Т/с “Моя прекрасна няня”.
19.40 “Вечiрнiй квартал”.
21.40 Т/с “Надприродне”. (2 категорiя).

ÍТÍ
07.25 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
11.30 “Речовий доказ”. Укол правди.
12.00 “Головний свiдок”.
13.00 “Випадковий свiдок”.
13.30 “Правда життя. Професiя таксист”.
14.00 “Легенди шансону”.
15.00 Х/ф “Грiм лютi”.
16.45 Х/ф “Тор”.
19.00 Т/с “Таємницi слiдства 5”.
23.00 “Таємницi кримiнального свiту”. 

Росiйський шансон.
23.30 Х/ф “Той, що худне”. (3 категорiя).

ТÅТ
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
08.35 М/с “Смiшарики. Пiн-код”.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Даша-дослiдниця”.
10.05 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
10.40 М/с “Фiксики”.
11.05 М/ф “Вiдьмочка-хрещена: помста 

Джиммi”.
12.05 Х/ф “Програма захисту принцес”.
14.00 Х/ф “Крихiтка з Беверлi-Гiллз 3. 

Вiва ля фiєста”.
15.55 Х/ф “Шахраї”.
17.55 Х/ф “Цiпонька”.
20.00 Т/с “Вiсiмдесятi”. (2 категорiя).
22.00 Велика рiзниця.

ТÂi
07.00,22.00,02.00 Третiй дзвiнок.
08.00,01.00,05.00 Музичний автомат.
09.00,16.00 Iсторичнi хронiки з М. Сванiдзе. 

1950р. Вiктор Абакумов.
10.00 Навколо свiту.
11.00 Дев`ять мiсяцiв.
11.30,17.30 Автомандри.
12.00 Країна Героїв.
13.00,03.00 Лекцiї i подiї.
14.00 Знак оклику з А. Шевченко.
15.00 Музика для дорослих.
17.00 Приватнi новини.
18.00 ЖИВЯком.
18.30 World Stories. Мiжнароднi корес-

понденти.
19.00 Double Ять.
19.30 Х/ф “Владика Андрiй”.
23.00 Х/ф “Майже вагiтна”. (3 категорiя).

Тоíiñ
06.00 Х/ф “Убити дракона”.
07.35 “Будь у курсi!”
08.00 “Служба новин “Соцiальний пульс”.
08.25,18.55,21.00 “Погода”.
09.00 Друга свiтова: випадкова вiйна.
10.00 “Свiтськi хронiки”.
10.55 Х/ф “Жiнка, яка спiває”.
13.15 За сiм морiв.
13.45 Чудеса життя.
15.00 Д/с “Iгри тваринного розуму”.
16.00 Д/с “Бебi-бум у зоопарку”.
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 П`ята колона Гiтлера.
20.00 Д/с “Китай: трiумф i потрясiння”.
21.05 Батьки мимоволi.
22.10 Х/ф “Не думай про це”. (2 категорiя).

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
07.40 “Смiшарики. Новi пригоди”.
07.55 “Розумницi i розумники”.
08.45 “Слово пастиря”.
09.15 “Смак”.
09.55 “Михайло Танiч. Останнє море”.
11.15 “Iдеальний ремонт”.
12.15 Х/ф “Ах, водевiль, водевiль...”
13.40 “Льодовиковий перiод”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.15 Т/с “Робiнзон”.
18.10 “Вiдгадай мелодiю”.
18.40 “Хвилина слави. Дорога на Олiмп!”
20.00 “Час”.
20.20 “Сьогоднi увечерi”.
22.10 “Що? Де? Коли?”
23.30 “Встигнути до опiвночi”.

ÍТÂ-Ñâiò
06.00,08.00,11.00,17.00 Сьогоднi.
06.20 Огляд.
06.55 Головна дорога.
07.25 “Готуємо з Олексiєм Зимiним”.
08.25 Росiйська начинка.
08.55 “Кулiнарний двобiй”.
09.55 Квартирне питання.
11.25 Т/с “Глухар. Повернення”. 

“Шпигунськi пристрастi”. “Крапка 

“Зеро”. “Жуки”.
14.20 “Я худну”.
15.25 Олександр Журбiн. Мелодiї на 

згадку.
16.10 “Нашi” з Львом Новоженовим”.
17.25 Т/с “Ковбої”. “Закон парних 

випадкiв”, ч. 4.
21.00 “ДНК”.
21.55 Т/с “Знаки долi 3”. “Розплата”. 

“Божевiльна роль”. “Не чини пе-
релюбу”.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.20 Х/ф “Третiй тайм”.
09.10 Х/ф “Пастка”.
11.00 Т/с “Iкорний барон”.
19.10 Х/ф “Серед бiлого дня”. (2 

категорiя).
21.00 Х/ф “Мiцний горiшок”. (2 категорiя).
23.50 Х/ф “Дрейф”. (2 категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
05.30,11.30 Детектив “Державний злочи-

нець”. (6+).
07.30,13.30 Комедiя “Благочестива Марта”.
09.55,15.55 Мелодрама “Рiдна кров”. (6+).
17.30,23.30 Комедiя “Чужа дружина i 

чоловiк пiд лiжком”. (6+).
18.55,00.55 Комедiя “Драма”. (6+).
19.30,01.30 Кiноповiсть “Доживемо до 

понедiлка”.
21.30,03.30 Комедiя “Цирк”.

ªâроñïорò
08.30 Автоспорт. ЧC у класi Туринг. Китай. 

Квалiфiкацiя.
09.15,13.30,16.30,20.30,02.00 Снукер. 

International Championship. Китай. 
1/2 фiналу.

11.00,20.00 Євроспорт. Топ 10.
11.30,17.15,00.50 Футбол. ЧC серед гравцiв 

до 17 рокiв. ОАЕ. 1/4 фiналу.
23.00 Напрям - спорт. Журнал.
23.05 Бойовi мистецтва. Суперкомбат. 

(16+).

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
07.00,12.50 Новини.
07.10 Чемпiонат Iспанiї. Preview.
07.40 Чемпiонат Нiмеччини. Preview.
08.10 Чемпiонат Англiї. Preview.
08.40 Чемпiонат Iспанiї. “Барселона” - “Ес-

паньол”.
10.30 Чемпiонат Нiмеччини. “Боруссiя” 

(Дор.) - “Штутгарт”.
12.20 “Журнал Лiги чемпiонiв”.
13.00 Огляд матчiв чемпiонату Iспанiї.
14.00 Чемпiонат Англiї. “Ньюкасл” - 

“Челсi”. Пряма трансляцiя.
16.55 Чемпiонат Iспанiї. “Реал Сосьєдад” 

- “Осасуна”. Пряма трансляцiя. У 
перервi - Новини.

18.55 Чемпiонат Iталiї. “Парма” - “Ювен-
тус”. Пряма трансляцiя.

20.55 Чемпiонат Iспанiї. “Райо Вальєкано” 
- “Реал”. Пряма трансляцiя.

22.55 Чемпiонат Iспанiї. “Севiлья” - “Сель-
та”. Пряма трансляцiя.

П’яòíèця

Ñóáоòа

1 листопада

2 листопада
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УТ-1
09.00 Шеф-кухар країни.
09.50 Околиця.
10.25 Подорожуй свiтом з Ю. Акунiною.
10.50 Ближче до народу з Вiллi Токарє-

вим, ч. 1.
11.25 Як Ваше здоров`я?
12.25 Крок до зiрок.
13.10 Маю честь запросити.
13.55 Баскетбол. Чемпiонат України. 

Суперлiга. МБК “Миколаїв” - БК 
“Будiвельник”.

16.00 Золотий гусак.
16.25 Караоке для дорослих.
17.20 Дiловий свiт. Тиждень.
17.50 Унiверситет зiрок.
18.40 Концертна програма До дня матерi.
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.
23.35 Олiмпiйський виклик.
23.55 “Дружина”

Êаíаë “1+1”
06.40 “Кохання без кордонiв”.
08.30 М/ф.
09.00 “Лото-Забава”.
10.00,05.05 “Недiля з Кварталом 2”.
11.00 “Смакуємо”.
11.45 “Шiсть кадрiв”.
12.55 Комедiя “Iронiя долi, або З лег-

кою парою!”
17.05,03.25 Драма “Ясновидиця”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
20.15 Х/ф “Метро”.
23.00 “Свiтське життя”.
00.05 “Що? Де? Коли? 2”.

Iíòåр
06.35 “Велика Рiзниця по-українськи 

2013”.
07.40 “Юрмала”.
09.25 “Школа доктора Комаровського”.
10.00 “Орел i Решка. Назад в СРСР”.
11.00 “Осiння кухня”.
12.00 Х/ф “Ваша зупинка, мадам”.
14.00 Т/с “Мама буде проти”, 1-4 с.
18.10 Шоу “Одна сiм`я”.
20.00,03.55 “Подробицi тижня”.
21.00 Т/с “Сiльська iсторiя”, 1-4 с.
00.55 Т/с “Заради тебе”, 1-4 с.

ICTV
06.45 Квартирне питання.
07.35 Анекдоти по-українськи.
07.55 Дача.
08.40 Х/ф “У пастцi часу”.
11.00 Козирне життя.
11.30 Машина часу.
13.30 Х/ф “Шерлок Холмс”.

16.10 Х/ф “Шерлок Холмс. Гра тiней”.
18.45 Факти тижня.
19.55 Наша Russia.
20.40 ПуТЕва країна.
21.00 Головна програма.
22.10 Х/ф “Упритул”. (2 категорiя).
00.05 Х/ф “Мамонт”. (2 категорiя).

ÑТБ
06.15 “Їмо вдома”.
07.05,10.55 “МайстерШеф 3”.
09.00 “Усе буде смачно!”
09.55 “Караоке на Майданi”.
14.05 “Х-фактор 4”.
19.00 “Битва екстрасенсiв. Чоловiки про-

ти жiнок”.
21.15 “Один за всiх”.
22.30 Х/ф “Довгоочiкувана любов”.

Íоâèé êаíаë
06.00 Х/ф “Мiй янгол-охоронець”.
07.45 Церква Христова.
08.00 Пойа, якщо зможеш.
09.35 М/ф “Астерiкс проти Цезаря”.
11.20 Мачо не плачуть.
11.55 Божевiльний автостоп.
12.55 Х/ф “Гаррi Поттер i фiлософський 

камiнь”.
16.00 М/ф “Альоша Попович i Тугарин 

Змiй”.
17.50 Т/с “Кухня”.
19.30 Вiйна свiтiв. Ревiзор проти Шефа.
21.20 Х/ф “Iндiана Джонс у пошуках за-

губленого ковчега”.
23.50 Х/ф “Р.S. Я тебе люблю”. (2 

категорiя).
02.20 Х/ф “Носферату. Жах ночi”. (3 

категорiя).

5 êаíаë
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.

07.35 180 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.
17.35 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

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.00 Подiї.
07.20 Т/с “Подзвони в мої дверi”.
09.00 Свiт на смак.
10.00,11.00 Таємницi зiрок.
12.00 Т/с “Троє в Комi”, 8 i 9 с.
14.00 Т/с “Троє в Комi”, 10 и 11 с.
14.50 Т/с “Iнтерни”, 97 i 98 с.
16.00 Т/с “Iнтерни”, 101 i 102 с.
18.00 Т/с “Iнтерни”, 171 i 172 с.
19.00,03.00 Подiї тижня.
20.00 Як двi краплини.
23.30 Великий футбол.
01.15 Х/ф “Кендiмен”. (3 категорiя).
03.45 Т/с “Ментовськi вiйни 6”, 15 i 16 с. 

(2 категорiя).
05.10 Х/ф “Тiльки любов”. 

Ê1
07.30 М/ф.
08.00 М/ф “Горбань з Нотр-Даму”.
09.50 Х/ф “Повернення в Хелловiнтаун”.
11.45 Х/ф “Суперпес”.
13.10 Т/с “Моя прекрасна няня”.
15.00 “КВК”.
17.15 “Вечiрнiй квартал”.
19.15 Х/ф “Лара Крофт - Розкрадач-

ка гробниць: Колиска життя”. (2 
категорiя).

21.40 Т/с “Надприродне”. (2 категорiя)

ÍТÍ
07.30 Т/с “Далекобiйники”.
11.30 “Легенди карного розшуку”. Полю-

вання на обер-лейтенанта.
12.00,03.30 “Агенти впливу”.
13.00 “Жорстокий спорт”.
14.00 “Телеклiнiка доктора Болена”.
15.05 Т/с “Таємницi слiдства 5”.
19.00 Т/с “Грач”.
23.00 Д/с “Пiвдень. Нерадянський Союз”.

ТÅТ
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
08.35 М/с “Смiшарики. Пiн-код”.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Даша-дослiдниця”.
10.05 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
10.40 М/с “Фiксики”.
11.00 М/ф “Повернення в Гайю”.
12.55 Х/ф “Шахраї”.
14.55 Одна за всiх.
16.55 Країна У.
18.00 Зупинiть, я закохалась!
20.00 Т/с “Вiсiмдесятi”. (2 категорiя).
22.00 Народний артист.

ТÂi
06.00,08.00,05.00 Музичний автомат.
07.00 Музика для дорослих.
09.00,16.00 Iсторичнi хронiки з М. Сванiдзе. 

1951р. Олександр Вертинський.
10.00 Дев`ять мiсяцiв.
10.30 ЖИВЯком.
11.00 Приватнi новини.
11.30,18.30 Aрт City.

12.00 Х/ф “Владика Андрiй”.
14.30 World Stories. Мiжнароднi корес-

понденти.
15.00 Homo sapiens.
17.00 Третiй дзвiнок.
18.00 Double Ять.
19.00,23.00 Вiдверто з В. Портниковим.
20.00 Країна Героїв.
21.00 Знак оклику з А. Шевченко.
22.00,02.00 Зелена лампа.
00.00 Х/ф “Майже вагiтна”. (3 категорiя).

Тоíiñ
07.50,20.00,05.50 “Цивiлiзацiя Incognita”.
08.00 “Соцiальний пульс вихiдних”.
08.25,18.55 “Погода”.
09.00 П`ята колона Гiтлера.
10.00 “Будь у курсi!”
10.40 “Щоденник для батькiв”.
11.15 Х/ф “Убити дракона”.
14.45 За сiм морiв.
16.00,23.55 Д/с “Бебi-бум у зоопарку”.
16.45 Д/с “Сувора планета”.
17.25 Д/с “Самобутнi культури”.
17.50 “Моднi iсторiї з Оксаною Новiцькой”.
18.30,05.00 “Свiт за тиждень”.
19.00 Великi династiї: Юсупови.
20.40,05.25 “Свiтськi хронiки”.
21.05 Чапай з нами.
22.15 Х/ф “Привиди в жiночому гуртожит-

ку”. (2 категорiя).
00.30 Х/ф “Не думай про це”. (2 категорiя).

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
07.05 “Армiйський магазин”.
07.40 “Смiшарики. ПIН-код”.
07.55 “Здоров`я”.
09.10 “Непутящi нотатки”.
09.35 “Поки всi вдома”.
10.30 “Фазенда”.
11.15 Кiно в кольорi. “Весна на Зарiчнiй 

вулицi”.
13.10 Х/ф “Поховайте мене за плiнтусом”.
15.30 “Золотий грамофон”. Краще за 

15 рокiв.
17.00 Х/ф “Москва сльозам не вiрить”.
20.00 “Час”.
20.20 “Повтори!”
22.50 Х/ф “Зимовий вечiр у Гаграх”.
00.35 Бойовик “Три днi поза законом”

ÍТÂ-Ñâiò
06.00,08.00,11.00,17.00 Сьогоднi.
06.20 Казки Баженова.
06.50 Їхнi вдачi.
07.25 “Перша передача”.
08.20 Їмо вдома!
08.55 “Диво технiки”.
09.25 Дачна вiдповiдь.
10.25 Золотий пил.
11.25 Т/с “Глухар. Повернення”. “Сила є”. 

“Нiчнi гостi”. “Чорна кiшка”. “На-
їзд”. “Слон”.

16.10 Своя гра.
17.25 Т/с “Ковбої”. “Закон парних 

випадкiв”, ч. 8.
21.00 “Як на духу”. Iрина Мiрошниченко - 

Лариса Рубальська.
22.05 Т/с “Знаки долi 3”. “Бодi-арт”. “Ске-

лет iз шафи”. “Честь мента”.

Êаíаë «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 15 Тур. Арсенал - Металург 

Запорiжжя.
19.20 ЧУ 15 Тур. Карпати - Чорноморець.
21.30 “Профутбол”.
23.15 Х/ф “Лише найсильнiшi”. (2 

категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
05.30,11.30 Комедiя “Чужа дружина i 

чоловiк пiд лiжком”. (6+).
06.55,12.55 Комедiя “Драма”. (6+).
07.30,13.30 Кiноповiсть “Доживемо до 

понедiлка”.
09.30,15.30 Комедiя “Цирк”.
17.30,23.30 Мелодрама “Мама вийшла 

замiж”. (12+).
19.30,01.30 Кiноповiсть “Анiскiн i Фанто-

мас”. (12+).
21.50,03.50 Комедiя “Йдучи - йди”. (12+).

ªâроñïорò
08.30 Автоспорт. ЧC у класi Туринг. Китай. 

Квалiфiкацiя.
09.00 Автоспорт. ЧC у класi Туринг. Ки-

тай. Заїзд 1.
10.00 Автоспорт. ЧC у класi Туринг. Ки-

тай. Заїзд 2.
11.00 Автоспорт. Суперкубок Порше. Абу-

Дабi (ОАЕ). Заїзд 1.
11.30,13.30,22.00 Снукер. International 

Championship. Китай. Фiнал.
12.45 Автоспорт. Суперкубок Порше. Абу-

Дабi (ОАЕ). Заїзд 2.
16.30,00.15 Марафон. Нью-Йорк.
19.00 Кiнний спорт. Лiон (Францiя).
20.00,01.15 Фiгурне катання. Гран-прi. Ки-

тай. Огляд.
23.30 Євроспорт. Топ 10.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
07.00,12.45 Новини.
07.15 Чемпiонат Iталi ї .  “Мiлан” - 

“Фiорентiна”.
09.05 Чемпiонат Англiї. “Арсенал” - 

“Лiверпуль”.
10.55 Чемпiонат Iспанiї. “Райо Вальєка-

но” - “Реал”.
12.55 “Futbol Mundial”.
13.25 Чемпiонат Iталiї. “Лiворно” - “Ата-

ланта”. Пряма трансляцiя.
15.55 Чемпiонат Iталiї. “Удiнезе” - “Iнтер”. 

Пряма трансляцiя.
17.55 Чемпiонат Англiї. “Кардiфф Сiтi” 

- “Суонсi”. Пряма трансляцiя. У 
перервi - Новини.

20.00 “Англiйський акцент”.
21.05 “Журнал Лiги чемпiонiв”.
21.40 Чемпiонат Iталiї. “Торiно” - “Рома”. 

Пряма трансляцiя.
23.40 Чемпiонат Англiї. “Евертон” - “Тот-

тенхем”.

Íåдіëя

Програма міñцåâèх òåëåêаíаëіâ

   TV-4

Поíåдіëоê, 28  жоâòíя
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провін-

ційні вісті
07.35 «Ти зможеш» 
07.50 «Слід»
08.10 Вікно в Америку        
08.30 Переможний голос віру-

ючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Справжня ціна»
10.00, 18.00 Т.с.«Серцю не на-

кажеш» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Межа правди                   
13.10 Хіт-парад                                             
14.00 Х.ф.«Принцеса Карабу»  
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. «Червоний телефон» 

Âіâòороê, 29 жоâòíя
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провін-

ційні вісті
07.35 «Сільський календар»
08.00 «Ти зможеш»
08.05 «Індекс небезпеки»
08.20 ТНЕУ-калейдоскоп подій 
08.30 Переможний голос віру-

ючого
09.00 Час-Tайм
09.30, 17.00 «Унікальна Україна»
10.00, 18.00 Т.с.«Серцю не на-

кажеш» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 «Чарівний ключик»
12.40 «Відчиняй»
13.10 Хіт-парад               
14.00 Х.ф. «Термінове занурення» 
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 «Екологічно чисте життя»
21.30 «180 градусів»       
21.30 «Автоакадемія»
22.35 Х.ф. «Сипучі піски» 

Cåрåда, 30 жоâòíя
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провін-

ційні вісті
07.35 «Екологічно чисте життя»
08.10 «180 градусів»        
08.30 Переможний голос віру-

ючого
09.00 Час-Tайм
09.30, 17.00 «Унікальна Україна»
10.00, 18.00 Т.с.«Серцю не на-

кажеш» 
11.00, 16.10 Дитяча година

12.40 «Автоакадемія»
13.10 «Скарби світової культури». 

П.Дворський
14.00 Х.ф. «Нові Робінзони» 
16.40 «Чарівний ключик»
17.30 «Розкішні мандрівки»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 «Формула здоров’я»
22.35 Х.ф. «Тринадцять»

Чåòâåр, 31 жоâòíя
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провін-

ційні вісті
07.35 «Формула здоров’я»
08.30 Переможний голос віру-

ючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Унікальна Україна»
10.00, 18.00 Т.с.«Серцю не на-

кажеш» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 «Про кіно»
12.40 «Індекс небезпеки»
13.10 Хіт-парад
14.00 Х.ф. «Повернення у таєм-

ничий сад» 
17.00 «Унікальна Україна»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Знати більше
21.30 «Відповідно до закону»
22.35 Х.ф. «Щоб ти здох» 

П’яòíèця, 1 ëèñòоïада
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провін-

ційні вісті
07.35 Знати більше 
08.30 Переможний голос віру-

ючого
09.00 Час-Tайм
09.30, 17.00 «Унікальна Україна»
10.00, 18.00 Т.с.«Серцю не на-

кажеш» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 «Чарівний ключик»
12.40 «Розкішні мандрівки»
13.10 Хіт-парад
14.00 Х.ф.«Світло в лісі» 
17.30 «Відчиняй»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 ТНЕУ-калейдоскоп подій
20.10 «Сільський календар»
20.40 «Індекс небезпеки»
21.30 «Ти зможеш» 
21.40 «Про кіно»
22.35 Х.ф. «Загублений в Сибіру» 

Ñóáоòа, 2 ëèñòоïада
07.00 Провінційні вісті
07.35 Х.ф. «Танго смерті» 
09.00 Час-Tайм
09.30 Знати більше
10.30 Блага звістка з Ріком Рен-

нером 

11.30 Зміни свій світ
12.00 Новини Європи
12.30 Х.ф. «Відсутня ланка» 
14.30 Мультфільми
15.00 Х.ф.«Хлопчиська є хлоп-

чиська» 
16.30 Дім книги
17.00 В.ф. «Величний ювілей Чер-

нихова»
17.50 ТНЕУ-калейдоскоп подій
18.00 Наші вітання
19.00 «Розкішні мандрівки»
20.10 «Скарби української культу-

ри».Павло Дворський.
22.00 Х.ф. «Танго смерті» 

Íåдіëя, 3 ëèñòоïада
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 Боже-

ственної Святої Літургії з 
Архикатедрального Собору 
УГКЦ м.Тернополя 

12.00 Х.ф.«Хлопчиська є хлоп-
чиська» 

13.30 «Чарівний ключик»
14.00 «Погляд зблизька» 
14.30 В.ф. «Величний ювілей Чер-

нихова»        
16.00 «Формула здоров’я»
17.00 Вікно в Америку
17.20 «Індекс небезпеки»
17.40 «Відповідно до закону»
18.00 Наші вітання
19.00 Провінційні вісті
19.40 Хіт-парад
21.30 «Про кіно»
22.00 Х.ф.«Втеча з в’язниці»

   ТТБ   

Поíåдіëоê, 28 жоâòíя
16.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Юні експерти”
16.45 “До речі, про речі”
17.00 “Новини України”
17.15 “100 шедеврів”
17.30 “Мандри”
18.00 “В об’єктиві ТТБ”
18.30 “Мова жестів”
19.45 “Храми Поділля ”
20.00 “Кобзар єднає Україну”
20.15 “Будьте здорові”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Білі хмари на тлі золотому”
21.30 “Урок… для батьків”
22.30 
22.45 “Ходжу я по гаю”. Співає 

Леся Горлицька
23.00 “Одеса-місто скарбів”
23.30 “Як на духу”

Âіâòороê, 29 жоâòíя
7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 

“Вісті ТТБ”
7.30 “Кіноісторії нашого часу”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Будьте здорові”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “В об’єктиві ТТБ”
12.15 “100  шедеврів“
12.30 “Білі хмари на тлі золотому”
13.30 “Кобзар єднає Україну”
13.45, 17.00 “Новини України”
14.00 “Спадщина”
14.30 “Одеса-місто скарбів”
15.00 “Економічне коло”
16.15 “Хатинка Василинки”
16.40 “Від класики до джазу”
16.55 “Служба розшуку дітей”
17.15 “Вухаті та хвостаті”
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 “Оселя на березі Росі”
23.00 “Європейський дім”
23.30 “Тетерів”

Ñåрåда, 30 жоâòíя
7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 

“Вісті ТТБ”
7.30 “Удосвіта”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Скелі Довбуша”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Вухаті та хвостаті”
12.15 “Оселя на березі Росі”
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 “Львівська картинна га-

лерея”
17.15 “Цікаво про чай та каву”
17.30 “Після школи”
17.45 “Моя професія”
18.00 “Думки вголос ”
18.30 “Надія є”
19.45 “Так було”
20.00 “Економічний інтерес”
20.20 “Сад.Город.Квітник”
20.40 “Око Карпат”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 Д/Ф “Дві долі”
21.30 “Енергоманія”
22.45 “Скелі Довбуша”
23.00 “Червона калина”

Чåòâåр,  31 жоâòíя
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 грома-

дянами”
12.45 “Моя професія”
12.55 “Осінь сумує”
13.30 “Надія є”
13.45, 17.00 “Новини України”
14.00 “Так було”
14.15 “Від класики до джазу”
14.30 “Кінопростір”
15.00 “Як це було”
15.30 “Інновації”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Мандри кота Фініка”
16.55 “Служба розшуку дітей”
17.15 “Повернені барви втраче-

ного”
17.30 “Легенди Запоріжжя”
18.00 “Загублені у часі”
18.30 “Живі сторінки”
19.45 “Що робити?”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Час реформ”
21.30 “Розмова без нотацій”
22.50 “У пошуках легенд”
23.00 “Червона калина”

П’яòíèця, 1 ëèñòоïада
7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 

“Вісті ТТБ”
7.30 “Легенди Запоріжжя”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Львівська картинна га-

лерея”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Живі сторінки”
12.20 “У пошуках легенд”
12.30 “Час реформ”
13.30 “Загублені у часі”
13.45, 17.00 “Новини України”
14.00 “Що робити?”
15.00 “Міське кільце”
15.30 “Повір у себе”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Іноземна для дітей”
16.50 “Юні експерти”
16.55 “Служба розшуку дітей”
17.15 Д/Ф “Геологічні пам’ятки 

Київщини”
17.30 “Ми українські”
18.00 “Вони прославили наш край”
18.30 “Назбиране”
19.45 “Західний експрес”
20.00 Д/Ф “Народний артист М. 

Яковченко”
20.10 “Ілюзіоніст світла”
20.20 Д/Ф “Сходи до неба”

20.45 “Вечірня казка”
21 .00  “Захисник  В і тчизни -

рятувальник”
21.30 “Абетка здоров’я”
22.45 “Телемандри.Козелець”
23.00 “Мамина доля”

Ñóáоòа,  2 ëèñòоïада
7.00 “Вісті ТТБ”
7 . 3 0  “З а хи с ни к  В і т ч и з н и -

рятувальник”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Назбиране ”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Дитячі забави ”
13.00 Д/Ф “Сходи до неба”
13.30 “Живе багатство України”
13.45 “Новини України”
14.00 “Ми українські”
14.30 “Театральні зустрічі”. (“Жи-

тейське море”)
16.00 “Скарби роду”
16.30 “Країна талантів”
17.00 “Фільм-дітям”
18.30 Д/Ф “Таїна Суботова”
19.00 “Панорама подій”
19.30 “Смак життя”
20.00 “Допомагає служба зайня-

тості”
20.15 “Спортивні меридіани”
20.30 “Монастир отця Іони”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Поклик таланту ”
22.00 “Світлотіні”
22.30 “Від класики до джазу”
23.00 “Поліська світлиця”
23.30 Д/Ф “ХХ століття.Вибране”

Íåдіëя,  3 ëèñòоïада
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Крізь призму часу”
10.15 “Країна талантів”
10.45 “Словами малечі про ціка-

ві речі ”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Допомагає служба зайня-

тості”
12.15 “Спортивні меридіани”
12.30 “Дитячі забави”
13.30 “Смак життя”
14.00 “Від класики до джазу”
14.30 “Ойкумена художника Бах-

това”
15.00 “Поклик таланту ” 
16.00  “Мамина школа ”
16.30 “Театральні зустрічі”
18.00 “Пройди світ”
18.30 “Кулінарія від Андрія”
19.00 “Пісні народів світу”
20.10 Д/Ф “Моя Черкащина”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Відверті діалоги”
22.00 “Скарби роду”
22.30 “Побрехеньки”
23.00 Д/Ф “Історичні коштовнос-

ті України”
23.30 “Поліська світлиця”

3 листопада
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Овочева по-українськи
Потрібно: 2-3 помідори, 1 середній ба-

клажан, 2 печені стручки солодкого бол-
гарського перцю, 5 варених картоплин, 
трохи тертого твердого сиру, вершкове 
масло, сухарі мелені, 1 яйце, 0,5 скл. моло-
ка, сіль, чорний мелений перець.

Приготування: очищений баклажан 
нарізати  тоненькими скибочками, посо-
лити  і залишити на 30 хв., щоб вийшла гір-
кота, потім промити і просушити. У змаще-
ний маслом і посипаний сухарями вогне-
тривкий посуд викласти шар картоплі, на-
різаної кружальцями, поверх нарізані ски-
бочками помідори, потім перець, покрая-
ний соломкою, далі баклажанові кружаль-
ця й покрити шаром картоплі. Кожен шар 
пересипати сіллю, перцем і дрібно посіче-
ним маслом. Верхній шар картоплі посипа-
ти натертим сиром, залити збитою суміш-
шю з молока та яйця. Запікати у зарання 
розігрітій духовці. Подавати запіканку із 
салатом з огірків.

Картопляна з лівером

Потрібно: на 1 кг картоплі - 400 г лі-
веру, 3-4 цибулини, 3 яйця, 4 ст. л. вершко-
вого масла, 2 ст. л. сухарів, сіль, перець - за 
смаком; для соусу – 2 ст. л. вершкового мас-
ла, 2 цибулини, 1 ст. л. оцту, 0,5 чайної л. цу-
кру, 1-2 ст. л. томату-пюре, 1 ст. л. пшенично-
го борошна, лавровий лист, сіль, перець - за 
смаком.

Приготування: картоплю відварити в 
підсоленій воді, протерти й заправити яй-
цями (2 шт.). Лівер (легені, серце, печінку) 
відварити. Охолоджені продукти перекру-
тити через м’ясорубку, посолити, попер-
чити й підсмажити з цибулею. У змаще-
ну маслом і посипану сухарями форму ви-
класти половину картопляної маси, потім 
фарш з ліверу і решту картоплі. Поверхню 
змастити збитим яйцем і запекти.

Готову запіканку подавати з цибуль-
ним соусом, який готують так: дрібно на-
різану цибулю підсмажити на маслі до зо-
лотистого кольору, додати оцет, цукор, пе-
рець горошком, лавровий лист і кип’ятити 
5-7 хв., додати томат-пюре з пасерованим 
пшеничним борошном, розвести бульйо-
ном і варити ще 10-15 хв. Запра-
вити вершковим маслом. 

Картопляно-м’ясна
Потрібно: 750 г яловиччи-

ни або нежирної свинини, 2 ци-
булини, 750 г картоплі, 200 г по-
мідорів, пучок зелені петруш-
ки, 1 ст. л. томатної пасти, 1 ч. л. 
паприки (порошку із солодко-
го перцю), 0,5 ч. л. хариси (пас-
ти з перцю чілі, коріандру, кми-
ну і часнику - якщо немає, мож-
на використати за бажанням ці 
інгредієнти окремо), 1 ст. л. олії, 
сіль, мелений перець.

Приготування: розігріти духовку. 
М’ясо нарізати шматочками, посолити, по-
перчити. Цибулю розрізати на чотири час-
тини. Змішати томатну пасту, порошок па-
прики і харису, додати трохи води. Змасти-
ти форму олією, викласти шматочки м’яса, 
потім цибулю, все полити соусом. Запіка-
ти м’ясо в духовці близько 30 хв., поливаю-
чи соусом.  Почистити картоплю і нарізати 
кружальцями. Помідори нарізати кубика-
ми. Додати усе це до м’яса, запікати до го-
товності. Подрібненою петрушкою посипа-
ти запіканку.

Квасолева
Потрібно: на 2 скл. квасолі - 3ст. л. 

жиру, 2,5 ст л. пшеничного борошна, 4 
яйця, 1-2 цибулини, 2 ст. л. сухарів, сіль, пе-
рець - за смаком.

Приготування: відварену квасолю до-
бре протерти, додати підсмажену цибу-
лю, борошно, сирі яйця, мелений перець, 
сіль, усе добре перемішати. Масу виклас-
ти у форму, змащену жиром і посипану су-
харями. Запікати 50 хв. Готову запіканку 
порізати на порційні куски й полити жи-
ром чи розтопленим вершковим маслом. 
А хто любить гостреньке - можна присма-
чити кетчупом, розтертим часником з ма-
йонезом.

З квашеною капустою
Потрібно: по 0,5 кг квашеної капусти і 

картоплі, по 200 г твердого сиру і цибулі, 
по 2-3 яблука і груші, 4 яйця, 0,5 л молока, 
40-50 г вершкового масла, перець, сіль, зе-
лень кропу і петрушки.

Приготування: почищену картоплю 
зварити до напівготовності. Зелень дріб-
но посікти, цибулю обдати окропом і по-
різати кільцями. Яблука й груші очисти-
ти від шкірки і нарізати тоненькою солом-
кою. Дрібно нашатковану квашену капус-
ту протушкувати на олії до м’якості. Яйця 
збити з маслом і додати дрібно нарізану 
зелень із цибулею. У глибоку сковорідку 
чи деко викласти шарами картоплю, збиті 
яйця, потертий сир, капусту, нарізані яблу-
ка з грушами й знову яйця та сир, поділив-
ши їх попередньо надвоє. Влити підігріте 
молоко і запікати в гарячій духовці 25-30 
хв. до утворення золотистої шкірочки. Го-
тову запіканку прикрасити подрібненою 
зеленню.  

 Пшоняна з грибами
Потрібно: 1 скл. пшона, 200 г печериць, 

300 г помідорів, по 100 г цибулі й моркви, 3 
яйця, по 0,5 скл. молока і вершків, по 1 ст. л. 
оливкової олії та борошна, зелень петруш-
ки і кропу, лавровий лист, сіль, перець - за 
смаком.

Приготування: добре промите пшоно 

залити гарячим бульйоном і варити май-
же до готовності, посоливщи та додавши 
лавровий лист. Моркву, цибулю порізати 
дрібною соломкою, трохи підсмажити на 
олії. Яйця збити з молоком до густої піни 
та перемішати з пшоняною кашею. Пече-
риці відварити до готовності у підсоленій 
воді, потім легенько обсмажити в олії чи 
протушкувати у вершках і перемішати, не 
виймаючи з олії, зі смаженим корінням, зе-
ленню петрушки і кропу, перцем та сіллю.

Деко чи глибоку сковорідку змастити 
жиром і трохи присипати борошном. Ви-
класти половину пшоняно-яєчного тіста, 
не притискаючи його (тісто має бути пиш-
ним), потім шар грибної начинки і знову 
шар тіста. Зверху полити вершками, поста-
вити в духовку запікатися на 25-30 хв. - до 
утворення рум’яної шкірочки. Подаючи до 
столу, прикрасити кружальцями помідорів 
та вершками.

Гарбузова з сиром
Потрібно: для манної каші - 4 ст. л. крупи 

та 2 скл. молока, гарбуз - 1 кг, сиру - 500 г, яйця 
- 4 шт., цукор - 0,5 скл., вершкове масло - 50 г, 
сметана 1-1,5 скл., тмин та сіль - за смаком.

Приготування: гарбуз обчистити, на-
терти на крупній тертці й стушкувати на 
маслі до готовності. Змішати з приготов-
леною в’язкою манною кашею й розтер-
тим сиром. Додати яйця (3 шт.), сіль, тмин 
(якщо хто не любить - можна не давати) і 
перемішати. Підготовлену масу викласти в 
змащену маслом форму, змастити збитим 
яйцем. Запекти до рум’яної скоринки. По-
давати зі сметаною.

З макаронів та яблук
Потрібно: на 350 г макаронів - 3 яйця, 

1 скл. молока, 4-5 яблук, 0,5 скл. родзинок, 
50 г масла, цукор - за смаком.

Приготування: макарони (вермішель, 
лапшу) відварити у підсоленій воді, від-
кинути на друшляк. Після цього прогріти 
з вершковим маслом, додати цукор і змі-
шати з яєчно-молочною сумішшю. Яблу-
ка обчистити, порізати шматочками, пе-
ресипати цукром, додати родзинки. Поло-
вину підготовлених макаронів викласти у 
змащену вершковим маслом форму, на них 
яблука з родзинками, зверху знову макаро-
ни. Запікати при температурі 180-200 гра-
дусів. Подавати зі сметаною.

З батоном
Потрібно: 200 г кисломолочного сиру, 

1 білок, 3 ч. л. цукру, 2 ст. л. молока, 200 г 
батона чи білого хліба, 100 г ягід (можна 

консервованих у власному соку), 1 ст. л. ро-
дзинок, 50 г вершкового масла.

Приготування: розрізати батон на 
2 скибочки однакові завбільшки, змо-
чити у молоці. Потім розтерти сир, яго-
ди і змішати зі збитим білком, цукром 
та родзинками. Хліб викласти у змаще-
ну маслом форму, а на нього приготов-
лену масу. Зверху накрити другим шма-
точком батона, змастити маслом і поста-
вити в духовку. Подавати з вершками чи 
сметаною.

Із кукурдзяних крупів
 і цукіні

Потрібно: 300 г кукурудзяних крупів, 
по 200 г кисломолочного твердого сиру і 
цукіні, 150 г цибулі, 100 г червоного бол-
гарського перцю, 1 скл. молока, 40 г жиру, 
сіль.

Приготування: кукурудзяні крупи 
зварити у невеликій кількості води, змі-
шаній з молоком. Цукіні почистити й по-
різати дрібною соломкою. Червоний пе-
рець порізати дрібними кубиками. Ци-
булю обдати окропом і пошаткувати. 
Деко із товстими стінками змастити жи-
ром, викласти на нього шар кукурудзяної 
каші, зверху шматочки цукіні, перець, ци-
булю і густо посипати тертим сиром. По-
ставити в розігріту духовку на 25 хв. до 
утворення рум’яної шкірочки. Подаючи 
до столу, посипати запіканку зеленню, 
окремо подати вершки, молоко чи сме-
тану.

З сиру, овочів та фруктів
Потрібно: сир - 500 г, яблука - 8-10 шт., 

морква - 3-4 шт., родзинки - 1 скл., яйця - 10 
шт.,  вершкове масло - 150 г, цукор - 0,5 скл., 
манна крупа - 2,5 ст. л., зелень - за смаком.

Приготування: моркву потерти на 
крупній тертці, підсмажити на маслі й 
притушкувати до готовності, додавши зе-
лень - петрушку та кріп (можна солоні або 
сушені) та трішки води. Яблука почисти-
ти, нарізати, змішати з морквою та яй-
цями (половиною норми). Сир розтерти 
з цукром, змішати з манною крупою, ро-
дзинками (промитими й розпареними) 
та яйцями. У форму, змащену маслом, ви-
класти по черзі шар сиру, потім фруктово-
овочеву суміш (всього 4 шари), поверхню 
розрівняти, змастити маслом і запекти. 
Подавати зі сметаною. До речі, до яблук 
можна додати нарізані банани, груші чи 
консервовані (без сиропу) вишні, абрико-
си або сливи.

Запiканки: 
смачні та корисні

Кожна господиня думає про те, чим потішити своїх близьких. Інколи   ж не варто 
вигадувати екзотичні рецепти, а краще приготувати смачні   й корисні страви з продуктів, 
які є під рукою. Тому пропонуємо сьогодні читачам «Нашого ДНЯ» добірку запіканок. 
Вони можуть бути з м’ясом, сиром, картоплею, рисом, гарбузом… Солодкі та солоні. 
І смакуватимуть на сніданок, обід і вечерю.

Солодка запіканка з пластівцями
Потрібно: 250 г сиру, 1 яйце, 1 ст. л. цукру, 1 яблуко, 5 ст. л. пластівців швидкого 

приготування, щіпка солі, кунжут, мед для подачі.
Приготування: сир ретельно змішати з яйцем, цукром і дрібкою солі. Яблуко 

натерти на дрібній тертці і змішати з сирною масою. Всипати пластівці, переміша-
ти і залишити на 20-30 хвилин. Розкласти одержану сирну масу по формах для запі-
кання, посипати кунжутом і поставити в розігріту до 180 градусів духовку на 25 хв. 
Дати готовій запіканці трохи охолонути у формі.

З пшона «Дитяча»
Потрібно: 2 яєчних жовтки, родзинки без кісточки, 1,5 скл. молока, 1 ківі, ½ скл. 

пшона, ½ лимона, 3 ст. л. цукру, 1 ст. л. сметании, 1 ч. л. ванільного цукру.
Приготування: довести до кипіння молоко, всипати звичайний і ванільний цу-

кор, пшоно, при постійному помішуванні варити кашу до загустіння, потім дати їй 
охолонути. Додати в кашу жовтки, розмішати, викласти у змащену маслом форму, 
обмастити сметаною і запікати при температурі 220 градусів протягом 20 хв. За-
піканку нарізати на 2 прямокутники різної форми, викласти менший на більший, 
зробити коліщата з ківі, з родзинок - фари, із цедри лимона - фари і двірники ма-
шинки. Полити солодку запіканку з пшона варенням перед подачею.



№20/23 жовтня 2013 рокуДозвілля Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ 19nday.te.ua

Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ Банківські реквізити: отримувач – ФОП Кушнірук Зіна 
Антонівна, р/р №26006010939623,  

в ПАТ «Укрсоцбанк»  м. Київ, МФО 300023, код 2265003402
Друк: ПП Бенев’ят Р. М., м.Чернівці, вул. Лесина, 31

тел./факс (0372) 54-45-46
Тираж 12077

Громадсько-політичний тижневик. 
Свідоцтво про державну реєстрацію ТР 
№ 601- 201Р, видане 17 травня 2013 р. 

Індекс видання – 68710.
Засновник і видавець Кушнірук З.А.

Думки авторів можуть не 
збігатися з позицією редакції. 

Редакція залишає за собою право 
редагувати та скорочувати 

тексти. Оригінали не 
рецензуються і не повертаються. 

Відповідальність за зміст 
реклами несе рекламодавець.

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

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

Редактор - Зіна КУШНІРУК.

Українські анекдоти

Відповіді

Осінь, холод, мряка. До бару зайшов обірва-
ний, закляклий пияк і просить налити похме-
литися. Бармен із жалем:

- Ви хоч би собі нові черевики купили.
- Навіщо? Здоров’я дорожче!

* * *
Прийшли до дівчини свататися француз, 

українець і німець. Українець приніс ромаш-
ку. Дівчина попросила його з’їсти квітку. Хло-
пець так і вчинив. Француз приніс троянду, ді-
вчина також попросила її з’їсти. Він жує, квіт-
ка колеться, але крізь сльози сміється. Дівчи-
на запитує:

- Чому ти смієшся?
- Бо німець кактуса приніс.

* * *
В Україні асфальт на дорозі не валяєть-

ся!
* * *

Стоять на українсько-польському кордоні 
українські водії. Черга розтягнулася на два кі-
лометри. Поляки повільно, з небажанням, про-
пускають машини. Один українець, не витри-
муючи, підходить до митника і запитує:

- Чи пан знає, коли німці на Польщу напа-
ли?

- Так, у 1939-у році.
- А чи пан знає, коли німці на СРСР напали?
- Так, у 1941-у.
- А пан знає, що німці цих два роки робили?
- Ні!
- Вони на польській митниці документи 

оформляли!
* * *

- За минулу добу ніхто не застрелений, не 
підірваний, жоден літак не розбився, жоден 
корабель не затонув. Стихійних лих не було. 
Редакція НТВ приносить глядачам свої виба-
чення.

* * *
Ранок першого січня. Даішник зупиняє ма-

шину і запитує у водія:
- Пили?
- Ні.
- Чому?!

* * *
Червона Шапочка дзвонить у двері. Їй від-

криває вовк-бізнесмен.
Червона Шапочка:
- Ой, тут жила моя бабуся.
Вовк:
- Нічого не знаю. Тут тепер мій офіс.

* * *
Таблетки від голоду - це котлети зі свини-

ни. 
* * *

- Куме, чому ваша кішка по стелі ходить?
- Це у сусідів пилосос такий потужний.

* * *
Дружина до чоловіка:
- Вирішуй, Степане: я чи пиво!
- А скільки пива? 

До уваги рекламодавців!
Приватне оголошення 

у газеті «Наш ДЕНЬ« - 5 грн., 
комерційне - 10 грн. 

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

***
Двоспальне ліжко (б/к) з Німеччини.                     

Тел.: (097) 14-93-259

ПРОДАЮ

Курйоз У США поліцейських собак 
звинуватили… в расизмі

Поліцейських 
собак Лос-
Анджелеса 

(штат Каліфорнія) 
звинуватили у 
расизмі, повідомляє 
ТСН.  

Місцева некомерційна 
організація підрахувала, 
що найчастіше від службо-
вих зубів страждають тем-
ношкірі та латиноамериканці. Від 
початку року саме серед них - най-
більше травмованих під час конфлік-

тів із поліцейськими собаками. 
А за останні десять років число 
покусаних афро- та латиноаме-
риканців зросла на третину. 

Автори дослідження пояс-
нюють: лос-анджелеські полі-
цейські частіше здійснюють 
рейди у бідних районах, де жи-
вуть нацменшини, а це також є 
ознакою расизму.

Раніше у Йоханнесбурзі 
(Південно-Африканська Республіка) 
пса звинуватили в расизмі за те, що 
він покусав темношкіру дівчинку. 
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ГОРОСКОП
З 23 по 29 жовтня
Овен 
Навіть на відпочинку спробуйте 

поєднати приємне з корисним. Більше 
часу проводьте з близькими. На роботi 
все вдаватиметься, а оточуючi зумiють 
вас приємно здивувати.

Телець 
Вам доведеться вмiло лавiрувати 

мiж дiаметрально протилежними 
думками та непередбачуваними труд-
нощами. Однак, ви успішно знайдете 
способи примирення. Вихідні прове-
діть з рідними. 

Близнюки 
Розслабтеся i отримуйте задо-

волення вiд життя. Не намагайтеся 
органiзувати те, що вiдбувається на-
вколо вас, направити когось на шлях 
iстинний. Краще у цей період більше 
уваги приділіть сім’ї.

Рак 
Усе нове — добре забуте старе. 

Саме спогадами про давнiх знайомих 
i завершиться тиждень. Ви отримаєте 
не тiльки радiсть вiд спiлкування, а й 
дiзнаєтеся про новi iдеї колег.

Лев 
Друга половина тижня буде по-

зитивною i з приємними сюрпри-
зами. Зiпсувати настрiй можуть 
дрiбницi, тому не звертайте уваги на 
чужi помилки, краще зосередитися на 
домашнiй роботi.

Діва 
Великому кораблю — велике пла-

вання. Не вiдмовляйтеся вiд гуч-
них компанiй, неочiкуваних заходiв 
— ви чудово проведете час. А свою 
самодостатнiсть залиште вдома.

Терези 
У найближчi днi до вас повернеть-

ся радiсть життя, навiть якщо ви й 
пережили деякi розчарування. Щоб 
закрiпити це вiдчуття, радимо змiнити 
iмiдж.

Скорпіон 
На цьому тижнi ви будете в центрi 

уваги не тiльки колег, а й близьких 
i друзiв. Пiд вашим керiвництвом 
вдасться органiзувати цiкаву поїздку. 
Наприкiнцi тижня вас чекає кропiтка 
робота.

Стрілець 
Якщо вашi плани раптом змiняться, 

не засмучуйтеся — це на краще. Не-
зважаючи нi на що, ваш позитивний 
настрiй i натхнення будуть на висотi. На 
вихiднi давнi друзi нагадають про себе.

Козеріг 
Вихідні ви проведете в сiмейному 

колi. Не жалiйте часу i емоцiй на близь-
ких людей – i вони вiдповiдатимуть 
вам взаємнiстю. На роботі головне – 
позитивний настрій, тоді всі справи 
вам вдаватимуться. 

Водолій 
Для вас цi днi стануть незабутнiми 

завдяки людям, з якими ви 
спiлкуватиметеся. Можливi новi цiкавi 
знайомства. Якщо хочете, можете ви-
рушити в поїздку. Вона буде захоплю-
ючою.

Риби 
Починаючи з понедiлка, запасiться 

терпiнням, оскiльки очiкується багато 
роботи. Не соромтеся просити друзiв i 
колег про допомогу. Заздалегiдь про-
думайте, в якiй компанiї краще провес-
ти вiльний час.

Сторінками 
журналу «Look»:
подорож в американсько-
радянське минуле 

Перегортаючи сторінки жур-
налу, дивувалася: невже це 
розповідь про країну, в якій я 
народилася, життя і побут якої 
добре знаю. Особливо врази-
ли деякі фотографії. Мабуть, і 
американці, які бачили це ви-
дання, думали: о, та в СРСР не 
все так погано… 

До речі, у сучасних США є 
чимало прихильників соціа-
лізму. Звісно, ці люди ніколи 
не жили в соцкраїнах, не зна-
ють, що означає репресії, го-
лод, дефіцит, черги, комунал-
ки та інші подібні «принади». І 
дехто й досі не розуміє: навіщо 
було розвалювати Союз…

Отож, популярний «Look» 
про тодішнє життя в СРСР пи-
сав, зокрема, таке: «Pадянські 
громадяни почувають себе у 
безпеці, не хвилюються про 
голод, самітність та інші лиха. 
Мають свободу. Політичний 
терор закінчився… 

1967 рік - найважливіший 
для радянської промисловості 
та сільського господарства… 

Якби чесні і демократич-
ні вибори були проведені в Ра-
дянському Союзі сьогодні - за 
участю законної альтернати-
ви (очевидно, мається на ува-
зі опозиції - авт.), і була б га-
рантія того, що обрані люди 
будуть служити державі - Ко-
муністична партія перемогла 
б. Це - не спекуляція. Це - ви-
сновок, зроблений на місці, у 
результаті спостережень та 
інтерв’ю десятьма редактора-
ми і фотографами «Look», чиї 
подорожі по Радянському Со-
юзу для цього випуску трива-
ли більше року…

Щоб досягти поваги з боку 
громадян, Комуністична пар-
тія використала такий полі-
тичний інструмент, як комп-
роміси... 

Росіяни перебудовують 
свою систему освіти, тому що 
нинішня вбиває ініціативу… 

Бонуси, прибутки, заохо-
чувальні виплати заганяють 
у глухий кут візитерів із Захо-
ду… 

Громадяни мають товари 
народного споживання та прі-
оритети…».

Також американські жур-
налісти розповідали, що жит-
лові приміщення в усьому Со-
юзі дуже маленькі, багато мо-
лодих сімей не мають змоги 
жити окремо від батьків.   

Щодо сільського госпо-
дарства, журнал пише: «При-
вид переслідує радянські гос-
подарства - привид приватно-
го підприємництва. Хоча со-
ціалістична теорія базується 
на колгоспах, посіви не при-
носять очікуваних прибутків. 
На великих ділянках багатої 
української землі збирають 
менші врожаї, ніж у приват-
них господарствах». А підпис 
під фотографією українського 
тракториста гласить, що люди 
цієї професії у 1967 році отри-
мували 150 доларів зарплати. 

Чимало уваги заокеанські 
журналісти приділили політи-
ці. Критика загалом дісталась 
товаришу Сталіну. До Микити 
Хрущова американські журна-
лісти були більш поблажли-
ві. Також позитивно відгуку-
валися про зустріч тодішньо-
го голови Ради Міністрів СРСР 
Олексія Косигіна з президен-
том США Ліндоном Джонсо-
ном.  

Стосовно КДБ, то у стат-
ті з короткою, але промовис-
тою для кожного американ-
ця, назвою «KGB», сказано: щу-
пальця цієї організації розпо-
всюджені в усьому світі, вона 
вербує шпигунів тощо. Йдеть-
ся тут і про убивство в Мюнхе-
ні агентом КДБ Богданом Ста-
шинським «українського ліде-
ра в еміграції Степана Банде-
ри».    

Цікавою є розповідь про 
російське хутро і частково 
радянську моду. Американці 
знимкували моделей у Санкт-
Петербурзі (тодішньому Ле-

нінграді) взимку. Усі модель-
ки, як належало радянським 
жінкам, були надто серйозні. 
Зате одяганки - доволі розкіш-
ні. Ціни - також. Пальто з нату-
рального соболя - $15 тисяч, 
муфта - $1650, міні-спідниця 
- $2400, жакет (хутряний) 
- $3100, папка (хутряна) - 
$1000, соболине пально з об-
лямівкою із натуральної шкі-
ри - $7000. Сподіваюся, читачі 
журналу не думали, що такий 
вишуканий і дорогий одяг був 
доступним усім радянським 
жінкам. 

Чоловічої моди, на жаль, 
не представлено. Натомість, 
на одній зі світлин - радянські 
чоловіки - у день відпочинку. 
Один із них на запитання  аме-
риканських журналістів ска-
зав, що працює в гаражі (у яко-
му - невідомо - авт.) і отримує 
зарплату 250-300 доларів на 
місяць.         

І, звісно, як було не роз-
повісти про російську чорну 
і червону ікру?! З млинцями! 
З шампанським і горілкою 

«Московская»! А фотографії 
чого варті! У тексті, зокрема, 
йдеться: «Pосіяни люблять з 
ікрою, не поспішаючи, випи-
ти фужер горілки». Атож! Ро-
сіяни не вміють пити повіль-
но. І п’ють горілку не фужера-
ми, а гранчаками. А, якщо без 
жартів, то хто в Радянському 
Союзі наминав ікру ложка-
ми? Заокеанські ж читачі мо-
гли подумати: ікра, шампан-
ське і горілка - мало не що-
денна складова меню радян-
ської людини. 

Ще дізналася із закордон-
ного журналу, що у 1967 році 
в Союзі можна було орендува-
ти автомобіль «Волга» за $6 у 
день. А після перших десяти 
днів оренди - наступні кошту-
вали - $5,50. Також можна було 
орендувати авто з водієм, але 
це коштувало дорожче - до 
$50 у день.  

Є в журналі й багато іншої 
цікавої інформації. Можливо, 
якось до цієї теми ще повер-
нуся… 

Ольга ЧОРНА.

В одній з антикварних лавок Айови натрапила 
на популярний американський журнал «Look», 
1967 року видання. 46-річний раритет зацікавив 

тим, що повністю присвячений Радянському Союзу. 
На титульній сторінці журналу великими літерами 
написано: «Russia Today» («Росія сьогодні»). «50 years 
after the Revolution that changed the World» («50 років 
після революції, що змінила світ»). 
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