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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.
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Життєві історії - 
у «Сімейному гніздечку»

або Без права на поразку

Погода в Тернополі й області
30 жовтня - хмарно з прояс-

ненням, у другій половині дня 
дощ, температура повітря вно-
чі 10-12, вдень 16-19 градусів те-
пла. Схід сонця - 7.02, захід - 17.00.   

31 жовтня - хмарно з прояс-
ненням, місцями короткочасний 
дощ, температура повітря вночі 
7-8, вдень 12-15 градусів тепла. 
Схід сонця - 7.03, захід - 16.58.

1 листопада - хмарно з про-
ясненням, без опадів, температу-
ра повітря вночі 2-5, вдень 14-15 
градусів тепла. Схід сонця - 7.05, 
захід - 16.56.

2 листопада - хмарно з про-
ясненням, без опадів, температу-
ра повітря вночі 4-7, вдень 13-14 

градусів тепла. Схід сонця - 7.07, 
захід - 16.55.

3 листопада - хмарно з прояс-
ненням, вночі місцями дощ, тем-
пература повітря вночі 7-8, вдень 
14-15 градусів тепла. Схід сонця 
- 7.08, захід - 16.53.

4 листопада - хмарно, міс-
цями можливий дощ, темпера-
тура повітря вночі 7-8, вдень 
12-13 градусів тепла. Схід сонця - 

7.10, захід - 16.52.
5 листопада - хмарно, без 

опадів, температура повітря вно-
чі 6-7, вдень 12-13 градусів тепла. 
Схід сонця - 7.11, захід - 16.50.

Четверо  дітей  чекають  зиму 
в  напіврозваленій  глиняній  хаті

1 листопада здавна вважали провода-
ми осені й зустріччю зими. Якщо цього 
дня холодно і падає сніг - весна буде піз-
ньою та холодною, якщо ж мокро -  весна 
буде теплою і ранньою. 3 листопада - пре-

подобного Іларіона Великого: ясна і без-
хмарна погода передвіщає близьке пони-
ження температури. 4 листопада - Казан-

ської ікони Божої Матері. Якщо день по-
чнеться туманом - ще протримається те-
пла й мокрувата погода, а якщо ясно - слід 
чекати похолодання. Коли ж небо «запла-
че», то за дощем і зима прийде.

Народний синоптик

Незважаючи на злидні, багатодітна матір сподівається, що в 
її синів попереду – гарне майбутнє. Каже, заради них наважи-
лася розповісти свою історію. Читайте про це на 8-ій стор. 

7 листопада та 9 грудня о 12 годині за адресою В.Чорновола, 4, ВПЗ -1 Тернопіль 

пройде «День передплатника» 
Запрошуємо та чекаємо вас у відділенні поштового зв’язку! 

Відділ розповсюдження періодичних видань Тернопільської дирекції УДППЗ «Укрпошта».

 Завітайте та передплатіть 
ваше улюблене видання «Наш ДЕНЬ»

Петро ЛАНДЯК: 
Двомісячник 
контролю за роботою 
ЖЕКів завершується! 

А що далі?
«Продам  
сільраду. 
Недорого…»

5 стор.

Тернопіль може 
залишитися 
без Палацу 
щастя?

7 стор.

Сестра
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Завдяки  тотальному  «покращенню»  справи  у  державі  погіршуються  

І в цьому, за словами колиш-
нього віце-прем’єр-міністра, 
депутата від Партії регіонів 
Бориса Колеснікова, винні не 
українці. Проблема в інвести-
ціях. Точніше, у їх відсутності. 
«Інвестиції - це довіра до краї-
ни. Без величезних інвестицій 
ми не досягнемо рівня продук-
тивності праці навіть східноєв-
ропейських країн», - зазначив 
нардеп. 

Довіра до країни у дано-
му випадку - це, насамперед, 
довіра до влади. Чи комфорт-
но нині інвесторам в Украї-
ні? Не вельми! Що робить вла-
да, аби на терени держави при-
йшли серйозні компанії з вели-
ким капіталом? Декларує намі-
ри, влаштовує міжнародні ін-
вестиційні форуми, обіцяє під-
тримку… Насправді ж, інвес-
тори стикаються з корупцією, 
численними перевірками, рей-
дерством. А кому потрібний го-
ловний біль за власні кошти? 

Аби зводити кінці з кінця-
ми, чиновники беруть у борг. 
За один тільки вересень дер-
жавний борг України зріс ще 
на $708 мільйонів. І не «рефор-
матор» Микола Азаров разом 
зі своєю кабмінівською гварді-
єю «професіоналів» повертати-
муть банкам та іншим фінансо-
вим організаціям кредити й ве-
ликі відсотки, під які позича-
ють гроші. Борговий тягар ле-
жить на плечах платників по-
датків. 

Деякі українські економісти 

«заспокоюють», мовляв, сума 
боргу ще не сягнула критичної 
точки у 60 відсотків від ВВП, 
тому хвилюватися не варто. І, 
як приклад, наводять США. 

Штати справді мають ве-
личезну суму держборгу. Але у 
США бідними вважаються гро-
мадяни, які мають річний до-
хід на сім’ю з чотирьох осіб 
до 23550 доларів. За ниніш-
нім курсом - це 188 тисяч 400 
гривень. А в Західній Європі, 
за словами радника Програ-
ми розвитку ООН з питань по-
долання бідності Аделіна Гоне, 
до категорії малозабезпечених 
належать ті, хто має менше 21 
долара на добу. Різницю відчу-
ваєте? 

Фахівці підрахували: кожен 
працюючий українець винен за 
своїми боргами і боргами дер-
жави майже півторарічну зарп-
лату. Ще три роки тому загаль-
на сума боргів населення і Каб-
міну була удвічі меншою. Вихо-
дить, щороку борги зростають 
приблизно на третину від сво-
єї величини. Експерти засте-
рігають: якщо й далі позича-
ти такими темпами, як це ро-
бить нинішня влада, то через 
три роки кожен буде винен вже 
трирічну зарплату. 

Ще одна проблема - Пен-
сійний фонд. голова фракції 
«Батьківщина» Арсеній Яце-
нюк із трибуни Верховної Ради 
оприлюднив невтішну інфор-
мацію: борги цього відомства 
сягнули 64,4 мільярда гривень. 

«Я офіційно заявляю, що Пен-
сійний фонд після реформи 
Януковича-Азарова - банкрут! 
Він не здатний виконувати свої 
функції», - сказав депутат.

І парламент вперто не бажає 
вирішувати пенсійно-пільгове 
питання. Можливо тому, що на-
родні обранці просто не гото-
ві до цього? Чи, власне, не хо-
чуть втратити пільги? Бо як ще 
можна пояснити те, що Рада на 
пленарному засіданні 23 жов-
тня не спромоглася розглянути 
законопроекти про скасуван-
ня «пенсійної реформи імені 
Тігіпка» і депутатських пільг? 
Представники парламентської 
більшості не лише відмовили-
ся голосувати - вони залишили 
зал засідань. 

Звісно, вчити народ, як 
жити, влаштовувати політич-
ні тусівки, бігати з партійними 
прапорами і на телевізійні ток-
шоу легше, ніж думати, яким 
чином вивести економіку краї-
ни з рецесії. Подібне, очевидно, 
може бути лише в Україні: за-
вдяки тотальному «покращен-
ню», справи у державі погіршу-
ються.   

До речі, першого листопа-
да виповниться річниця, відко-
ли Пенсійний фонд не має ке-
рівника. Голову правління ПФУ 
Бориса Зайчука Президент 
звільнив і скерував на інше міс-
це праці - послом до Чехії. Вихо-
дить, відповідати за критичну 
ситуацію у «безголовому» Пен-
сійному фонді нікому. А в цілій 
державі так і не знайшлося до-
стойної людини, яка б очолила 
«пенсійну контору». Чи, може, 
так треба? Легше гроші дери-
банити?   

Щодо зарплат, тут також не 
все гаразд. У вересні розмір се-
редньої заробітної плати штат-
ного працівника скоротився 
на 43 гривні - до 3261 гривень 
проти 3304 - у серпні. Це - офі-
ційне повідомлення Держста-
ту. Водночас, заборгованість 
з виплати зарплат у вересні 
зросла до 1,02 мільярда гри-
вень. Усе взаємопов’язано. Чим 
нижча платня і чим менше пра-
цюючих людей - тим менші від-
рахування у Пенсійний фонд і 
тим більший дефіцит коштів. 
Ні реформи, ні армія переві-
ряючих з їхніми штрафами (в 
обов’язковому порядку) не до-
поможуть, якщо нормально 
не запрацює виробництво. На 
жаль, економіка нашої держа-
ви, за повідомленням «Finance.
ua», падає вже п’ять кварталів 
поспіль.   

Схоже, однак, парламента-
рів це не хвилює. 28 жовтня 
минув лише рік роботи Верхо-
вної Ради сьомого скликання. 
«Непогано рік пройшов, непо-
гано. Але тільки випадкових 
людей багато», - підвів підсум-
ки заступник голови Партії ре-
гіонів Михайло Чечетов. Справ-
ді, випадкових людей у парла-
менті багато. А щодо «непога-
но» - то як і для кого. Для нар-
депів усі роки минають у щасті 
й добрі. Пересічні українці, на-
томість, постійно складають іс-
пити на виживання. «Слуги на-
роду», чиновники стараються… 
І, оскільки, до майбутніх парла-
ментських виборів ще далеко, 
то й далі депутати працювати-
муть для народу - «задньою лі-
вою ногою», а для себе, - як го-
диться.      

І на продовження теми. Ди-
ректор аналітичного підроз-
ділу консалтингової агенції 
«ААА» Марія Колесник в ефі-
рі «Українського радіо» розпо-
віла, що Рада розглядає питан-
ня про внесення законопро-
екту, згідно з яким Земельний 
банк зможе продавати землю. 
«Якщо Земельний банк, маючи 
у власності землю, сільськогос-
подарські угіддя, матиме зако-
нодавчо підтверджену можли-
вість реалізувати її, у той час, 
як для решти учасників рин-
ку мораторій на продаж землі 
буде продовжений, то Зембанк, 
який може розпоряджатися 
всією землею України, отримає 
преференції. Земля може пере-
текти з українських рук до іно-
земних», - сказала вона. Тобто, 
Україна може втратити угіддя, 
на яких зараз намагається під-
няти економіку. «Наші селяни 
залишаться без роботи, бо, як 
правило, Китай приходить зі 
своєю робочою силою, техні-
кою і забирає фактично все, що 
виробив», - констатувала ана-
літик.

А соціолог Ірина Бекешкі-
на зазначила: згідно з остан-
німи даними соцдосліджень, у 
41 відсотка українців ниніш-
ня влада викликає байдужість. 
Водночас, удвічі зменшилось 
число респондентів, які від-
чувають до влади страх. Крім 
того, 27 відсотків співвітчиз-
ників відчувають до влади не-
нависть, презирство і роздра-
тування. А у східному та пів-
денному регіонах держави - та-
ких більше 60 відсотків! 

«Рейтинги» - далі нікуди…  
Ольга ЧОРНА.  

Поки в Україні відсутні засоби виробництва, 
продуктивність праці залишатиметься низькою. 
Зарплатня - мізерною. А це означає, що 

вітчизняній економіці покращення не світить. 

На мистецьких виставках 
і фестивалях у різних 
куточках України можна 

зустріти народного умільця 
з Тернопільщини Василя 
Казновецького. 

Біля плетених виробів з рогози си-
вочолий чоловік виставляє таблич-
ку: «Пожертва на пам’ятник Т. Г. Шев-
ченку». За виручені кошти заслуже-
ний майстер народних промислів Укра-
їни самотужки намагається довести до 
ладу пам’ятник Кобзареві, який понад 
20 років пролежав у бур’янах.

Василь Миколайович живе у селі 
Млинівці на Кременеччині. Розповідає, 
що погруддя Кобзаря до села привез-
ли в середині 80-х років минулого сто-
ліття. Місцевий колгосп тоді носив ім’я 
Тараса Шевченка, тож перед конторою 
вирішили встановити ще й пам’ятник. 
Однак колгосп розпався – і про мону-
мент забули.

– Нікому до цього пам’ятника не 
було справи, – каже чоловік. – На дея-
кий час скульптуру помістили на трак-
торну бригаду, згодом залишили під 
відкритим небом на колгоспному току, 
де люди випасали корів. 

Два роки тому, не витримавши «по-
невірянь» Кобзаря, Василь Миколайо-
вич найняв дві фіри та перевіз скуль-
птуру вагою близько трьох тонн спер-
шу до себе додому, а згодом у центр 
села, де встановив його разом з одно-
думцями. Відреставрувати пам’ятник 

допоміг художник із Кременця Ніл Зва-
рунчик. Майстер розповідає, що про-
сив допомоги у різних партій, але тол-
ку було мало. 

Тепер Кобзар стоїть на бетонному 
фундаменті. Де-не-де на пам’ятнику 
ще відніються сліди «колишньої сла-
ви» – бронза, якою був покритий. Поки 
лежав у бур’янах, з нього повідбивали 
цінний метал. Ще й ніс і вуха повідла-
мували. 

– Щоб наново оббити пам’ятник ме-
талом – то ж тисячі треба, – каже Ва-
силь Казновецький.  – Нині хочу обла-
штувати територію навколо. Потрібно і 
плитку замінити, якою вимощений по-
стамент. Вона не пережила 30-градус-
них морозів – облетіла. 

У свою справу майстер вкладає 
всі сили та душу й робить усе, щоб до 
200-річного ювілею Кобзаря, який від-
значатимуть у березні, довести до кін-
ця розпочате. Однак, невеликої пенсії 
чоловіка на благоустрій території не 
вистачає. У сільській раді кажуть, що 
коштів на монумент у місцевому бю-
джеті немає. Нема справи до млині-

вецького Шевченка і обласній 
владі.

– У мене вже здоров’я не те, 
щоб ходити кабінетами чинов-
ників, – каже Василь Микола-
йович. – От, зробив табличку, з 
якою їжджу по виставках. Не-
хай той пам’ятник для онуків 
буде. Він усіх зустрічає, хто бу-
ває в селі. 

Також ентузіаст мріє 
в старенькій хаті поблизу 
пам’ятника облаштувати сіль-
ський музей. Збирав для ньо-
го по всьому селу давні речі: 
ткацький верстат, жорна... З 
сином, який уже теж народ-
ний майстер, спорудив автен-
тичний вітряк. На жаль, ні вла-
да, ні меценати допомагати не поспіша-
ють. 

Днями, перебуваючи в Підволочись-
ку, голова облдержадміністрації Вален-
тин Хоптян наголосив на важливості 
приведення у порядок всіх пам`ятників 
Тарасу Шевченку, які є на території об-
ласті.

– У новинах чую: підготовка до юві-
лею, ремонти, – сумно зауважує Василь 
Казновецький. – А за мого Шевченка 
ніхто й не згадує. 

Хочеться сподіватися, що нарешті 
пощастить і багатостраждальному Та-
расу, нехай навіть у камені, який руйну-
ється у Млинівцях...

Антоніна БРИК.

На Кременеччині руйнується 
пам’ятник Шевченкові

Чи дочекається він помпезного святкування 
з нагоди 200-річчя Кобзаря?..

Фото з сайту “20 хвилин”
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«Марійській  
дружині» – 5 років

Приїздимо у Кальне близько 
десятої години вечора. Біля сіль-
ського будинку культури вже зі-
бралося чимало молоді, побли-
зу стоїть з десяток авто, адже на 
дискотеку добираються з усіх 
навколишніх сіл. 

Отець Іван гостинно нас зу-
стрів і розповів, що ми не ли-
шень потрапили на дискотеку, 
а й на святкування п’ятиріччя 
«Марійської дружини». Цю хрис-
тиянську молодіжну організа-
цію священик створив, коли 
прийшов на парафію, і саме за-
вдяки їй у селі з’явилися такі не-
звичні дискотеки. 

– Учасники «Марійської дру-
жини», окрім молитви та духо-
вного вдосконалення, органі-
зовували для себе корисне до-
звілля, – пригадує Іван Гавдяк. 
–  Спершу це було відзначен-
ня різних свят і подій, куди при-
ходило 15-25 людей. Все це від-
бувалося весело, в надзвичай-
но теплій та щирій атмосфері, з 
молитвою, українськими пісня-

ми і танцями. З часом з’явилося 
багато молодих людей, які захо-
тіли долучитися до наших свят-
кувань. Сьогодні на дискотеки 
приходить близько двох сотень 
хлопців і дівчат. Ми організову-
ємо їх разом з «Марійською дру-
жиною». Якби не  бажання та до-
помога цієї молодіжної органі-
зації, я би цим не займався. Це 
наша спільна справа.

На дискотеку –  
у вишиванках

На дорозі чути дзвінкий сміх 
– дівчата у вишиванках поспіша-
ють на танці. Вітаються «Слава 
Ісусу Христу». Розповідають, що 
українське вбрання одягли не-
спроста. Адже для всіх відвідува-
чів у вишиванці вхід 10 гривень, 
для решти – 15. 

За ці кошти оплачують ро-
боту запрошеного діджея, озву-
чення, купують солодощі, при-
зи для конкурсів. Якщо залиша-
ються гроші, то витрачають їх на 
поїздки до духовних місць, ціка-
ві екскурсії. 

Біля входу стоять дівчатка із 
солодкими гостинцями. Різно-

манітні тістечка випікали самі 
та пригощають ними всіх охо-
чих. 

Дискотека у розпалі. Діджей 
вмикає одну за одною запальні 
українські пісні. О 23.00 музика 
затихла. Отець Іван вийшов на 
сцену, привітався і запросив усіх 
до спільної молитви. Потім від-
булися коротенькі духовні науки 
і він поблагословив присутніх. 

–  Я стараюся переконати мо-
лодь, що церква – це місце зустрі-
чі з живим Богом, який любить 
кожного і чекає його у своєму 
храмі, -– розповідає священик. - 
Закликаю позбутися шкідливих 
звичок: куріння, вживання алко-
голю, вживання поганих слів. 

На дискотеку прийшов на-
віть сільський голова Володи-
мир Пальцан. Він привітав мо-
лодь і виконав дві красиві укра-
їнські пісні. 

Діджей Роман Колісник каже, 
що любить приїджати у Кальне 

на запрошення отця Івана. 
– Тут завжди дуже хороша 

атмосфера, багато молоді у ви-
шиванках. Рідко де таке можна 
побачити. Хлопці та дівчата на-
багато спокійніші, немає бійок, 
алкоголю, сигарет. Вмикаю тут 
лише українську музику, – ді-
литься враженнями Роман. 

Богдан Галайко дуже любить 
ходити на дискотеку в рідному 
селі. Зажди старається вдяга-
ти вишиванку, а наступного дня 
обов’язково йде до церкви. 

– З приходом отця Івана жит-
тя нашого села змінилося на кра-
ще, – розповідає Юля Боднар . 
– Ми разом організовуємо ціка-
ві заходи, їздимо на екскурсії до 
різних чудотворних місць, ходи-
мо пішки до Зарваниці, спілкує-
мося, йдемо до нього за порадою. 

З нагоди ювілею учасники 
«Марійської дружини» подару-
вали отцю Івану образ Діви Ма-
рії, який вони вишили власно-
руч. Було помітно, що на очах 
священика з’явилися сльози. 

Він був приємно вражений та-
ким подарунком. Думаю, щоб за-
служити таку любов і повагу по-
трібно було багато працювати. 

– Дискотеки – це лише не-
величка частина моєї комплек-
сної роботи з молоддю поряд 
з релігійними виставами, па-
ломницькими поїздками, Свя-
тою Літургією, Хресними доро-
гами, – каже Іван Гавдяк. –  Такі 
дискотеки підтримують бажан-
ня хлопців і дівчат приходити 
до церкви. А ще підвищують рі-
вень довіри. Вони розуміють, що 
можна звернутися до священи-
ка за порадою, просто поспіл-
куватися. З часом більше моло-
дих людей приходять до спові-
ді, діляться своїми проблемами. 
Наша молодь дуже добра і щира. 
Ми власним прикладом показу-
ємо їм, якою дорогою йти. І важ-
ливо не відвертатися від тих, які 
роблять, щось не так, а навпаки 
– допомогти їм знайти правиль-
ний шлях. 

Юля ТИМКІВ.

Немає нічого вищого і 
кращого у світі, як бачити 
християнина, що живе 

згідно з заповідями Божими. 
Сонечко зігріває всіх. Дощ і роса 
небесна також навіщає увесь 
світ. Весна знає свою пору і 
ластівка час свого повернення в 
теплі, заморські краї.

Якщо природа виконує волю Божу, то 
тим більше людина, яка йде за Христом, 
яка вірує в Нього, людина, створена за об-
разом і подобою Божою.

Який  зміст життя, яка користь з люд-
ської праці, з культурних цінностей і здо-
бутків цивілізації, якщо злі сили люд-
ського духу мали б усе втопити в сльо-
зах, віддати на знищення? Те, що ми те-
пер переживаємо, наш Спаситель ба-

чив понад дві тисячі років назад. Тому і 
каже, що християнин повинен сіяти до-
вкола себе мир, любов, доброту, щирість 
та скромність. Без цього він подібний до 
безплідного дерева або нерозумної лю-
дини, що збудувала новий дім, підпалила 
його і сама в ньому згоріла.

«Хто сіє вітер – пожинає бурю», -  го-
ворить св. апостол. А буря добра нікому 
не приносить. Тут зірвала дах, там ви-
ложила збіжжя... А природа – це подоба 
людської душі. Як на гладеньких хвилях 
чистого озера різко відображається по-
дув вітерця, так і в житті людства вітер 
злоби, підлості і лицемірства підіймає не 
брижі, а всепожираючу хвилю лиха.

Ось тому Христос від нас і вимагає, як 
сонце всіх нас зігріває своїм теплом, так і 

ми повинні завжди і всюди сіяти любов 
і доброту. Сонце сіє світло, християнин 
– любов і скромність. Сонце сіє радість, 
християнин – доброту і щирість. Сонце 
оживляє все, будить природу до життя, а 
ви сійте мир в житті людства. Так сказав 
би нам сьогодні наш Спаситель Христос.

Яка користь з обробленої ниви, коли 
немає кому жати? Яка користь з багатих 
садів і виноградників, коли немає кому 
збирати? Яка користь і від самого жит-
тя, коли  на фундаменті віковічних тру-
дів нашої культури і цивілізації заведуть 
свій танок злоба, руїна і загибель? Як 
земля весною просить посіву, так сьогод-
ні життя очікує своїх миротворців. Якщо 
не переможе мир – усе порине у вічне не-
буття, у загибель.

Сьогодні бути християнином – зна-
чить бути миротворцем. Сусіди воро-
гують? – християнине, мири! – викона-
єш свій християнський обов’язок. Сім’я 
ворогує? – мири! – виконаєш серед лю-
дей Христовий заповіт. Народи ворогу-
ють? – неси мир їм! Не шкодуй життя для 
сівби миру і любові, цим виконаєш свій 
обов’язок відносно Бога, життя і народу. 
Сьогодні, як повітря для дихання, так по-
трібний мир для життя і нашого розкві-
ту.

Якщо любиш Христа Спасителя і 
прагнеш здобути вінець вічної радості – 
сій мир!

 о. Богдан Зінченко,
член Національної спілки  

журналістів України.

На дискотеці у Кальному 
молодь молиться

Отець Іван 
Гавдяк  

знайшов  
особливий 

шлях до  
серця своїх 

парафіян. 

У минулому номері газети ми вже розповідали 
про незвичайного священика, пароха сіл Кальне 
та Розгадів Зборівського району Івана Гавдяка, 

який організовує для молоді українські дискотеки 
з молитвою, духовними бесідами та цікавими 
конкурсами. Ця публікація зацікавила багатьох 
наших читачів, тому журналістка «Нашого ДНЯ» у 
суботу особисто завітала на цю незвичну дискотеку, 
щоб познайомитися з отцем Іваном та його молодими 
підопічними. 

Хтось із мудреців сказав, краще запалити одну 
свічку, ніж усе життя нарікати на темряву. 
Отак і в житті. Одні звикли говорити, що 

наша молодь погана, їй нічого не треба і в неї 
немає майбутнього. А отець Іван ламає стереотипи 
і щодня змінює долі молодих людей. Він показує, 
що Бог живий і він любить кожного, що молитися 
можна і на дискотеці, головне, щоб це було щиро. 
Він шукає стежинки до юних сердець і вони 
довіряються йому. Хотілося б, щоб людей, які 
запалюють свічки, у світі було якнайбільше. Лише 
тоді ми зможемо щось змінити. 

Бути християнином – значить бути миротворцем
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Двомісячник контролю 
за роботою ЖЕКів завершується! 

А що далі?

Будучи куратором  житлово-комунальної 
галузі міста, в грудні 2010 року я отри-
мав рапорти керівників всіх ЖЕКів про 

те, що вони виконали доручення попередньої 
влади, (переобраної в жовтні 2010 ) та  повністю  
очистили підвали житлових будинків від сміття. 
Зважаючи на те, що ця інформація була далекою 
від істини, я запропонував міському голові Сер-
гію Надалу підписати розпорядження про орга-
нізацію  двотижневика «Чисті підвали» і цим са-
мим надати ЖЕКам ще 14додаткових днів для  
прибирання.

На превеликий жаль, далеко не всі керівни-
ки ЖЕКів поставилися до цього з усією серйоз-
ністю та відповідальністю. Для них головне, щоб 
на папері все було справно, та «чітко» відрапор-
тувати, і цього досить. 

Після завершення двохтижневого періоду я 
особисто розпочав об’їзд ЖЕКів. Варто зазначи-
ти, що лише будинки приватного підприємства 
«Люкс» були майже повністю очищені від сміт-
тя. 

Лише з того моменту, коли я розпочав об’їзд, 
інші  начальники ЖЕКів розпочали  практичну 
роботу з очищення  підвалів від сміття! З будин-
ку за адресою Тарнавського, 1 тоді вивезли три   
причепи відходів.

Також за моїм наполяганням, у березні-травні 
2011 року, вступило в дію розпорядження місь-
кого голови «Двомісячник – внутрібудинкові ме-
режі».  Метою двомісячника було відновити ро-
боту запірної арматури систем водозабезпечен-
ня, провести необхідні регламентно-ремонтні 
роботи, як передбачено відповідним наказом, 
відремонтувати систему водовідведення, а та-
кож відновити систему теплоізоляції загально-
будинкових мереж теплопостачання.

На нарадах з керівниками ЖЕКів я поперед-
жав про необхідність готуватися до виконан-
ня ще одного розпорядження - «Парапети, вхід-
ні дошки та покрівлі». Дані роботи мали б вико-
нуватися у літньо-осінній період. Однак це ви-
явилося  для керівників ЖЕКів  занадто склад-
ним та незвичним завданням. Окремі з них  по-
годжувалися з тим, що питання поставлено пра-
вильно, однак  заданий темп є надто високим. У 
відповідь я запевняв, що уважно спостерігатиму 
за ходом робіт і при потребі їх будемо корегува-
ти, але метод Тейлора  застосовувати однознач-
но не будемо.

Керівники ЖЕКів не звикли до такої поста-
новки завдань, отож найбільш відважні почали 
торувати стежки до міського голови. Їм дали зро-
зуміти – будьте спокійні, ситуація під контролем, 
можете робити по-старому – нічого за це вам не 
буде, а з Ландяком – розберемось.

Наведені мною факти свідчать про те,  що я  
підтримую постановку певних завдань на  кон-
кретно визначений час, однак це не може стосу-
ватися контролю за роботою ЖЕКів в цілому. Він 
має бути ПОСТІЙНИМ!

Що мала б зробити міська влада?
Більше тижня тому міський голова на на-

раді за участю представників ЗМІ, депутатів-
мажоритарників і керівників ЖЕКів підводив 
попередні підсумки   двомісячника контролю за 
роботою підприємств, що займаються обслуго-
вуванням житлового фонду міста.  Виступаючи 
на цій нараді, я запропонував перевести двомі-
сячник  в розряд дванадцятимісячника, а також 
зобов’язати ЖЕКи укласти угоди з усіма власни-
ками чи наймачами квартир та  надати їм усі не-
обхідні додатки до договорів. Мешканці не пови-
нні з дошок оголошень дізнаватися про структу-
ру тарифу. І це було би першим кроком влади 
щодо організації контролю за роботою ЖЕКів.

Влада також зобов’язана забезпечити ви-
конання ЖЕКами договорів, які уклало з ними 
управління житлово-комунального господар-
ства міста з виконання функцій як  балансоу-
тримувача будинків, так і виконавця робіт та по-
слуг. У цих договорах виписано обов’язки ЖЕКів, 
а отже, при бажанні, було б дуже просто вплива-
ти на їх роботу. 

І наступне. Міська влада зобов’язана  забез-
печити виконання ще одного рішення, яким за-
тверджено  тарифи на утримання житла в час-
тині  залучення до планування робіт по будин-
ку  членів будинкових комітетів, а також підпи-
сання ними актів виконаних робіт з поточно-
го ремонту та обслуговування будинкових ме-
реж. Також необхідно забезпечити, як визначено 
в  рішенні  міськвиконкому,  складання  ЖЕКа-
ми  щорічних звітів щодо використання коштів 
квартирної плати, що також  не виконується. Ін-
струментів впливу є достатньо для того,  щоб 
докорінно покращити як якість  надання послуг, 
так і  стан житлового фонду міста, і, за рахунок 
цього, заощаджувати кошти, необхідні на про-
ведення капітальних ремонтів, яких у міському 
бюджеті і так обмаль.

Якби виконувалися вказані пункти, не було б 
2-3-місячної  заборгованості із заробітної плати 
перед двірниками та середнім технічним персо-
налом, як це є в окремих ЖЕКах, у яких рента-
бельний тариф і оплата послуг становить 95-
98%. Однак,  цю заборгованість влада чомусь ре-
тельно приховує та ще й каже, що це не її справа. 
Отож, хочу звернутися до представників влади і 
закликати їх нарешті взятися до роботи.

Сподіваюся, що мене підтримають тернопо-
ляни, аби ми якнайшвидше  зруйнували радян-
ську за своєю суттю систему роботи ЖЕКів та пе-
рейшли  на  якісно інші, європейські взаємовід-
носини між власниками житла та тими, хто його 
обслуговує.  Тут не потрібно видумувати велоси-
пед, головне, аби влада мала бажання працюва-
ти на користь міста і громади. І дуже важливо не 
втратити при цьому багато часу.

Петро ЛАНДЯК, депутат міської ради, 
голова обласної організації політичної 

партії «Громадянська позиція».

А далі, напевне, керівники ЖЕКів нарешті переведуть 
подих і знову повернуться до звичного ритму життя. 
Мешканці ж ставлять цілком резонне запитання: чому 
двомісячник контролю, а не, скажімо 12-тимісячник?!!

Для управлінців цілком зрозуміло, що поряд із сис-
темним плануванням і організацією  роботи  завжди  
визначаються і локальні завдання. І чим краще органі-
зована системна робота, тим менше виникає проблем 
локального характеру, або так званих дрібних проблем. 
Однак, якщо говорити про контроль у сфері житлово-
комунального господарства і ЖЕКів, зокрема, то він од-
нозначно має бути  постійним і системним.

Наведу з цього приводу декілька прикладів і  свої ви-
сновки.

Недавно студенти Тернопільського колледжу 
університету «Україна» мали змогу на мить 
відчути себе справжніми фотографами. 

Чудовий майстер-клас провела для них 
тернопільський фотограф Надія Ротман. 

Вона ще й зробила невеличку осінню фотосесію із професій-
ною моделлю. Зараз популярним серед молоді є новий стиль – 
мобілофотографія, також часто використовують фешен-зйомку. 
Сама Надія вважає, що ідея, основний образ спочатку  мають ви-
никнути у голові, а потім завдяки фотоапарату уже з’являється 
картинка.

 Усі ці навики приходять з часом. Зазвичай десять кадриків 
– поганих і лише одинадцятий той, що тобі потрібен. Надія за 
освітою журналіст, у студентські роки захопилася ще й фотогра-
фією. Цікавість взяла гору, і хоббі перейшло в професію. Від себе 
додам, що фотоапарат - це лише маленька допомога для реаліза-
ції мрії, той, хто вважає, що це є найголовнішим у роботі, поми-
ляється. Справжніми професіоналами стають одиниці. Більшос-
ті бракує наполегливої праці. Постійна цікавість, різноплановий 
досвід є головним критерієм успіху. Майстер-клас став малень-
ким поштовхом для початківців  розвиватися далі.

Інна ДАНИЛКІВ.

Майстер-клас, 
осiння фотосесiя

У п’ятницю вранці у 
парку Топільче було люд-
но – тернополяни  виса-
джували алею катальп. 
Одну її частину присвя-
тили створенню стрі-
лецької дивізії «Гали-
чина», а вісім саджанців 
красивих заморських де-
рев висадили на честь  
діток, які народилися за-
вдяки влучним словам 
та невтомній праці во-
лонтерок консультацій-
ного центру «Колиска 
життя». Протягом року 
їм вдалося переконати 
вісім жінок не робити 
аборт. Вони досі спілку-
ються зі щасливими ма-
тусями, а останнє маля, 
яке народилося на початку жовтня, навіть назвали на честь його 
рятівниці.

– Кожне дерево є колискою життя і певних надій, тому 
ця акція є дуже символічною, – ділиться враженнями лікар-
психотерапевт, волонтерка Марія Хомів. – Ми сподіваємося, що 
усі саджанці приймуться і радуватимуть око тернополян. А ще 
нагадуватимуть кожній жінці, що материнство – це дар, який по-
трібно берегти. І так само, як нелегко сьогодні садити ці дерева, 
так непросто переживати вагітність. Але народження  дитини є 
новим етапом долі кожної сім’ї, незважаючи на фінансові труд-
нощі чи складні родинні стосунки. Поява на світ немовляти - це 
завжди диво.  

Тож нехай алея збільшується з кожним роком. Організатори 
акції обіцяють прикріпити до кожної катальпи табличку з ім’ям 
врятованої дитини. Звернутися до волонтерів  «Колиски жит-
тя» можна за телефоном гарячої лінії (097) 9230204.

Юля ТИМКІВ. 

Тернопільські волонтерки 
врятували вісім малят

На честь кожного посадили катальпу
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Тік-так та не так
Годинник історії ще ніх-

то не змусив рухатися назад, 
а тому конфлікт між Лідихів-
ською сільрадою та власни-
ком майнового паю, який сяг-
нув свого апогею навесні цьо-
го року, тепер уже не можна 
локалізувати звичними для 
сучасної української керованої 
демократії адміністративно-
бюрократичними методами. 

Його коріння захищають не 
тільки по-більшовицьки дикі 
за своєю суттю способи лікві-
дації колективних сільських 
господарств у 90-х, а й усі на-
ступні нормативно-правові 
акти влади про роздержавлен-
ня майна і неконтрольовану 
його експропріацію у громади 
на користь вибраних. Тих, хто 
свого часу керував селянськи-
ми спілками або ж очолював 
структурні виробничі підроз-
діли КСП, а потім невідомо з 
яких причин увійшов у ліквіда-
ційні чи майнові комісії тощо. 
Відтак, за короткий проміжок 
часу чи не кожне село ще біль-
ше розділилося на «чорних» та 
«білих». Одні отримали кілька 
соток землі десь на висілках та 
по дві-три панелі перекриття 
від розібраної ферми, тоді як 
інші - майже нову техніку чи 
капітальні будівлі і т. п.

У жодному випадку не 
можу стверджувати, що саме 
за таким сценарієм відбува-
лася приватизація майнових 
та земельних паїв у Лідихо-
ві, проте, схоже, сьогодні гро-
мада цього чи не найбільшого 
у Кременецькому районі сіль-
ського населеного пункту ще 
не готова одностайно протиді-
яти викликам, які постали пе-
ред нею.

При розпаюванні майна 
місцевого господарства тут чо-
мусь не захотіли передати дво-
поверхову адміністративну 
споруду в центрі села у влас-

ність громади, а, оцінивши її у 
119016 гривень, «розписали» 
на паї. Знайшовся й чоловік, 
котрий уклав з іншими спів-
власниками розділеного май-
на договори купівлі-продажу 
сертифікатів на таку ж суму і 
у вересні минулого року звер-
нувся до сільського голови, 
щоб обміняти їх на право влас-
ності на адмінбудинок, у яко-
му, окрім сільради, розмісти-
лися бібліотека, відділення 
зв’язку, телефонна станція, ка-
бінети ветеринара, соціаль-
ного працівника, завідуючого 
сільським клубом та офіси де-
яких інших громадських орга-
нізацій. 

Коли ж Миколі Батюху (а це 
саме він мав намір стати єди-
ним власником будівлі) від-
мовили, вирішив звернутися 
з позовною заявою проти міс-
цевого самоврядного органу 
до Кременецького районного 
суду та 28 березня уже цього 
року виграв процес.

Уже 5 квітня Львівський 
апеляційний суд у встановле-
ному законодавством порядку 
зареєстрував апеляційну скар-
гу на постанову Кременецько-
го суду та прийняв її до роз-
гляду. За попередніми даними, 
розгляд апеляції заплановано 
на кінець листопада.

Однак, приблизно за мі-
сяць до цієї дати у кабінет се-
кретаря сільради Людми-
ли Степанюк, яка зараз вико-
нує обов’язки голови, увійшли 
двоє чоловіків з інструмента-
ми і, попросивши її залишити 
приміщення, взялися руйну-
вати стіну. Фактично беззахис-
на молода жінка була змушена 
покликати на допомогу пра-
воохоронців. Принаймні, саме 
про це свідчить її пояснен-
ня на ім’я начальника Креме-
нецького райвідділу внутріш-
ніх справ.

Літера є – літери 
немає

Переді мною – постанова 
Кременецького суду. У цьому 
документі служителі Феміди 
неодноразово посилаються на 
рішення зборів членів СВЗМП 
«Лідихівська» від 29.04.2012р., 
тоді як секретар сільради 
стверджує, що такої господар-
ської структури ніколи «у при-
роді не існувало». Щоправ-
да, була інша – СВЗП «Лідихів-
ська», яка згідно з довідкою 
управління статистики у Кре-
менецькому районі вилучена з 
Єдиного реєстру підприємств 
та організацій України за рі-
шенням господарського суду 

ще 31 травня 2010 року, тобто, 
майже за два роки до того, як 
відбулися збори її членів. 

Як на мене, між спілкою 
власників земельно-майнових 
паїв, яка фігурує у постанові 
суду, та спілкою власників зе-
мельних паїв, яка свого часу 
була зареєстрована у Держав-
ній службі статистики,  існує 
суттєва різниця, хоча в прин-
ципі одна зайва літера не змі-
нює сутті та не сприяє вирі-
шенню конфліктної ситуа-
ції у цілому. Факт залишаєть-
ся фактом: Лідихівська сільра-
да як орган місцевого самовря-
дування та представник дер-
жавної влади невдовзі може 
опинитися у приймах у ново-
го власника адміністративно-
го будинку.  І то за умови, що 
на це буде його добра воля. 
Якщо ж, «виграючи» суди усіх 
інстанцій, Микола Батюх  вирі-
шить за краще просто продати 
будівлю, а тим паче не за 119 
тисяч, а за ринковими цінами, 
то сільрадівські, поштові, ук-
ртелекомівські, бібліотечні та 
соціальні працівники опинять-
ся на вулиці..

Село 
без сільради?

Прокоментувати почуте 
та побачене у Лідихові я по-
просив голову Кременецької 
районної державної адміні-
страції Юрія Фецовича.

- Перш за все, згідно з чин-
ним законодавством це – 
цивільно-правові відносини і 
ми не маємо права у них втру-
чатися, - зазначив Юрій Рома-
нович. – Зараз усе залежить 
від самої громади. Якщо у Лі-
дихові хочуть, щоб була сіль-
ська рада, бібліотека, вете-
ринар, щоб село розвивало-
ся, люди повинні зібратися  на 
схід чи на збори і дозволити 
своїм обранцям викупити при-

міщення – кошти на це сільра-
да має. 

Приватним особам, які хо-
чуть стати власниками адмін-
будинку, це економічно вигід-
но. Вони на цьому роблять біз-
нес, незважаючи на громаду, 
не думаючи про майбутнє ді-
тей і населеного пункту. Ми не-
одноразово розмовляли з біз-
несменом, закликали до його 
совісті, пояснювали, що всі 
гроші, які потратив, викупову-
ючи майнові паї, йому повер-
нуть, проте є рішення суду… 
Якщо відверто, я – на боці сіль-
ської ради, однак закон є закон 
і порушувати його ніхто не має 
права.

Також є й інші шляхи ви-
ходу з глухого кута, і про них 
я говорив у Лідихові. Тому, як 
на мене, проблеми не існує.  
Справжня проблема – в актив-
ності самого села. Я вважаю, 
що сільський голова і депута-
ти були зобов’язані пояснити 
і роз’яснити громаді, що і до 
чого.

Стосовно інциденту з руй-
нуванням стіни, то тут всім од-
нозначно зрозуміло: жодна зі 
сторін конфлікту не має пра-
ва вчиняти будь-яких дій, поки 
не набула права власності на 
будівлю.

І наостанок. Адміністра-
тивно-територіальна рефор-
ма все ж буде. Уявіть собі, 
якщо з Лідихова  заберуть 
центральний офіс сільради у 
Будки чи Старий Почаїв. Тоді 
за кожнісінькою довідкою чи 
рішенням людям доведеться 
ходити до сусідів. Нема сіль-
ської ради, клубу, школи – 
село почне вимирати. Не сьо-
годні, так завтра. І на цьому 
я неодноразово наголошував, 
спілкуючись з лідихівськими 
депутатами, зустрічаючись з 
людьми, які їх обирали, - ска-
зав голова РДА.

«Продам  сільраду. 
Недорого…»
Оголошення  такого  змісту  нині  ви  
не  побачите  на  жодному  стовпі 
 чи  у  рекламному медіа-просторі.  

Проте, навряд  чи  хтось  гарантуватиме, 
 що  воно  там  не  з’явиться  завтра

Усе може трапитися у країні, яка замість того, щоб збалансувати складний 
механізм відносин між державою та громадянином, навіщось затягує 
гайки на одному колесі та попускає їх на іншому. Наприклад, у Лідихові 

на Кременеччині навіть банальна дірка у несучій стіні адмінприміщення стала 
символом безпорадності місцевого самоврядного органу перед людиною з 
перфоратором у руках.

Ще від Юрія Фецовича я дізнався, що зараз у Ліди-
хів заходить солідна столична господарська струк-
тура, яка спеціалізується на розвитку тваринни-
цтва. Відтак, можна припустити, що орендарів, 
окрім трьох тисяч гектарів землі, безперечно, заці-
кавить й інфраструктура села, вони зможуть за-
пропонувати нормальні ціни за  колись розпайовані 
виробничі, господарські та офісні приміщення. Чи ж 
не тому нині дехто вже почав дірявити несучі сті-
ни у ще не власному будинку? 

До речі, щоб почути відповідь на це та багато ін-
ших запитань, під час журналістського відряджен-
ня у Лідихів я неодноразово намагався зв’язатися з 
Миколою Батюхом, проте він чомусь не брав слу-
хавку. Про мою присутність у сільраді бізнесмена 
повідомила і секретар Людмила Степанюк. Зголо-
сившись підійти, він впродовж трьох годин так і не 
дотримав слова. 

Більше сімсот дворів, майже півтисячі учнів у 
середній школі, позитивна динаміка народжуванос-
ті. Це – Лідихів сьогодні. Якщо ж люди і надалі за-
лишатимуться тільки пасивними спостерігачами 
конфлікту між сільрадою та власником сукупно-
го майнового паю вартістю 119 тисяч гривень, то 
невдовзі життя у селі може докорінно змінитися, 
причому, не на краще. 

Зрештою, кому і як себе поводити у тій чи іншій 
ситуації, - справа, так би мовити, приватна. На-
томість результат від особистих активних дій чи 
такої ж особистої бездіяльності чомусь завжди по-
значається на інтересах всієї громади.

Олег ГРУШКОВИК.
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За результа-
тами  розгля-
ду цих звернень 
та з власної іні-
ціативи праців-
ники відділен-
ня припинили 
122 порушен-
ня та оштрафу-
вали відповіда-
чів майже на 960 
тисяч гривень. 

- Таким чи-
ном економіч-
ний ефект від 
припинених по-
рушень зако-
нодавства про захист економічної конкуренції за 9 місяців 
склав приблизно 600 мільйонів гривень, - відзначив Іван 
Курницький.

Також голова акцентував увагу журналістів на нових 
формах роботи очолюваного ним територіального відділен-
ня. Зокрема, у шести районах області вже пройшли дні від-
критих дверей з питань захисту конкуренції, на яких спеці-
алісти  поінформували органи місцевої влади і мешканців 
Тернопілля про свою діяльність, надали необхідні консуль-
тації підприємцям та бізнесменам. 

Цьогоріч пріоритетним напрямом у діяльності  Анти-
монопольного комітету України є запобігання, вияв лення 
та припинення порушень законодавства про захист еко-
номічної конкуренції на ринках під ключення об’єктів 
будівництва, в тому числі  житлового, до інженерно-
комунікаційних мереж, надання комунальних та інших ви-
дів послуг населенню.   

Наприклад, за результатами роз слідування тимчасова 
адміністра тивна колегія Комітету за зловживання моно-
польним становищем оштрафувала на 300 тисяч гривень 
КП «Тернопільводоканал».

Штрафні санкції до цього ж підприємства застосува-
ло і обласне відділення -  68 тисяч гривень за те, що моно-
поліст неправомірно встановив для мешканців вул. Верх-
ня Підлісна, Підлісна, Фестивальна (с. Великі Гаї) додаткові 
зобов’язання при видачі технічних умов на підключення до 
мереж водовідведення. 

Таку ж суму штрафу змушене буде заплатити і ВАТ «Тер-
нопільобленерго», яке неправомірно внесло у технічні умо-
ви вимоги про заміну споживачем за власні кошти елемен-
тів електромереж, які належать товариству. 

Як свідчить практика, неабиякого  поширення набуло 
і таке порушення суб’єктами господарювання  антимоно-
польного законодавства, як введення в оману споживачів.  
Уже цьогоріч відділення припинило прояви недобросовіс-
ної конкуренції ТОВ «Білоцерківський молочний комбінат», 
ПАТ «Львівський жиркомбінат», а також окремими приват-
ними підприємцями.

Під час свого виступу Іван Курницький  зауважив, що фа-
хівці очолюваної ним структури завжди відкриті для спілку-
вання та  в установленому порядку приймають і розгляда-
ють заяви, скарги та звернення як громадян, так і суб’єктів 
господарювання, установ, організацій тощо. 

Відповідаючи на запитання журналістів, він також зазна-
чив, що немає такої сфери життєдіяльності області, яка за-
лишалася б поза увагою територіального відділення АМКУ:

- Ми постійно моніторимо всі економічні взаємовідноси-
ни у нашому краї та намагаємося вчасно припиняти навіть 
найменші порушення законів про захист конкуренції зокре-
ма та антимонопольного законодавства в цілому.

До речі, у Тернопільському обласному територіально-
му відділенні Антимонопольного комітету України від-
криті постійно діючі пряма та “гаряча” телефонні лінії: 
23-62-35, 52-14-37, 25-24-61, 52-29-42.

Коли формувалися структури виконавчої ди-
рекції Фонду соціального страхування від нещас-
них випадків на виробництві та професійних за-
хворювань в області, працівники, приймаючи 
справи від підприємств, чули багато нарікань від 
інвалідів, що їм доводилось роками випрошувати 
і відсуджувати у колишніх роботодавців відшко-
дування за заподіяну здоров’ю шкоду. Про реабі-
літацію і лікування навіть не йшлося. Також на 
той час накопичилася значна заборгованість пе-
ред потерпілими. 

- Пригадую, деякі політики та економісти сумні-
валися, мовляв, Фонд не зможе поєднати інтереси 
роботодавців і застрахованих, не забезпечить сво-
єчасного відшкодування шкоди, якісної реабіліта-
ції, швидко збанкрутує, - розповів в.о.начальника 
управління виконавчої дирекції Фонду в Терно-
пільській області Анатолій МАТКОВСЬКИЙ. - Але, 
попри скептичні настрої, вдалося створити таку сис-
тему державного соціального страхування, яка по-
вністю захищає інтереси роботодавців і потерпілих 
на виробництві. Фінансові зобов’язання роботодав-
ців вичерпуються сплатою єдиного страхового вне-
ску. А потерпілі отримують належне відшкодування. 

Фонд забезпечує потерпілих медичною і соціаль-
ною реабілітацією. А це - майже три десятки видів 
послуг із медико-соціальної реабілітації та дванад-
цять видів виплат. Цього року, приміром, для 42 по-
терпілих на виробництві оплатили майже 150 тисяч 
гривень на протезування. Нещодавно Фонд закупив 
два протипролежневі матраци, спеціальний інва-
лідний візок для інваліда трудового каліцтва з Бе-
режанщини. Коли спілкуюся з інвалідами трудово-
го каліцтва, чую подяки за санаторно-курортне лі-
кування. Переважна більшість з цих людей до почат-
ку діяльності Фонду не могла й мріяти, аби віднови-
ти здоров’я на курортах Криму, Одеси. Цьогоріч по-
кращили своє здоров’я вже 40 осіб. 

Анатолій Матковський розповів про зустріч з 
потерпілими на виробництві у відділенні виконав-
чої дирекції Фонду в Лановецькому і Шумському 
районах. Одного з учасників зустрічі - інваліда дру-
гої групи з Шумська Анатолія Скорського - очікува-
ла приємна несподіванка: йому вручили путівку у 
санаторій для реабілітації. Біда трапилась у 1988-у, 
коли Анатолію Філімоновичу було 32 роки. Працю-
вав водієм у Шумському райШРБУ.  Аварія розмеж-
увала життя чоловіка на два етапи - до і після. Він 
втратив 80 відсотків працездатності. Сім’я допо-
могла впоратись з труднощами. Коли ж утворили-
ся структури виконавчої дирекції Фонду в області, 
почав отримувати страхові виплати, санаторно-
курортне лікування. Цього року лікувався  у спец-
санаторії «Авангард» на Вінничині, де займаються 
опіковими хворими. До речі, потерпілі на виробни-
цтві в області відпочивають у найкращих санаторі-
ях України.

- У цьому році структури виконавчої дирекції 
Фонду в області вже оплатили послуги з медико-
соціальної реабілітації на суму понад 970 тисяч гри-
вень, - зазначив Анатолій Матковський. - На стра-
хові виплати потерпілим на виробництві в області 
Фонд виділив понад 14,6 мільйона. За останні кіль-
ка років від Фонду потерпілі отримали 74 автомобі-
лі «Славута». Тепер одержують «Daewoo sens». Для 
тих потерпілих, хто сам кермує, авто видають безко-
штовно. Якщо інваліда возитиме хтось із членів сім’ї 
чи опікун, потрібно сплатити 1850 гривень. Погодь-
тесь: якщо вартість авто - понад 66 тисяч гривень, 
то згадана сума є мізерною. Крім того, Фонд виділяє 
певні кошти на пальне. Коли інвалід, який отримав 
авто, помер і члени сім’ї  хочуть далі користуватись 
машиною, то оплачують тільки залишкову вартість. 

Незабаром отримають автомобілі ще десятеро осіб, 
які стоять на черзі на «Daewoo sens». 

Перед Фондом постала проблема забезпечення 
соціальної справедливості у розмірах страхових ви-
плат. Адже середній рівень зарплат, із яких визна-
чається розмір виплат, зараз і 5-10 років тому був 
зовсім іншим. Директор виконавчої дирекції Фон-
ду соціального страхування від нещасних випадків 
на виробництві та професійних захворювань Украї-
ни Валерій Акопян зазначив: для багатьох інвалідів 
страхові виплати від Фонду - єдине джерело дохо-
ду. На обліку у Фонді є інваліди першої групи із сто-
відсотковою втратою працездатності. Вони отриму-
ють страхові виплати у розмірі менше мінімальної 
зарплати. Ці люди отримали свої трудові каліцтва 
до утворення Фонду, і розмір виплат їм призначав-
ся безпосередньо на підприємстві, де вони постраж-
дали. Таким було законодавство. Зараз це потрібно 
міняти. 

Виконавча дирекція Фонду підготувала пропо-
зиції, як допомогти цій категорії громадян - наголо-
сив Анатолій Матковський. 

Варто зазначити, за дев’ять місяців нинішнього 
року надійшло 317 звернень до структур виконав-
чої дирекції Фонду в області. 78 потерпілих на ви-
робництві  відвідали керівники структурних підроз-
ділів за місцем проживання, аби вивчити їх побутові 
умови, з’ясувати потреби. Основа успішної діяльнос-
ті організації - її кадри. Саме тому, напередодні про-
фесійного свята, у Фонді не лише підводять підсум-
ки роботи, а й віддають належне людям, які допома-
гають потерпілим, розуміють їх, вислуховують. 

- Слід відмітити показову роботу відділення 
виконавчої дирекції Фонду в Борщівському райо-
ні, де керує О.Касараба та заступника начальника 
відділення виконавчої дирекції Фонду в Чортків-
ському і Заліщицькому районах П. Скальчука, який 
доклався до ремонту та облаштування приміщен-
ня, - сказав Анатолій Матковський. - Добрих слів 
за свою роботу заслуговують спеціалісти управ-
ління та відділень у районах і Тернополі Г. Маце-
люх, О. Греськів, Г. Дідора, Т. Маруняк, О. Вацлава, 
Н. Колісник, Ю. Серняк, Ю. Весоловський та бага-
то інших, які щодня працюють над тим, щоб діяль-
ність Фонду була ще успішнішою. 

Користуючись нагодою, хочу привітати праців-
ників управління та відділень  Фонду соціального 
страхування від нещасних випадків на виробництві 
та професійних захворювань в області з Днем пра-
цівника соціальної сфери. Бажаю усіляких благ, про-
фесійних звитяг, доброго здоров’я, гарних перспек-
тив, достатку і взаєморозуміння.

Зоряна ЗАМКОВА. 

На фото:  колектив управління та на-
чальники відділень виконавчої дирек-

ції Фонду в районах та м. Тернополі; Анато-
лій Матковський вручає путівку в санаторій 

А.Скорському з Шумська.

Іван Курницький:
 «Відділення комітету 
моніторить усі сфери 

життєдіяльності області»
На брифінгу голова обласного 

територіального відділення 
Антимонопольного комітету України 

відзначив, що за 9 місяців цього року до їхнього 
відомства надійшло 80 заяв та подань про 
порушення економічної конкуренції, а це значно 
більше, ніж торік.

Основне - поєднати інтереси 
роботодавців і застрахованих
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Перший поверх 
віддали банку

Як повідомив Ігор Бандура, 
сьогодні виникла реальна загро-
за щодо подальшого перебуван-
ня міського відділу реєстрації 
актів цивільного стану в примі-
щенні за адресою Майдан  Волі, 
2. Річ у тім, що 14 березня цього 
року Тернопільський господар-
ський суд визнав за філією акціонер-
ного товариства «Ощадний банк» пра-
во власності на перший поверх, який, 
згідно з рішенням виконавчого коміте-
ту, уже понад півстоліття займає РАЦС. 
Оскільки судове рішення набрало чин-
ності, воно підлягає обов’язковому ви-
конанню. Відтак, уже сьогодні АТ філії 
«Ощадбанку» має повне право зверну-
тися до державного реєстратора і отри-
мати свідоцтво про право власності. За 
словами Ігоря Бандури, переговори з 
керівництвом «Ощадбанку» щодо укла-
дення договору терміном на два роки й 
одинадцять місяців на подальше пере-
бування РАЦСУ в займаному приміщен-
ні виявилися безрезультатними. Банк 
погодився лише на два місяці. Отож, 
уже після 18 грудня приміщення ма-
ють звільнити. Якщо цього не буде зро-
блено, згідно з умовами договору, РАЦС 
щомісяця сплачуватиме банку штраф у 
розмірі однієї тисячі гривень.

Ігор Бандура також розповів пе-
редісторію виникнення цієї пробле-
ми. Зокрема зауважив, що за ініціати-
ви чинного міського голови 13 грудня 
минулого року виконком міськради по-
становив визнати та оформити право 
власності за державою Україна в осо-
бі Міністерства юстиції України на не-
житлові приміщення першого повер-

ху площею 333, 5 м кв. за адресою Май-
дан Волі, 2. Банк не погодився з таким 
рішенням і подав позов до суду. Суд, у 
свою чергу, визнав право власності за 
«Ощадбанком». Однак, як стверджує 
Ігор Бандура, навіть прийняття тако-
го рішення не може заперечити той 
факт, що це майно, як постановив ви-
конавчий комітет, належить терито-
ріальній громаді. Адже згідно з архів-
ною копією від 6 березня 1963 року рі-
шенням виконкому № 119 Тернопіль-
ської міської ради депутатів і трудящих 
було вирішено заснувати у Тернопо-
лі Палац щастя, де проводити реєстра-
цію шлюбів, народжень, вручення пер-
ших паспортів та інші урочисті події в 
житті громадян. Також було прописано 
звільнити на першому поверсі будин-
ку № 2 на Площі Свободи приміщення 
і пристосувати під Палац щастя. Весь 
цей час будинок перебував у власності 
територіальної громади, яка своїм ко-
штом облаштувала перший поверх, на-
віть  взяла на себе витрати, пов’язані з 
переселенням двох сімей, які мешкали 
на другому поверсі. Однак з часом фі-
лія АТ «Ощадбанк» якимось чином на-
була права власності на другий поверх, 
хоча підтверджуючих документів щодо 
оформлення цього права власності, як 
стверджує Ігор Бандура, не виявилося 
ні в бюро технічної інвентаризації, ні в 

архіві, ні в обласній раді. Немає і оригі-
налу реєстраційного посвідчення, яке 
б підтверджувало оформлення права 
власності за банком. 

Слово за громадою
Незважаючи на низку непорозумінь, 

пов’язаних з оформленням за «Ощад-
банком» права власності, факт залиша-
ється фактом. Як наголосив Ярослав 
Пікуль, де-юре суд прийняв рішення і 
воно є обов’язковим для виконання. Та 
навіть у випадку, якщо РАЦС ще деякий  
час не виселятимуть, ні головне управ-
ління юстиції, ні реєстраційна служба 
не мають правових підстав вкласти хоч 
якісь кошти у поточні ремонти. 

- Для того, аби провести необхідні 
роботи, - зауважив Ярослав Пікуль, - 
ми повинні надати казначейству дого-
вір оренди цього майна. – Торік у при-
міщенні горіла електропроводка. У ре-
зультаті  три дні не працювали реє-
стри, що призвело до утворення вели-
ких черг. Якщо своєчасно не вжити за-
ходів, ситуація може повторитися, адже 
попереду зима, а це означає, що наван-
таження на електропроводки поси-
литься. 

Шукати не крайнього, 
а вихід із ситуації

На важливості розв’язання даної 
проблеми наголосила  начальник від-

ділу реєстрації актів цивільного ста-
ну головного управління юстиції Оль-
га Гуль. Вона зауважила, що у міськвід-
ділі щороку реєструють понад 7 тисяч 
записів про реєстрацію актів цивільно-
го стану, серед яких 3 тисячі новонаро-
джених, понад 2 тисячі шлюбів, 2 тися-
чі смертей, понад 200 розірвань шлю-
бів та змін прізвищ. На РАЦС покладено 
й низку інших важливих функцій. 

Своїми міркуваннями з приводу 
проблеми, що виникла, поділився і Сер-
гій Тарашевський. Він переконаний, що 
Палац урочистих подій однозначно по-
винен залишатися на місці, визначено-
му історично. 

Переселення РАЦСу 
не загрожує?

Міський голова Сергій Надал за-
певнив, що він особисто та міська 
рада вжили всіх заходів, аби це при-
міщення було власністю громади. Од-
нак, суд прийняв інше рішення. Водно-
час, очільник міста заявив, що наразі іс-
нує домовленість з керівництвом бан-
ку про те, що приміщення буде надано 
РАЦСУ в оренду терміном на два роки 
одинадцять місяців. За його словами, 
готується спеціальний проект рішен-
ня на сесію міської ради, яка відбудеть-
ся 31 жовтня. У ньому йдеться про те, 
що місто зменшує банку орендну пла-
ту задля того, аби компенсувати пере-
бування відділення РАЦСУ. Поточні ж 
видатки повинне взяти на себе управ-
ління юстиції за рахунок надання плат-
них послуг.

Як розвиватимуться події далі, 
покаже час. «Наш ДЕНЬ» інформува-
тиме про це своїх читачів.

Віра КВАСНИЦЯ. 

Тернопіль може залишитися 
без Палацу щастя?

Приміщення, у якому наречені 
півстоліття  поєднували свої долі, 

наразі, за рішенням суду, належить 
Ощадбанку України.

З цього приводу 
наприкінці минулого 
тижня відбулася прес-

конференція за участю 
начальника головного 
управління юстиції в області 
Ігоря Бандури, начальника 
реєстраційної служби 
Ярослава Пікуля, першого 
заступника голови облради 
Сергія Тарашевського 
та міського голови 
Тернополя Сергія Надала. 
Організатори мали на меті 
через ЗМІ довести до відома 
тернополян, що незабаром 
місто може залишитися без 
Палацу урочистих подій, і 
закликати місцеву владу та 
громадськість об’єднатися 
для вирішення цієї 
проблеми. 

На Тернопільщині зловмисники 
цілеспрямовано знищують пам’ятки 
Героям визвольної боротьби. Лише 

за останні три тижні в області пошкодили 
чотири погруддя Бандери й меморіальну 
таблицю УПА. 

Перші випадки вандалізму зафіксували напе-
редодні свята Покрови. Одну за одною пошкодили 
пам’ятки у Тернопільському та Лановецькому райо-
нах. Зокрема, у Ланівцях невідомі розбили таблицю з 
написом «Вічна пам’ять героям УПА, які загинули від 
большевицького комуністичного терору за незалеж-
ність України 1944-1955 рр».

У селі Козівка Тернопільського району вандали 
поглумилися над пам’ятником Степанові Бандері. Як 
розповів голова Тернопільської районної організації 

ВО «Свобода» Роман Наконечний, монумент намага-
лися розбити зубилом, але не змогли, тож пошкоди-
ли лише частково.

Подібні випадки повторилися минулої п’ятниці, 
25 жовтня, у Теребовлі та селі Струсів Теребовлян-
ського району.  Невідомі зняли з постаментів одразу 
два погруддя Степана Бандери. Зловмисники діяли 
вночі. Одну з пошкоджених пам’яток облили фарбою.

Ще один акт вандалізму стався цього ж дня у Під-
волочиську. Тутешнє погруддя Бандери понівечили 
кувалдою, що була знайдена неподалік. Цим невідомі 
не обмежилися, а ще й розфарбували голову провід-

ника українських націоналістів. 
У міліції зазначають, що події внесли до журналу 

єдиного обліку, ведеться розслідування.
Водночас, місцеві націоналісти звернулися до 

правоохоронних органів із закликом посилити охо-
рону пам’ятних знаків, меморіальних дошок, мону-
ментів українським героям на Тернопільщині та ре-
тельно розслідувати вчинені злочини.

«Почерк злочинів схожий. Стає зрозумілим, що 
орудують ті ж злочинці. Проте, «невловимих месни-
ків» дотепер не можуть знайти правоохоронні орга-
ни. Ми, депутати усіх рівнів Підволочищини, глибо-
ко обурені з приводу нищення пам’яток національної 
боротьби та вимагаємо негайного розслідування цих 
справ», – зазначила очільниця Підволочиської район-
ної організації ВО «Свобода» Ольга Навроцька.

Інна МАТУШ.

Побиті Герої
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– Хата хоч і старенька, про-
те тримає тепло, – каже Окса-
на. – Взимку палимо в грубці, а 
якщо сильні морози, то  спимо в 
одній кімнаті.

Іншу кімнату, а їх у хати-
ні дві, облаштували під кухню. 
Протерті доріжки на підлозі, 
старенькі фіранки,  ветхі дива-
ни й потріскані стіни – в таких 
умовах діти живуть, готуються 
до уроків у школі. Найстаршо-
му Тарасові 14 років, Андрійкові 
– 11, Славкові – 9, а Богданчику 
– 7. Хлопці мріють про нову про-
стору хату, з якої б на голову не 
осипалася штукатурка, а взимку 
не задувало в шпарини сніг.

Втілити цю мрію на мізер-
ні доходи родини – нереаль-
но. Ще десять років тому, коли 
були живі батьки Оксани, по-
руч на подвір’ї почали будувати 
нову хату. Самотужки заверши-
ти почате жінка не може: за де-
сять років звели «коробку», пе-
рекрили та вставили кілька ві-
кон. На внутрішні ремонти не-
має грошей, тож далі тулиться 
з синами у глинянці. 

– З чоловіком  я розлучила-
ся п’ять років тому, – розпові-
дає Оксана. – Він почав випи-
вати. Нині живе зі своїми бать-
ками у Підволочиському ра-
йоні, допомоги синам від ньо-

го практично немає. Коли я за-
лишилася одна з дітьми, моєю 
опорою став брат. Він мешкав 
з нами, та недавно одружився 
– пішов у зяті. Тепер даємо собі 
раду самі. 

Хлопці добре вчаться у шко-
лі й допомагають мамі, чим мо-
жуть. Пораються по господар-
ству – родина тримає корову, 
поросят, має город.  Якщо тре-
ба – їсти зварять. Настарший 
Тарас, який закінчує 9 клас, на-
віть хоче вступати в Тернопіль-
ський кооперативний коледж 
на кухаря. А от Андрійко, який 
приносить зі школи похвальні 
листи, вірить у справедливість 
і мріє вивчитися на юриста.

Коли «Наш ДЕНЬ» завітав до 
родини Лешків, хлопці гралися 
на подвір’ї. У хату, де чути сиріс-
тю і старечим подихом років, 
заходити не поспішали. 

–  Он біля стелі такі дірки, 
що руку можна просунути, – по-
казує господиня на тріщину в 
одній з кімнат. – Коли дощ, під-
ставляю миски, бо затікає вода. 
Нашій хаті вже 105 років, її збу-
дували ще в 1908-му. Мій дідусь 
був із переселенців, у 1946 році 
його з сім’єю перевезли сюди з 
Польщі. Взамін на помешкання, 
яке вони там залишили, їм дали 
ось це. Тут виріс тато, сюди ж 

привів мою маму. Вона тяж-
ко працювала на «Ватрі», рано 
пішла з життя. Батько теж не 
сидів, склавши рук, але статків 
так і не нажили. 

Одинадцять років тому гли-
няна хатина пережила пожежу. 
Оксани вдома не було – пішла 
оплатити за газ, а дітей зали-
шила на свого батька. Той по-
рався по господарству, зали-
шивши  Тарасика й Андрійка в 
кімнаті. Старше хлопча поліз-
ло до грубки й підпалило папір. 
Полум’я перекинулося на дитя-
чу ванночку, а згодом охопило 
кімнату. Тоді все згоріло, згадує 
господиня. На щастя, діти зали-
шилися живі. 

Оксана вдячна односельцям, 
які у важкі часи підтримали 
та допомогли відремонтувати 
хату. Нині кожну вільну копійку 
жінка намагається вкладати у 
будову. Хоч якось рятує держав-
на допомога, яку сім’я отримує 
як малозабезпечена. Це – трохи 
більше 3 тисяч гривень у місяць. 
Із них 500 гривень віддає за ко-
мунальні послуги. 

– У мене чотири школярі, їх 
потрібно вдягнути, взути, купи-
ти зошити, – каже жінка. – А ще 
цього року в Тараса випускний, 
не хочеться, щоб він вирізнявся 
від інших дітей у класі. Правда, 

продукти маємо зі свого городу. 
Але щоб обробити землю, теж 
треба заплатити трактористу 
чи комбайнеру.

За освітою Оксана – кухар, і, 
каже, з радістю пішла б на ро-
боту, щоб заробити додаткову 
копійку в сім’ю. Поки діти були 
менші, вимагали постійного 
догляду. А торік жінку спіткало 
ще одне лихо – вона потрапи-
ла у лікарню. Медики підозрю-
вали в неї туберкульоз і навіть 
рак, проте діагноз не підтвер-
дився: в Оксани був плеврит.

– Пережити ті страшні дні 
було нелегко, мене врятували 
діти й молитва, – каже жінка. 
– Уже, Богу дякувати, здоров’я 
покращилось, і я могла би пра-
цювати не тільки в себе на гос-
подарці.

Близькі сусіди схвально від-
гукуються про Оксану та її ді-
тей.

– Оксана трудяга, і синів ви-
ховала такими ж. Помагають 
їй і на городі, і в дворі. Живуть 
тихо, спокійно. Хлопці гарно 
вчаться, в спорті займають пер-

ші місця. А те, що в них біда з ха-
тою, то треба допомогти. Бодай 
би вже другу зиму зустріли в 
новому приміщенні, – каже ко-
лишня вчителька, а нині пенсі-
онерка Ольга Пасашкова.

Незважаючи на злидні, ба-
гатодітна матір сподівається, 
що в її синів попереду – гарне 
майбутнє. Каже, заради них на-
важилася розповісти про свою 
історію. 

Для сім’ї важлива будь-яка 
допомога: згодяться миючі за-
соби, посуд. Потрібна пральна 
машина – жінка досі пере весь 
одяг руками. 

Та, звичайно, найбільше ця 
родина потребує допомоги з 
добудовою хати. Можливо, від-
гукнуться будівельні фірми, 
підприємці. Сподіваємося, не 
залишиться осторонь і влада. 
Зокрема, обласні держадміні-
страція та рада, Тернопільська 
районна та Петриківська сіль-
ська ради. Адже в державі, яка 
декларує захист багатодітних 
сімей, маленькі діти так жити 
не повинні...

Четверо  дітей  чекають  зиму 
в  напіврозваленій  глиняній  хаті

Навесні тернопільські ЗМІ вже писали про багатодітну 
родину Оксани Лешків із села Петриків Тернопільського 
району. Жінка сама виховує чотирьох синів. Багатодітна 

матір і її діти живуть у столітній хаті-мазанці з соломи та 
глини, яка от-от може рухнути. Після цьогорічної зими 
понахилялися стіни, дах – протікає, а біля стелі – великі 
тріщини. Літо й теплі осінні місяці сім’я якось перебула, 
постійно латаючи хату. Але попереду – ще одна зима.

Підтримати цю родину в силі кожному. Допомогу мож-
на перераховувати на рахунок Лешків Оксани Федорівни  у 
«ПриватБанку», номер картки 4405885829567723. 

Телефон пані Оксани: 068-32-82-817.
Антоніна БРИК.

У парку
 «ожили» сходи
Яскраві метелики, рибки та зайчики 

оселилися на сходах у парку імені 
Тараса Шевченка.

 Барвистий  малюнок тішитиме око тернополян 
і рятуватиме від осінньої депресії. Такий незвичний 
подарунок місту зробили учасники Молодіжного мис-
тецького центру за кошти міського голови. 

- Ми вирішили розмалювати ці сходи, оскільки 
досі в Тернополі такого ще ніхто не робив, – розпові-
дає молода художниця Софія Гречанівська. – Ми пра-
цювали три тижні. Витратили близько чотирьох лі-
трів фарби. Тепер цей малюнок тішитиме всіх пере-
хожих. Тут з радістю фотографуються діти і дорослі. 

Юля ТИМКІВ.



№21/30 жовтня 2013 рокуУкраїна і світ Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ 9nday.te.ua

Росія почала обносити 
Україну колючим дротом

Російські прикордонники поча-
ли виставляти огорожу з колючо-
го дроту на кордоні з Україною, по-
відомляє телеканал «ІРТА». Подібні 
«споруди» з’явилися, зокрема, в Лу-
ганській області. Ініціатива росіян не 
порадувала місцевих жителів, які ра-
ніше безперешкодно перетинали кор-
дон. Як зазначає «Центр транспорт-
них стратегій», зміна ситуації у при-
кордонній зоні може бути пов’язана з 
наміром офіційного Києва підписати 
угоду про асоціацію з ЄС. Протяжність 
сухопутного російсько-українського 
кордону складає більше двох тисяч кі-
лометрів. 

Вибори в Чехії 
ознаменувалися 

успіхом лівих
Дострокові парламентські ви-

бори в Чехії ознаменувалися успі-
хом лівих партій. На першому міс-
ці, за даними ЦВК, соціал-демократи 
(трохи більше 22 відсотків голосів). За 
ними - партія «Ано» мільярдера й ме-
діамагната Андрея Бабіша. Третя пози-
ція у комуністів. Попри своє лідерство, 
соціал-демократи результатом незадо-
волені, адже не зможуть сформувати 
уряд. Лідер переможців Богуслав Со-
ботка заявив, що готовий домовляти-
ся з усіма політсилами. Але комуністів 
для формування більшості не виста-
чить, а лідер «Ано» домовлятися з пе-
реможцями не вельми охочий. Експер-
ти вже прогнозують чеському парла-
менту довгі переговори щодо коаліції, 
і це стане ще одним ударом по економі-
ці країни, яка щойно почала відновлю-
ватись після тривалого застою. 

Засновник «Facebook» 
Цукерберг заробляє 

по $6 млн. на день

Сукупний заробіток засновника 
«Facebook» Марка Цукерберга склав 
близько $2,27 мільярда, або близь-
ко шести мільйонів доларів на день. 
Про це свідчить рейтинг найбільш 
високооплачуваних топ-менеджерів 
США, який щорічно складає консал-
тингова компанія «GMI Ratings». За роз-
міром зарплати Цукерберг обігнав ви-
конавчого директора «Kinder Morgan» 
(оператора нафто- і газопроводів) Рі-
чарда Кіндера, який посів друге міс-
це. Як зазначили в «GMI Ratings», то-
рік топ-менеджери великих американ-
ських корпорацій встановили рекорд. 
Десять найбільш високооплачуваних 
управлінців уперше заробили не мен-
ше $100 мільйонів кожен, а двоє - по-
над мільярд доларів. Загальний статок 
Цукерберга журнал «Forbes» оцінив у 
$19 мільярдів. У рейтингу 400 найба-
гатших людей світу 29-річний засно-
вник «Facebook» - у 20-у рядку.

Підроблені ліки щорічно 
вбивають мільйон людей

Підроблені медикаменти щоріч-
но стають причиною смерті мільйо-
на осіб у всьому світі. Такі дані опри-
люднила глава департаменту Інтерпо-
лу по боротьбі з виготовленням і збу-
том підроблених ліків Аліні Плансон, 
передає Держлікслужба. «Інтернет 
став ідеальним каналом для масового 
поширення підроблених медикамен-
тів, - зазначила вона. - Дохід від цьо-
го виду злочинів у впливових кримі-
нальних угруповань складає мільйони 
і мільйони доларів». За даними Інтер-
полу, 33 відсотки всіх медикаментів на 
планеті -  фальсифікати. Останнім ча-
сом намітився ріст числа підробок ан-
тибіотиків і препаратів, що застосову-
ються для боротьби з раком та для лі-
кування статевих розладів. 

Бюрократичні маразми 
У курйозну ситуацію потрапив 

84-річний італійський пенсіонер 
Еміліо Касалі. Він отримав офіційно-
го листа від служби соціального забез-
печення про те, що з 1996-го року за-
боргував установі «кругленьку» суму 
- один євроцент, повідомляє сайт «The 
Local France news in English». У листі від 
старенького вимагають негайно ви-
платити заборгованість, в іншому ви-
падку застосують передбачені законом 
санкції. Чиновники пишуть: якщо Каса-
лі не в змозі повернути всю суму відра-
зу, може виплачувати її частинами. Че-
рез статечний вік «боржника» його фі-
нансовими справами займається син. 
Він здивований абсурдністю дій бю-
рократів - відправка листа коштує що-
найменше 5 євро. І це - щоб витребува-
ти один цент! Родина Касалі виріши-
ла не платити й подивитися, чи надси-
латимуть чиновники ще подібні листи 
і скільки на них витратять, перш, ніж 
звернуть увагу на невідповідність. 

Бути «бідним» 
швейцарцем - у радість 
У Швейцарії відбудеться рефе-

рендум щодо виплати кожному гро-
мадянину країни по 2,5 тисячі фран-
ків ($2,8 тис.) щомісяця. Один із орга-
нізаторів ініціативи Крістіан Мюллер 
пояснив «CNBC»: введення базового 
доходу дозволить Швейцарії адапту-
ватися до технологічного прогресу і до 
того, що світовими центрами, де зосе-
реджена більша частина робочих місць 
у світі, стають Китай та Індія. Водно-
час, Швейцарія - одна з найбагатших 
країн світу з дуже низьким рівнем без-
робіття - близько трьох відсотків. Про-
те швейцарців непокоїть збільшення 
розриву між багатими і бідними. Зараз 
поріг бідності у Швейцарії встановле-
но на рівні 2,3 тисячі франків на мі-
сяць. Середня зарплата - близько 6 ти-
сяч франків. Обов’язкові виплати насе-
ленню вже практикують у деяких кра-
їнах світу. Наприклад, у Бразилії по-
дібний закон набрав чинності у 2004 
році. А влада американської Аляски з 
1982 року виплачує жителям штату 
щорічні дивіденди з «Alaska Permanent 
Fund». Це поширюється на дітей і на 
дорослих. 25 відсотків коштів у фонді 
складають доходи від продажу корис-
них копалин. 

На польоти влади - 120 млн. 
дітям із ДЦП - 225 тисяч 
Для покриття дефіциту бюджету 

на наступний рік не вистачає 14 мі-
льярдів доларів, заявив глава фрак-
ції «Батьківщина» Арсеній Яценюк 
під час години запитань до уряду в 
парламенті, повідомила прес-служба 
депутата. І підкреслив, що в Україні - 
«дуже драматична економічна ситуа-
ція». «Мінус 17 мільярдів доларів зо-
лотовалютних резервів, нульовий ріст 
економіки, мінусовий ріст промисло-
вого виробництва», - уточнив він. «Як 
може бути таке, що заходи з реабіліта-
ції дітей з дитячим церебральним па-
ралічем профінансовані на 0,3 відсо-
тка - на 225 тисяч гривень? Зате на пе-
рельоти Януковича, Рибака і Азарова 
ви витратили 120 мільйонів гривень», 
- звернувся Яценюк до віце-прем’єра. 

Чорноземи віддадуть
 під ГМО-культури 

Мінагрополітики та продоволь-
ства ініціює внесення змін до законо-
давства, які дозволять почати виро-
щувати в Україні ГМО-культури, за-
явив міністр Микола Присяжнюк. 
Йдеться про сою. Однак, міністр не ви-
ключив, що слідом за соєю може бути 
дозволено вирощування й кукурудзи з 
ГМО-насіння. Учасники ж зернового рин-
ку зазначають: незважаючи на дію зако-
ну про біобезпеку, який забороняє вико-
ристання ГМО-продукції в Україні, у на-
шій державі вже давно вирощують такі 
культури. Насіння завозять контрабан-
дою, оскільки немає контролю. До слова, 
три країни, які раніше вирощували ГМО-
культури, - Швеція, Німеччина і Польща 
- відмовились від цього. Згідно з висно-
вками ВООЗ, вживання цієї продукції - 
небезпечне для здоров’я людини. Однак 
рік тому Кабмін скасував обов’язкове 
маркування продуктів, які не містять 
ГМО, пишуть «Коментарі». 

Коли руки нічого не брали: 
Ющенко відмовився 

розлучатися з держдачею

Екс-президент Віктор Ющенко до-
тепер користується державною да-
чею в Конча-Заспі (елітному селищі 
під Києвом). Хоча звільнити її він пла-
нував ще кілька років тому. Інформа-
цію «Українській правді» підтвердили у 
Держуправлінні справами - у відповідь 
на відповідний журналістський запит. 
А газета «Сьогодні», коментуючи цю 
тему, зазначала: відповідно з іншим до-
кументом - постановою уряду, прийня-
тою в часи президентства Леоніда Куч-
ми - дачу за екс-президентом повинні 
були закріпити лише на рік. Стосовно ж 
Ющенка, за словами джерела в Прези-
дентській Адміністрації, було зроблено 
виняток: прийняли постанову, що до-
зволяло йому користуватися дачею 18 
місяців. Але й після закінчення цього 
терміну резиденція звільнена не була. 

Ректор-хабарник у США 
вчить англійську 

і повертатися не планує

Втікач екс-ректор Петро Мельник 
вчить у США англійську і поверта-
тися в Україну не планує. Про це «Ві-
стям» розповів його адвокат Руслан Мі-
сюна. І додав: «Мені незрозуміло, чому 
Мельник - у розшуку, якщо прокурату-
рі відома його адреса». Адвокат каже, 
що наразі його клієнт не наймав аме-
риканських адвокатів, мовляв, у Шта-
тах він нічого не порушував. Інший ад-
вокат втікача, Олексій Назаренко, гото-
вий летіти за океан, щоб консультува-
ти свого клієнта. 

На Новий рік українці 
«гулятимуть» 7 днів

Українці відпочиватимуть на но-
ворічні свята тиждень - з 1 січня по 
7 січня включно, йдеться у проекті 
розпорядження Кабміну, підготовле-
ному Міністерством соціальної полі-
тики. Щоправда, святкові вихідні по-
трібно буде відпрацьовувати. Зокре-
ма, додаткові робочі дні передбачені 
11, 25 січня і 8 лютого 2014 року. Крім 
того, українців чекають три вихідних 
на 8 Березня, оскільки свято припадає 
на суботу. Великдень відзначатимуть 
з 19 по 21 квітня. Також по три вихід-
них подарують українцям на День Кон-
ституції і на День Незалежності. Раніше 
Прем’єр-міністр Микола Азаров заявив, 
що Україна не може дозволити собі «су-
цільні загули» на Новий рік. 

А ваші гривні справжні? 
Із початку року в Україні зросло 

число злочинів, пов’язаних з підроб-
кою грошей. За дев’ять місяців право-
охоронці вилучили з обігу 926 фальши-
вих купюр. Із них 848 припало на грив-
неві банкноти - на загальну суму 80,5 
тисячі,  45 - на долари, 22 - євро, пові-
домили в МВС України. Серед вилуче-
них фальшивок - 15 банкнот номіна-
лом у 500 гривень, а 615 - номіналом 
у 100 гривень. Правоохоронці зазна-
чили: найчастіше гривневі фальшив-
ки вилучали в Сумській, Дніпропетров-
ській, Івано-Франківській, Хмельниць-
кій та Житомирській областях і в Києві. 
Євроінтеграція не призведе 

до масового безробіття
Закриття промислових об’єктів ра-

дянських часів, яке неминуче відбу-
деться після взяття Україною курсу 
на Євросоюз, не призведе до масово-
го безробіття, як передбачають про-
тивники євроінтеграції. Таку думку ви-
словив німецький політолог, журналіст 
і професор Олександр Рар. «У Польщі, 
Угорщині, Чехії, Прибалтиці старі радян-
ські заводи були закриті. Але з’явилася 
якісна європейська система сервісів, 
інші форми середнього і дрібного бізне-
су, не монополізованого державою, який 
дуже швидко почав наводити економіч-
ний порядок в країні, створювати робочу 
силу і заробляти гроші. Тому я не думаю, 
що в Україні може початися жахливе без-
робіття, як пророкує Росія», - сказав екс-
перт в інтерв’ю телеканалу «Tonis». 

Україна Світ
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*     *     *
Коли кораблі розбиватимуться об морські рифи, 

губитимуться між синіми хвилями та не зможуть 
знайти свій причал…

Тоді я намалюю музику. Тільки для тебе. Заварю 
горнятко зеленого чаю і докину шматочок неба…

Ми снідатимемо на балконі паперового замку і 
дивитимемося на ватні хмари, що ловитимуться за 
руки й тихенько водитимуть хороводи.

Ми будемо разом завжди. Ти і я… вирізатиме-
мо цікаві розповіді з газет, щоби вставити їх у рам-
ки. Спатимемо на холодній підлозі та слухатимемо 
до болю сумні пісні.

Я ковтатиму твої сльози, лікуватиму глибокі 
рани і буду вірити в нашу оманливу реальність.
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гніздечко
Сімейне

На фото  
Івана Пшоняка:  
бабуся Марія Пелех 
із внучкою  
Софійкою

         ОбразокПоділіться  
своєю думкою

І докину шматочок неба…
*     *     *

Ти навчив мене любити світанки…
За помаранчеве сонце та рожеві небеса.
Холодний душ – за м’якенькі рушники.
Сніданок – за фруктовий чай із медом і солодка-

вий присмак на твоїх губах…
Торт із родзинками та маком… Незважаючи на за-

йві калорії та крупинки між зубами.
Ти просто навчив мене насолоджуватися життям. 

Чекати завтрашнього дня з новими силами і шале-
ним блиском в очах. Не боятися втрачати щось незна-
чне, аби досягти значно більшого.

Вітька також був н е а б и я -
кий хуліган. Як кажуть, гени не 
проп’єш. Проте дівчат і пальцем не зачіпав. А 
при Орисі червонів і від того, здавалося, лас-
товиння ставало ще більше і помітніше. 

Орися й донині пам’ятає смак тих було-
чок. Вони були такі… такі… А інтернатські 
діти завжди чомусь були голодні. 

Восени Вітька клав Орисі під парту 
жменьки чищених горіхів. У самого ж руки 
були не зелені - чорні, за що перепадало від 
вихователів і вчителів…

Вирішила: наступного дня знову піде 
до лікарні. Не до ображеної на весь світ і на 
Орисине теперішнє життя родички. До Ві-
ктора Микитюка. Якщо не однокласник - пе-
репросить, що потурбувала.  

Орися не знала, що можна їсти хворому, а 
чого ні. Але не могла не купити смачної здо-
би і цукерків. Дорогих, шоколадних, різних… 

Інтернатські діти про смачнющі шоко-
ладні цукерки чи шоколадки могли тіль-

ки мріяти. І були неймовірно щасливі, отри-
муючи на великі радянські свята подарун-
ки. Орися спершу ласувала «барбарисками», 
«дюшесками», кольоровим драже, які нази-
вали «горошками», ірисками. А шоколадні 
цукерки залишала насамкінець. І ніколи не 
дозволяла собі з’їсти всього цукерка відразу. 
Половинку відкушувала, а решту замотува-
ла в папірець. На потім…           

- У вас лікується Віктор Микитюк. Може-
те його покликати? - звернулася Орися до 
однієї з медсестер. 

Та окинула її цікавим поглядам, оцінила 
дорогий одяг, знизала плечима. До цього па-
цієнта такі візитери ніколи не приходили.        

- Микитюк, до вас прийшли!
Чоловік йшов коридором і шукав погля-

дом свого відвідувача чи відвідувачку. 
- Добрий день, - привіталася Орися. 
- Добридень. Хто ви?.. Орися?! Ти?!
- Ага, Орися! Булочка! Однокласниця! Ми 

не бачилися більше двадцяти років! Як ти, 
Вітька?

Він опустив очі. Якось незручно розпові-
дати цій вишуканій жінці про свої болячки і 
проблеми. 

- А ти як опинилася тут? Де живеш?
- Вчора прийшла відвідати родичку і по-

чула твоє прізвище. Живу неподалік столиці. 

Маю чоловіка, двоє синів, бізнес. А ти? Ти як?
- Мотався по заробітках. Будівельник я. 

А тепер приклало. Якась болячка в хребет 
влізла. Лікарі кажуть, це небезпечно. Аби ін-
валідом не стати… 

- Маєш сім’ю?
- Дружину, доньку.
- Я тобі гостинці принесла. 
Віктор уперше усміхнувся:
- Булочки також.
- Чим я можу тобі допомогти? Ліки, гро-

ші? Кажи, не соромся. Я пам’ятаю булочки, 
горіхи… І те, як ми ховали під подушки шма-
точки «зекономленого» в їдальні хліба, щоб 
з’їсти перед сном. І як з дівчатами, коли вже 
були старші, ходили в універмаг милуватися 
новим одягом. Хлопцям про це не розповіда-
ли, аби не сміялися з нас. Я виносила з мага-
зину запах нових речей. І дотепер зупиняю-
ся в магазинах біля одягу і вдихаю його аро-
мат. Особливого, бавовняного і шерстяного. 
А ще мушу завжди мати в холодильнику ба-
гато їжі. Вітька, я так боюся бідності й бути 
голодною! 

Вони згадували однокласників, вчителів 
і вихователів, які поділялися на тих, «що лю-
били дітей» і тих, «що не любили». 

- Ким ти мріяла стати, коли вчилася в ін-
тернаті? - несподівано запитав Віктор. - Ти ж 

майже відмінницею була!
- Провідницею. Щоб поїхати звідти дале-

ко і ніколи не повертатися. А ти?
- Щоб батько ніколи не повернувся з 

тюрми.   
- Мої сини мало не з дитячого садка мали 

купу мрій. І про це знали всі. А ми не ділили-
ся своїми мріями - боялися, що з нас насмі-
хатимуться. Що ми знали про своїх одно-
класників? Кожен тримав свої дитячі стра-
хи, смутки, бажання у потаємних кишеньках 
душі. Пригадуєш, коли дізналися, що Лю-
дина мати покінчила життя самогубством? 
Пальцями на неї показували. Відвернулися. 
А вона навіть плакати боялася. 

- Звідки ти це знаєш?
- Зустрілися колись. Розповіла.   
В очах колишнього однокласника стоя-

ли сльози…   
Через кілька днів Орися приїхала зі сто-

лиці з гарною новиною для Віктора. 
- Я домовилася у хорошій клініці про 

твоє лікування. Про витрати - не турбуйся. 
Це - моя справа. Все буде гаразд, Вітька, все 
буде…

- Коли ж я з тобою зможу розрахуватися?
- Ти вже давно зробив це. Булочками і го-

рішками…
Ольга ЧОРНА.          

кою. Вона сер- дила-
ся. Але не від- мовля-
лася від смач- ної здоби, яку Ві-
тька з іншими хлопцями випрошував у до-
брих тітоньок на хлібозаводі. Він і сам із 
задоволенням скуштував би булочку, але 
Орися йому подобалася, тому віддавав їй. 

Інтернатських дітей доля не балувала 
ні смаколиками, ні гарними одяганками, 
ні родинним теплом. Орися потрапила до 
інтернату після трагічної загибелі батька-
тракториста. Мати від зорі до зорі гарува-
ла в колгоспі, тому для доньки часу не за-
лишалося. А Вітька свого батька бачив від 
в’язниці - до в’язниці. Любив чоловік щось 
поцупити, добряче натовкти на п’яну голо-
ву кому-небудь писок або поламати ребра і 
зовсім не надавався до роботи. Діставалося 
й Вітькові з матір’ю. Від такого життя жін-
ка часто хворіла. Тому в сільраді вирішили: 
хлопця держава виховає і догляне ліпше, 
ніж така сім’я. 

Сокровенне
- Микитюк… Віктор Микитюк, на про-

цедури! - гукнула молоденька медсестрич-
ка.  

Худий, змучений, чи то життям, чи хво-
робою, пацієнт ледве почовгав до проце-
дурної. 

Орися здригнулася. Так звали її одно-
класника. Однофамілець? Не могла уявити 
Вітьку ось таким.

- Ти що, привида побачила? - запитала 
троюрідна сестра, яку Орися прийшла про-
відати.       

- Може бути.
Родичка нарікала на дорогі ліки, розпи-

тувала, чи Орися надовго приїхала гостюва-
ти до тітки, нарікала на доньку, яка виско-
чила у сімнадцять років заміж, і на безпут-
нього зятя. 

- А твій, чоловік, Орисю, і розумний, і ба-
гатий. Свій бізнес маєте. Живеш, як у Бога 
за пазухою.  

Це прозвучало, наче докір. Тому Орисі 
хотілося якнайшвидше відкланятися. 

Вийшла на вулицю, а думки повертали-
ся до лікарні, до худого, змученого незна-
йомця. Чи, може, знайомого?..

Конопатий Вітька нарік Орисю булоч-

Один Господь знає, як важко було Вірі 
виховувати донечку Оленку. Коли дівчин-
ці було п’ять років, стала Віра вдовою. Жор-
стока трагічна смерть знайшла її Тараса у 
російських лісах, куди він подався на заро-
бітки. Застогнала пусткою хата, яку чоловік 
сам будував. Осиротіло подвір’я. Мов тінь 
снувала ним Віра, у кожному куточку бачи-
ла свого Тараса. Єдине, що тримало її на сві-
ті, це - Оленка. Окрім доньки, не було у Віри 
нікого.

Батька свого вона не знала. 
Мати, яка рано пішла у моги-
лу, чомусь уникала розмов про 
нього. Віра заздрила тим, у кого 
була родина. Якби ж то у неї 
були сестра чи брат!

Оленка виросла справж-
ньою красунею. Закінчила 
інститут. Знайшла гарну ро-
боту у Тернополі. Там зустріла свою долю і 
переїхала жити на квартиру чоловіка. Віра 
ніяк не могла з тим змиритися: чи ж не для 
неї, єдиної доньки, Тарас хату збудував? 
Ради Оленки поїхав на ті кляті заробітки. А 
ще гризли Віру сумніви: чи щаслива Олен-
ка зі своїм чоловіком? Якийсь він аж надто 
похмурий і замкнутий. А, як відомо, у тихо-
му болоті...

- Це вам так здається, мамо. Сергій дуже 
добрий, співчутливий. І мене кохає, - пере-
конувала матір Олена. - До речі, Сергій за-
пропонував забрати вас із села. Сумно ж вам 
у чотирьох стінах одній, правда?

О, ні, свою хату Віра не залишить. Як їй 
жити без вишеньок, без старої яблуні, яку 
ще мати покійна садила? Без журавля на 
криниці, з яким не раз ділилася своїми жа-
лями?

- То все пусте, мамо. У місті, у квартирі й 
вода, й усі зручності є. Досить вам відрами 
воду носити. Утім, я уже й оголошення пода-
ла на продаж хати, - щебетала Оленка і ніби 
не чула Віри.

Мов у тумані, сідала Віра у машину, коли 
хату було продано. Заплющувала очі, щоб 
не бачити своєї вулиці, заквітчаної мальва-
ми та чорнобривцями. Ферми, де все життя 
трудилася, розлогої верби над річкою, біля 
якої вони зустрічалися з Тарасом.

Гроші за хату, звісно, забрала Оленка. Ні-
чого, Вірі і пенсії вистачить.

Донька облаштувала для Віри кімна-
ту по-сучасному. Газети та журнали для неї 
всілякі купляла, фрукти заморські. Тільки 
чомусь сумно Вірі у місті. З усіма зручностя-
ми - все ж незручно. І ніякі фрукти не замі-
нять смаку малинівок з її саду. «Це, мабуть, 
спочатку так, а потім звикнеться, - втішала 
себе Віра. - А коли  Оленка внуків 

подарує, скучати - не доведеться». 
Минали дні, місяці, налічуючи роки. 

Віра і справді призвичаювалася до нового 
життя. Прибирала у квартирі, висаджувала 
квіти на балконі, вишивала яскраві сервет-
ки та доріжки. А ще таємно в’язала обновки 
для малечі. Та лелека чомусь обминав їх дім.

Якось Оленка із Сергієм сіли на кухні 
вечеряти, а Вірі донька їжу чомусь в кімна-
ту занесла. Запекло Вірі біля серця, запуль-
сували жилаві скроні. «Гидують мною, ма-

буть. Старію і зайвою стаю для дітей...» По 
обличчі Віри покотилися сльози. Вечеря-
ти розхотілося. У грудях забракло повітря 
і вона тихенько вийшла на балкон. З кух-
ні крізь відчинене вікно було чути розмову 
Сергія та Оленки.

- Я хочу уже дитини, Оленко. Час так 
швидко минає, - мовив зять.

- Ще зачекаємо, Сергійку. Моя мати теж 
пізно народжувала. І, взагалі, як ти уявляєш 
стару неохайну бабу і маля в одній кварти-
рі? Може, й помилилися ми, що забрали ма-
тір до себе...

Віра заціпеніла. Невже це сказала її 
Оленка? Це вона, Віра, - неохайна? Тепер, 
коли і себе обходить, і їм в усьому допома-
гає? Ех, доню, доню, а якби, справді, не дай 
Боже, вона злягла?

Загуло, запекло Вірі у голові. Захитався 
балкон, злилися в очах кольори висаджених 
нею квітів. Важко дихаючи, зайшла до своєї 
кімнати. Й Оленка заглянула.

- Чому це ви не вечеряли, мамо? - запита-
ла турботливо. 

Віра мовчала.Що вона могла відповісти 
на той вдавано теплий доньчин тон? Втупи-
лася очима у куток і так просиділа, ридаю-
чи, всю ніч.

Вранці нишком вийшла з квартири. Не 
пам’ятає, як опинилася біля озера. Вітер 
зривав хустку з її голови. Похмуре небо пе-
редрікало грозу, а вона усе йшла і йшла. По-
далі від людей,  аби чимшвидше скінчився її 
біль, її жаль і туга.

Десь у підсвідомості розуміла, що само-
губство - страшний гріх. Але навіщо тепер їй 
жити? Кажуть, у воді людина гине швидко, 
тож мучитися довго не буде...

- Ви що надумали? Схаменіться! - якась 
жінка схопила Віру за руку, стала випихати з 

води. - Вам треба повернутися додому, - на-
полягала. 

- У мене немає дому, - заледве вимучи-
ла Віра.

- Тоді підете зі мною, заспокоїтеся, а там 
побачимо. 

Марта, так звали незнайомку, розтирала 
Вірі закоцюблі ноги, поїла трав’яним чаєм. 

- Переночуєте у нас, а там щось виріши-
мо, - розраджувала Віру.

Проживала Марта разом із сином-
інвалідом. Два роки тому також 
поховала чоловіка, тож не лише у 
Віри болить душа.

- Побачите, донька опам’ята-
ється і розшукає вас, - запевня-
ла Марта.

Минув тиждень.  Від люд-
ського тепла і доброти, підба-
дьорливих слів Віра повеселі-

ла. Та Марті чомусь боязко було її відпуска-
ти. Щось незрозуміло рідне відчувала вона 
у Вірі. Тій теж здавалося, ніби знає Марту 
все життя. Тож доки Марта зранечку приби-
рає в якомусь офісі, Віра сніданок зготує, по-
прибирає, попрасує. Удвох жінки до церкви 
ходять.

- Ви така добра, життєрадісна, Мартусю, 
- якось сказала Віра.

- Дивуєтеся, чому я весела, якщо син - ін-
валід? - в очах Марти виступили сльози. - 
Мене життя загартувало, Віро.

Марта дістала альбом із фотографіями. 
Ось її син виступає у садочку на новоріч-
ному святі, а тут - до першого причастя пі-
шов. А на цьому він уже після страшної ава-
рії, коли став інвалідом... Віра розглядала 
світлини, як врапт, з-поміж сторінок альбо-
му випало старе пожовкле фото. Завмерла: 
таке ж саме було у їхньому сімейному аль-
бомі! Пригадувала, як на запитання - хто це? 
- матір скупо відповіла, що це її батько. Але, 
мовляв, його для них більше нема.

Ось і все, що почула від матері. Господи 
милостивий, виходить Марта - її сестра?

Було далеко за опівніч, а у вікнах Марти-
ної квартири світилося. Жінки і плакали, і 
сміялися від несподіваного щастя, що знай-
шли одна одну.

- Перед смертю мати мені зізналася, що 
наш батько мав гріх з якоюсь жінкою. Але 
мати йому простила. Мені так бракувало 
рідної людини, Вірцю. І ось як судилося нам 
зустрітися...

Спокійно Вірі у домі сестри. Відгонить з 
голови марудні думки, що колючими голка-
ми печуть тіло. Десь у глибині серця все ще 
жевріє надія, що Оленка,  донька, розшукає 
її і більше ніколи не відпустить з дому...

Марія МАЛІЦЬКА. м. Теребовля.

СестраНевигадана історія

Надворі було холодно, маршрутка, як 
завжди, запізнювалась, та ще й на дода-
чу дощ... Максим любив сонце, а тому такі 
ранки не викликали ніякої радості. Його 
робочий день починався як у більшості 
жителів цієї планети: о дев’ятій ранку. За 
освітою -  програміст, за покликом душі 
- художник. Цікава особистість з нестан-
дартним поглядом на світ. Зараз таких ба-
гато, я б сказала, навіть дуже.

Реалісти із своєю конкретикою на 
кожному кроці стверджують: «Спланова-
но – значить визначено». Максим же від-
носився до категорії оптимістів: «Поки 
живе мрія – доти живеш ти». Його життя 
було наповнене неочікуваними експром-
тами. Інколи він сам не розумів, як таке 
взагалі може бути в реальності. Йому час-
то снився один і той самий сон: надворі 
зима, він одягнений по- літньому, але хо-
лоду не відчуває. Підходить дівчинка ро-
ків восьми. В одній руці тримає кульку з 
солодкої вати, в іншій - кленовий листо-
чок. Минає кілька хвилин, вони обміню-
ються  поглядами, мала віддає вату і йде.

 Цей сон не давав хлопцеві спокою уже 
третій тиждень. Було багато припущень, 
але чомусь саме в сьогоднішній мокрий 
ранок хлопець зрозумів, що хотіла сказа-
ти дівчинка. Зрозумів, чому працює на ро-
боті, яка не подобається. Зрозумів, як час 
керує ним, наскільки  залежність від об-
ставин заважає здійснювати те, чого хоче 
душа. Зрозумів: усе, що шукав, було перед 
ним. Лише потрібно простягнути руку і 
взяти, воно призначалось для нього із са-
мого народження. 

Інна ДАНИЛКІВ.

P.S. Мине небагато часу. 
Максим кардинально 
змінить своє життя. 

А через три роки відкриє власну 
виставку картин. Кожен у цьому 
світі є тим, ким повинен бути...

На все свій

Ми жили з тобою на од-
ній вулиці, ходили одними 
стежками, дихали одним по-
вітрям. Ми були закохані і ві-
рили, що наша любов трива-
тиме вічно. Усе було чудово, 
аж поки у наші стосунки не 
втрутилася твоя мама. Хоча 
я часто бувала у вас вдома, і 
батьки завжди привітно зу-
стрічали мене. Напевне, вони 
не думали, що ти запропону-
єш мені руку і серце. Тоді і по-
чалися проблеми. Утім, досі 
не можу зрозуміти, чим я їм 
не догодила. Як і ти, я закін-
чила університет, влаштува-
лася на гарну роботу. Родина 
моя теж хороша, батьки ко-
ристуються повагою як у су-
сідів, так і в лікарні, де пра-
цюють. 

Ти просиш мене не зважа-
ти на те, що каже твоя мама. 
Що варто прислухатися до її 
порад і трішки зачекати з ве-
сіллям, аби випробувати свої 
почуття. Хочу з’ясувати лише 
одне: трішки - це скільки? Мі-
сяць, рік, два чи, може, де-
сять? Адже я зрозуміла одну 
річ: твоїй мамі не потрібна ні 
я, ані жодна інша невістка. Ти 
у неї - єдиний син, і вона не 
збирається ділитися тобою 
ні з ким. А тобі, коханий, про-
сто не вистачає сміливості і 
мужності сказати їй це від-
верто. Мама ж, на жаль, впер-
то не «помічає», що тобі уже 
за тридцять, пора і власне сі-
мейне гніздечко звити. Якщо 
чесно, я вже теж не впевнена, 
чи хочу боротися за тебе. Ти 
- давно не хлопчисько, важ-
ливі рішення варто прийма-
ти самому.

Напевне, мені багато хто 
зауважить, що матері бажа-
ють дітям тільки щастя. Згід-
на, мої батьки теж мене дуже 
люблять, але, водночас, по-
важають і мою думку. І ще: 
колись я не вірила у понят-
тя «мамин синочок». Тепер 
- вірю. 

Ти запевняєш, що любиш. 
То чому ми, двоє дорослих 
людей, які кохають один од-
ного, не можемо бути разом? 
Якщо ти такий дорогий своїй 
мамі, то чому ж вона не хоче 
дозволити тобі бути щасли-
вим?

Утім, може, я помиляюся. 
Тож, можливо, інші читачі по-
діляться своїми роздумами 
на цю тему. Адже я наважи-
лася написати про нас  після 
того, як прочитала у «Сімей-
ному гніздечку» життєву іс-
торію під назвою «Футбол, 
хокей, рибалка, мама...» Звіс-
но, хотілося б, щоб наші сто-
сунки мали щасливе продо-
вження.

 А тим часом ти приходиш 
до мене на побачення. Крадь-
кома, щоб не знала мама...  

Олеся С. м. Тернопіль. 

Крадькома, 
щоб не знала 
мама...

Етюди

*     *     *
А вона вплітала у коси весну. Хапала руками 

літо та просила залишитись осінь…
Тільки зима була їй не до вподоби. Така суво-

ра і зовсім не привітна… Замітала сліди, по яких ще 

можна було дійти до мрій, малювала на вікнах хи-

мерні візерунки та не дозволяла грати на фортепі-

ано.
Хурделиця збивала з ніг і сипала снігом у за-

плакані очі…Сльози боляче замерзали на облич-

чі. Лише пальці швиденько перебирали камінці та 

пророкували долю…

Богдана ДАНИЛИШИН.

1. Жінка не повинна здіймати галас 
через дрібниці. Багато представниць 
слабкої статі часто роблять з мухи слона 
і перебільшують проблему, щоб вчини-
ти по-своєму. Однак хороші партнерські 
стосунки засновані на розумінні і в них 
немає місця для істерики.

2. Жінка не повинна надто фарбува-
тися. Якось лорда Честерфілда спитали, 
хто йому більше подобається: францу-
женки чи англійки? «Не знаю, - була від-
повідь. - Я нічого не розумію в живописі».

3. Жінка не повинна нарікати, що у 
неї бідний гардероб. Колись з подібно-
го скаржилася дружина Джека Лондо-

на. «Якщо тобі нічого одіти, огорни себе 
мовчанкою», - дав пораду роздратова-
ний чоловік.

4. Жінка не повинна ставитися до чо-
ловіка як до своєї іграшки. «Чоловіки ду-
мають тільки про одне», - кажуть жін-
ки. «Для спокушання завжди повинно 
бути двоє», - відповідають представни-
ки сильної статі.

5. Жінка не повинна постійно гово-
рити про те, що їй треба схуднути. Чоло-
вікам подобаються життєрадісні жінки і 
не біда, коли вони мають кілька зайвих 
кілограмів.

Маленькі 
секрети Чого не повинна жiнка

Так пружно 
       шелестить 

 опалий лист,
Так швидко осінь 

сонце проганяє...
А день втікає, як 

хитрющий лис:
- Пішли, Софійко, 

завтра погуляєм...
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Група G. «Динамо» − «Тун» 
Швейцарія − 3:0

На домашню гру з «Туном» 
особливих змін у стартовому 
складі Олег Блохін не заплану-
вав, а головним шукачем шляхів 
до чужих воріт був Андрій Ярмо-
ленко. Зі своїм завданням украї-
нець справився на «відмінно», за-
бивши гол-красень з-за меж кар-
ного майданчика.

У другій половині зустрічі 
швейцарці були змушені зміню-
вати захисну тактику, і  цим ди-
намівці скористались ще двічі. Ін-
ший матч групи G: «Генк» Бельгія  
− «Рапід» Австрія − 1:1.

Становище команд: «Генк» - 7 
очок, «Динамо» - 4; «Тюн» - 3; «Ра-
під» - 2. 7 листопада зустрінуть-
ся: «Тун» - «Динамо», «Рапід» − 
«Генк»

Група В. «Чорноморець» - 
«Лудогорець» Болгарія − 0:1

Перша половина зустрічі про-
ти чемпіона Болгарії проходила 
без великої кількості гольових 
моментів і, за логікою, на перерву 
суперники мали йти за двох ну-
лів на табло, але прикра несподі-
ванка для господарів привела до 
голу у ворота «Чорноморця». Піс-
ля штрафного метрів з 30-ти наш 
голкіпер не відбив м’яч і він за-
тріпотів у сітці воріт.

Відігратись одесити не зумі-
ли, хоча нагод для цього у них 
було цілком достатньо. Як наслі-
док, «моряки» погіршили ймовір-
ність виходу до наступного раун-
ду. Інший матч групи В: «Динамо» 
Хорватія − ПСВ Голландія  − 0:0 

Становище команд: «Лудого-
рець» - 9 очок, ПСВ - 4; «Чорномо-
рець» - 3; «Динамо» Загреб - 1. 7 
листопада зустрінуться: «Лудо-

горець» − «Чорноморець», ПСВ − 
«Динамо» Загреб.

Група Е. «Пасуш Ферейра» 
Португалія − «Дніпро» − 0:2

Враховуючи статус аутсайде-
ра португальців у внутрішньому 
чемпіонаті, дніпропетровці на-
віть у гостях вважались фавори-
том протистояння. Зрештою, хід 
гри підтвердив такі передбачен-
ня, хоча на чільне місце вийшли 
краща фізична готовність, а та-
кож наполегливість та різнома-
нітність у простих ситуаціях. 

А головні події були заплано-
вані на кінцівку зустрічі. Спочат-
ку «Дніпро» відмовився від тра-
диційної подачі першого куто-
вого після перерви, і це прине-
сло успіх. Після розіграшу «стан-
дарту» Євген Коноплянка помі-
тив у центрі штрафного майдан-
чика Руслана Ротаня, відпасував 
туди, а капітан пробив результа-
тивно у ближній нижній кут. За 3 
хвилини герої попереднього епі-
зоду помінялись ролями. Тепер 
вже Ротань у центрі поля перехо-
пив м’яч, відправивши у швидкий 
прорив Конополяку. Той з гостро-
го кута зумів переграти ворота-
ря − 0:2. Друга гостьова перемога 
разом з іншими результатами ро-
бить перспективи дніпропетров-
ців на вихід до 1/16 фіналу най-
кращими серед трьох вітчизня-
них представників Ліги Європи 
УЄФА. Інший матч групи Е: «Фіо-
рентина» Італія − «Пандурій» Ру-
мунія − 3:0

Становище команд: «Фіорен-
тина» - 9 очок, «Дніпро» - 6; «Пан-
дурій» - 1; «Пасуш Ферейра» - 1.

7 листопада зустрінуться: 
«Дніпро» - «Пасуш Ферейра», 
«Пандурій» − «Фіорентина»

На початку матчу команди обмінялися 
гострими моментами, далі домінували 
тернополяни. Ближче до кінця тайму 

господарі вирівняли гру, але саме ФК «Тернопіль» 
мав хорошу нагоду вирватися вперед на 40-их 
хвилинах.

З середини поля тернополяни навісили у карний май-
данчик, де наш нападник Богдан Семенець стояв в поло-
женні поза грою. Однак захисник «Сталі», приймаючи м’яч, 
вирішив скинути його воротареві і не побачив, що позаду 
нього є гравець суперників. Втім нападники ФК «Терно-
піль» не скористалися даним моментом - після пасу Семен-
ця Роман Гаврилюк запустив м’яч над перекладиною.

На 28-ій хвилині другого тайму могли забивати госпо-
дарі. Сергій Атласюк у підкаті попав в ногу супернику, який 
саме перетнув межі штрафної, і суддя вказав на одинадця-
тиметровий. Однак удар гравця «Сталі» вийшов не надто 
сильним і Микола Плетеницький врятував свою команду.

Після цього особливо гострих моментів біля воріт су-
перників не виникало. Команди продемонстрували, що не-
дарма очолюють турнірну таблицю – гра впродовж матчу 
була рівною.

Нічиєю лідерів скористався криворізький «Гірник», 
який після домашньої перемоги вирвався на перше місце, - 
повідомляє прес-служба тернопільського клубу.

«Полтава» 
проігнорувала 
гру у Тернополі 

Матч 16-го туру чемпіонату Першої 
ліги «Нива» Тернопіль – «Полтава», за-
планований на 25 жовтня, не відбувся 
через неявку гостей. Про своє рішення 
не їхати до Тернополя полтавська коман-
да повідомила у листі до адміністрації ПФЛ 
ще 23 жовтня. 

Як зазначено у цьому документі, від-
мова взяти участь у матчі обумовле-
на «необ’єктивним суддівством матчів за 
участю команди футбольного клубу «Пол-
тава». Також на офіційному сайті полтав-
чан розміщений виступ президента ФК, у 
якому він не приховує своїх намірів взага-
лі зняти команду з чемпіонату.

Кубковий матч 
«Нива» – «Арсенал» 

не відбувся
28 жовтня, на адресу ФК «Нива» на-

дійшло повідомлення від ФК «Арсенал» 
(Київ) у якому зазначено, що кияни на 
кубковий матч до Тернополя не прибу-
дуть. 

– Інформуємо Вас, що виїзд команди 
«Арсенал» (Київ) на гру 1/8 фіналу куб-
ку України, яка мала відбутися 29 жовтня 
2013 року в Тернополі між «Нивою» та «Ар-
сеналом», у зв’язку з відсутністю фінансу-
вання не відбудеться, – йдеться в повідо-
мленні ФК «Арсенал».

Як зазначив директор ФК «Нива» Роман 
Мацюпа, квитки придбані на кубкову гру, 
будуть дійсними на матч 18-го туру «Фав-
бет ліги 1» «Нива» – «Олімпік» (Донецьк), 
який заплановано на 9 листопада. Або ж 
кошти за квитки на матч «Нива» – «Арсе-
нал» будуть повернуті.  За довідками звер-
тайтеся у каси тернопільського стадіону.

Після непоганого старту у груповому турнірі 
Ліги Чемпіонів -   перемоги над « Реалом 
Сосьєдад» та  нічиєї з «Манчестер Юнайтед» - 

донецький «Шахтар» зазнав розгромної поразки у 
Леверкузені від місцевого «Байєра» з рахунком 0:4.

Перший м’яч у воротах П’ятова опинився після подачі з флангу. 
Другий - з пенальті, який «привіз» Даріо Срна. Капітан гірників був 
дуже незадоволений таким рішенням судді, адже у нашому чемпіонаті 
одинадцятиметрові у ворота «Шахтаря» - велика рідкість. Після цього 
команда Луческу почала «сипатися», і  отримала ще два голи.

Луческу намагався оживити гру попереду, але, як це не прикро, до-
нецький клуб не награв навіть на гол престижу.

Попереду у гірників ще три матчі, і у команди залишаються непо-
гані шанси на вихід до раунду плей-офф, але не з такою грою, як проти 
німецького клубу, - пише «Чемпіон».

Інший матч третього туру у групі «А» приніс мінімальну перемо-
гу «Манчестер Юнайтед», який вдома 1:0 здолав іспанський «Реал Со-
сьєдад». Зараз лідирують англійці − у них 7 очок. На друге місце вий-
шов «Байєр» - 6 балів, далі − «Шахтар» з 4-ма пунктами. А іспанці зали-
шаються після першого кола групового турніру з нулем. У наступному 
турі гірники прийматимуть німців. Цей матч відбудеться 5 листопада.

ЄВРОКУБКИ
Гірка пігулка від «Байєра»

Дует, але не тріо
«Динамо» та «Дніпро» святкували перемоги, 

«Чорноморець» не уникнув поразки

Де двоє чубляться, 
там третій користає

«Сталь» -  ФК «Тернопіль» - 0:0

У майбутньому 
Євген 
Коноплянка хоче 

змінити команду. Про 
це гравець «Дніпра» 
сказав в інтерв`ю 
газеті «Спортивка».

«Якби я сказав, що не 
хочу перевірити себе в од-
ному з європейських топ-
чемпіонатів, це було б не-
правдою. Звичайно, що 
хочу. І фінансовий бік тут 
абсолютно ні до чого – в Украї-
ні мене в цьому питанні все вла-
штовує.

 Думаю, що я таки перейду з 
«Дніпра» в інший клуб. Ось тіль-
ки є два моменти – коли це ста-
неться і куди перейду? Наразі я 

собі цим голову не заморочую, бо 
і так є над чим думати. Дуже хочу 
виграти щось серйозне з «Дні-
пром» і не менше бажаю поїха-
ти зі збірною на Чемпіонат світу. 
Причому роль простого учасни-
ка в Бразилії мене аж ніяк не вла-
штує», - цитує гравця uafan.net.

Боксер Олександр Повєткін в інтерв`ю виданню 
«Газета.Ru.» заявив, що хотів би провести матч-
реванш з Володимиром Кличком у Росії.

«Я дуже переживав, що не зміг провести бій так, як того хотів, як 
до того прагнув. Я зроблю висновки і обов’язково найближчим ча-

сом зустрінуся з Володи-
миром Кличком.

Звичайно, хотів би 
провести матч-реванш у 
Росії... Але я ніколи не по-
діляв Україну і Росію. Ми 
один народ”, - зазначив 
Повєткін.

Раніше Володимир 
Кличко заявив , що може 
погодитися на матч-
реванш з Повєткіним, але 
тільки за умови, що поє-
динок пройде у Києві.

«Таврія» - «Арсенал».
Стартовий матч 14-го туру Чем-

піонату Прем’єр-ліги не відбувся 
через неявку гостей.

«Металург» З. - «Металург» 
Д. – 0:0.

Господарі зуміли перервати 
8-матчеву програшну серію, а до-
неччани вперше за тривалий час 
привезли додому один бал з виїзду.

«Шахтар» - «Зоря» - 4:0.
За невдачу з «Байєром» гірники 

з таким же рахунком розгромили 
гостей з Луганська і продовжують 
наступати на п’яти лідеру.

«Металіст» - «Карпати» - 2:1.
Феєричний початок матчу гос-

подарями не знайшов продовжен-
ня, але лідеру  все ж вистачило за-
пасу міцності для чергових 3-х очок

«Севастополь» - «Волинь» - 
2:1.

Неймовірний сценарій щасливо 
завершився для господарів, які здо-
були вольову перемогу після серії з 
3-х поразок.

«Динамо» - «Іллічівець» - 1:0.
Характер киян дозволив їм у 

меншості забити переможний гол 
у ворота вкрай непоступливого су-
перника.

«Чорноморець» - «Говерла» - 
2:1

Одесити змогли нарешті пере-
рвати невдалу смугу, не розгубив-
шись після швидкого пропущено-
го м’яча.

«Дніпро» - «Ворскла» - 2:2.
Після вдалого виступу на між-

народній арені дніпряни вдома не 
змогли зламати відчайдушного 
опору гостей і відпустили «Мета-
ліст» та «Шахтар» у відрив. 

Лідери йдуть
 у відрив

Євген Коноплянка 
пакує чемодани?

Повєткін «поріднився» 
з українцями
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Тепер, після капітального ремонту, 
у садочку, кажуть, як у віночку. Відвіду-
ють «Веселку» 56 дітей віком від 3 до 6 
років. Ще 30 малят чекають своєї черги. 
Проблем з їх прийомом не було б, однак, 
як зазначає сільський голова Василь Ко-
ляда, частину приміщення займає міс-
цева школа, яка через тисняву не може 
вмістити в одну зміну всіх учнів. Тож 
нині першачки та другокласники навча-
ються у садочку. Батьки сподіваються, 
що керівники освітянської галузі, наре-
шті, цю проблему таки вирішать. 

Інше нагальне питання - відсутність 
шкільного автобуса. Місцева сільська 
рада об’єднує три села: Великі та Малі 
Вікнини і Котюжини. Нині діти од від-
далених хатів, з хуторів долають три-
п’ять кілометрів до школи. Малят до са-
дочка батьки підвозять хто, у ліпшому 
випадку, автівкою, хто велосипедом чи 
фірою. А що буде взимку? 

Сьогодні ж у «Веселці» розквіта-
ють дитячі усмішки. Огортають малят 
любов’ю завідуюча Людмила Горошко, 
вихователі Світлана Луцик, Ольга Руда, 
Інна Кушнірук. Смачненькі сніданки 
та обіди готують кухарі Галина Полі-
щук і Катерина Горошко. Про затишок 
і чистоту дбають помічники виховате-
лів Марія Коляда, Надія Чекалюк, пра-
ля Оксана Мечик, адже діти тут перебу-
вають весь день, сплять.  Щоб у садоч-
ку було гарно і добре, про благоустрій 
стараються завгосп Любов Казновець-

ка, працівники Віктор Шимко, Феодосій 
Шевчук. Журналісти «Нашого ДНЯ», за-
вітавши у «Веселку» зовсім на трішки, 
відчули це особливе тепло.

І, звісно, дуже хочеться, аби до ось 
таких віддалених сіл повернулася об-
личчям влада - не на словах, насправ-
ді. Повернулася до майбутнього держа-
ви. Коли в інших селах у школах є класи, 
де два-три учні, то вже нині на території 
Великовікнинської сільської ради є 162 
дітей віком до 6 років.  

Інна МАТУШ.
Фото Інни ДАНИЛКІВ.  

Малят у садочок батьки везуть 
НАВIТЬ ФIРОЮ ТА ВЕЛОСИПЕДОМ

Гамірно, як у вулику, тепло, мов у рукавичці. Затишно, як удома.                      
І весело, адже вихователька обов’язково придумає цікаве заняття 
чи захоплюючу гру. Це - про дитячий садок «Веселка» у Великих 

Вікнинах на Збаражчині. Сюди батьки водять малят з кількох сіл. А ще 
не так давно приміщення дитсадка стояло пусткою з побитими вікнами, 
переживши часи так званих реформ. Коли у селах нищилося все: ферми, 
токи, тракторні бригади і, на жаль, соціальна сфера. 

Привіт великим і маленьким, слухняним і 
дуже слухняним діткам! Відтепер у «Нашому 
дні» започатковуємо рубрику спеціально для 
вас. У «Рукавичці» ви зможете дізнатися чи-
мало цікавинок, почитати казочки, спробува-
ти сили у найрізноманітніших розважалоч-
ках і конкурсах, знайти нових друзів, а ще роз-
повісти про себе та свої захоплення, адже ми 
з нетерпінням очікуємо на ваші листи. Надси-
лайте вірші та казочки, оповідання й новелки, 
малюнки та фотографії – й обов’язково поба-
чите їх на сторінках газети. Чекаємо на ваші 
творчі роботи за адресою редакції: м. Терно-
піль, вул. Крушельницької, 18, офіс 409. Також 
пишіть на електронну пошту «Рукавички»: 
rukavychka13@gmail.com.

Одного ранку Дощик проки-
нувся й подумав, що він уже дуже 
дорослий, а тому хоче трохи сві-
ту побачити. Перекинув перевес-
ло веселки від одного краю неба 
до іншого й карабульцем скотив-
ся по ній додолу. Добряче гепнув-
ся до землі, розбризкав жменю 
крапелинок і набив собі невели-
ку ґулю.

- От сліпий Дощик! – загукали 
дітлахи. – Сонце світить, а він па-
дає!!!

«А таки й справді світить Сон-
це», - сказав про себе Дощик. На 
мить задивився на світило і далі 
пішов мандрувати. Все для ньо-
го було цікавим і незвичним. Лис-
точки, трави й квіти лопотіли від 
його легких доторків. Грибочки 
визирали з-за пеньочків і вдячно 
кивали капелюхами за живлючу 
вологу. Яблука, сливи, груші кра-
сувались одне наперед одного ко-

штовними намистами з крапли-
нок. А пустотливі горобчики ку-
палися у калабанях і від задово-
лення аж примружували оченята.

- Іди, іди, Дощику! Зварю тобі 
борщику… - співало маленьке ді-
вчатко й намагалось зловити До-
щик у жменьки. А він усе втікав і 
втікав…

Та врапт десь далеко загурко-
тіло, загриміло і небо розітнули 
блискавиці.

«Мабуть, татко Грім сварить-
ся на старших братів за їхні ви-
тівки, люблять вони дерева з ко-
рінням висмикувати та дахи з 
хат зривати. Добряче, певне, про-
штрафились, татко аж іскри з 
очей пускає. Час повертатись до-
дому, а то ще й мені перепаде…», 
- міркував Дощик і знехотя підні-
мався веселковою драбиною зно-
ву в небо.

Оксана ХОМА. 

Їжачок і мухомор

Для уважних хлопчиків і дівчаток! 
Детально розгляньте малюнки та зна-
йдіть 5 відмінностей. 

Чекаємо ваших листів з правильни-
ми відповіддями. 

Оповідки 
бабусі ХомусіДОЩИК

Рукавичка

РОЗВАЖАЛОЧКА

Старша  група  дитсадка  із завідуючою
Людмилою   ГОРОШКО

З  вихователькою  
Світланою  ЛУЦИК



№21/ 30 жовтня 2013 року Програма ТБ Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ14

УТ-1
07.25 Країна on-line.
15.00,18.20 Новини.
15.10 Euronews.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.20 Життя на рiвних.
15.40 Рояль в кущах.
16.15 Т/с “Вiчний поклик”, 12 с.
17.40,21.30 Дiловий свiт.
18.05 Агро-News.
18.40 Фiнансова перспектива.
18.50 Сiльрада.
19.10 Концертна програма “Офiцерська 

честь”.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.40 Свiт спорту.
21.45 Концертна програма “Подвигом Ва-

шим живем”, ч. 1.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
00.15 Фестиваль гумору “Умора”.

Êаíаë “1+1”
07.00,08.00,09.00,19.30,23.50 “ТСН”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
11.00 “Росiйськi сiмейнi драми”.
12.05 Комедiя “Таксi 2”.
13.55 Х/ф “Метро”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Любов та покарання”.
20.15,21.25 Т/с “Убити Сталiна”.
22.30,05.00 “Грошi”.
00.05 Драма “Сором”. (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 Х/ф “Осiннiй лист”.
11.10,12.20 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
13.40 “Судовi справи”.
14.40 “Сiмейний суд”.
15.45 “Чекай на мене”.
18.00,04.50 “Стосується кожного”.
19.05 Т/с “Пасiчник”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Однолюби”.
23.40 Т/с “Червонi гори”.
00.35 Х/ф “Сукупнiсть брехнi”. (2 

категорiя).

ICTV
06.35 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.
10.10,13.00 Анекдоти по-українськи.
10.20 Т/с “Прокурорська перевiрка”.

12.45 Факти. День.
13.10 Т/с “Майстер i Маргарита”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с “Братство десанту”.
22.20 Т/с “Пастка”.
23.20,03.00 Свобода слова.

ÑТБ
06.25,16.00 “Усе буде добре!”
08.10,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
09.45 “Моя правда. Хаял Алекперов. Кав-

казький полонений”.
10.45,01.05 Х/ф “Термiново, шукаю 

чоловiка”.
12.45 “Битва екстрасенсiв. Чоловiки про-

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

Íоâèé êаíаë
06.15,13.25 М/с “Губка Боб”.
07.00,07.35,08.35 Пiдйом.
09.00 Х/ф “Поцiлунок на удачу”.
11.05,17.55 Т/с “Воронiни”.
13.20,14.30 Kids` Time.
14.50 Т/с “Друзi”.
16.00 Т/с “Двi дiвчини на мiлинi 2”.
16.55,00.40 Т/с “Бальзакiвський вiк”.
19.00,00.30 Репортер.
19.20 Абзац!
20.00 Т/с “Молодiжка”.
21.00 Т/с “Кухня”.
22.00 Т/с “До смертi красива”.
23.00 Пойа, якщо зможеш.
01.40 Т/с “Третя планета вiд Сонця”.

5 êаíаë
14.00,19.45,22.40,23.35,03.15,06.15 Тема/

Хронiка дня.
14.30,15.30,16.30,17.30,18.30,22.30,23.30,

00.30,01.30,02.30,03.30,04.30,05.30 
Час. Важливо.

14.35 5 елемент.
15.00,16.00,17.00,18.00,22.00,23.00,01.00 

Час новин.
15.35 Новини Київщини.
16.10 Погода у свiтi.
16.35 Машина часу.
17.15,22.45,23.50 Погода в Українi.
17.35,00.35 В кабiнетах.
18.10,00.00,03.20,04.35 Мiсцевий час.
18.20,23.40,00.20,06.20 Час спорту.
18.35 Територiя закону.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.20 Час новин, 2 блок.
20.00,01.15,01.35,05.00,05.35 Час. Пiдсумки 

дня.
21.40,03.00,04.00 Час-Тайм.
22.10 Податковий щоденник.
22.35,23.15,00.15,02.35,03.35 Бiзнес-час.

23.25 Crime News.

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.00,09.00,17.00,19.00 Подiї.
07.30 Щиросерде зiзнання.
08.00 Т/с “Подружжя”.
09.10 Т/с “Чужа жiнка”.
13.10 Люблю! Чекаю!
14.10,17.20,22.30 Т/с “Слiд”.
16.00,03.30 Критична точка.
18.00 Т/с “Поцiлунок! Нова iсторiя”.
19.20,04.15 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Карпов 2”, 27 i 28 с.
22.00,03.00 Подiї дня.
23.20 Х/ф “Тi, що змiнюють реальнiсть”. 

(2 категорiя). 

Ê1
07.30 М/ф.
10.10 Х/ф “Суперпес”.
11.50 “Пороблено в Українi”.
13.10 “КВК”.
15.50 “Вечiрнiй квартал”.
18.00 “Звана вечеря”.
19.00 “Орел i решка”.
20.00 Т/с “Дикий янгол”.
21.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
22.00 “Леся Здєся”.
22.25 Х/ф “Лара Крофт - Розкрадач-

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

ÍТÍ
06.15 Х/ф “Раз на раз не випадає”.
07.35 “Агенти впливу”.
08.30 “Правда життя. Професiя таксист”.
09.00 “Легенди шансону”.
09.55 Д/с “Пiвдень. Нерадянський Союз”.
10.45 Т/с “Далекобiйники”.
14.50 Т/с “Грач”.
19.00,21.40,01.50,03.45 “Свiдок”.
19.30 Т/с “Даїшники”.
22.00 Т/с “Пiд куполом”. (2 категорiя).
23.00 Т/с “CSI: Маямi 10”. (2 категорiя).

ТÅТ
07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с “Шоу Гарфiлда”.
09.55,21.05 Країна У.
11.00,00.30 Т/с “Та, що говорить з при-

видами”.
12.00 Т/с “Якось у казцi”.
12.55 Принцеса тут Я!
13.55 Богиня шопiнгу.
16.00 Т/с “Маленькi таємницi”.
18.00 Моду народу.
20.00 Т/с “Вiсiмдесятi”. (2 категорiя).
22.10 Вiталька.
23.10 Дурнєв+1.
23.50 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.
12.20,15.30,19.45 Арт дозор.
12.25,15.35,19.40 Базар_IТ.
12.40,15.50 Ранковi курасани. Краще!
13.00 Aрт City.
13.30,16.30,03.00 Особлива думка.
17.00 Навколо свiту.
19.10 Спорт.
20.00,23.00 Сьогоднi про головне.
22.00,02.00 Знак оклику з А. Шевченко.

Тоíiñ
07.00,05.00 “Ранковий еспресо”.
09.00 Великi династiї: Юсупови.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Чапай з нами.
12.45 “Моднi iсторiї з Оксаною Новiцькою”.
13.15 “Будь у курсi!”
13.55 “Свiтськi хронiки”.
14.35 Д/с “Сувора планета”.
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. Михайло Шу-

футинський, ч. 1.
20.00 Велика Вiтчизняна. Недомовлене.
21.35 Анна Герман. Вiдлуння любовi, ч. 1.
22.45 Д/с “Жителi глибин”.

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
07.40,09.10 Х/ф “Москва сльозам не 

вiрить”.
11.15 “Романови”.
12.20 Х/ф “Офiцери”.
14.50 Ю. Антонов, група “Любе”, Л. Агутiн, 

А. Варум, Т. Кутуньо в святковому 
концертi.

16.45 “Льодовиковий перiод”.
20.00 “Час”.
21.00 “Надбання Республiки: Марк Бер-

нес”.
23.05 Х/ф “Прихильниця”.

ÍТÂ-Ñâiò
06.00,08.00,11.00,17.00 Сьогоднi.
06.20 Х/ф “Дiти капiтана Гранта”.
08.25 Олександр Журбiн. Мелодiї на 

згадку.
09.05 “Країна 1520”.
10.05 “ДНК”.
11.25 “До суду”.
12.25 Суд присяжних.
13.25 “Суд присяжних. Остаточний вер-

дикт”.
14.35 Рятувальники.
15.05 Х/ф “Вiтер пiвнiчний”.
17 . 20  Т/с  “Ковбо ї ” .  “Колишн iй 

спiвробiтник”.
20.55 Т/с “Другий убивчий 2”. “Iталiйська 

кухня”.
22.50 Т/с “Ведмежий кут”, 17 i 18 с.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.30 Т/с “Слiдаки”.
08.50,19.00 Т/с “Лiнiйний вiддiл”.
10.50 Т/с “Iкорний барон”.
21.00 “Новини 2+2”.
21.25 “ДжеДАI”.
22.00 Х/ф “Мiцний горiшок”. (2 категорiя).
00.50 Х/ф “Мегазмiя”. (3 категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
05.30,11.30 Мелодрама “Мама вийшла 

замiж”. (12+).
07.30,13.30 Кiноповiсть “Анiскiн i Фанто-

мас”. (12+).
09.50,15.50 Комедiя “Йдучи - йди”. (12+).
17.30,23.30 Драма “Злочин лорда Арту-

ра”. (12+).
19.30,01.30 Кiноповiсть “Живе такий хло-

пець”. (6+).
21.30,03.30 Комедiя “Небесний тихохiд”. 

(6+).

ªâроñïорò
09.30 Мотоспортивний вiкенд.
09.45 Марафон. Нью-Йорк.
11.30,12.30,16.30,17.30 Футбол. ЧC се-

ред гравцiв до 17 рокiв. ОАЕ. 1/4 
фiналу.

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

14.05 Автоспорт. ЧC у класi Туринг. Ки-
тай. Заїзд 2.

14.50,19.30,00.30 Снукер. International 
Championship. Китай. Фiнал.

18.30,23.30 Футбол. Євроголи. Журнал.
21.45,02.20 Оце так!
22.00 Про рестлiнг. Огляд WWE.
22.30 Про рестлiнг. Вiнтажна колекцiя. 

США.

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

“Атлетiк”.
09.10 Чемпiонат Англiї. “Евертон” - “Тот-

тенхем”.
11.05 Чемпiонат Iспанiї. “Леванте” - “Гра-

нада”.
13.15 Чемпiонат Iталiї. “Торiно” - “Рома”.
15.10 Чемпiонат Нiмеччини. “Вердер” - 

“Ганновер”.
17.05 Огляд матчiв чемпiонату Iталiї.
18.10 “Тисяча i один гол”.
19.10 Огляд матчiв чемпiонату Нiмеччини.
20.10 Огляд матчiв чемпiонату Iспанiї.
21.10 “Журнал Лiги чемпiонiв”.
21.40 Чемпiонат Iталiї. “Болонья” - “К`єво”. 

Пряма трансляцiя.
23.40,05.10 2 Бундеслiга. “Кельн” - 

“Унiон”.
01.30 Чемпiонат Iспанiї . “Ельче” - 

“Вiльярреал”.
03.20 Чемпiонат Iталiї. “Болонья” - “К`єво”.

УТ-1
06.30,07.00,07.30,08.00,08.30 Новини.
07.20 Ера будiвництва.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.35 Т/с “Таємниця старого мосту”, 22 с.
10.20 Т/с “Агент особливого призначен-

ня”, 9 с.
11.05 Контрольна робота.
11.30 Д/ф “Двобiй на Днiпрi”.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.55,21.30 Дiловий свiт.
12.25 Шеф-кухар країни.
13.15 Кордон держави.
13.30 Х/ф “Визволення”, 1 с.
15.15 Euronews.
15.20 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Т/с “Таємниця старого мосту”, 21 

i 22 с.
17.10 Т/с “Вiчний поклик”, 13 с.
18.45 Фiнансова перспектива.
19.15 Останнє попередження.
19.35 Формула захисту.
19.45 Погода.
19.50 Про головне.
20.15 Наркоманiя вилiковна.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.40 Свiт спорту.
21.45 Концертна програма “Подвигом Ва-

шим живем”, ч. 2.
00.15 Фестиваль гумору “Умора”.

Êаíаë “1+1”
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23.45,04.0

0 “ТСН”.
06.45,07.10,08.10 “Снiданок з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
11.25 “Росiйськi сiмейнi драми”.
12.30,13.30,01.45 Т/с “Пильна робота”.
14.30,15.40,20.15 Т/с “Убити Сталiна”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Любов та покарання”.
21.30 Футбол. Лiга Чемпiонiв. Шахтар (До-

нецьк) - Байєр (Леверкузен).

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”.
11.20,12.20,02.50 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”.
18.00,04.50 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Береги моєї мрiї”.

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.
10.00,16.40 Т/с “Лiтєйний”.
12.00,13.00,22.20 Т/с “Пастка”.
12.45 Факти. День.
14.30,20.10 Т/с “Братство десанту”.
18.45 Факти. Вечiр.
00.10 Х/ф “Змiї на борту”. (2 категорiя).
02.10 Стоп-10.

ÑТБ
06.35,16.00 “Усе буде добре!”
08.20,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
09.55 Х/ф “Довгоочiкувана любов”.
11.55 Х/ф “Люблю, тому що люблю”.
13.55 “Битва екстрасенсiв”.
15.00 “Звана вечеря”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.00,22.25 “Врятуйте нашу сiм`ю 2”.
23.25 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.

Íоâèé êаíаë
06.15,13.25 М/с “Губка Боб”.
07.00,07.35,08.35 Пiдйом.
09.00,20.00 Т/с “Молодiжка”.
10.00 Т/с “Щасливi разом”.
11.00,17.55 Т/с “Воронiни”.
13.20,14.30 Kids` Time.
14.55 Т/с “Друзi”.
15.55 Т/с “Двi дiвчини на мiлинi 2”.
16.50,00.25 Т/с “Бальзакiвський вiк”.
19.00,00.15 Репортер.
19.20 Абзац!
21.00 Т/с “Кухня”.
22.00 Т/с “До смертi красива”.
23.00 Знайти крайнього.
01.25 Т/с “Третя планета вiд Сонця”.

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,
18.55,22.30,23.30,00.30,02.30,03.30,
04.30,05.30 Час. Важливо.

07.15,08.15,08.35,19.45,22.45,23.35,03.15,
06.15 Тема/Хронiка дня.

07.20 Час економiки.
07.40 Автопiлот-новини.
07.45,18.20,23.40,00.20,06.20 Час спорту.
08.45 Трансмiсiя-новини.
09.35,15.35 Машина часу.
10.10,20.00,01.15,05.00,05.35 Час. Пiдсумки 

дня.
10.35,11.15,11.35,12.15 Час: пiдсумки дня.
13.10 Податковий щоденник.
13.35,14.35 5 елемент.
16.10 Трансмiсiя.
17.15 Драйв-новини.
17.35 Особливий погляд.
18.35 Дорогi депутати.

19.00 Час новин, 1 блок.
19.30 Час новин, 2 блок.
21.40,03.00,04.00 Час-Тайм.
22.10 Агроконтроль.
23.25 Crime News.

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.00,09.00,17.00 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”, 25 i 26 с.
12.00 “Хай говорять. Баталiї за будинок 

Баталова”.
16.00,03.45 Критична точка.
18.00 Т/с “Поцiлунок! Нова iсторiя”.
19.00,22.00,03.15 Подiї дня.
19.20,04.30 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Карпов 2”.
22.30 Таємний код зламаний. Молодiсть.
23.30 Т/с “Мент в законi 5”, 1 i 2 с. (2 

категорiя). 

Ê1
07.30 М/ф.
09.30 М/с “Маша та Ведмiдь”.
12.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
14.00,20.00 Т/с “Дикий янгол”.
14.50,19.00 “Орел i решка”.
15.50,21.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
17.00,22.00 “Розсмiши комiка”.
18.00 “Звана вечеря”.
23.00 “Велика рiзниця”.
00.00 “Хi та Ха”.

ÍТÍ
06.50 Х/ф “...На прiзвисько “Звiр”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
10.00 “До суду”.
12.00 Т/с “Детективи”.
13.00,19.30 Т/с “Даїшники”.
14.50,17.00 Т/с “Павутиння 2”.
16.45,19.00,21.40,01.50,03.50 “Свiдок”.
22.00 Т/с “Пiд куполом”. (2 категорiя).
23.00 Т/с “CSI: Маямi 10”. (2 категорiя).

ТÅТ
07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с “Шоу Гарфiлда”.
09.55,21.05 Країна У.
11.00,00.30 Т/с “Та, що говорить з при-

видами”.
12.00 Т/с “Якось у казцi”.
12.55 Принцеса тут Я!
13.55 Богиня шопiнгу.
16.00 Т/с “Маленькi таємницi”.
18.00 Моду народу.
20.00 Т/с “Вiсiмдесятi”. (2 категорiя).
22.10 Вiталька.
23.25 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).

ТÂi
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.
16.00 Спорт.
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 но-

вин “Соцiальний пульс”.
06.55,18.50,22.40 “Економiчний пульс”.
07.00,05.00 “Ранковий еспресо”.
09.00,20.00 Велика Вiтчизняна. Недо-

мовлене.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Анна Герман. Вiдлуння любовi, ч. 1.
12.45 “Алло, адвокат!”
13.10 “Ронiн”.
14.00,22.45 Д/с “Жителi глибин”.
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. Михайло Шу-

футинський, ч. 2.
21.35 Анна Герман. Вiдлуння любовi, ч. 2.

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.
12.40 “Iстина десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20,00.40 Т/с “Хатня робiтниця”.
14.15 “Слiд”.
14.55 “У наш час”.
15.55 “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 “Крик сови”.
22.45 “Нiмецька головоломка”.

ÍТÂ-Ñâiò
08.00,11.00,14.00,17.00 Сьогоднi.
08.25 “Кулiнарний двобiй”.
09.25 Росiйська начинка.
10.00 Т/с “Клеймо”, 1 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”.
17.25,01.30 “Прокурорська перевiрка”.
18.35,02.40 “Говоримо i показуємо”.
19.25 Т/с “П`ятницький. Роздiл третiй”. 

“Страта”. “Дурiсть”.
21.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.

21.40 Т/с “Другий убивчий 2”. “Ферзь 
в рукавi”.

23.35 Т/с “Ведмежий кут”, 19 i 20 с.

Êаíаë «2+2»
09.00,21.00 “Новини 2+2”.
09.25,19.00 Т/с “Лiнiйний вiддiл”.
10.25 “Шалене вiдео по-українськи”.
12.15 “Облом UA”.
14.00 Х/ф “Останнi години Землi”.
15.55 Д/ф “Крила Росiї”.
17.00 Х/ф “Справжнє правосуддя 2. Чор-

ний янгол”.
21.25 Лiга Чемпiонiв УЄФА. Ювентус - 

Реал. Пряма трансляцiя.
23.45 Про Лiгу Чемпiонiв + огляд iгрового 

дня.

Íаøå óëþáëåíå êiíо
05.30,11.30 Драма “Злочин лорда Арту-

ра”. (12+).
07.30,13.30 Кiноповiсть “Живе такий хло-

пець”. (6+).
09.30,15.30 Комедiя “Небесний тихохiд”. 

(6+).
17.30,23.30 Кiноповiсть “Вулиця Ньютона, 

дiм 1”. (6+).
19.30,01.30 Х/ф “Пароль не потрiбен”. 

(12+).
22.10,04.10 Мелодрама “Два береги”. 

(12+).

ªâроñïорò
09.30 Спортивний паспорт. Журнал.
09.35,13.30 Футбол. Євроголи. Журнал.
10.35,20.15 Оце так! Спецвипуск.
11.35 Снукер. International Championship. 

Китай. Фiнал.
12.15 Кiнноспортивний журнал.
12.30 Футбол. ЧC серед гравцiв до 17 

рокiв. ОАЕ. 1/4 фiналу.
14.30,17.00,00.55,01.35 Футбол. ЧC се-

ред гравцiв до 17 рокiв. ОАЕ. 1/2 
фiналу.

20.00 Оце так!
21.00 Бокс.
23.55 Sport Excellence. Журнал.
00.00 GTA. Наступний рiвень. Автоспор-

тивний журнал.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
07.00,13.00,18.00 Новини.
07.10,13.10 Огляд матчiв чемпiонату Iталiї.
08.10,14.10 “Тисяча i один гол”.
09.10,15.10 Огляд матчiв чемпiонату Iспанiї.
10.10,02.55 Огляд матчiв чемпiонату 

Нiмеччини.
11.10 Чемпiонат Iспанiї . “Ельче” - 

“Вiльярреал”.
16.10 Чемпiонат Iталiї. “Болонья” - “К`єво”.
18.10 Огляд матчiв чемпiонату Англiї.
19.10 2 Бундеслiга. “Кельн” - “Унiон”.
21.00 Лiга чемпiонiв. “Ман. Сiтi” - ЦСКА. 

Пряма трансляцiя.
23.45,05.55 Огляд матчiв Лiги чемпiонiв.
00.50 Лiга чемпiонiв. ПСЖ - “Андерлехт”.
03.55 Лiга чемпiонiв. “Шахтар” - “Байєр”.

Поíåдіëоê

Âіâòороê

4 листопада

5 листопада
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УТ-1
06.30,07.00,07.30,08.00,08.30 Новини.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25,20.55 Офiцiйна хронiка.
09.30 Уряд на зв`язку з громадянами.
10.00 Урочисте покладання квiтiв до 

Меморiалу Вiчної Слави на могилi 
Невiдомого солдата.

10.15 Т/с “Агент особливого призначен-
ня”, 10 с.

11.00,19.10 Концерт до 70-ї рiчницi 
визволення Києва вiд нiмецько-
фашистських загарбникiв.

12.30 Урочистi заходи до 70-ї рiчницi 
визволення Києва вiд нiмецько-
фашистських загарбникiв.

13.25 Погода.
13.30 Х/ф “Визволення”, 2 с.
15.00 Парламентськi слухання у Верховнiй 

Радi України.
18.00 Про головне.
18.20 Новини.
18.35 Фiнансова перспектива.
18.45,21.20 Дiловий свiт.
20.50 Мегалот.
21.30 Концерт з Майдану Незалежностi 

до 70-ї рiчницi визволення Києва вiд 
нiмецько-фашистських загарбникiв.

00.15 Фестиваль гумору “Умора”

Êаíаë “1+1”
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23.50 “ТСН”.
06.45,07.10,08.10 “Снiданок з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
11.35 “Росiйськi сiмейнi драми”.
12.40,13.40,14.40,02.25 Т/с “Пильна ро-

бота”.
15.40,20.15,21.25 Т/с “Убити Сталiна”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Любов та покарання”.
22.30,04.50 “Територiя обману”.
00.05 “Тачки 2”.

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

0 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10,20.30 Т/с “Береги моєї мрiї”.
11.10,12.20,03.05 Д/с “Слiдство вели...” з 

Л. Каневським”.
13.40 “Судовi справи”.
14.40 “Сiмейний суд”.
15.50 “Давай одружимося в Українi”.
16.45 Т/с “Хатня робiтниця”.
18.00,04.50 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
00.30 Х/ф “Виклик”. (2 категорiя).

ICTV
06.45 Т/с “Таксi”.
07.10 Т/с “Леся+Рома”.

07.45 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.25 Надзвичайнi новини.
10.00,16.35 Т/с “Лiтєйний”.
12.00,13.00,22.20 Т/с “Пастка”.
12.45 Факти. День.
14.25,20.10 Т/с “Братство десанту”.
18.45 Факти. Вечiр.
00.10 Х/ф “Утiкач”. (2 категорiя).

ÑТБ
06.40,16.00 “Усе буде добре!”
08.25,18.20 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
10.00 “Зiркове життя. Обережно - аль-

фонси!”
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”.

Íоâèé êаíаë
06.15,13.25 М/с “Губка Боб”.
07.00,07.35,08.35 Пiдйом.
09.00,20.00 Т/с “Молодiжка”.
10.00 Т/с “Щасливi разом”.
11.00,17.55 Т/с “Воронiни”.
13.20,14.30 Kids` Time.
14.55 Т/с “Друзi”.
15.55 Т/с “Двi дiвчини на мiлинi 2”.
16.50,00.15 Т/с “Бальзакiвський вiк”.
19.00,00.05 Репортер.
19.20 Абзац!
21.00 Т/с “Кухня”.
22.00 Т/с “До смертi красива”.
23.00 Т/с “Свiтлофор”. (2 категорiя).
01.10 Т/с “Третя планета вiд Сонця”.

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

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

07.15,08.15,08.35,19.45,23.35,03.15,06.15 
Тема/Хронiка дня.

07.20 Час економiки.
07.40 Автопiлот-новини.
07.45,18.20,23.40,00.20,06.20 Час спорту.
08.45 Трансмiсiя-новини.
09.35,13.35 5 елемент.
10.10,10.35,11.15,11.35,12.15,20.00,01.15,0

1.35,05.00,05.35 Час. Пiдсумки дня.
14.35 Машина часу.
15.35 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»
07.00,09.00,17.00,19.00 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”, 27 i 28 с.
12.00 “Хай говорять. Рiвняння з трьома 

невiдомими”.
16.00,03.25 Критична точка.
18.00 Т/с “Поцiлунок! Нова iсторiя”.
19.20,04.10 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “П`ятницький. Роздiл третiй”, 

1 i 2 с.
22.00,02.55 Подiї дня.
22.30 Таємний код зламаний. Сон.
23.30 Т/с “Мент в законi 5”, 3 i 4 с. (2 

категорiя). 

Ê1
07.30 М/ф.
10.10 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
14.00,20.00 Т/с “Дикий янгол”.
14.50,19.00 “Орел i решка”.
15.50,21.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
17.00,22.00 “Розсмiши комiка”.
18.00 “Звана вечеря”.
23.00 “Велика рiзниця”.
00.00 “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 “Даїшники”.
14.50,17.00 Т/с “Павутиння 2”.
16.45,19.00,21.40,01.50,03.20 “Свiдок”.
22.00 Т/с “Пiд куполом”. (2 категорiя).
23.00 Т/с “CSI: Маямi 10”. (2 категорiя).

ТÅТ
07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с “Шоу Гарфiлда”.
09.55,21.05 Країна У.
11.00,00.30 Т/с “Та, що говорить з при-

видами”.
12.00 Т/с “Якось у казцi”.
12.55 Принцеса тут Я!
13.55 Богиня шопiнгу.
16.00 Т/с “Маленькi таємницi”.
18.00 Моду народу.
20.00 Т/с “Вiсiмдесятi”. (2 категорiя).
22.10 Вiталька.
23.25 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 Велика Вiтчизняна. Недо-

мовлене.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Анна Герман. Вiдлуння любовi, ч. 2.
12.45 “Соцiальний статус: ваша пенсiя”.
13.20 “Цивiлiзацiя Incognita”.
14.00,22.45 Д/с “Жителi глибин”.
15.15,21.25 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,18.55,21.30 “Погода”.
16.10,23.45 Д/с “Дивовижнi жителi саду”.
17.50 “Алло, адвокат!”
19.00 В гостях у Д. Гордона: Костянтин 

Райкiн, ч. 1.
21.35 Врятувати свiдка.

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.
12.40 “Iстина десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20,00.40 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 “Крик сови”.
22.45 “Нiмецька головоломка”.

ÍТÂ-Ñâiò
08.00,11.00,14.00,17.00 Сьогоднi.
08.25 Квартирне питання.
09.30 “Поїдемо, поїмо!”
10.00 Т/с “Клеймо”, 2 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”.
17.45,02.15 “Прокурорська перевiрка”.
18.55 “Говоримо i показуємо”.
19.50 Х/ф “П`ятницький”.
22.00 Т/с “Другий убивчий 2”. “Одно-

полчани”.
23.55 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
00.20 Т/с “Ведмежий кут”, 21 i 22 с.

Êаíаë «2+2»
07.15 Т/с “Слiдаки”.
08.35 Про Лiгу Чемпiонiв. Дайджест.

09.00,21.00 “Новини 2+2”.
09.25,19.00 Т/с “Лiнiйний вiддiл”.
10.25 “Шалене вiдео по-українськи”.
12.15 “Облом UA”.
13.55 Х/ф “Катаклiзми”.
15.50 Д/ф “Крила Росiї”.
16.55 Х/ф “Фарт”.
21.25 “ДжеДАI”.
22.00 Х/ф “Максимальний термiн”. (2 

категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
05.30,11.30 Кiноповiсть “Вулиця Ньютона, 

дiм 1”. (6+).
07.30,13.30 Х/ф “Пароль не потрiбен”. 

(12+).
10.10,16.10 Мелодрама “Два береги”. 

(12+).
17.30,23.30 Х/ф “Пiдiрване пекло”. (12+).
19.30,01.30 Х/ф “Два життя”, 1 с. (12+).
21.30,03.30 Х/ф “Два життя”, 2 с. (12+).

ªâроñïорò
09.30 GTA. Наступний рiвень. Автоспор-

тивний журнал.
09.45 Автоспорт. Свiтова серiя Рено. Огляд 

сезону.
10.30 Перевага свого поля. Футбольний 

журнал.
10.35,11.35,14.00,19.00,20.15 Футбол. ЧC 

серед гравцiв до 17 рокiв. ОАЕ. 
1/2 фiналу.

12.35 Снукер. International Championship. 
Китай. Фiнал.

15.15 Футбол. Молодiжна Лiга Чемпiонiв 
УЄФА. Груповий етап. Барселона 
(Iспанiя) - Мiлан (Iталiя).

16.45,01.00 Футбол. Молодiжна Лiга 
Чемп i он i в  УЄФА.  Груповий 
етап. Челсi (Англiя) - Шальке 04 
(Нiмеччина).

21.30 Брати в спортi. Журнал.
22.00,00.50 Вибране по середах. Журнал.
22.05 Новини кiнного спорту.
22.10 Гольф. USPGA. Asia Pacific Classic.
23.10 Гольф. Свiтовий чемпiонат. HSBC 

Championship.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
07.00,13.15 Новини.
07.15 Лiга чемпiонiв. “Ман. Сiтi” - ЦСКА.
09.15 Лiга чемпiонiв. “Ювентус” - “Реал”.
11.15 Лiга чемпiонiв. “Вiкторiя” - “Баварiя”.
13.30 Огляд матчiв чемпiонату Англiї.
14.30 “Futbol Mundial”.
15.00 Лiга чемпiонiв. “Реал Сосьєдад” - 

“Ман. Юнайтед”.
17.00,23.40,06.30 Огляд матчiв Лiги 

чемпiонiв.
18.00 Лiга чемпiонiв. “Зенiт” - “Порту”. 

Пряма трансляцiя.
21.30 Лiга чемпiонiв. “Барселона” - 

“Мiлан”. Пряма трансляцiя.
00.15 Лiга чемпiонiв. “Атлетiко” - “Аустрiя”.
02.20 Лiга чемпiонiв. “Боруссiя” (Дор.) - 

“Арсенал”.
04.25 Лiга чемпiонiв. “Наполi” - “Марсель”.

УТ-1
06.30,07.00,07.30,08.00,08.30 Новини.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.15,20.55 Офiцiйна хронiка.
09.20 Погода.
09.40 Книга.ua.
10.00 Пряме включення з Кабiнету мiнiстрiв 

України.
10.15,16.20 Т/с “Таємниця старого мос-

ту”, 23 с.
11.00 Т/с “Агент особливого призначен-

ня”, 11 с.
11.45 Формула захисту.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.50,21.30 Дiловий свiт.
12.15 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
12.35 Свiтло.
12.55 Х/ф “Визволення”, 3 i 4 с.
15.15 Euronews.
15.20 Дiловий свiт. Агросектор.
15.25 Українська пiсня.
17.05 Т/с “Вiчний поклик”, 14 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 “Великий день 

Перемоги”.
00.15 Фестиваль гумору “Умора”.

Êаíаë “1+1”
06.05,07.00,08.00,09.00,23.50,03.20 “ТСН”.
06.45,07.10,08.10 “Снiданок з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
11.25 “Росiйськi сiмейнi драми”.
12.30,13.30,02.35 Т/с “Пильна робота”.
14.30,15.40,20.15,21.25,22.30 Т/с “Уби-

ти Сталiна”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Любов та покарання”.
19.30 “Телевiзiйна Служба Новин”.
00.05,03.35 Мелодрама “Шоколад”.

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 “Береги моєї мрiї”.
11.10,12.20 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
13.40 “Судовi справи”.
14.40 “Сiмейний суд”.
15.50 “Давай одружимося в Українi”.
16.45 Т/с “Хатня робiтниця”.
18.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
22.25 Т/с “Нiмий”, 1-4 с.

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

07.40 Максимум в Українi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.25 Надзвичайнi новини.
10.00,16.35 Т/с “Лiтєйний”.
12.05,13.00,22.15 Т/с “Пастка”.
12.45 Факти. День.
14.30,20.10 Т/с “Братство десанту”.
18.45 Факти. Вечiр.
00.10 Х/ф “Служителi закону”. (2 

категорiя).

ÑТБ
05.10,16.00 “Усе буде добре!”
06.40,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
08.05 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.
13.55 “Битва екстрасенсiв”.
15.00 “Звана вечеря”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.00,22.40 “Зваженi i щасливi 3”.

Íоâèé êаíаë
06.15,13.25 М/с “Губка Боб”.
07.00,07.35,08.35 Пiдйом.
09.00,20.00 Т/с “Молодiжка”.
10.00 Т/с “Щасливi разом”.
11.00,17.55 Т/с “Воронiни”.
13.20,14.30 Kids` Time.
14.50 Т/с “Друзi”.
15.55 Т/с “Двi дiвчини на мiлинi 2”.
16.50,00.15 Т/с “Бальзакiвський вiк”.
19.00,00.05 Репортер.
19.20 Абзац!
21.00 Т/с “Кухня”.
22.00 Т/с “До смертi красива”.
23.00 Т/с “Свiтлофор”. (2 категорiя).
01.15 Т/с “Третя планета вiд Сонця”.

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.

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

07.20 Час економiки.
07.40 Автопiлот-новини.
07.45,18.20,23.40,00.20,06.20 Час спорту.
08.35 Драйв-новини.
08.45 Трансмiсiя-новини.
10.10,10.35,11.15,12.15,20.00,01.15,01.35,0

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

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.00,09.00,17.00,19.00 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”, 29 i 30 с.
12.00 “Хай говорять. Юрiй Чурбанов. Зять 

Брежнєва”.
16.00,03.25 Критична точка.
18.00 Т/с “Поцiлунок! Нова iсторiя”.
19.20,04.10 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “П`ятницький. Роздiл третiй”, 

3 i 4 с.
22.00,02.55 Подiї дня.
22.30 Таємний код зламаний. Смерть.
23.30 Т/с “Мент в законi 5”, 5 i 6 с. (2 

категорiя). 

Ê1
07.30 М/ф.
10.10 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
14.00,20.00 Т/с “Дикий янгол”.
14.50,19.00 “Орел i решка”.
15.50,21.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
17.00,22.00 “Розсмiши комiка”.
18.00 “Звана вечеря”.
23.00 “Велика рiзниця”.
00.00 “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 “Даїшники”.
16.45,19.00,21.40,02.30,03.50 “Свiдок”.
22.00 Т/с “Пiд куполом”. (2 категорiя).
23.00 Т/с “CSI: Маямi 10”. (2 категорiя).

ТÅТ
07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с “Шоу Гарфiлда”.
09.55,21.05 Країна У.
11.00,00.30 Т/с “Та, що говорить з при-

видами”.
12.00 Т/с “Якось у казцi”.
12.55 Принцеса тут Я!
13.55 Богиня шопiнгу.
16.00 Т/с “Маленькi таємницi”.
18.00 Моду народу.
20.00 Т/с “Вiсiмдесятi”. (2 категорiя).
22.10 Вiталька.
23.25 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).

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

Сьогоднi.
07.00 Ранковi курасани.
10.00 ЖИВЯком.
10.30 Дев`ять мiсяцiв.
11.00,17.00 Навколо свiту.
12.20,15.30,19.15 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 Велика Вiтчизняна. Недо-

мовлене.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Врятувати свiдка.
12.45 “Алло, адвокат!”
13.10 “Щоденник для батькiв”.
14.00,22.45 Д/с “Жителi глибин”.
15.15,21.25 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,18.55,21.30 “Погода”.
16.10,23.45 Д/с “Дивовижнi жителi саду”.
17.45 “Соцiальний статус: вашi права i 

пiльги”.
19.00 В гостях у Д. Гордона: Костянтин 

Райкiн, ч. 2.
21.35 Як позбутися чоловiка-тирана.
00.35 Т/с “Ескорт агентство”. (3 категорiя).

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
04.00,08.00,11.00,14.00,02.00 Новини.
04.05 Телеканал “Доброго ранку”.
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.
12.40 “Iстина десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20,00.40 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 “Крик сови”.
22.45 “Нiмецька головоломка”.

ÍТÂ-Ñâiò
08.00,11.00,14.00,17.00 Сьогоднi.
08.25 Дачна вiдповiдь.
09.30 “Медичнi таємницi”.
10.00 Т/с “Клеймо”, 3 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”.
17.45 “Прокурорська перевiрка”.
18.55 “Говоримо i показуємо”.
19.50 Т/с “П`ятницький. Роздiл третiй”. 

“Нам є що втрачати”. “Адаптацiя”.
21.40 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.05 Т/с “Другий убивчий 2”. “Пiдкидьок”.

Êаíаë «2+2»
07.15 Т/с “Слiдаки”.
08.35 Про Лiгу Чемпiонiв. Дайджест.

09.00 “Новини 2+2”.
09.25,18.55 Т/с “Лiнiйний вiддiл”.
10.25 “Шалене вiдео по-українськи”.
12.15 “Облом UA”.
13.50 Х/ф “Маямi магма”.
15.25 Д/ф “Крила Росiї”.
17.35 Х/ф “По прямiй”.
19.55 Лiга Європи УЄФА. Днiпро - Па-

суш дi Феррейра (Португалiя). Пря-
ма трансляцiя.

22.00 Лiга Європи УЄФА. Тун - Динамо. 
Пряма трансляцiя.

00.00 Про Лiгу Європи + огляд iгрового 
дня.

Íаøå óëþáëåíå êiíо
05.30,11.30 Х/ф “Пiдiрване пекло”. (12+).
07.30,13.30 Х/ф “Два життя”, 1 с. (12+).
09.30,15.30 Х/ф “Два життя”, 2 с. (12+).
17.30,23.35 Х/ф “Тихий Дон”, 1 с. (12+).
19.30,01.30 Х/ф “Тихий Дон”, 2 с. (12+).
21.30,03.30 Х/ф “Тихий Дон”, 3 с. (12+).

ªâроñïорò
09.30,00.55 Тест-драйв. Автожурнал.
09.35,01.15 Автоспорт. ЧC у класi Туринг. 

Огляд етапу.
10.05,11.20,16.00,17.30,00.05,01.45 Фут-

бол. ЧC серед гравцiв до 17 рокiв. 
ОАЕ. 1/2 фiналу.

12.35 Футбол. Молодiжна Лiга Чемпiонiв 
УЄФА. Груповий етап. Барселона 
(Iспанiя) - Мiлан (Iталiя).

14.00,19.00 Футбол. Молодiжна Лiга 
Чемп i он i в  УЄФА.  Груповий 
етап. Челсi (Англiя) - Шальке 04 
(Нiмеччина).

15.00 Оце так! Спецвипуск.
20.00 Найсильнiшi люди планети. Польща.
21.00 Бойовi мистецтва. Бiйцiвський клуб. 

Combat Games. (16+).
23.00 Бойовi мистецтва. Тотальний нока-

ут. (16+).

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
07.00,13.15 Новини.
07.15 Лiга чемпiонiв. “Зенiт” - “Порту”.
09.15 Лiга чемпiонiв. “Челсi” - “Шальке”.
11.15 Лiга чемпiонiв. “Аякс” - “Селтiк”.
13.30 Лiга чемпiонiв. “Боруссiя” (Дор.) - 

“Арсенал”.
15.30 Лiга чемпiонiв. “Барселона” - 

“Мiлан”.
17.30 Огляд матчiв Лiги чемпiонiв.
18.00 Лiга Європи. “Рубiн” - “Уїган”. Пря-

ма трансляцiя.
21.25,06.30 “Свiт англiйської Прем`єр-

лiги”.
21.55 Лiга Європи. “Тромсе” - “Анжi”. Пря-

ма трансляцiя.
00.30 Лiга Європи. “Севiлья” - “Слован”.
02.20 “Futbol Mundial”.
02.50 Лiга Європи. “Днiпро” - “Пасуш де 

Феррейра”.
04.40 Лiга Європи. “Тромсе” - “Анжi”.

Ñåрåда

Чåòâåр

6 листопада

7 листопада
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УТ-1
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”, 24 с.
10.20 Т/с “Агент особливого призначен-

ня”, 12 с.
11.20 Нехай Вам буде кольорово!
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.50,21.30 Дiловий свiт.
12.15,19.10 Погода.
12.20 “Вiра. Надiя. Любов”.
13.10 Українського роду.
13.40 Х/ф “Визволення”, 5 с.
15.15 Euronews.
15.20 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Крок до зiрок.
17.05 Т/с “Вiчний поклик”, 15 с.
18.40 Фiнансова перспектива.
19.15 Концерт “Мiсту-герою Києву при-

свячується...”
21.40 Фольк-music.
23.50 Вiд першої особи.
00.15 Фестиваль гумору “Умора”.

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”.
11.20,03.30 “Росiйськi сiмейнi драми”.
12.20,02.45 Т/с “Пильна робота”.
13.20,14.30,15.40 Т/с “Убити Сталiна”.
16.45,04.20 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Любов та покарання”.
20.15 “Вечiрнiй квартал”.
22.10 “Супергерої”.
23.15 Комедiя “Смак життя”. (2 категорiя).

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

0 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10 Т/с “Береги моєї мрiї”.
11.10,12.30,04.00 Д/с “Слiдство вели...” з 

Л. Каневським”.
13.40 “Судовi справи”.
14.40 “Сiмейний суд”.
15.50 “Давай одружимося в Українi”.
16.45 Т/с “Хатня робiтниця”.
18.05 Х/ф “Тариф “Щаслива сiм`я”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Шустер Live”.

ICTV
06.25 Т/с “Таксi”.
06.50 Т/с “Леся+Рома”.
07.35 Зiрка YouTube.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.25 Надзвичайнi новини.
10.00,16.35 Т/с “Лiтєйний”.

12.00,13.00,21.55 Т/с “Пастка”.
12.45 Факти. День.
14.25 Т/с “Братство десанту”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.00 Машина часу.
23.55 Максимум в Українi.

ÑТБ
06.35 Х/ф “Ванiчка”.
08.40,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
10.05,15.45 Х/ф “Сiмейний дiм”.
14.45 “Звана вечеря”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.00,22.40 “Танцюють всi! 6”.
00.10 “Куб 4”.

Íоâèé êаíаë
06.15,13.25 М/с “Губка Боб”.
07.00,07.35,08.35 Пiдйом.
07.30,08.30,19.55,00.15 Погода.
09.00,20.00 Т/с “Молодiжка”.
10.00 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 2”.
16.50 Т/с “Щоденник лiкаря Зайцевої”.
19.00,00.10 Репортер.
19.20 Абзац!
21.00 Т/с “Кухня”.
22.00 Т/с “Свiтлофор”. (2 категорiя).
00.20 Т/с “Щоденники вампiра”. (2 

категорiя).

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

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

07.15,08.15,08.35,19.45,22.40,03.15,06.15 
Тема/Хронiка дня.

07.20 Час економiки.
07.40 Автопiлот-новини.
07.45,18.20,00.20,06.20 Час спорту.
08.45 Трансмiсiя-новини.
10.10,10.35,11.15,11.35,12.15,20.00,01.15,0

1.35,05.00,06.00 Час. Пiдсумки дня.
16.35 Лiсовий патруль.
17.35 Не перший погляд.
18.35 Реальний сектор.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.30 Час новин, 2 блок.
21.40,03.00,04.00 Час-Тайм.
22.10 Особливий погляд.

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.00,09.00,17.00 Подiї.
07.30,15.25 Щиросерде зiзнання.
08.00 Т/с “Подружжя”.
09.10,13.10,17.20,22.30 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “П`ятницький. Роздiл третiй”, 

1 i 2 с.
12.00 “Хай говорять. Мовчання матерi”.

16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Поцiлунок! Нова iсторiя”.
19.00,22.00,02.45 Подiї дня.
19.20,03.15 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “П`ятницький. Роздiл третiй”, 

5 с.
23.20 Т/с “Мент в законi 5”, 7 i 8 с. (2 

категорiя). 

Ê1
07.30 М/ф.
10.10 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
14.00 Т/с “Дикий янгол”.
14.50,19.00 “Орел i решка”.
15.50 Т/с “Моя прекрасна няня”.
17.00 “Розсмiши комiка”.
18.00 “Звана вечеря”.
20.00 “КВК”.
22.40 “Пороблено в Українi”.
00.00 “Хi та Ха”.
00.30 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”. 

(2 категорiя).

ÍТÍ
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
13.00 Т/с “Даїшники”.
14.50,17.00 Т/с “Павутиння 3”.
16.45,19.00 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Вовчий острiв”.
21.30 Х/ф “Кидок кобри”.
23.55 Х/ф “Криваве кохання”. (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 Країна У.
11.00,00.30 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 Iкона стилю.
20.30 Х/ф “Нiч у музеї”.
22.40 Тузiк & Барбос шоу.
23.25 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).

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

Сьогоднi.
07.00,12.40,15.50 Ранковi курасани. Краще!
10.00 Дев`ять мiсяцiв.
10.30 Автомандри.
11.00,17.00 Навколо свiту.
12.20,15.30 Арт дозор.
12.25,15.35 Базар_IТ.
13.00 ЖИВЯком.
13.30,16.30,19.30,03.00 Особлива думка.
14.00 Третiй дзвiнок.
19.00 Спорт.
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 Велика Вiтчизняна. Недо-

мовлене.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Як позбутися чоловiка-тирана.
12.45 “Соцiальний статус: вашi права i 

пiльги”.
13.15 “Цивiлiзацiя Incognita”.
14.00,22.45 Д/с “Жителi глибин”.
15.15,21.25 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,18.55,21.30 “Погода”.
16.10 Д/с “Дивовижнi жителi саду”.
17.50 “Алло, адвокат!”
19.00 В гостях у Д. Гордона: Костянтин 

Райкiн, ч. 3.
21.35 Щастя всупереч.
23.45 “Вихiдний, пiсля пiвночi”.

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.
12.40 “Iстина десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20 Т/с “Хатня робiтниця”.
14.15 “Слiд”.
14.55 “У наш час”.
15.55 “Чекай на мене”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.40 “Людина i закон”.
18.55 “Поле чудес”.
20.00 “Час”.
20.30 “Унiверсальний артист”.
22.40 “Вечiрнiй Ургант”.
23.40 Комедiя “Дуенья”.
01.20 Х/ф “Пробач мене, Альоша”

ÍТÂ-Ñâiò
08.00,11.00,14.00,17.00 Сьогоднi.
08.25 “Очна ставка”.
09.25 Рятувальники.
10.00 Т/с “Клеймо”, 4 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 “Ковбої”. “Трясовина”.
23.15 “Ти суперстар. Бенефiс”. “Незвичай-

ний концерт до дня “Ментiв”.

Êаíаë «2+2»
07.15 Т/с “Слiдаки”.
08.35 Про Лiгу Чемпiонiв. Дайджест.
09.00,10.25 “Шалене вiдео по-українськи”.

09.25 Т/с “Лiнiйний вiддiл”.
12.15 “Облом UA”.
14.00 Х/ф “Квантовий апокалiпсис”.
16.00 Д/ф “Крила Росiї”.
17.05 Х/ф “Батькiвщина або смерть”.
19.00 Х/ф “Нездiйсненне завдання”.
22.00 Бiйцiвська п`ятниця. Схiднi єдино-

борства. “Бушидо”.
23.00 Баскетбол. “Євролiга”. Нантер 

(Францiя) - Будiвельник (Україна).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
05.35,11.35 Х/ф “Тихий Дон”, 1 с. (12+).
07.30,13.30 Х/ф “Тихий Дон”, 2 с. (12+).
09.30,15.30 Х/ф “Тихий Дон”, 3 с. (12+).
17.35,23.30 Мелодрама “Дама з собач-

кою”. (6+).
19.30,01.30 Х/ф “Мертвий сезон”. (12+).
21.50,03.50 Комедiя “Сон у руку, або 

Валiза”. (6+).

ªâроñïорò
09.30,11.45 Фiгурне катання. Гран-прi. 

NHK Trophy. Японiя. Чоловiки. Ко-
ротка програма.

10.45 Фiгурне катання. Гран-прi. NHK 
Trophy. Японiя. Парне катання. Ко-
ротка програма.

12.15 Фiгурне катання. Гран-прi. NHK 
Trophy. Японiя. Жiнки. Коротка 
програма.

13.45 Sport Excellence. Журнал.
14.45 Футбол. ЧC серед гравцiв до 17 

рокiв. ОАЕ. Матч за 3 мiсце.
17.00 Футбол. ЧC серед гравцiв до 17 

рокiв. ОАЕ. Фiнал.
20.00 Оце так! Спецвипуск.
20.30 Змагання лiсорубiв. ЧC.
21.30 Бокс. Великобританiя.
23.30 Кiнноспортивний журнал.
23.45 Боулiнг. PBA.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
07.00,13.00,18.15 Новини.
07.15 Лiга Європи. “Кубань” - “Суонсi”.
09.10 Лiга Європи. “Рубiн” - “Уїган”.
11.05 Лiга Європи. “Санкт-Галлен” - 

“Валенсiя”.
13.10,18.25 Огляд матчiв Лiги Європи.
14.05 Лiга Європи. “Тун” - “Динамо” (Київ).
15.55 Лiга Європи. “Тоттенхем” - “Шериф”.
17.45 “Futbol Mundial”.
19.25 Чемпiонат Iталiї. Preview.
19.55 Чемпiонат Iспанiї. Preview.
20.25,06.30 Чемпiонат Нiмеччини. Preview.
20.55 Чемпiонат Англiї. Preview.
21.25 Чемпiонат Нiмеччини. “Ганновер” - 

“Айнтрахт” (Бр.). Пряма трансляцiя.
23.25 2 Бундеслiга. “Франкфурт” - “Кай-

зерслаутерн”.
01.10 Чемпiонат Iспанiї. “Осасуна” - 

“Альмерiя”.
03.00 Чемпiонат Iспанiї. “Гранада” - “Ма-

лага”.
04.45 Чемпiонат Нiмеччини. “Ганновер” - 

“Айнтрахт” (Бр.)

УТ-1
08.00 Євроiнтеграцiя.
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.
12.10 Х/ф “Визволення”, 6 с.
13.30 Театральнi сезони.
14.25 В гостях у Д. Гордона.
15.25 Спiває О. Пекун.
17.30 Золотий гусак.
17.55 Український акцент.
18.25 Футбол. Чемпiонат України. Прем`єр-

лiга. “Говерла” (Ужгород) - “Шах-
тар” (Донецьк).

20.25 Кроки на Захiд.
20.45 Слово регiонам.
20.55 Мегалот.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Без цензури.
22.00 Українська пiсня.
23.10 Концерт Євгена Маргулiса “Листи”.

Êаíаë “1+1”
08.15,19.30,05.35 “ТСН”.
09.00 “Хто там?”
10.00 М/ф “Енгрi бердс”.
10.05 “Свiтське життя”.
11.15 “Чотири весiлля”.
12.40 “Операцiя Краса 2”.
14.15 “Мiняю жiнку 5”.
15.30 М/ф “Маша i ведмiдь”.
15.40 “Супергерої”.
16.25 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка 4”.
20.00 “Вишка”.
22.20 Комедiя “Таксi 3”.

Iíòåр
09.30 “Усе для мами”.
10.00 Д/ф “Битва за Київ”.
11.00 Х/ф “Кохати по-росiйськи”.
12.55 Х/ф “Тариф “Щаслива сiм`я”.
15.00 “Юрмала 2012”.
18.00 Т/с “Два Iвани”, 1 i 2 с.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Два Iвани”, 3 i 4 с.
22.25 Великий бокс. Олександр Усик vs. 

Фелiпе Ромеро, В`ячеслав Узєлков 
vs. Джейдон Кодрiнгтон.

ICTV
06.40 Козирне життя.
07.10 Х/ф “Переможець ураганiв”.
08.55 Зiрка YouTube.
10.05 Дача.
10.50 Квартирне питання.
11.50 За кермом.
12.10 ПуТЕвая країна.
12.30 Наша Russia.

13.35 Х/ф “Iндiана Джонс. У пошуках 
втраченого ковчега”.

16.10 Х/ф “Iндiана Джонс i Храм Долi”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Надзвичайнi новини. Пiдсумки з К. 

Стогнiєм.
19.55 Х/ф “Iндiана Джонс i останнiй хрес-

товий похiд”.
22.40 Х/ф “Iндiана Джонс i королiвство 

кришталевого черепа”.

ÑТБ
07.00 “Караоке на Майданi”.
07.55 “Їмо вдома”.
09.00 “Усе буде смачно!”
10.55 “Зваженi i щасливi 3”.
15.10 “Танцюють всi! 6”.
19.00 “Х-фактор 4”.
22.00 “Моя правда. Андрiй Iскорнєв. Хо-

лостяк iз крижаним серцем”.
23.15 “Х-фактор4. Пiдсумки голосування”.

Íоâèé êаíаë
07.45 Знайди Крайнього.
08.55 М`ясорУПка.
10.00 Вiйна свiтiв. Ревiзор проти Шефа.
12.05 Шурочка.
13.25 Рудi.
14.15 Дорослi, як дiти.
15.25 Уже який день.
16.30 Про що говорять тварини.
17.30 Т/с “Воронiни”.
18.00 М/ф “Добриня Микитич i Змiй Го-

ринич”.
19.10 Х/ф “Гаррi Поттер i таємна кiмната”.
22.25 Х/ф “Шибайголова”. (2 категорiя).
00.45 Х/ф “Змiя в тiнi орла”. (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,
19.30,20.30,21.30,22.30,23.30,00.30
,01.35,02.30,03.30,04.30,05.35 Час. 
Важливо.

06.50,14.50,18.35,19.15,20.20,03.20,05.40 
Тема/Хронiка тижня.

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

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

20.35,01.40 Кабiнети.
21.10,00.35,05.15 Велика полiтика.
21.35,03.00 Вiкно до Америки.
22.00 Експати.
22.35 Майстер-клас iз Наталкою Фiцич.

Êаíаë «Уêра¿íа»
06.30 Срiбний апельсин.
07.00,19.00,02.25 Подiї.
07.10 Х/ф “Сержант Бiлко”.
09.00 Т/с “Iнтерни”, 104 i 105 с.
10.00 Т/с “Iнтерни”, 106 i 107 с.
11.00 1 за 100 годин.
12.00 Як двi краплини.
15.00 Х/ф “Волошки для Василiси”.
17.00,19.20 Т/с “Вiдбиток любовi”.
21.20 Т/с “Iнтерни”, 173 i 174 с.
22.20 Т/с “Iнтерни”, 108 i 109 с.
23.20 Хто гiдний бiльшого? 

Ê1
07.30,10.00 М/ф.
09.00 М/с “Рожева пантера i друзi”.
11.40 М/ф “Олiвер i компанiя”.
13.00 Х/ф “Дорожня банда “4 лапи”.
14.50 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
16.45 Т/с “Моя прекрасна няня”.
18.30 “Леся Здєся”.
18.50 “Велика рiзниця”.
19.50 “Вечiрнiй квартал”.
21.40 Т/с “Надприродне”. (2 категорiя).

ÍТÍ
07.30 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
11.30 “Речовий доказ”. Смерть шамана.
12.00 “Головний свiдок”.
13.00 “Випадковий свiдок”.
13.30 “Правда життя. Професiя мисли-

вець”.
14.00 “Легенди шансону”.
15.00 Х/ф “Вовчий острiв”.
16.55 Х/ф “Кидок кобри”.
19.00 Т/с “Таємницi слiдства 5”.
23.00 “Таємницi кримiнального свiту”. 

“Кольщик”.
23.30 Х/ф “Христина”. (2 категорiя).

ТÅТ
07.35 Малята-твiйнята.
08.35 М/с “Смiшарики. Пiн-код”.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Даша-дослiдниця”.
10.05 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
10.40 Х/ф “Iгор”.
12.10 Т/с “Ксена - принцеса-воїн”.
15.50 Х/ф “Шаленi перегони”.
17.50 Х/ф “Нiч у музеї”.
19.55 Країна У.
21.00 Вiталька.
22.00 Велика рiзниця.

ТÂi
07.00,17.00 Навколо свiту.
08.00,03.00 Музичний автомат.
09.00,16.00 Iсторичнi хронiки з М. Сванiдзе. 

1952-1953 рр. Сталiн - Берiя.
10.00,21.00 Спорт.
10.30,19.30 Приватнi новини.

11.00 Дев`ять мiсяцiв.
11.30,17.30 Автомандри.
12.00 Країна Героїв.
13.00,22.00,02.00 Третiй дзвiнок.
14.00 Знак оклику з А. Шевченко.
15.00,01.00,04.30 Музика для дорослих.
18.00 ЖИВЯком.
18.30 World Stories. Мiжнароднi корес-

понденти.
19.00 Double Ять.
20.00 Зелена лампа.
21.30 Особлива думка.
23.00 Х/ф “Спи зi мною”. (3 категорiя).

Тоíiñ
08.00 “Служба новин “Соцiальний пульс”.
08.25,18.55 “Погода”.
09.00 Велика Вiтчизняна. Недомовлене.
10.00 “Свiтськi хронiки”.
10.55 Х/ф “Зимовий вечiр у Гаграх”.
13.30 За сiм морiв.
14.00 Д/с “Жителi глибин”.
15.00 Д/с “Iгри тваринного розуму”.
16.00 Д/с “Бебi-бум у зоопарку”.
16.50,05.20 “Ронiн”.
17.35 “Щоденник для батькiв”.
18.15,05.50 “Цивiлiзацiя Incognita”.
18.30,05.00 “Соцiальний пульс вихiдних”.
19.00 Великi династiї. Пушкiни.
20.00 Космiчнi глибини.
22.00 Х/ф “Стан психiки”. (2 категорiя).
23.55 “Вихiдний, пiсля пiвночi”.

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
07.40 “Смiшарики. Новi пригоди”.
07.55 “Розумницi i розумники”.
08.40 “Слово пастиря”.
09.15 “Смак”.
09.55 “Мiс Всесвiт. Репортаж iз-за кулiс”.
11.15 “Iдеальний ремонт”.
12.15 Х/ф “Петрiвка, 38”.
14.10 “Весiльний переполох”.
15.25 “Життя як сенсацiя”.
16.40 “Льодовиковий перiод”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.10 “Льодовиковий перiод”..
20.00 “Час”.
20.20 “Сьогоднi увечерi”.
22.10 “Що? Де? Коли?”
23.30 Х/ф “Безiменна зiрка”.

ÍТÂ-Ñâiò
08.25 Росiйська начинка.
08.55 “Кулiнарний двобiй”.
09.55 Квартирне питання.
11.30 “Я худну”.
12.35 Олександр Журбiн. Мелодiї на 

згадку.
13.15 “Повернення Мухтара 2”. “Гостинцi 

для небожа”. “На особистому 
прикладi”.

15.10 “Нашi” з Левом Новоженовим”.
16.05 “Слiдство вели...”
17.00 “Центральне телебачення” з В. Так-

менєвим.
17.50 “Новi росiяни сенсацiї”.
18.45 Ти не повiриш!
19.40 “Острiв”.

21.10 Х/ф “Майор”.
23.10 Т/с “Знаки долi 3”. “Одинадцять”. 

“Страховка”.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
06.50 Про Лiгу Чемпiонiв. Дайджест.
07.55 Х/ф “Нездiйсненне завдання”.
10.40 Т/с “Джокер”.
19.00 Х/ф “Поєдинок”. (2 категорiя).
21.00 Х/ф “Мiцний горiшок 2”. (2 

категорiя).
23.40 Х/ф “Мисливцi за головами”. (2 

категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
07.30,13.30 Х/ф “Мертвий сезон”. (12+).
09.50,15.50 Комедiя “Сон у руку, або 

Валiза”. (6+).
17.30,23.30 Комедiя “Дуенья”. (6+).
19.10 “Плюс кiно”. (12+).
19.45,01.30 Драма “Твiр до Дня Перемо-

ги”. (12+).
21.40,03.30 Х/ф “Лiс”. (12+).

ªâроñïорò
09.30 Автоспорт. World Endurance 

Championship. Шанхай (Китай).
11.00 Фiгурне катання. Гран-прi. NHK 

Trophy. Японiя. Парне катання. 
Довiльна програма.

11.30,14.15,20.00 Фiгурне катання. Гран-
прi. NHK Trophy. Японiя. Чоловiки. 
Довiльна програма.

12.15,19.00 Фiгурне катання. Гран-прi. NHK 
Trophy. Японiя. Жiнки. Довiльна 
програма.

15.30,21.00,01.30 Футбол. ЧC серед гравцiв 
до 17 рокiв. ОАЕ. Фiнал.

17.00 Футбол. Лiга Чемпiонiв. Жiнки. 1/8 
фiналу.

22.00 Бойовi мистецтва. Суперкомбат. 
Свiтовий Гран-прi. (16+).

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
07.00,12.50 Новини.
07.10 Чемпiонат Iталiї. Preview.
07.40 Чемпiонат Англiї. Preview.
08.10 Чемпiонат Iспанiї. Preview.
08.40 2 Бундеслiга. “Франкфурт” - “Кай-

зерслаутерн”.
10.30 Чемпiонат Iспанiї. “Осасуна” - 

“Альмерiя”.
12.20 “Журнал Лiги чемпiонiв”.
13.00 “Futbol Mundial”.
13.30 Чемпiонат Iспанiї. “Гранада” - “Ма-

лага”.
15.20 Огляд матчiв Лiги Європи.
16.15 Чемпiонат Англiї. “Челсi” - “Вест 

Бромвiч”. Пряма трансляцiя. У 
перервi - Новини.

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

20.55 Чемпiонат Iспанiї. “Атлетiк” - “Ле-
ванте”. Пряма трансляцiя.

22.55 Чемпiонат Iспанiї. “Сельта” - “Райо 
Вальєкано”. Пряма трансляцiя.

П’яòíèця

Ñóáоòа

8 листопада

9 листопада
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УТ-1
06.40 Криве дзеркало.
07.05 Панянка та кулiнар.
07.30 “Дружина”.
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. 2.
11.20 “Таємницi успiху” з Н. Городенською.
11.55 Як Ваше здоров`я?
12.55 Крок до зiрок.
13.50 Маю честь запросити.
14.45 В гостях у Д. Гордона.
15.40 Золотий гусак.
16.05 Караоке для дорослих.
17.00 Дiловий свiт. Тиждень.
17.30 Д/ф “Приречений на любов”.
18.10 День знань КНУКiМ.
20.30 Ми хочемо, щоб ви знали.
20.40 Головний аргумент.
20.50 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.55 Полiттеатр.
22.20 Фестиваль пiснi в Коблево.
23.55 “Дружина”

Êаíаë “1+1”
07.50 М/ф.
08.25 “ТСН”.
09.00 “Лото-Забава”.
10.00 “Супергерої”.
10.35,03.30 “Смакуємо”.
11.10 Мелодрама “Гюльчатай”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
20.15 “Битва хорiв”.
22.00 “Свiтське життя”.
23.05 “Що? Де? Коли? 2”.
00.10 Драма “Будинок з башточкою”.

Iíòåр
06.35 “Юрмала 2012”.
09.25 “Школа доктора Комаровського”.
10.00 “Орел i Решка. Назад в СРСР”.
11.00 “Осiння кухня”.
12.00 Т/с “Два Iвани”.
16.00 Х/ф “Сусiди по розлученню”.
18.00 “Одна сiм`я”.
20.00,03.50 “Подробицi тижня”.
21.00 Т/с “Вир чужих бажань”, 1-4 с.
00.55 Х/ф “У Бога свої плани”.

ICTV
07.10 Квартирне питання.
08.00 Анекдоти по-українськи.
08.20 Дача.
09.05 Х/ф “Переможець ураганiв”.
11.00 Козирне життя.
11.30 Машина часу.
13.25 Х/ф “Iндiана Джонс i останнiй хрес-

товий похiд”.
16.10 Х/ф “Iндiана Джонс i королiвство 

кришталевого черепа”.
18.45 Факти тижня.
19.55 Наша Russia.
20.40 ПуТЕвая країна.
21.00 Головна програма.
22.05 Х/ф “Червона шапочка”. (2 

категорiя).
00.25 Х/ф “Воїни свiтла”. (2 категорiя).

ÑТБ
06.20 “Їмо вдома”.
07.10,10.55 “МайстерШеф 3”.
09.00 “Усе буде смачно!”
09.55 “Караоке на Майданi”.
14.00 “Х-фактор 4”.
19.00 “Битва екстрасенсiв. Чоловiки про-

ти жiнок”.
21.15 “Один за всiх”.
22.30 Х/ф “Мама мимоволi”.
01.10 Х/ф “Ванiчка”.

Íоâèé êаíаë
06.40 М/с “Барбоскiни”.
07.45 Церква Христова.
08.00 М/ф “Астерiкс i вiкiнги”.
09.30 Пойа, якщо зможеш.
11.15 Мачо не плачуть.
11.55 Божевiльний автостоп.
12.55 Х/ф “Гаррi Поттер i таємна кiмната”.
16.05 М/ф “Добриня Микитич i Змiй Го-

ринич”.
17.25 Т/с “Кухня”.
19.30 Вiйна свiтiв. Ревiзор проти Шефа.
21.20 Х/ф “Чумова п`ятниця”.
23.15 Х/ф “Заслiплений бажаннями”. (2 

категорiя).
01.10 Х/ф “Як по маслу”. (2 категорiя).

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

3.30,14.30,15.30,16.30,17.30,18.40,19
.30,20.30,22.30,23.30,00.30,01.35,02.
35,03.30,04.35,05.30 Час. Важливо.

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

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.
17.15 Палата.
17.35 Новини Київщини.
18.10 Вiкно у Європу.
20.35 Дорогi депутати.
21.00,01.00,05.00 Час. Пiдсумки тижня з 

Ларисою Губiною.
21.40,03.00 Час-Тайм.

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

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.00 Х/ф “Волошки для Василiси”.
09.00 Свiт на смак.
10.00,11.00 Таємницi зiрок.
12.00 Т/с “Троє в Комi”, 13 i 14 с.
14.00 Т/с “Троє в Комi”, 15 i 16 с.
14.50 Т/с “Iнтерни”, 3 i 4 с.
17.00 Т/с “Iнтерни”, 110 i 111 с.
18.00 Т/с “Iнтерни”, 173 i 174 с.
19.00,02.40 Подiї тижня.
20.00 Як двi краплини.
23.30 Великий футбол.
01.15 Х/ф “Чорний лiс”. (3 категорiя). 

Ê1
07.50 М/ф “Олiвер i компанiя”.
09.10 Х/ф “Дорожня банда “4 лапи”.
11.00 Х/ф “Протистояння”.
12.45 Т/с “Моя прекрасна няня”.
14.15 “КВК”.
16.50 “Вечiрнiй квартал”.
18.40 Х/ф “Трансформери 2”. (2 

категорiя).
21.40 Т/с “Надприродне”. (2 категорiя).
00.20 Х/ф “Тримай ритм”.

ÍТÍ
07.45 Т/с “Далекобiйники 2”.
11.30 “Легенди карного розшуку”. 

Слiдопити СМЕРШа.
12.00 “Агенти впливу”.
13.00 “Жорстокий спорт”. Бої без правил.
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.
08.35 М/с “Смiшарики. Пiн-код”.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Даша-дослiдниця”.
10.05 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
10.40 М/ф “Марко-Макако”.
12.00 Х/ф “Шаленi перегони”.
14.05 Х/ф “Вуличнi танцi”.
16.05 Х/ф “Вуличнi танцi 2”.
18.00 Зупинiть, я закохалась!
20.00 Країна У.
21.05 Вiталька.
22.05 IНародний артист.

ТÂi
06.00,08.00,03.00 Музичний автомат.
07.00,04.30 Музика для дорослих.
09.00,16.00 Iсторичнi хронiки з М. Сванiдзе. 

1953р. Лаврентiй Берiя.
10.00,14.00 Дев`ять мiсяцiв.
10.30 ЖИВЯком.
11.00 Приватнi новини.
11.30,18.30 Aрт City.
12.00 СтудМiсс України 2013.
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.

Тоíiñ
07.35,20.10 “Кумири”.
07.50,20.00,05.50 “Цивiлiзацiя Incognita”.
08.00 “Соцiальний пульс вихiдних”.
08.25,18.55 “Погода”.
09.00 Д/с “Iгри тваринного розуму”.
10.00 “Будь у курсi!”
10.40 “Щоденник для батькiв”.
11.15 Х/ф “Дача”.
13.45 За сiм морiв.
15.00 Д/с “Сувора планета”.
15.30 “Мелодiя двох сердець”, ч. 1.
17.00 “Україна-Європа: маятник Фуко”.
17.50 “Моднi iсторiї з Оксаною Новiцькою”.
18.30,05.00 “Свiт за тиждень”.
19.00 Великi династiї: Волконськi.
20.40,05.25 “Свiтськi хронiки”.
21.10 Зiрки поза законом.
22.15 Х/ф “Теннессi”. (2 категорiя).

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
07.00 “Служу Батькiвщинi!”
07.35 “Смiшарики. ПIН-код”.
07.55 “Здоров`я”.
09.10 “Непутящi нотатки”.
09.35 “Поки всi вдома”.
10.30 “Фазенда”.
11.20 “Романови”.
12.55 Х/ф “Процес”.
17.15 Концерт.
20.00 Недiльний “Час”.
21.00 “Повтори!”
23.30 Х/ф “Однокласники”.
01.25 Детектив “Варiант “Зомбi”.

ÍТÂ-Ñâiò
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”. “Бата-

рея”. “Туман”. “Рятувальник”.
14.20 Своя гра.
15.10 “Вороги народу”.
16.00 “Очна ставка”.
17.00 “Сьогоднi. Пiдсумкова програма” з 

К. Поздняковим.
17.50 Детектив “Дорога”.
21.25 “ДНК”.
22.20 “Як на духу”. Тетяна Васильєва - 

Жанна Еппле.
23.20 Т/с “Знаки долi 3”. “Спис Сатурна”. 

“Двi сестри”.

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 16 Тур. Арсенал - Днiпро.
19.20 ЧУ 16 Тур. Волинь - Динамо.
21.30 “Профутбол”.
23.00 Д/ф “Тiльки Днiпро! Тiльки пере-

мога!”

Íаøå óëþáëåíå êiíо
05.30,11.30 Комедiя “Дуенья”. (6+).
07.10 “Плюс кiно”. (12+).
07.45,13.30 Драма “Твiр до Дня Перемо-

ги”. (12+).
09.40,15.30 Х/ф “Лiс”. (12+).
17.30,23.30 Детектив “Кольє Шарлотти”, 

3 с. (12+).
20.55,02.55 Х/ф “Фа мiнор”. (12+).
21.30,03.30 Комедiя “Батьки i дiди”.

ªâроñïорò
09.30 Фiгурне катання. Гран-прi. NHK 

Trophy. Японiя. Танцi. Довiльна 
програма.

10.30,20.00 Фiгурне катання. Гран-прi. NHK 
Trophy. Японiя. Показовi виступи.

12.30,19.00 Футбол. ЧC серед гравцiв до 
17 рокiв. ОАЕ. Фiнал.

14.00 Футбол. Лiга Чемпiонiв. Жiнки. 1/16 
фiналу. Матч у вiдповiдь. Турбiн Пот-
сдам (Нiмеччина) - МТК Хунгарiя 
(Угорщина).

15.30,00.15 Футбол. Лiга Чемпiонiв. Жiнки. 
1/8 фiналу.

17.00,01.15 Футбол. Лiга Чемпiонiв. 
Жiнки. 1/8 фiналу. Турбiн Потсдам 
(Нiмеччина) - Лiон (Францiя).

22.00 Бокс.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
07.00,13.00,17.55 Новини.
07.15 Чемпiонат Нiмеччини. “Вольфсбург” 

- “Боруссiя” (Дор.)
09.10 Чемпiонат Iспанiї. “Реал” - “Реал 

Сосьєдад”.
11.05 Чемпiонат Англiї. “Лiверпуль” - “Фул-

хем”.
13.15 Чемпiонат Англiї. “Тоттенхем” - 

“Ньюкасл”. Пряма трансляцiя.
15.55 Чемпiонат Iталiї. “Рома” - “Сассуо-

ло”. Пряма трансляцiя.
18.05 Чемпiонат Англiї. “Ман. Юнайтед” - 

“Арсенал”. Пряма трансляцiя.
20.05 “Англiйський акцент”.
21.10 “Журнал Лiги чемпiонiв”.
21.40 Чемпiонат Iталiї. “Ювентус” - 

“Наполi”. Пряма трансляцiя.
23.40 Чемпiонат Iталiї. “Фiорентiна” - 

“Сампдорiя”.
01.30 Чемпiонат Англiї. “Суонсi” - “Сто-

ук Сiтi”.
03.20 Чемпiонат Iспанiї. “Еспаньол” - 

“Севiлья”.
05.10 Чемпiонат Англiї. “Сандерленд” - 

“Ман. Сiтi”.

Íåдіëя

Програма міñцåâèх òåëåêаíаëіâ

   TV-4

Поíåдіëоê, 4 ëèñòоïада 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провін-

ційні вісті
07.35 «Ти зможеш» 
07.50 «Індекс небезпеки»
08.10 Вікно в Америку        
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Справжня ціна»
09.45 «Про нас»
10.00, 18.00 Т.с.«Серцю не накажеш» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 «Екологічно чисте життя»
12.40 «180 градусів»
13.10 Хіт-парад                                             
14.00 Х.ф. «Відсутня ланка» 
17.00 «Унікальна Україна»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 «Погляд зблизька»
20.30 ТНЕУ-калейдоскоп подій
20.40 Дім книги
21.30 В.ф.«Підсумки 3-го року робо-

ти С.Надала»
22.35 Х.ф.«Демократичний терро-

рист» 

Âіâòороê, 5 ëèñòоïада
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провін-

ційні вісті
07.35 «Погляд зблизька»
08.00 «Відповідно до закону»
08.20 ТНЕУ-калейдоскоп подій 
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Унікальна Україна»
10.00 Т.с.«Серцю не накажеш» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 «Чарівний ключик»
12.40 «Відчиняй»
13.10 Хіт-парад
14.00 Х.ф.«Нові Робінзони» 
17.00 «Унікальна Україна»
17.30 «Рекламна кухня»
17.45 «Про кіно»
18.00 Т.с.«Серцю не накажеш» 
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Прямий ефір з міським головою 

Тернополя С.Надалом                     
21.30 «Автоакадемія»
22.35 Х.ф.«Айріс» 

Ñåрåда, 6 ëèñòоïада
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провін-

ційні вісті
07.35 Зустріч з міським головою 

С.Надалом                     
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Унікальна Україна»
10.00 Т.с.«Серцю не накажеш» 
11.00, 16.10 Дитяча година
12.40 «Автоакадемія»
13.10 «Скарби української культури».

Павло Дворський

14.00 Х.ф. «Заручники честі» 
16.40 «Чарівний ключик»
17.00 «Унікальна Україна»
17.30 «Розкішні мандрівки»
18.00 Т.с.«Серцю не накажеш» 
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 «Соло»
21.30 «Музичні делікатеси»
22.35 Х.ф. «Плавання» 

Чåòâåр, 7 ëèñòоïада
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провін-

ційні вісті
07.35 «Соло»
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Унікальна Україна»
10.00 Т.с.«Серцю не накажеш» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 «Формула здоров’я»
13.10 «Скарби української культури».

Павло Дворський
14.00 Х.ф. «Лес Паттерсон рятує світ» 
16.00 Провінційні вісті
17.00 «Унікальна Україна»
17.30 Програма «Музичні делікатеси»
18.00 Т.с.«Серцю не накажеш» 
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Знати більше
21.30 «Відчиняй»
22.00 Провінційні вісті
22.35 Х.ф.«Служниця на замовлення» 

П’яòíèця, 8 ëèñòоïада
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провін-

ційні вісті
07.35 Знати більше 
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Унікальна Україна»
10.00 Т.с.«Серцю не накажеш» 
11.05, 16.10 Дитяча година 
11.50 «Чарівний ключик»
12.40 «Розкішні мандрівки»
13.10 Хіт-парад                                             
14.00 Х.ф. «Крутися,стріляй,біжи» 
17.00 «Унікальна Україна»
17.30 «Відчиняй»
18.00 Т.с.«Серцю не накажеш» 
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 ТНЕУ-калейдоскоп подій
20.10 «Погляд зблизька»
20.40 «Слід»
21.30 «Скарби української культури».
22.35 Х.ф. «Ніч грішників» 

Ñóáоòа, 9 ëèñòоïада
07.00 Провінційні вісті
07.35 Х.ф. «Парасолька на модно-

му курорті» 
09.00 Час-Tайм
09.30 Знати більше
10.30 Блага звістка з Ріком Реннером 
11.15 «Про нас»       
11.30 Зміни свій світ
12.00 В.ф.«Підсумки 3-го року робо-

ти С.Надала»

12.30 Х.ф. «Крутися,стріляй,біжи» 
14.00 «Рекламна кухня»
14.30 Мультфільми
15.00 Х.ф.«Маленька чарівниця» 
16.30 Дім книги
17.00 Хіт-парад
17.50 ТНЕУ-калейдоскоп подій 
18.00 Наші вітання
19.00 «Розкішні мандрівки»
20.10 «Соло»
21.00 Струсівська капела бандурис-

тів «Кобзар»
22.25 Х.ф.«У пошуках мільйонерші» 

Íåдіëя, 10 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 Божествен-

ної Святої Літургії з     Архи-
катедрального Собору УГКЦ 
м.Тернополя 

12.00 Х.ф.«Маленька чарівниця» 
13.30 «Чарівний ключик»
14.00 «Сільський календар» 
14.30 Межа правди                     
16.00 «Соло»
17.00 Вікно в Америку
17.20 «Слід»
17.40 «Скарби української культури».
18.00 Наші вітання
19.00 Провінційні вісті
19.40 Хіт-парад
21.30 «Про кіно»
22.00 Х.ф. «Джок»

   ТТБ   

 Поíåдіëоê, 4 ëèñòоïада
7.00 “Панорама подій”
7.30 “Урок… для батьків”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Відверті діалоги”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Мамина школа”
12.30 Д/Ф “Київ-місто-герой, місто-

великомученик. Стара історія”
13.00, 16.00, 19.00, 22.00  “Вісті ТТБ”
13.30 “Словами малечі про ціка-

ві речі”
13.45 “Пройди світ”
14.15 “Кулінарія від Андрія”
14.30 “Соціальні грані”
15.00 “Кіноісторії нашого часу”
15.30 Д/Ф “Дорогою війни”       
15.50 “У пошуках легенд”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Юні експерти”
17.00 “Новини України”
17.15 “100 шедеврів”
17.30 “Випробуй на собі”
18.00 “В об’єктиві ТТБ”
18.30 “Західний експрес”
19.45 “Храми Поділля ”
20.00 “Сучасник”
20.15 “Будьте здорові”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Красний берег”
21.20 “Подорож на Ай-Петрі”

21.30 “Урок… для батьків”
22.45 “Від класики до джазу”
23.00 “Європейський дім”
23.30 “Червона калина”

Âіâòороê ,  5 ëèñòоïада
7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00  “Ві-

сті ТТБ”
7.30 “Кіноісторії нашого часу”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Будьте здорові”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “В об’єктиві ТТБ”
12.15 “100  шедеврів“
12.30 “Випробуй на собі”
13.30 “Сучасник”
13.45, 17.00 “Новини України”
14.00 “Європейський дім”
14.30 Д/Ф “Київ-місто-герой, місто-

великомученик”.ч.1.Оборона
15.00 “Економічне коло”
16.15 “Світ дитинства ”
16.40 “Від класики до джазу”
16.55 “Служба розшуку дітей”
17.15 “Вухаті та хвостаті”
17.30 “Золота провінція”
18.00 “Cтудмістечко”
18.30 “ПрофStyle”
19.45 “Зона ризику”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Час реформ”
21.30 “Діловий ритм”
22.45 “Гра долі”
23.00 Д/Ф “Київ-місто-герой, місто-

великомученик”. ч.1. “Обо-
рона”

23.30 “Червона калина”

Ñåрåда,  6 ëèñòоïада
7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00  “Ві-

сті ТТБ”
7.30 “Удосвіта”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Вухаті та хвостаті”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Золота провінція”
12.30 “Час реформ”
13.30 “Студмістечко”
13.45, 17.00 “Новини України”
14.00 Д/Ф “Київ-місто-герой, місто-

великомученик”. ч.2. “Оку-
пація”

14.45 “Гра долі”
15.00 “Удосвіта”
15.30 “Час змін”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Іноземна для дітей”
16.50 “Юна зірка”
17.15 “Палітра”
17.30 “Після школи”
17.45 “Моя професія”
18.00 “Думки вголос ”
18.30 “Надія є”
19.45 Д/Ф “Купіль безсмертя”
20.00 “Економічний інтерес”
20.15 “Закохана у небо”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Білі хмари на тлі золотому”
21.25 “Музична хвиля ТТБ”

21.30 “Енергоманія”
22.45 “Зустрічі біля неба”
23.00 Д/Ф “Київ-місто-герой, місто-

великомученик”. ч.2. Окупація
23.45 “Сузір’я миколаївців”

Чåòâåр, 7 ëèñòоïада
7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00  “Ві-

сті ТТБ”
7.30 “Розмова без нотацій”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Думки вголос”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Після школи”
12.15 “Уряд на зв’язку з громадя-

нами”
12.45 “Палітра”
13.30 “Надія є”
13.45, 17.00 “Новини України”
14.00 “Чернігівщина в житті сла-

ветних”
14.20 “Моя професія”
14.30 Д/Ф “Моя адреса: Соловки”.

(“Навіщо перекладати Вер-
гілія?”

14.50 “Там, де ти живеш”
15.30  “Фабрика ідей”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Іноземна для дітей”
16.50 “Юні експерти”
16.55 “Служба розшуку дітей”
17.15 “Осінні долеспіви”
17.30 “Легенди Запоріжжя”
18.00 “Загублені у часі”
18.30 “Кобзар єднає Україну”
19.45 “Що робити?”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Час реформ”
21.30 “Розмова без нотацій”
22.45 “Гра долі”
23.00 “Червона калина”
23.30 “Азбука ремесел” 

П’яòíèця, 8 ëèñòоïада
7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00  “Ві-

сті ТТБ”
7.30 “Легенди Запоріжжя”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Кобзар єднає Україну”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Азбука ремесел”
12.20 “Моє місто”
12.30 “Час реформ”
13.30 “Загублені у часі”
13.45, 17.00 “Новини України”
14.00 “Що робити?”
15.00 “Міське кільце”
15.30 “Повір у себе”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Мандри кота Фініка”
16.55 “Служба розшуку дітей”
17.15 Д/Ф “Іконостас любові”
17.30 “Спадщина”
18.00 “Батур-нащадок Чінгісхана”
18.30 “Назбиране”
19.45 “Західний експрес”
20.00 “Слід”
20.20 “М-хвиля”

20.45 “Вечірня казка”
21 .00 “Захисник В і тчизни-

рятувальник”
21.30 “Абетка здоров’я”
22.45 “Гра долі”
23.00 “Вінок Шопену”

Ñóáоòа, 9 ëèñòоïада
7.00 “Вісті ТТБ”
7.30 “Захисник Вітчизни-рятувальник”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Назбиране ”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Дитячі забави ”
12.30 “Музичний калейдоскоп ”
13.00 “Cлід”
13.30 “Осінні долеспіви”
13.45 “Новини України”
14.00 “Спадщина”
14.30 “Театральні зустрічі”. (“Таї-

на буття”)
16.00 “Скарби роду”
16.30 “Країна талантів”
17.00 “Фільм-дітям”
18.30 “Луцьк на розвої віків”
19.00 “Панорама подій”
19.30 “Смак життя”
20.00 “Вінтаж”
20.15 “Спортивні меридіани”
20.30 “Мандри”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Поклик таланту ”
22.00 “Вишиванка”
22.30 “Від класики до джазу”
23.00 “Мамина доля”
23.50 “У пошуках легенд”

Íåдіëя, 10 ëèñòоïада
7.00 “Панорама подій”
7.30 “Вишиванка”
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 “Вінтаж”
12.15 “Спортивні меридіани”
12.30 “Дитячі забави”
13.30 “Смак життя”
14.00 “Від класики до джазу”
14.30 “Казки Миколаївського зо-

опарку”
15.00 “Поклик таланту ” 
16.00  “Мамина школа ”
16.30 “Театральні зустрічі”. (“Таї-

на буття”)
18.00 “Пройди світ”
18.30 “Кулінарія від Андрія”
19.00 “Клара Лучко”
19.45 “Біржа праці”
20.00 “Пілігрим”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Відверті діалоги”
22.00 “Скарби роду”
22.30 “Побрехеньки”
23.00 “Поліська світлиця”
23.20 “Екотур”
23.35 “Не бути зайвим на землі”

10 листопада
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АЗАЛІЯ
Б а т ь к і в щ и н о ю 

рослини є Китай і 
Японія, зустрічаєть-
ся вона також в дея-
ких районах Карпат-
ських гір. Цю квітку вважають символом 
жіночої пристрасті. Боїться морозу, сухе 
повітря кімнат для неї також шкідливе. У 
будинку виберіть світле, прохолодне місце. 
Взимку, під час дозрівання квіток, необхід-
на температура повітря в межах 8°С. Рос-
лину рекомендують регулярно обприску-
вати. Уникайте попадання води на квітки, 
а нижній бік листя має бути добре змоче-
ний. Засуха чи надмірне зволоження при-
зводять до обпадання листя. У воду для 
підливання час від часу додавайте кілька 
крапель оцту або трохи лимонного соку. 
Корисно обмивати неквітучі рослини під 
крижаним душем. 

АЛОЕ
У природі зустріча-

ється в Африці, на ост-
рові Мадагаскар, на 
Чорноморському узбе-
режжі. Його вирощують 
в основному через ці-
лющі властивості соку. 
Для алое необхідне яскраве світло, але 
прямі сонячні промені можуть спричинити 
опіки. Поливають помірно. Для поперед-
ження гнилі на дно горщика ставлять дре-
нажний шар з глиняних черепків або битої 
цегли. Рослина прекрасно зростає при су-
хому повітрі. Розмножується верхівковими 
стеблами завдовжки 10-12 см або дочірні-
ми розетками листків. Зрізані держаки під-
сушити впродовж доби й укорінити у воло-
гому субстраті. 

АНТУРІУМ
Батьківщиною рос-

лини є тропічні ліси 
Амазонки. За незви-
чайну форму його на-
зивають «квіткою фла-
мінго». Рослина світло-
любна, проте їй потріб-
не притінення. Поливають регулярно не-
великою кількістю пом’якшеної води кім-
натної температури. Рослина потребує ви-
сокої вологості повітря, тому листя добре 
щодня обприскувати теплою водою. Тем-
пература повітря навіть взимку вона не 
повинна опускатися нижче 18°С. Грунт для 
вирощування антуріума має бути рихлим. 

БАМБУК 
Цвіте раз у житті, 

зазвичай у віці 33 ро-
ків, дрібними квітками. 
Після цвітіння росли-
ни гинуть. Бамбук не-
вибагливий, але вима-
гає прохолодного і до-
бре провітрюваного приміщення. Любить 
яскраве розсіяне сонячне світло. Поливати 
треба рясно, особливо влітку. Бамбук до-
бре переносить сухість повітря, не вима-
гає постійних обприскувань. Горщик для 
вирощування має бути широкими, оскіль-
ки рослина дуже швидко розростається. 
Ґрунт: глиниста дернова 
земля, перегній.

БЕГОНІЯ
Батьківщиною росли-

ни є тропіки і субтропіки 
Південної Америки, Аф-
рики і Азії. Рослина світ-
лолюбна, та в спекотні дні 

бажано притіняти, аби уникнути опіків на 
листках. Боїться протягів, навіть може ски-
нути листя, яке знову з’явиться лише на-
ступної весни. Поливають помірно, 2-3 
рази в тиждень, стежачи, аби земля не пе-
ресихала й не перезволожулась. Бажано 
щодня обприскувати. На дні горщика має 
бути товстий дренажний шар з дрібних ка-
менів або битої цегли. 

ВРІЕЗІЯ
У природних умовах 

зустрічається у вологих 
лісах Центральної і Пів-
денної Америки. При по-
ливі заповнюють не лише 
піддон, але й розетки лис-
тя. Взимку грунт зволо-
жують не частіше раз в 
тиждень. Аби не допусти-
ти перезволоження земляної поверхні, на 
дно укласти товстий шар дренажу. Врієзія 
не вимагає інтенсивного освітлення, але її 
потрібно розмістити в теплому приміщен-
ні. При правильному догляді з’являється 
довгий квітконіс із суцвіттям жовтого або 
червоного кольору. 

ГАРДЕНІЯ
Завдяки краси-

вим і ароматним 
квіткам завоюва-
ла особливу попу-
лярність серед кол-
лекціонерів XIX сто-
ліття. Заради однієї 
цієї рослини навіть 
будували оранжереї. Гарденія світлолюб-
на, але її бажано захищати від прямих со-
нячних променів. При нерегулярному по-
ливі скидає бутони. А от полив жорсткою 
водою може спричинити пожовтіння лист-
ків. Повітря в кімнаті має бути вологим, 
для цього біля рослини можна поставити 
ємність з водою. Не любить гарденія пере-
падів температур і протягів. 

ГІБІСКУС, 
АБО КИТАЙСЬКА 

РОЖА
Рід налічує 

близько 200 видів. 
У природі зустріча-
ється у вологих лі-
сах Китаю. Росте однаково  добре в заті-
неному місці та при яскравому світлі. Не 
любить переміщення з місця на місце. 
Поливати слід рясно, 2-3 рази в тиждень. 
Добре обприскувати щодня теплою во-
дою. Слід протирати листя, аби не скуп-
чувався пил. Протягів гібіскус не перено-
сить, не варто піддавати і різким коли-
ванням температур. 

ГОРТЕНЗІЯ
Назва роду – 

з грецької мови. 
У перекладі на 
українську зву-
чить як «сумує за 
водою». І справ-
ді, полив повинен 
бути рясним влітку, а от взимку – помір-
ним. Гортензії необхідне яскраве світло. 
Взимку прекрасно зростає при штучному 
освітленні. Влітку температура повітря 
має бути не менше 20°С. У зимові місяці 
гортензію містять в приміщенні з темпе-
ратурою 17-16°С. При вищій в період спо-
кою цвітіння може затриматися. На дні 
горщика обов’язково містять дренаж, що 
займає не менше 1/4 висоти.

ГУЗМАНІЯ 

Відомо близько 120 
видів цієї рослини. Може 
перебувати як в світлому 
приміщенні, так і в затем-
неному. Поливати слід до-
сить рясно. На піддон по-
кладіть шар моху, який 
регулярно зволожуйте. 
Влітку необхідно налива-
ти воду в розетку лист-

ків. На дні влаштовують дренаж з дрібно-
го гравію. 

ДИФФЕНБАХІЯ
Батьківщина цього ві-

чнозеленого чагарника 
- тропічні ліси Південної 
Америки, він широко по-
ширений в тропічній Аф-
риці. Не переносить заті-
нених місць і прямих сонячних променів. 
Поливають регулярно, але помірно. Періо-
дично обприскують  теплою водою. На дно 
горщика кладуть дренажний шар, бажа-
но – зі шматочків керамзиту. Рослина час-
то страждає від ураження кліщем, втрача-
ючи листя. Позбавитися шкідника можна, 
підвищивши вологість в приміщенні. 

ЄУХАРІС
Квітки цієї рослини 

дуже красиві, про що го-
ворить вже назва - у пе-
рекладі з грецького «єу-
харіс» означає «прекрас-
ний». Від прямих соняч-
них променів слід приті-
няти. У період активного росту поливають 
2-3 рази в тиждень, не допускаючи застою 
вологи. Необхідне регулярне обприскуван-
ня теплою водою. Щоб отримати квітучу 
рослину взимку, відразу після цвітіння по-
містіть у затінене місце і припиніть полив 
на 1,5 місяця. Потім горщик потрібно по-
ставити на південне вікно і почати зволо-
жувати грунт. 

КАЛАНХОЄ
Відомо безліч ви-

дів цієї рослини, яку 
називають кімнат-
ним лікарем, дере-
вом життя або кім-
натним женьшенем. 
Найбільші екземпля-
ри можуть досягати 2 м і більше. Каланхоє 
- світлолюбна рослина, тому його розміщу-
ють в добре освітлених місцях, притіняючи 
лише в полуденні години. У період активно-
го зростання поливають рясно теплою во-
дою. У спеку рослину обприскують, стежа-
чи за тим, аби на мокре листя не попали со-
нячні промені. Восени полив поступово до-
водять до разу в тиждень, але земляний по-
крив не має пересихати. 

КАЛЛА
Б а т ь к і в щ и н о ю 

калли є Африка. При 
правильному догляді 
через 2 роки після по-
садки рослина зацві-
тає. Відбувається це 
звичайно в листопаді, 
цвітіння триває всю зиму. Яскраве соняч-
не світло для калли згубне. Поливати по-
трібно часто і рясно, не допускати протягів 
і різких перепадів температур. Період спо-
кою в рослини триває з початку травня до 
кінця серпня. В цей час листя жовтіє, і по-
лив скорочують до мінімуму. Пересаджува-
ти потрібно щороку, додаючи в грунт торф 
і перегній. 
КОЛЕУС (КОЛЬОРОВА 

КРОПИВА)
У природі можна зу-

стріти в тропічних ра-
йонах Африки і Азії. 
Любить світло, але слід 
уникати прямих соняч-
них променів. Поливати слід рясно в літні 
місяці, у спеку - обприскувати м’якою те-

плою водою, стежачи, щоб на мокре лис-
тя не потрапляли сонячні промені. Взимку 
полив дещо скоротити, не допускаючи пе-
ресихания. 

КРОТОН
Батьківщиною росли-

ни є Південно-східна Азія. 
Кротону необхідне яскра-
ве розсіяне освітлення, 
прямі сонячні промені 
згубні для листя. Грунт 
постійно має бути злегка 
вологим, але не мокрим. У спеку обприску-
ють теплою водою. Листя необхідно регу-
лярно протирати вологою ганчіркою. Кро-
тон теплолюбивий, не переносить про-
тягів і різких коливань температур. Слід 
обов’язково розміщати на відстані від опа-
лювальних приладів. 

МОНСТЕРА
У природі росте в 

тропічних лісах Півден-
ної і Центральної Аме-
рики. Любить неяскра-
ве освітлення, мож-
на вирощувати навіть 
в тіні. Поливати часто 
і рясно весь рік, добре 
обприскувати теплою водою і протирати 
вологою губкою. Температура у приміщен-
ні повинна бути досить високою. Повітря-
не коріння, що утворилося, не можна обрі-
зати. Коли коріння подовжиться, його слід 
укоренити в грунт або опустити в посуди-
ну з водою, поставивши її поруч. 

ОРХІДЕЯ
За легендою, 

якось богиння ко-
хання Венера загу-
била туфельку, яка 
перетворилася в чу-
дову квітку - орхі-
дею. У всі часи цій 
рослині приписува-
ли чарівні властивості, з її пелюсток і на-
сіння готували приворотне зілля. Коли 
перілд цвітіння орхідеї зкінчиться, зріж-
те квітконіс і пересадіть рослину в спеці-
альний субстрат. У горщику мають бути 
отвори для вентиляції, а на дні – дренаж. 
Не придавлюйте коріння орхідеї! Ця квіт-
ка – світлолюбна, але не терпить яскраво-
го сонця. Поливати слід кожні 2-3 дні вліт-
ку, взимку - 1-2 рази в тиждень. Субстрат 
має повністю просихати між поливами. 
Влаштовуйте час від часу «купання», зану-
рючи горщик у посудину з водою. Щоранку 
обприскуйте. Орхідеї потребують додатко-
вого «корму» - спеціальних добрив. При-
скорює цвітіння різкий перепад темпера-
тур, поштовхом до розквіту може стати і 
скорочення поливу.

ПЕЛАРГОНІЯ 
(ГЕРАНЬ)

У народі її нази-
вають журавлиним 
носом, тому що на-
сіння розміщене в 
стручках завдовж-
ки 6-7 см, дуже схо-
жих на дзьоб цієї птиці. Рослина світло-
любна. Поливати потрібно рясно, та вода 
не має застоюватися. В осінньо-зимовий 
період полив поступово скорочують. Не 
варто обприскувати рослину, а також про-
тирати – при цьому ламаються маленькі 
волоски. Натомість, корисно час від часу 
споліскувати росли-
ну під душем. 

ПІЛЕЯ
Через срібляс-

те покриття лис-
тя її інколи нази-
вають «артилерій-
ською квіткою» або 
«алюмінієвою рос-
линою». Досить не-
вибаглива. Поливати слід рясно 2-3 рази в 
тиждень. Взимку кількість води зменши-
ти, довівши полив до помірного. Яскраві 
сонячні промені залишають на листі опіки. 
Пілея боїться перепадів температур, тому 
під час морозу заберіть її з з підвіконня. 
Рослина добре реагує на щоденне обпри-
скування, листя стає яскравішим. 

Далі буде.

У будь-яку пору року можна насолоджуватись острівцем вічної весни, варто лише 
створити його у своїй оселі. Це просто - за допомогою живих рослин. Навіть нудне і су-
мовите помешкання вони здатні перетворити у райський сад. Таке декорування нині 
популярне, як ніколи. Як доглядати за зеленими супутниками, аби вони довго тішили 
вас своєю неповторною красою? Про це – у добірці «Нашого ДНЯ».   

ЧАРУЮТЬ КВIТИ...
ХАЙ ВАС ЗАВЖДИ
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Українські анекдотиВідповіді - Яке ваше улюблене друкова-
не видання?

- Гроші.
* * *

Сім чудес соціалізму:
1. В усіх було місце роботи.
2. Незважаючи на те, що в усіх 

було місце роботи, ніхто не пра-
цював.

3. Незважаючи на те, що ніхто 
не працював, план виконували на 
100 відсотків.

4. Незважаючи на те, що план 
виконували на 100 відсотків, у 
магазинах нічого не було.

5. Незважаючи на те, що в ма-
газинах нічого не було, в усіх у хо-
лодильниках усе було.

6. Незважаючи на те, що в 
усіх у холодильниках усе було, всі 

були незадоволені.
7. Незважаючи на те, що всі 

були незадоволені, усі голосува-
ли «за».

* * *
- Навіщо ти свою тещу на кур-

си водіння записав?
- Щоб потім на дверях кварти-

ри повісити знак: «В’їзд заборо-
нено».

* * *
Сидить на дереві ворона, три-

має в дзьобі сир. Біжить лисиця:
- Вороно, ти на вибори ідеш?
- Ні!
Сир випав. Ворона думає: 

«Якби я сказала «так», хіба щось 

змінилося б ?». 
* * *

Путін і Медведєв подарували 
Азарову «Мерседес», але без кер-
ма. Янович запитує: «А рулити 
як?» Йому відповіли: «Ти, осно-
вне, тисни на газ, а рулити буде-
мо ми». 

* * *
Український крутелик запи-

тує іншого:
- Як, ти не знаєш, хто такі Бах 

і Бетховен?
- Не знаю. Мабуть, не з наших. 

А хто це такі?
- Та це ті два чуваки, які музи-

ку для наших мобіл пишуть. 

* * *
Навіть на дорозі з односто-

роннім рухом я намагаюся диви-
тися в обидва боки, Україна все-
таки.

* * *
Даремно українцям показа-

ли скотч! Тепер в Україні на ньо-
му тримається все, що повинно 
бути прибите, прикручене і під-
вішене...

* * *
Зустрічаємось з хлопцем вже 

п’ять років. Не витримала, вчора 
в ресторані зробила йому про-
позицію. Стала на одне коліно, 
вручила коробочку з перснем, 
словом, все як годиться. Був у 
шоці, але одружитися погодив-
ся.

ГОРОСКОП
з 30 жовтня до 5 листопада
Овен
Зараз ви особливо продуктивнi в роботi й 

оригiнальнi у своїх рiшеннях. За допомогою друзiв 
зможете вирiшити питання, як ранiше видавалися 
надто складними.

Телець 
Наприкінці тижня не вдасться уникнути вико-

нання обов’язкiв, у якийсь момент вам здаватиметь-
ся, що це важкий тягар. Але невдовзi все змiниться, у 
життi буде мiсце i подвигам, i креативу, i святу.

Близнюки 
Не зупиняйтеся на половинi шляху, зараз ваша 

впертiсть стане у пригодi. Це сприятливий час для 
розвитку нових навичок, прояву своїх талантiв. У 
четвер варто утриматися вiд прийняття поспiшних 
рiшень.

Рак 
Сiмейнi сварки можуть зiпсувати настрiй. Але 

загалом ви схильнi перебiльшувати свої проблеми. 
Стримуйте емоцiї. Врештi–решт доля неодмiнно ви-
нагородить вас.

Лев 
Будьте готовi долати спокуси, уважнiше ставтеся 

до дрiбниць. Не поспiшайте розкривати карти перед 
незнайомими людьми. Вихiднi — чудовий час для 
здiйснення давнiх планiв.

Діва
Справи складуться вдалiше, нiж ви розраховува-

ли. Зараз усе пливе до ваших рук, з’являться потрiбнi 
люди та iнформацiя. Будьте активнi, не засиджуйте-
ся в тiнi. У вихiднi не забудьте про друзiв.

Терези 
Намагайтеся не суперечити начальству, навряд, чи 

ваша поведiнка йому сподобається. Цей перiод спри-
ятливий для рутинної роботи. Головне не лiнуватися, 
а результат не примусить себе чекати.

Скорпіон
Вам захочеться ризикнути, в чомусь поексперимен-

тувати. Тiльки смiливим пiдкорюються моря. У вихiднi 
саме час стати для близьких «золотою рибкою».

Стрілець 
Чудовий перiод для дiлових успiхiв. Не випускай-

те можливостi вiдвiдати корпоративний захiд або 
семiнар на професiйну тему. Ви обов’язково отрима-
єте потрiбну iнформацiю.

Козеріг 
Утримайтеся вiд кредитiв або боргових 

зобов’язань. Доля запропонує вам сюрпризи, деякi 
подiї розвиватимуться за новим сценарiєм. Це саме та 
ситуацiя, коли все, що вiдбувається, тiльки на краще.

Водолій 
Перша половина тижня сприятлива для 

вирiшення юридичних питань. Уникайте ризику й 
авантюр, iнакше ситуацiя повернеться неочiкуваним 
i не зовсiм приємним боком.

Риби 
Бiльше шансiв знайти, нiж втратити. Приємнi но-

вини i перемiни не за горами. Чудовий час для нових 
починань. Експериментуйте, вiдкривайте для себе 
цiкавi сторiнки життя.



– Мабуть, це була одна з 
моїх найкращих подорожей. 
Вдень ми веслували європей-
ськими слаломними канала-
ми. А вечорами, змішуючись 
з розмаїтими юрбами турис-
тів зі всіх куточків світу, гуля-
ли столицями старовинних 
королівств та імперій, вбрани-
ми у жовтіюче листя оксами-
тової осені, – розповідає учас-
ник сплаву Олександр Маль-
цев, який вирушив у мандрів-
ку з дружиною Ольгою.

Раніше він не раз сплав-
лявся українськими річками. 
Навесні за один день пройшов 
110 кілометрів по Дністру. За 
словами Сашка, на природ-
них водоймах є ризик напоро-
тися на колоду чи підводний 
камінь. Канали в цьому плані 
безпечніші, хоча швидка течія 
(до 20 кілометрів за годину!) 
і так звані бочки, які закручу-
ють легкий каяк у вир, не до-
зволяють ні на мить розсла-
битися.

–  Новачків відлякує вже 
сама вода, – каже мандрів-
ник. – Вона гуде – низько,  ба-
совито. Піна на поверхні, коло-
вороти... Насправді ж вода не 
така страшна, якщо знаєш, як 
вести себе в різних ситуаціях. 
Наприклад, у каякерів є таке 
поняття, як ескімоський пере-
ворот. Це коли течія перевер-
тає тебе в човні головою до-
низу, а ти одразу повертаєшся 
назад. Кажуть, що колись ескі-
моси, які навчалися цьому, ще 
й підіймали з дня камінь.

Тернополяни влаштували 
каяк-рейд каналами у Празі 
та Братиславі та в словацько-
му містечку Мікулаш Ліптов-
ський. Проблем з місцевою по-
ліцією у мандрівників не було. 
Хоч канали вважаються небез-
печними, ніхто не забороняв 
сплавлятися.

– Уявляю, скільки дозво-
лів потрібно було б зібрати в 
Україні, з її бюрократичною 

машиною, – зауважує Олек-
сандр. – У Європі з цим про-
стіше. Колись я мандрував ве-
лосипедом Польщею, і ще від-
тоді був налаштований: якщо 
ставитимусь до всіх добро-
зичливо, те ж отримаю у від-
повідь. Так і було. Правда, на 
кордоні між Чехією і Австрі-
єю наш бус зупинили правоо-
хоронці й почали прискіпли-
во оглядати. Почувши, що ми 
спортсмени, навіть попроси-
ли відкрити каструлі –  шука-
ли анаболіки.

Виявилося, що дорога, по 
якій їхали тернополяни, плат-
на. Вони ж цього не знали, тож 
довелося віддати 120 євро 

штрафу. Водночас,  як заува-
жує Сашко, якщо нічого не по-
рушуєш, то не варто остеріга-
тися, що матимеш справу з по-
ліцією.

Оскільки Європою ман-
дрівники подорожували влас-
ним транспортом, змогли від-
чути, що таке хороші дороги. 
Після українських шляхів зда-
валося, наче висадилися на ін-
шій планеті. 

– Не лише автобани, а й 
звичайні автошляхи між міс-
тами, провулки, вулиці у від-
мінному стані, – каже терно-
полянин. – Не переживаєш, що 
світлофор не працює. Дуже ба-
гато знаків, уночі їх добре ви-
дно, всі яскраві. Приїжджаєш в 
Україну, а тут не знаки – при-
мари...

Незабутні враження у 
спортсменів залишили сто-
лиці древніх європейських 
держав, у які заїжджали доро-
гою. Різнобарвна і святкова 
Прага з натовпами туристів 
– яких лише мов там не почу-
єш! Помпезний Відень, перше 
враження від якого – масш-

таб! Вимощені бруківкою 
древні площі, пам’ятники, те-
атри… Братислава – не така 
пафосна й вражаюча, але 
дуже затишна. 

– У Чехії зустрічали багато 
українців, які працюють там, – 
розповідає Олександр. – Якось 
у кіоску біля метро я хотів роз-
міняти гроші. Пояснював це 
англійською жінці за прилав-
ком, а у відповідь почув рід-
ною мовою: «Ну я зовсім ні-
чого не зрозуміла!». До речі, 
чеська мова – доволі незвич-
на. Наприклад, «черстве мля-
ко» – свіже молоко. А якщо чу-
єте «поліція ворує», то це озна-
чає, що міліція охороняє. 

Європою тернополяни 
мандрували 12 днів. Жили у 
хостелах, а кілька ночей в Сло-
ваччині навіть провели у на-
метах. Наступного року, каже 
Олександр, таку подорож пла-
нує повторити – вже на кана-
ли Відня.

–  У Тернополі активний 
відпочинок, на жаль, ще не 
дуже популярний, – зауважує 
він. –  А в тій же Чехії люди 
масово їздять на велосипе-
дах, роликах, скейтах. Рух – це 
здоров’я і гарний настрій, осо-
бливо якщо п’ять днів у тиж-
день працюєш в офісі. Повер-
таєшся після вікенду з чистою 
головою й неймовірними вра-
женнями.

Антоніна БРИК.
Фото Марії ПЕТРОЧКО. 
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Європу підкорювали
каякериЯк тернопільські 

На вузьких і прудких одномісних 
човнах – каяках народи Півночі 
колись переслідували морського 

звіра. Сьогодні це – знахідка для любителів 
екстремального відпочинку. Недавно 
п’ятеро тернополян повернулися з 
особливого сплаву на каяках, який 
влаштувала команда «TURE» на стрімких 

каналах річок Європи.

На човнику – вздовж Кримського узбережжя 
До кінця походу погода зіпсу-

валася, піднявся сильний вітер, 
хвилі... За час подорожі каяки 
кілька разів перевертало. Ряту-
ючись від негоди, туристи навіть 
перетнули закриту зону в Фо-
росі. Щоправда, прикордонни-
ки з розумінням поставилися до 
хлопців, телефонували й відсте-

жували їх рух по морю. Випадко-
во мандрівники заночували в са-
наторії Верховної Ради. Охоро-
нець впустив їх на територію за 
умови, що зранку відчалять. 

Щодня каякери готували на 
пальнику супи та навіть борщ. А 
унікальну мандрівку приурочили 
історії козацьких звитяг на морі. 

З героїчного походу на каяці по-
вернувся ще один тернополя-
нин – Олег Владимир. Держав-
ний службовець за професією 
і екстремал – за покликанням, 
він з товаришами-киянами 
підкорив на одномісних чов-
нах Чорне море! За 17 днів ман-
дрівники пройшли на каяках 
вздовж узбережжя Кримсько-
го півострова: від Керченської 
протоки до мису Тарханкут, за-
галом – 550 кілометрів! 

Бажаємо здоров’я, радості, 
добра,

Щоб життя було, як казка, 
Щоб була у серці ласка,
Щоб в цій казці були зорі,
Води тихі і прозорі. 
Щоб завжди були там квіти,
Щоб завжди було там літо,
Хай щастить тобі в дорозі
І на рідному порозі.
Нехай сонце встає, 

коли Ти прокидаєшся,
А пісня звучить, 

коли сумно Тобі, 
Нехай квіти цвітуть, 

коли Ти усміхаєшся,
А щастя супутником 

буде в житті!
З повагою і любов’ю 
хресна мама, дядько Вася, 
бабуся Марія, дідусь Віктор, 
Тарасик та Оленка.

Хай добрий ангел береже повік
Вогонь зорі, що долею зоветься,
Життя, неначе вишитий 

рушник, 
Багрянцем калиновим 

усміхнеться.
Хай і щастя, і сонця вітрила
Мчать твій човен до тієї мети, 
Де панує лиш радості сила,
Де збуваються мрії усі.
Хай Матінка Божа, 
           Цариця свята
Пошле Тобі многі 
           й щасливі літа! 

Наталя 
Кагало

У ці сонячні осінні  
дні відзначає  

свій День народження

 з Тернополя

З любов’ю - 
друзі.

1 листопада  
святкуватиме  
своє 16-річчя

Ромчик 
Довгалюк 

з Лановець.


