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12 вересня - хмарно з 
проясненням, без опадів, 
температура повітря вночі 
11-15, вдень 21-24 градуси 
тепла. Схід сонця - 6.48, за-
хід - 19.39.

13 вересня - хмарно з 
проясненням, без опадів, 
температура повітря вночі 
14-15, вдень 20-26 градусів 
тепла. Схід сонця - 6.49, за-
хід - 19.37. 

14 вересня - хмарно, без 

опадів, тем-
п е р а т у -
ра повітря 
вночі 15-16, вдень 22-25 гра-
дусів тепла. Схід сонця - 6.51, 
захід - 19.34. 

15 вересня - хмарно, 
можливий дощ, температура 
повітря вночі 15-16, вдень 
18-20 градусів тепла. Схід 
сонця - 6.52, захід - 19.32. 

16 вересня - хмарно з 
проясненням, без опадів, 

температура повітря вночі 
14-15, вдень 18-19 градусів 
тепла. Схід сонця - 6.54, за-
хід - 19.30. 

17 вересня - хмарно з 
проясненням, без опадів, 
температура повітря вночі 
13-14, вдень 18-19 градусів 
тепла. Схід сонця - 6.55, за-
хід - 19.28. 

18 вересня - ясно, без 
опадів, температура повітря 
вночі 11-14, вдень 21-22 гра-
дуси тепла. Схід сонця - 6.57, 
захід - 19.26.

Погода в Тернополі й області
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Життєві історії у “Сімейному гніздечку”

8  
стор. У ціну газети враховано вартість поштових послуг:  

прийом та доставку видання до передплатників

Передплата на газету «Наш ДЕНЬ» 
не закінчується ніколи!

3 міс. – 67 грн. 12 коп. 
Передплатити «Наш ДЕНЬ» можна у будь-якому  

поштовому відділенні або у листонош

індекс - 68710

У Борщові милувалися 
вишиванками 

і смакували борщем

Оригінальне фольклорно-
мистецьке дійство водинадцяте 
відбулося на Тернопільщині

Рекордний оберіг
Вишивана карта тернопільських  
майстринь здолала шлях у півекватора 13 стор.

4  
стор.

Літні канікули нардепів 
обійшлися українцям  
у 15 мільйонів гривень

На Тернопільщині  
з літаків розкидатимуть 

вакцину від сказу

9  
стор.

ЦиганкаЦиганкаЦиганкаЦиганкаЦиганкаЦиганка
10-11 стор.
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Учора Віце-прем’єр-
міністр України 
з гуманітарних 
питань В’ячеслав 
Кириленко відвідав 
Тернопільщину, щоб 
ознайомитися зі 
станом впровадження 
інклюзивної освіти в 
області, а також взяти 
участь у відкритті 
інклюзивно-ресурсного 
центру в Шумську.

 «На розвиток інклюзивної освіти 
цьогоріч держава виділила понад пів-
мільярда гривень. Ці кошти будуть 
спрямовані не лише на закупівлю різ-
ного типу обладнання та методичних 
речей, а й на доплату вчителям та вихо-

вателям, які допомагають розвиватися 
особливим діткам. Це велика ініціати-
ва дружини Президента України Мари-
ни Порошенко, яка ще з позаминулого 

року набирає все більше обертів, — на-
голосив В’ячеслав Кириленко під час 
відкриття ІРЦ у Шумську. — У цьому 
закладі надаватимуться необхідні кон-
сультації, тут застосовуватимуть пере-
дові методики для адаптації у соціум. У 
процесі навчання кожна дитина відчу-
ватиме себе максимально комфортно».

 Інклюзивно-ресурсні центри по 
всій Україні сьогодні відкриваються 
сотнями, наголосив В’ячеслав Кири-
ленко. У той же час створюються й 
спеціальні ресурсні центри підтримки 
інклюзивної освіти.

 «Робота в даному напрямку й нада-
лі перебуватиме на особливому контр-
олі у порядку денному не лише Кабі-
нету Міністрів України, Уряду, а й усіх 

представників місцевої влади», — під-
сумував Віце-прем’єр-міністр.

Шумський ІРЦ розміщений на базі 
Шумської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів №1 (опорний заклад). Тут 
надаватимуть освітні послуги дітям з 
особливими освітніми потребами ві-
ком від 2 до 18 років. Працюватимуть 
у центрі з дошкільнятами та дітьми 
шкільного віку. 

У свою чергу голова облдержадміні-
страції Степан Барна поінформував, що 
на сьогодні в області проживають понад 
13 тис. дітей з особливими потребами. 
«Кількість інклюзивних класів в освітніх 
закладах Тернопільщини щороку зрос-
тає. — зазначив очільник області. — З 
вищезазначених півмільярда гривень 
- 6 мільйонів гривень було спрямовано 
на Тернопільську область. Відтак кож-
на дитина з особливими потребами має 
можливість скористатися підтримкою 
для облаштування умов на суму майже 
24,5 тисячі гривень. Це унікальна мож-
ливість, надана нам державою, не зважа-
ючи на війну на Сході та певні економічні 
проблеми», - підкреслив Степан Барна. 

«Відкриття інклюзивно-ресурсних 
центрів повинні ініціювати й підтри-
мувати безпосередньо й голови гро-
мад, районних рад та міст обласного 
значення. На прикладі Шумського 
інклюзивного ресурсного центру ми 
продемонструємо, як необхідно пра-
цювати з особливими дітьми. До сло-
ва, на створення даного ІРЦ держава 
виділила 164 тисяч гривень. Решту — 
100 тисяч гривень — надала громада», 
— підсумував голова Тернопільської  
облдержадміністрації.

Уже традиційно 
День підприємця 
на Тернопільщині  

відзначається у 
форматі бізнес-
форуму. Це дає 
можливість 
оцінити діловий 
клімат, обговорити 
досягнення та 
проблеми, поділитися 
досвідом.  На 
цьогорічному форумі 
представники 
бізнесових кіл області, 
банківської системи 
та влади обговорили питання фінансово-
кредитної підтримки малого та середнього 
підприємництва у нашій області.

«В області діє програма підтримки малого і серед-
нього підприємництва, прийнята  Тернопільською 
обласною радою. ЇЇ метою є створення сприятливого 
клімату для ведення бізнесу та активізації підприєм-
ництва. Ключовим аспектом цієї програми є можли-
вість часткового відшкодування відсоткових ставок 
за кредитами банків для суб’єктів малого і середнього 
бізнесу. Тернопільщина першою в Україні розробила 
порядок такого відшкодування, і з обласного бюдже-
ту на ці потреби уже виділено 900 тисяч гривень, - на-
голосив голова обласної ради Віктор Овчарук. - Це є 
реальним і серйозним кроком  у напрямку підтрим-

ки  малого та середнього бізнесу нашого краю, його 
активного розвитку,  модернізації, оновлення та роз-
ширення виробництва... А це, у свою чергу, сприяти-
ме і створенню нових робочих місць, і наповненню 
місцевих бюджетів, у тому числі і в об’єднаних тери-
торіальних громадах.  Адже лише та громада буде 
спроможною, де є потужне економічне підґрунтя, яке 
здебільшого формує малий та середній бізнес».

 Віктор Овчарук подякував за співпрацю у питан-
ні кредитування бізнесу Тернопільщини Німецько-
українському фонду та банкам-партнерам.

Тернопільщина є першою в Україні областю, яка 
передбачила в бюджеті кошти на часткове відшкоду-
вання відсоткових ставок за кредитами банків для ма-
лого та середнього бізнесу.

В’ЯЧЕСЛАВ КИРИЛЕНКО: «На розвиток інклюзивної 
освіти України — понад півмільярда гривень» 

900 тисяч гривень
 виділили з обласного бюджету для часткового відшкодування 

відсоткових ставок за кредитами банків для бізнесу

Що робити тернополянам, 
коли банк, в якому отримували 

пенсію, припинив свою 
діяльність

Згідно зі статтею 47 Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», 
пенсія виплачується щомісяця у строк не пізніше 25 
числа місяця, за який виплачується пенсія, виключно в 
грошовій формі за зазначеним у заяві місцем фактично-
го проживання пенсіонера в межах України організація-
ми, що здійснюють виплату і доставку пенсій, або через 
установи банків у порядку, передбаченому Кабінетом 
Міністрів України.

Відповідно до пунктів 10 і 12 Порядку, проведення 
конкурсного відбору банків, через які здійснюється ви-
плата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати 
працівникам бюджетних установ, затвердженого по-
становою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 № 
1231, переможцями конкурсу визначаються претенден-
ти, які відповідають вимогам пунктів 3 і 7 цього Поряд-
ку. На підставі рішення (протокол) конкурсної комісії 
про визначення переможців конкурсу Пенсійний фонд 
України укладає з банками-переможцями відповідні до-
говори.

Зазначеними договорами встановлено підстави для 
дострокового розірвання договору, зокрема, на підста-
ві оприлюднення в установленому порядку рішення 
конкурсної комісії про припинення банком виконання 
функцій уповноваженого банку.

У такому випадку управління Пенсійного фонду при-
пиняє перерахування коштів на поточні рахунки пенсіо-
нерів, відкриті в такому банку, а до надходження заяви 
про виплату пенсії через установу іншого банку виплату 
пенсії буде переведено на поштове відділення за місцем 
проживання пенсіонера без подання заяви.

Людмила РАДКОВСЬКА, начальник відділу з 
питань призначення, перерахунку та виплати 

пенсій №1 у м.Тернополі ТО УПФУ 
Тернопільської області.
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Минулого тижня в Івано-
Франківську оголосили імена 
переможців із Тернопільської 
та Івано-Франківської облас-
тей. Сімнадцять селян, які пода-
ли найкращі бізнес-плани для 
створення власної справи, приї-
хали отримати грошові сертифі-
кати та розповісти про свої ідеї.

– Ціль проекту – започатку-
вання на селі малого бізнесу, 
щоб люди не залишали свої до-
мівки, не шукали кращої долі за 
кордоном, а втілювали свої ідеї 
і розвивали громади, – розповів 
під час нагородження радник 
голови правління МХП Дмитро 
Камбулов.

Конкурс «Село: Кроки до 
розвитку» починали у 2016 році 
в Черкаській області з 10 гран-
тів по 40 тисяч гривень. Тепер 
він охопив уже 5 областей. За-
гальний бюджет цьогорічно-
го конкурсу – понад 4 мільйо-
ни гривень. Загалом конкурсан-
ти отримали 83 гранти по 50 ти-
сяч кожен.

Такі ініціативи відобража-
ють політику холдингу як пред-
ставника соціально відпові-
дального бізнесу. Серед його 
пріоритетів – інвестиції в гро-
мади, де представлена компа-
нія.

– Наша ідеологія полягає 
в тому, що великий бізнес має 
бути провідником та інвестором 
на тих територіях, де він пра-
цює, – каже Дмитро Камбулов. 
– Сьогодні в агрохолдинг вхо-
дить близько 30 підприємств, 
які розташовані в 14 областях 
України. Зокрема, і в Тернопіль-
ській та Івано-Франківській. 

Переможцями конкурсу ста-
ли ініціативні люди, які гото-
ві працювати вдома та залуча-
ти односельчан до активної ді-
яльності задля розвитку краю. 
Кожен із них під час отримання 
сертифіката розповідав про со-
ціальну складову свого проекту, 
і як його втілення допоможе по-
кращити життя людей.

З Тернопільської області 
гранти отримали семеро меш-
канців сіл з Бережанського, Зба-
разького та Монастириського 

районів. Тематика проектів, які 
здобули перемогу, вражала різ-
номанітністю. 

Василь Чайковський на 
отримані гроші придбає облад-
нання для зберігання сиру. Роз-
повідає, що для нього це – вели-
ка підтримка, оскільки лише за-
початковує власну справу.

– Вісім років я працював за 
кордоном, в Австрії, – каже він. 
– Поїхав туди після того, як за-
кінчив інститут. Спершу пра-
цював просто робочим на фер-
мі, де була обладнана і сировар-
ня. Пізніше домовився з власни-
ком, що пройду в них курси, і так 
навчився варити сир. Австрій-
ці їдять його на сніданок і дода-
ють до різних страв. Це твердий 
сир швейцарської якості, такого 
в нас нема. Для нього потрібне 

чисте непастеризоване молоко, 
фермент і закваска. Так виникла 
ідея почати щось подібне вдома. 
Я вже почав будівництво цеху 
для переробки молока. Три роки 
варив сир для австрійців, а те-
пер почну справу в рідному селі. 

Ще один переможець – Олек-
сій Вовк із Божикова Бережан-
ського району – виграв грант 
для облаштування міні-готелю, 
у якому зможуть жити діти зі 

Сходу. Він працює вчителем у 
місцевій школі й теж мріяв роз-
почати власну справу. 

– Кожного року, коли до нас 
приїжджають діти з Донецької 
чи Луганської областей, вини-
кає питання, де всіх поселити. 
Телефонують і до вчителів, щоб 
взяли до себе дитину на Різдво, 
аби дітлахи відчули атмосферу 
свята. Так у мене з’явилася ідея 
створити міні-готель в Божи-
кові, де гості безкоштовно змо-
жуть оселилися на час свят. Там 
у мене є хата, у якій я не живу. 
Гроші витрачу на завершення 
ремонту. Свою садибу я назвав 
«Вовче лігво». Назва надихала 
мене і на ідеї з ремонтом.

Грант на розвиток зеленого 
туризму отримав і Дмитро Кури-
ляк із Коропця. Володимир Бой-
ко з Комарівки Монастирисько-
го району грантові кошти витра-
тить на заготівлю сільськогос-
подарської продукції, Андрій Пі-
цань із Бережанського району 
– на організацію переробки зер-

нових культур. Двоє інших пере-
можців – сільський обслугову-
ючий кооператив «Волошковий 
край» і фермерське господарство 
«Костюк». Перші спрямують їх 
для обладнання, щоб вирощува-
ти малину. А кооператив планує 
розвивати тваринництво.

Усі переможці з натхненням 
розповідали про власну справу. 
Вони готові ділитися досвідом, 
розвиватися, створювати робо-
чі місця й сплачувати податки у 
себе вдома. Партнер проекту, ке-
рівник громадської організації 
«Громадський центр» «Еталон» 
Леся Аронець під час спілкуван-
ня з журналістами зазначила, що 
рушійною силою в нашому сіль-
ському господарстві є аж ніяк 
не іноземні інвестиції. Імпульс 
до розвитку надають люди, які 
прагнуть створити власну спра-
ву там, де вони живуть.

– Зараз у нас є багато сіл, де 
стоять пусткою двоповерхові 
будинки, бо люди працюють за 
кордоном, – каже вона. – Можна 
і тут працювати. Ми тішимося, 
що є люди, які не побоялися взя-
ти участь у конкурсі. Найчасті-
ше таким ентузіастам не виста-
чає малого – вміння написати 
бізнес-план і знайти кошти, які 
стануть стартовим капіталом. 

Саме такі можливості забез-
печує конкурс «Село: Кроки до 
розвитку». Компанія не планує 
зупинятися і наступного року 
продовжуватиме залучати меш-
канців сіл до розвитку своїх гро-
мад. Можливо, з часом такі ініці-
ативи підтримають й інші вели-
кі підприємства.

Антоніна БРИК.

«Три роки варив сир для австрійців, 
а тепер почну справу  
в рідному селі»

Уже третій рік поспіль конкурс для розвитку 
мікропідприємництва в селах ініціює і фінансує 
один з найбільших агрохолдингів України – 

компанія МХП. Власний бізнес не тільки допомагає 
заробляти, а й надихає селян на роботу на рідній 
землі.

«Три роки варив сир для австрійців, 
а тепер почну справу 
в рідному селі»
а тепер почну справу 
в рідному селі»
а тепер почну справу 

Василь Чайковський із села Урмань Бережанського 
району став одним із переможців конкурсу «Село: 
Кроки до розвитку». Тепер він, як і ще шість призерів 
з Тернопільської області, зможе втілити свою мрію – 
розвивати власну справу вдома. На втілення ідей вони 
отримали гранти на суму 50 тисяч гривень!
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Ольга ЧОРНА.

Для кого в Україні 
проводять 

«реформи»? 
Олександр Соловйов 20 ро-

ків віддав роботі в правоохо-
ронних органах. Але вирішив 
залишити службу за власним 
бажанням, коли відчув, що 
люди, які прийшли до влади, 
замість відновлення країни, 
заганяють її у ще більшу прір-
ву. 

– Варто лише подивитися 
на ті реформи, які відбува-
ються. Провели реформу си-
лових структур, - а на вулицю 
страшно виходити! А реформа 
медицини? Якісне лікування 
залишається малодоступним 
для переважної більшості 
українців. Держава залишає 
простих громадян наодинці 
зі страшними недугами. Але я 
переконаний: лікування пев-
них важких захворювань має 
бути безкоштовним, – заува-
жив Олександр Соловйов. 

Не надто «відзначилися» 
реформатори і в системі осві-
ти. Адже мало задекларувати 
зміни, потрібно, щоб вони були 
ефективними. Аби, закінчив-
ши школи чи вищі навчальні 
заклади, молодь могла реалі-

зувати себе у рідній країні, а не 
виїжджала за кордон. 

– Можу навести приклад із 
власного життя. Моя мама пра-
цювала педагогом в інтернаті, 
і я, як дитина викладача, там 
навчався. Тому знаю про це зі 
свого досвіду. Раніше діти ви-
ходили з інтернатів і вже мали 
якийсь фах. Зараз цього немає. 
Вони не отримують професії і 
не знають, як їм влаштуватися 
в житті. Фактично залишають-
ся просто на вулиці: без житла, 
без роботи, без майбутнього…  
«Патріотизм – у добрі»

- У нас сьогодні багато хто 
експлуатує тему патріотиз-
му. Але часто існування так 
званих «патріотичних» угру-
пувань, які досить агресивно 
діють в країні, спрямоване 
на перешкоджання тим опо-
зиційним до влади партіям і 
організаціям, які не бояться 
висловлювати свою позицію. 
Представники «РОЗУМНОЇ 
СИЛИ» неодноразово вже ста-
вали жертвами нападів таких 

псевдопатріотів. Але їх не так 
багато, як здається. Гірше те, 
що більшість населення їх бо-
їться, - наголосив Олександр 
Соловйов.

– Тільки люди можуть змі-
нити ситуацію. Проте сьогодні 
чимало людей залякані. Але 
настане момент і народ скаже 
своє слово, – зазначив лідер 
«РОЗУМНОЇ СИЛИ». 

Утім, на його переконання, 
треба розуміти, що справжній 
патріотизм – це не гучні слова 
чи агресивні заяви, а реальні 
справи.

– У нас працює благодій-
ний фонд «РОЗУМНА СИЛА», 
який проводить численні захо-
ди для дітей-сиріт, переселен-
ців, малозабезпечених. І коли 
ми влаштовуємо для них дій-
ства, вручаємо подарунки, ба-
чимо їхні усмішки, відчуваємо 
щиру вдячність, то стає зрозу-
міло, що це набагато важливі-
ше за «патріотичні» декларації. 
Патріотизм – у добрі, – упевне-
ний Олександр Соловйов. 

Подолаємо систему – 
відродимо економіку

Чому держава бідна? Куди 
пропадають гроші? Якщо по-
дивитися на дії чиновників, то 
вони «ведуть» активну бороть-
бу з корупцією, контрабандою, 
розкраданням державного 
майна. Гучно затримують і ти-
хенько відпускають корупціо-
нерів. Ця тема була доволі ціка-
вою для журналістів. 

Лідер «РОЗУМНОЇ СИЛИ» 
зауважив, що головний крок до 
подолання згаданих негатив-
них явищ – боротьба не стіль-
ки з корупціонерами, скільки з 
тією системою, яка робить такі 
схеми і кроки можливими. 

Наприклад, актуальна для 
Рівненщини проблема неза-
конного видобутку бурштину 
виникла, зокрема, й через те, 
що надра не належать державі. 
І на всіх цих «оборудках» заро-
бляє місцева влада.  

– Треба боротися з «вогни-
щами» корупції. Те, що в нас офі-
ційно вважається незаконним, 

чудово існує, але за іншими, 
нелегальними схемами. Чому 
є проблема контрабанди? Бо в 
нашій країні непосильне подат-
кове навантаження на малий 
і середній бізнес. Наша партія 
переконана, що потрібно сти-
мулювати ділову активність, 
давати пільги інвесторам, які 
створюватимуть робочі місця 
у так званих «депресивних» ре-
гіонах, знижувати податки для 
малого й середнього бізнесу і 
переглядати механізм форму-
вання ПДВ, – зауважив Олек-
сандр Соловйов. 

Але для того, щоб відродити 
економіку країни, в першу чер-
гу, потрібно, аби настав мир. А 
цього, переконаний політик, 
можна досягнути тільки шля-
хом переговорів, які б були ко-
рисні для України. 

-  Треба залучати всіх, від 
дипломатів – до волонтерів 
і домовлятися хоч з дідьком. 
Іншого шляху немає, – сказав 
Олександр Соловйов. 

Олеся КЕРНИЧНА.

Олександр СОЛОВЙОВ: «Побороти 
корупцію і закінчити війну: чому 
це непосильно нинішній владі? 

Партія «РОЗУМНА СИЛА» ще молода. Однак уже заявила про себе. За час існування політична сила зареєструвала майже шіст-
сот своїх осередків. Щоправда, зробити це було досить нелегко. Відчувався спротив різноманітних владних структур. Проте, пар-
тія уже має кілька десятків у новостворених ОТГ. Крім того, «РОЗУМНА СИЛА» активно займається благодійністю, впроваджує 
різноманітні проекти для дітей та молоді.

Створення політичної партії «РОЗУМНА СИЛА» для її лідера Олександра Соловйова два роки тому стало справою життя. Він 
запевняє: щасливий, що живе в Україні, і не збирається звідси виїжджати. Але не відчуває себе вільною людиною. Бо людям жити в 
країні – небезпечно, працювати – ніде, лікуватися – надто дорого, і цей список можна продовжувати. 

– Я можу сказати, що партія зараз – це моє життя. Бо за ці два роки я зустрівся з сотнями людей, я побачив ті проблеми, які їх 
турбують, і я знаю, що можу створити сильну команду молодих професіоналів, які ці проблеми зможуть вирішити, – каже Олек-
сандр Соловйов. 

Про своє бачення розвитку молодої політичної сили та стратегію змін в країні він розповів редакторам регіональних ЗМІ під час 
медіа-клубу «На власний погляд», що відбувся в Києві. 

Щойно починається осінь, 
українці мають гризоту: 
знову підвищать ціну на 

газ? На теплу воду і опалення? 
На продукти? На ліки? Бо 
так повелося: осінні місяці 
приносять не лише похолодання, 
а й нові тарифи і ціни, від яких 
також мороз поза шкірою. Тим 
паче, долар «став на старт» ще 
влітку і не може спинитися. 
Експерти кажуть: може сягнути 
тридцяти гривень. А то й 
більше… 

Українці, які наповнюють своїми 
податками бюджет, вже починають ра-
хувати майбутні витрати, які нахабно 
спустошуватимуть гаманці. А от «слугам 
народу» турбуватися нічого. У них - ста-
більність і процвітання. Держава дбає.     

Приміром, народні депутати отрима-
ли майже 15 мільйонів відпускних. Про 
це йдеться у відповіді апарату Верховної 
Ради на запит «Українських новин». 

Зокрема, спікер парламенту Андрій 
Парубій отримав 13,8 тисяч гривень від-
пускних. Його перший заступник Ірина 
Геращенко - 27,4 тисячі. Серед усіх депу-
татів найбільше відпускних нарахували 
депутату від групи «Воля народу» Ми-
хайлові Поплавському - 50,6 тисяч. 

У середньому кожен із нардепів 
отримав по 35-40 тисяч гривень в якості 
оплати щорічної відпустки. 

Дорого народу обійшлися літні ка-
нікули його «слуг». І це, незважаючи на 
те, що політичні експерти наголошують: 
гіршої Верховної Ради у нас вже не буде. 
Ага, так щоразу кажуть. А коли доходить 
до справи… 

Зараз, наприклад, головне завдання 
парламенту - прийняти нове виборче за-
конодавство. І слід це зробити цієї осені 
- за рік до виборів і до того, коли розпо-
чнеться найгарячіша пора президент-
ських перегонів. Йдеться про проведен-
ня наступних парламентських виборів 
за відкритими списками. При пропо-
рційній системі з відкритими списками 
мажоритарки немає. Отже, купувати 
голоси виборців значно важче. Бо, влас-
не, підкуп ефективно працює в малих 
округах, і мажоритарка - яскравий по-
казник як це здійснюється і наскільки 
ефективним є результат. Політексперти 
констатують: за останні роки зустрічали 
округи, які були суцільно скуплені.   

Але, навряд, чи нинішні нардепи 
проголосують за нове виборче законо-
давство. Можливо, внесуть деякі зміни. 
Збереження чинної системи виборів ви-
магають мажоритарники та регіональні 

еліти. Бо система вже випробувана і дає 
прогнозований результат. 

Існує ще один момент, точніше, про-
блема нашого суспільства. Відкриті 
списки - це конкуренція між яскравими 
особистостями, лідерами, кандидатами. 
Де ті особистості? Нові обличчя? Лідери 
нації? 

Тому більшість учасників опиту-
вання політичних експертів, соціологів 
та журналістів, проведеного Фондом 
«Демократичні ініціативи» імені Ілька 
Кучеріва, вважають: президентські ви-
бори-2019 будуть відрізнятися від усіх 
попередніх відсутністю чітких лідерів і, 
як наслідок, високою конкурентністю. 

Крім того, на цих виборах буде над-
високий рівень популізму та потужні 
спроби Росії вплинути як на перебіг ви-
борів, так і на їх результати. А ще слід 
очікувати великої кількість компрома-
ту. І багато бруду. Це стосується також і 
майбутніх парламентських виборів. 

Кандидати, аби сподобатися вибор-
цям, активно використовуватимуть тему 
війни, бідності українців, заробітчанства, 
тарифів, цін на продукти та інше. Уже цим 
спекулюють. Особливо «весело» слухати 
такі речі з уст тих народних обранців, які 
протирають штани в Раді по кілька каден-
цій. Зрештою, одна каденція також чогось 

вартує. Якщо не зуміли навести лад в краї-
ні за ці роки, прийняти нормальні закони, 
виконати дані виборцям обіцянки, то чи 
мають моральне право знову боротися за 
депутатські мандати? Зате «показником» 
діяльності деяких нардепів є «зароблені» 
на державній роботі мільйони, скуплена 
нерухомість, виведені в офшори гроші, 
придбані за кордоном вілли… Один лише 
приклад. У власності родини депутата з 
президентської фракції Богдана Дубневи-
ча - 12 житлових будинків, 52 квартири, 
337 земельних ділянок, 2 мільйони 200 
тисяч доларів готівкою і ще багато-багато 
іншого добра. Плюс - депутатські відпус-
кні. НАБУ, до речі, розслідує кримінальне 
провадження про ймовірне незаконне 
збагачення згаданого нардепа. Хтось ві-
рить, що в Україні можна чесно заробити 
такі статки?

А скільки разів громади відстоювали 
парки, сквери, маленькі клаптики землі 
у містах, на які забудовники «поклали 
очі», а місцева влада очі закрила? Чи ба-
чили люди допомогу від 
нардепів? Так само, як і 
від обранців, які ходять 
мимо тих парків і скверів.  

Літні канікули нардепів обійшлися українцям у 15 мільйонів гривень
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У кожної сім’ї нашого регіону є 
близькі або друзі, які виїхали 
на заробітки за кордон. 

З певною періодичністю вони 
відвідують Україну, свої родини 
та рідну домівку. І з кожним 
приїздом відмічають погіршення 
соціального рівня. 

Останніми днями довелося спілкува-
тись зі своїм шкільним товаришем, який 
отримав грін-карту більше десяти років 
тому. Cкептично посміхаючись, він як точ-
ку відліку наводить у приклад курс дола-
ра: коли виїжджав, був по 5 гривень, а ста-
ном на сьогодні – 28 гривень 20 копійок. І 
це не межа…

Ділячись враженнями, він підкреслює, 
що проблеми є скрізь, але вони не зали-
шаться без уваги, якщо потрапляють у 
поле зору журналістів. США продемонстру-
вали, що в них потужні незалежні засоби 
масової інформації, яким довіряють прості 
американці, призначені не для виспівуван-
ня дифірамбів «тим, хто при владі», а для 
прискіпливого відстежування кожного 
їхнього кроку і негайної реакції, коли цей 
крок суперечить нормам закону чи моралі 
(ми важко, поволі, але осягаємо це). 

Переглядаючи місцеву пресу, мій то-
вариш із посмішкою розглядає, як чинов-
ники різних рівнів вітають один одного 
зі святами та ювілеями, бравуючи, хто із 

них успішніший. 
Як можуть висвітлювати проблеми ті, 

кому належать телевізійні канали та пері-
одичні видання? Звісно, у вигідному для 
себе ракурсі. 

Слово «покращення» у більшості 
українців вже замість приємних споді-
вань викликає лише розчарування, злість 
і неприємне відчуття, що їх серйозно об-
дурили. А як може бути інакше, якщо за 
якихось 4 роки країна разом з народом за-
грузли у тривалому збройному конфлік-
ті, боргах, економічній і соціальній кризі. 
Замість стабільності та доступного рівня 
цін отримали високий рівень інфляції, 
кратне підвищення цін на товари й послу-
ги протягом кількох років. Замість поліп-
шення якості послуг ЖКГ – багаторазове 
підвищення тарифів. Замість розвитку 
національної економіки в цілому – краї-
на отримала лише збільшення зовнішніх 
боргів, скорочення ВВП, відтік іноземного 
капіталу і скорочення обсягів експорту. 
Ввозять більше, ніж експортують. При 
цьому не контролюється вивіз стратегіч-
но важливої сировини з держави – зерна, 
деревини…

Почали зростати борги із зарплати, 
найбільше заборгованість зросла в освіті 
– на 144,4 відсотка (до 10,593 мільйонів 
гривень). 

Чому відбувається збільшення зарп-

латного боргу? Та тому, що економіка 
України не розвивається, а деградує: вона 
просто не була готова до такого суттєвого 
підвищення мінімальної зарплати, на яке 
пішов уряд у 2016 році. 

Згадаймо, що 6 грудня 2016 року Вер-
ховна Рада прийняла неоднозначний за-
конопроект №5130, який був необхідний 
для  затвердження державного бюджету 
на 2017 рік і яким було передбачено од-
разу дворазове підвищення мінімальної 
зарплати в Україні – до 3200 гривень. 

Тоді багато економістів попереджали, 
що таке різке підвищення мінімалки не 
може відбуватися безпідставно – без від-
повідного економічного зростання наці-
ональної економіки. Інакше це призведе 
лише до підвищення темпів інфляції, від-
ходу в тінь підприємців і накопичення за-
боргованості із зарплати. Але ніхто на це 
не звернув увагу, бо Кабінет міністрів, як і 
депутатів, цікавили миттєві політичні ди-
віденди і хоч якесь поліпшення для звіту 
про «великі досягнення» перед народом 
України.

Крім заборгованості із виплатою зарп-
лати, українці недавно зіткнулися ще із 

затримкою виплати пенсій. Це сталося в 
липні – вперше за тривалий період часу! 

Причина проста: у липні просто не 
було достатньо грошей для покриття де-
фіциту Пенсійного фонду з бюджету че-
рез те, що держава виплатила близько 9 
мільярдів за зовнішніми та внутрішніми 
боргами.

У такому хаосі важко розібратися не 
те що молоді, але й людям із певним про-
фесійним досвідом. А у питаннях церкви 
та релігії, які сьогодні чи не найактивніше 
обговорюють, це значно складніше. 

Єдине, що мені хотілося б відзначити, 
- це те, що 20 лютого 2011 року екс-глава 
Української греко-католицької церкви 
блаженніший патріарх Любомир Гузар у 
своїй статті запропонував об’єднати всі 
українські церкви в єдину Київську церкву. 

Цю ініціативу підхопила нині діюча 
влада і використовує питання релігії для 
власного піару, адже ця «релігійна тема» 
може стати тією самою рятівною соло-
минкою перед виборами.

У статті 35 Конституції є фраза: «Жод-
на релігія не може бути визнана держа-
вою як обов’язкова». 

Українці стомилися в очікуванні на 
«покращення». Від перших осіб держави 
сподіваються кардинальних дій, які бу-
дуть спрямовані на зростання економіки 
держави, для виходу з кризи.

Віктор ЗАБІГАЙЛО, голова Тернопільської політичної партії «Основа»:

«Хаос і беззаконня потрібно 
зупинити» або «Великі 
досягненння влади» 
перед народом України

Перша осіння 
соціологія 
демонструє, що 

Тимошенко – єдиний 
політичний лідер, який 
з користю провів літо. За 
результатами дослідження 
Фонду Демократичні 
Ініціативи, завдяки плідній 
роботі влітку, рейтинг 
Тимошенко зріс з 13,3% у 
травні до  17,8% у серпні. 

Сьогодні Юлія Тимошенко 
понад удвічі випереджає свого 
найближчого конкурента та має 
серйозний потенціал для зрос-
тання. Далі йдуть Анатолій  Гри-
ценко – 8,4%, Петро Порошенко 
– 7,9%, Вадим Рабінович  – 6,7%, 
Юрій  Бойко – 6,4%, Володимир 
Зеленський – 6,1%,  Олег  Ляш-
ко – 5,8%, Святослав Вакарчук – 
5,6%. Істотно менший відсоток 
отримав вибір  «інший канди-
дат» – із 9,7% у травні до 3,7% у 
серпні. Окремо зазначу, що Тим-
ошенко — єдиний кандидат у 
президенти, що має рівномірну 
підтримку в усіх регіонах. Поро-
шенко та Гриценко більшою мі-
рою підтримують на Заході та в 
Центрі, а Бойко та Рабіновіча на 
Сході та Півдні.

Переважна більшість укра-
їнців вважають особисті якості 
політика головним чинником 
для прийняття рішення, чи під-
тримувати його на виборах. На 
відміну від інших політиків, 
які або не пропонують зрозумі-
лих покрокових планів виходу 
з кризи, або взагалі показали 
розбіжність між словами та ді-
ями, Тимошенко протягом бага-
торічної політичної діяльності 
проводить послідовну боротьбу 
з олігархами. Це є однією з при-
чин, чому громадяни обирають 
саме Тимошенко.

Презентовані Юлією Тим-
ошенко на День Незалежності 
концепції нової конституції та 
суспільного договору сприй-
маються, як дійсний механізм 
повернення влади громадянам. 
Зрозумілі механізми проведен-

ня референдуму за народною 
ініціативою, прозора можли-
вість відкликання депутатів та 
звільнення корумпованих чи-
новників, тотальний контроль 
за доброчесністю суддів – це 
саме ті ініціативи Тимошенко, 
на які очікує держава та котрих 
вимагають люди.

 Вибори президента 2019 
року сприймаються українця-
ми як головний іспит, результа-
том якого буде або відродження 
України, її економічного, куль-
турного та соціального розвитку, 
або ж подальше поглиблення 
кризи. Саме тому 70% громадян 
ствердно відповідають на пи-
тання: «Чи будете ви голосувати 
на виборах президента?». Гро-
мадяни переконані, що сьогодні 
не можна допустити чергового 
експерименту над країною. Си-
туація кризова і державі потрі-
бен управлінець зі зрозумілим 
минулим, котрий вже у день 
інавгурації буде вміло управля-
ти важелями державної машини, 
аби вивести державу із піке та 
повернути владу людям.

Сергій БИКОВ,
голова аналітичного 

центру ІНПОЛІТ.

Українці об’єднуються навколо
 Тимошенко – свіжа соціологія

Набір слухачів на на-
вчальну програму триває до 
20 вересня. 

Підготовку слухачів 
здійснюватимуть на базі 
Навчально-наукового інсти-
туту інноваційних освітніх 
технологій ТНЕУ. Для зруч-
ності заняття відбувати-
муться двічі на тиждень, у 
вечірній час, із 18.00 до 20.00. 
Групи формуватимуться по 
10 осіб.

Підсумком курсів ста-
не складання бізнес-плану 
для започаткування власної 
справи.

Після завершен-
ня навчання учас-
ники проекту отри-
мають свідоцтва 
про підвищення 
кваліфікації дер-
жавного зразка.

 Усіх охочі можуть 
надіслати до 18 ве-
ресня на електронну 
адресу координато-

ра програми - заступника ди-
ректора Навчально-наукового 
інституту інноваційних освіт-
ніх технологій Олександра 
Квасовського – o.kvasovskyi@
gmail.com таку інформацію: 
прізвище, ім’я, по-батькові; 
е-mail; номер мобільного теле-
фону.

За додатковою інфор-
мацією можна звертатися 
за адресою: м. Тернопіль, 
вул. Львівська, 11а, (11 кор-
пус, каб. 11204). Тел. роб.: 
(0352) 47-58-51, тел. моб.: 
(097) 446-28-65.

Кожен охочий зможе навчитися
 складати бізнес-плани для 

започаткування власної справи 

ТНЕУ запрошує учасників АТО
на безкоштовні курси
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Відносини між бізнесом та 
владою, трудову міграцію, 
необхідність підтримки 

вітчизняного виробника, підготовку 
кваліфікованих працівників та 
багато інших актуальних для бізнесу 
питань обговорювали під час зустрічі 
у Тернопільському національному 
економічному університеті  експерти 
та голова Ради Федерації роботодавців 
України Дмитро Олійник з Організацією 
роботодавців Тернопільської області 
під керівництвом Олега Караванського. 
До спілкування долучилися підприємці, 
представники керівництва області та 
соціальні партнери. 

- Такі зустрічі дуже важливі для усіх нас, 
- каже голова організації роботодавців Терно-
пільської області, керівник «Тернопільгазу» 
Олег Караванський. –  Адже це обмін думками, 
досвідом, ідеями. Сьогодні тут зібралися люди, 
які створюють робочі місця й розвивають еко-
номіку нашої країни. Щодня на практиці ми 
зіштовхуємося з проблеми, які потребують не-
гайного вирішення, тож отримали чудову на-
году обговорити їх та знайти можливості для 
вирішення. Усі ми хвилюємося про те, якою буде 
наша держава завтра, що ми можемо вдіяти, аби 
зробити її майбутнє кращим. Якщо ми будемо 
спільно боротися за кожну позитивну зміну, бу-
демо разом відстоювати наші інтереси, то спіль-
ними зусиллями зможемо досягнути успіху. 
Життя – це вічна боротьба. Дуже важливо зна-
йти однодумців. Нам це вдалося. 

Під час зустрічі презентували проект Мані-
фесту роботодавців України. Представляючи до-
кумент, голова Ради ФРУ Дмитро Олійник зазна-
чив, що українські підприємці розуміють - ніхто 
не вирішіть їхні проблеми, якщо вони цього не 
зроблять власноруч. Адже український політи-
кум поки що «успішно» доводить, що, приходячи 
до влади, перш за все, опікується власними ін-
тересами. Українські ж роботодавці усвідомлю-

ють свою відповідальність за майбутнє країни 
та той факт, що змінити ситуацію можна лише 
шляхом реалізації програми прискореного еко-
номічного розвитку. Але зробити це можна тіль-
ки за умов об’єднання зусиль бізнесу, влади та 
громадськості.

- Підприємницька спільнота має не лише 
сама працювати для розвитку України, а й ци-
вілізованим шляхом впливати на політиків та 
державу, як це роблять в усьому світі, спонукаю-
чи їх до дій на благо наших з вами підприємств 
та працівників, - зазначив Дмитро Олійник.

Йшлося під час зустрічі і про важливість під-
готовки якісних кадрів, сучасних працівників, 
які йтимуть в ногу з часом та впроваджувати-
муть інновації. 

- Мені надзвичайно приємно, що сьогодні ма-
ють нагоду обмінятися думками представники 
влади, бізнесу та громадськості, - зазначив рек-
тор ТНЕУ, професор Андрій Крисоватий. - Такий 
діалог в умовах сьогодення є дуже важливим. 
Хочу зауважити, чим саме університет може 
бути корисним для роботодавців. Навчаючи 
студентів, ми надаємо якісну фахову підготовку, 
а також сприяємо розвитку наукової діяльнос-
ті, акцентуємо увагу на практичному зв’язку з 
реальним сектором бізнесу, враховуємо реаль-
ність четвертої промислової революції. Вагоме 
місце у підготовці молоді посідає знання інозем-
них мов, комунікативні навики і, звісно, патріо-
тизм і любов до рідної землі. Переконаний, що 
такий спеціаліст обов’язково буде конкурентоз-
датним на ринку праці й відповідатиме вимогам 
роботодавців.

Федерація роботодавців України нагородила 
почесним знаком «За заслуги» голову організа-
ції роботодавців Тернопільської області Олега 
Караванського, генерального 
диретора ТОВ «Тернопільбуд» 
Василя Лила та директора ТОВ 
«Україна» Олега Крижовачука. 

Олег КАРАВАНСЬКИЙ: «Якщо ми будемо 
спільно відстоювати наші інтереси,

 то обов’язково зможемо досягти мети»
Відбулася зустріч Федерації роботодавців 

України з підприємцями Тернопільщини

Тренд 1. Життя у центрі
Особливістю центральної 

частини міста є культурно-
розважальний, освітній та 
комерційний потенціал. Тут 
зосереджені основні активи і по-
тужності, які впливають на роз-
виток інших мікрорайонів. Мо-
лодь, активні та цілеспрямовані 
люди завжди прагнуть осели-
тися в центрі чи поблизу. У най-
ближчому майбутньому в Івано-
Франківську продовжуватимуть 
зводитись грандіозні проекти 
будівництва зі смарт-житлом, 
ексклюзивними пентхаусами і 
квартирами з терасами. Люди 
більше цінуватимуть організо-
ваність, енергоефективність, 
функціональне використання 
простору, безпеку, якість, еколо-
гічність. Новобудови в централь-
ній частині міста зводитимуться 
бізнес і еліт-класу.

Переваги життя в центрі:
Зручність і комфорт (в цен-

трі міста розташовано комерцій-
ні й освітні заклади).

Єднання з природою (пар-
ки, сквери, алеї у центрі стануть 
прекрасним варіантом сімейно-
го відпочинку. А любителям роз-
ваг до смаку буде прогулянка по 
«сотці», яка віддавна славиться 
як місце зустрічі друзів.

У серці подій (урочистості, 
концерти та інші святкові захо-
ди відбуваються в центрі).

Гастрономічний бум (ресто-
рани, паби, кав‘ярні, кондитер-
ські - неповний перелік місць 
громадського харчування, що 
приваблюють туристів і самих 
містян до затишних посиденьок 
чи гучних святкувань)

Центр завжди був і зали-
шиться магнетичним місцем, де 
прагнуть жити активні та смі-
ливі люди, з бурхливим ритмом 
життя і великими планами на 
майбутнє.

Зазначимо, що Будівельна 
компанія «Благо» розпочинає 
новий амбітний проект житло-
вого комплексу по вулиці Акаде-
міка Сахарова. 
Тренд 2. Якість будівництва та 

енергоефективні технології

Вимоги до якості ще більше 
зростатимуть. Майбутнє житло 
буде максимально енергоефек-
тивним з мінімальними втрата-
ми тепла. 

Будівлі зводитимуться за 
монолітно-каркасною техно-
логією, зовнішні стіни з кера-
моблоку, а утеплення якісною 
мінеральною ватою. Все більше 
житлових комплексів матимуть 
власні котельні, встановлювати-
муться станції альтернативних 
джерел енергії. Висока якість 
стосується і зовнішніх фасадів, 
і панорамних вікон, які давати-
муть більше денного світла у 
приміщення і особливо краси-
во створюватимуть затишок у 
помешканнях. Впровадження 
смарт-технологій буде не тіль-
ки для організації простору по-
мешкання, а й налаштування та 
управління комфортом у домі - 
люди переїдуть в “інтелектуаль-
ні будівлі”.

Тренд 3. Безпека. 
Якісні захищені двори жит-

лових комплексів, окремі тех-
нології охорони та сповіщень 
системи безпеки створить 
максимальний комфорт меш-
канцям і спокій за дітей.

Тренд 4. Інфраструктура. На-
явність власного паркінгу

Навчання, спорт, харчування, 
покупки, розваги, відпочинок..-  
все це стане доступнішим і про-
стішим без зайвого часу на до-
бирання. Залишаться насолода 
комфортом і більше моментів з 
рідними. Власні паркінги роз-
вантажать двір, а спортивно-
розважальні дитячі майданчики 
стануть ще веселішими і цікаві-
шими

Тренд 5. Екологічність
Якісні будівельні матеріали 

підвищать рівень життя. Збере-
ження природності території і 
ландшафтний дизайн з дерева-
ми, квітами, парками і алеями 
додасть краси і насолоди від 
природи у кожен день, а неймо-
вірні краєвиди з вікон і терас, 
багато денного світла у по-
мешканнях підкреслять якість 
життя.

Які тренди нерухомості 
очікуються

 в Івано-Франківську 
в майбутньому 

Тенденції ринку нерухомості щороку змінюються. 
Останні дослідження показують зацікавлення 
інвесторів житлом та комерцією в центральній 

частині міста. Чи справді життя у серці Франківська 
стане трендом та які переваги чекають на власників 
такої нерухомості розповів Аналітичний центр 
будівельної компанії «Благо».

Юля ТОМЧИШИН.
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Свої вистави цього 
року представлять 
театри зі Львова, 

Києва, Хмельницького, 
Луцька, Коломиї, 
Чернівців. На сцені 
будуть і драма, і трагедія, 
і легенда, і різнопланові 
комедії - сучасна, 
класична і навіть 
сюрреалістична. Будуть 
молоді імена й знані 
режисери та актори. 
Нагороди фестивалю 
присуджуватимуть у 
кількох номінаціях. 
Голова журі – народний 
артист України Федір 
Стригун. Паралельно 
діятиме і журналістське 
журі.

Фестиваль розпочнеться 
уже за кілька днів. Чим саме 
він потішать Тернопіль? Роз-
повідає головний режисер Тер-
нопільського обласного дра-
матичного театру імені Тараса 
Шевченка Олег Мосійчук. 

«Ножі в курях, або Спадок 
Мірошника» - з цієї вистави 
Львівського академічного те-
атру імені Леся Курбаса цьо-
го року стартують «Вечори…». 
Театр Курбаса – з тих, які за-
вжди в пошуку. Володимир Ку-
бинський, який його заснував 
і очолює, представить у Терно-
полі нову роботу. Він – відомий 
в Україні режисер, лауреат наці-
ональної премії ім. Т. Шевченка. 
Глядачі побачать молодих ак-
торів, які покажуть історію лю-
бовного трикутника. Однак на-
справді п’єса - філософська, де 
зіставляються різні світогляди. 

Політичний детектив 
«Кафе Республіка» покажуть 
у понеділок, 17 вересня, акто-
ри Київської академічної май-
стерні  театрального мистецтва 
«Сузір’я». Художній керівник те-
атру – народний артист Укра-
їни Олексій Кужельний. У них 
цікаві експериментальні робо-
ти. «Кафе «Республіка» – це по-
літична драма за твором моло-
дого письменника і драматурга 
Богдана Гнатюка, яка пропонує 
глядачам не особливо відволі-
катися від сьогодення.

Комедію «Скупий» за 
Мольєром покаже у вівто-
рок Хмельницький обласний 
музично-драматичний театр 
ім. М. Старицького. Режисер-
постановник п’єси – Володимир 
Борисяк. Він закінчив варшав-
ську театральну академію, пра-
цював у Львові й другий сезон 
очолює хмельницький театр. 
Це одна з його останніх робіт. 
Класична комедія про людські 
цінності. 

«Жінки – це ще ті бес-
тії» - про це в середу розкаже 
Волинський академічний об-
ласний український музично-
драматичний театр імені Т. Г. 
Шевченка. Представлять її ви-
пускники Волинського училища 

культури. Ця п’єса була їхньою 
дипломною роботою, згодом її 
прийняли у репертуар театру і 
вона йшла з аншлагами у волин-
ському театрі. Ця комедія Камо-
летті увійшла в книгу рекордів 
Гіннеса як франкомовна п'єса, 
яка найбільш часто виконується.

«У неділю рано зілля ко-
пала» за твором Ольги Коби-
лянської покаже в четвер Коло-
мийський академічний облас-
ний український драматичний 
театр імені Озаркевича. Цьо-
го року колектив святкує своє 
175-річчя, це найстаріший те-
атр України. Практично всі мо-
лоді ролі за п’єсою виконують 
дебютанти. 

Комедію «Одруження» за 
Гоголем покаже у п’ятницю 
Молодий драматичний театр із 
Чернівців. Роботи цього ново-
створеного колективу схваль-
но сприймала не тільки укра-
їнська, а й закордонна публі-
ка. Вони представляли свої ро-
боти на багатьох фестивалях, 
звідки привозили достойні на-
городи. Театральне дійство за-
нурить глядачів в атмосферу 
переживань і пристрастей, які 
не залишають байдужими.

Сюрреалістичну комедію 
«Джалапіта» привезе в субо-

ту зі Львова Перший академіч-
ний театр для дітей та юна-
цтва. Кілька років тому вони 
показували на фестивалі виста-
ву «Зерносховище» і так поди-
вували глядачів, що хтось до-
сьогодні питає, чи привезуть 
ще такі вистави. «Джалапіта» 
– ще одна нагода відкрити цей 
театр. Це перша постановка на 
українській сцені твору лауре-
атки Національної премії ім. Т. 
Шевченка Емми Андієвської. 
«Джалапіта» – сюрреалістич-
не оповідання про одноймен-
ну міфічну істоту. Головний ге-
рой є втіленням доброти, лю-
бові та гармонії світу. Однак че-
рез свій м’який характер часто 
зазнає нерозуміння та тиску з 
боку оточення. 

Драму «Марія Заньковець-
ка» покаже в неділю Націо-
нальний академічний україн-
ський драматичний театр іме-
ні Марії Заньковецької. Вони 
їдуть до нас як гості фестива-
лю. Вперше цей твір заньківча-
ни інсценізували 1972 року. То-
дішня постановка стала леген-
дарною і йшла в театрі 22 роки. 
Ті, хто пам’ятає цю виставу, те-
пер матиме змогу порівняти її з 
побаченою тернопільській сце-
ні.

Комедії і драми, класика і сюрреалізм: 
чим потішить Тернопіль  
театральний фестиваль 

Ніхто так не чекає осені в Тернополі, 
як шанувальники Мельпомени. 
З 16 до 23 вересня місто знову 
буде вражати городян і туристів 
сучасними постановками, приймаючи 
XVI Всеукраїнський фестиваль 
«Тернопільські театральні вечори. Дебют».

Тернополян запрошують 
до Львова. 19-23 вересня 
там відбудеться один 

із головних культурних 
фестивалів України – 25 Форум 
видавців.

Цього року в програмі 910 подій, 
14 тематичних кластерів, 13 спецпро-
ектів, 1010 учасників з усіх областей 
України, 70 іноземних авторів з 25 кра-

їн світу. Події відбуватимуться у Пала-
ці Мистецтв (вул. Коперника, 17) та 
ще на 40 локаціях Львова. Плануєть-
ся, що фестиваль відвідає понад 50 ти-
сяч осіб.

Участь у Форумі беруть 250 видав-
ництв, які видали кілька тисяч нових 
книжок спеціально до фестивалю. На 
книжковий ярмарок вони привезуть 
понад 250 тонн книжок. 

Почесні гості фестивалю:

Марсі Шор – викладачка Єльсько-
го університету, авторка книги про ре-
волюцію на Майдані – «Українська ніч. 
Інтимна історія революції».

Енн Епплбом – американська пись-
менниця і журналістка єврейського 
походження. Авторка книги про Голо-
домор – «Червоний голод».

Спеціально до ювілейного фору-
му у Львові курсують читайтрамваї. 
У кожному такому трамваї розклеєні 

спеціальні наліпки з кодами, за якими 
пасажири можуть знайти цікаві історії 
від учасників заходу.

На час форуму до Львова заві-
тає делегація іноземних авторів з 
25 країн світу. Традиційно будуть 
найвідоміші українські автори: Сер-
гій Жадан, Оксана Забужко, Андрій 
Любка, Юрій Андрухович, Андрій 
Курков, Ірина Славінська, Тарас Про-
хасько та інші.

Сотні тонн книжок та відомі автори зі всього світу

А після  
фестивалю – 

мюзикл 
Тернопільський драмтеатр 

цьогоріч в рамках фестивалю 
не показуватиме жодної сво-
єї вистави, Пояснюють це тим, 
що прагнули залишити біль-
ше простору для колег з інших 
міст. Хоча вони готують нову 
прем’єру – повнометражний 
мюзикл «Майська ніч» за Гоо-
голем.

- Після фестивалю тиждень 
передихнемо - і приступаємо до 
прем’єри, - розповів режисер-
постановник В’ячеслав Жила. 
- Музику запросили написати 
молодого композитора з Києва. 
Це абсолютно нова трактовка. 
Художник костюмів - з Черкас, 
хореограф - зі Львова. У виставі 
в новій якості зайнятий наш ор-
кестр, це буде сучасна шлягерна 
музика, новий погляд на класи-
ку. Співаємо наживо, танцюємо, 
граємо. Сюжет класичний, але 
ми його дещо переосмислили, 
з’явилися нові персонажі.  

Виставу готують до свя-
та Покрови. Побачити її шану-
вальники Тернопільського теа-
тру зможуть 13 жовтня.
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Дефіле у борщівських сорочках, 
лекція про історію вишивки, 
більше тисячі старовинних 

українських строїв і неймовірні 
інтерпретації національних мотивів 
у сучасному одязі можна було 
побачити у середмісті Борщова 
минулих вихідних. «Борщівська 
вишиванка» - це унікальний 
та самобутній фестиваль, який 
показує все багатство і розмаїття 
нашої культури. 

Окрім неймовірних бабусиних борщівок 
і національного вбрання, господині з довко-
лишніх сіл приготували майже три десятки 
видів борщу. Борщ з реберцями, з тушко-
ваних овочів, з товченим салом і навіть з 
вишнями. А ще на столах були пампушки, 
вареники, крученики, вушка, сирники та 
десятки різних наїдків. Спеціальне журі де-
густувало страви і обрало переможців. Най-
смачнішими виявилися страви у Борщів-
ській, Озернянській та Більче-Золотецькій 
ОТГ,  на другому місці - село Глибочок, а на 
третьому – села Ланівці і Кривче. 

 - Сьогодні ми робимо усе для того, щоб 
про фестиваль «Борщівська вишиванка», 
про наш борщ знали у всьому світі, - зазна-
чив у вітальному слові голова Тернопіль-
ської ОДА Степан Барна. - Такі фестивалі є 
корисними, адже допомагають оглянутися 
у минуле та оцінити нашу самобутню куль-
туру, відродити традиційні вишиванки, які 
є нашою духовною спадщиною, проявити 
таланти у танцях і піснях. 

Під час фестивалю провели етнографіч-
не дефіле. Участь у ньому взяли  школярі, 
вчителі і методисти. Кожен одягнув найдо-
рожчу серцю вишиванку, яку отримав у спа-
док від бабусь чи прабабусь чи прадідусів та 
коротко розповідав її історію. 

Також під час свята презентували уні-
кальний фотопроект «Чорна сорочка з узо-
ром ріллі і кров’ю освячена доля її». Учас-
ників АТО сфотографували з їх рідними  у 
чорних борщівських вишиванках. 

- Почуття вдячності до наших захис-
ників – учасників АТО, їх родин, які своєю 
молитвою і вірою випросили в Господа їх 
повернення додому живими і здоровими, 
надихнуло нас на створення цього проекту, 
- розповідає Уляна Пасічник, начальник від-
ділу культури, туризму і релігії Борщівської 

РДА. - Поки що ми залучили тільки 12 родин 
учасників АТО, адже незабаром плануємо 
видати календар на 2019 рік. 

Анатолій Дорож разом із сином Тарасом 
були в АТО. Вдома  у Скалі-Подільській їх з 
нетерпінням чекали кохана дружина і лю-
бляча мама пані Наталя. Дружина ще й ак-
тивно займалася волонтерством.

- Це надзвичайний проект, - каже пан 
Анатолій. – На фото – люди, яких ми зна-
ємо. Це наші сусіди, друзі, співробітники, ті, 
хто захищає Україну, разом з найближчими 
людьми. 

Аби на власні очі побачити унікальні 
борщівські вишиванки на Тернопільщину 
з’їхалися гості із різних куточків України, 
а також з Литви і Польщі. Всі охочі могли 
опанувати найпопулярніші техніки борщів-
ської вишивки, а  також дізнатися багато ці-
кавого про це унікальне мистецьке явище. 

- Борщівська вишиванка сьогоні відома 
у всьому світі, - зазначив у своєму виступі 
голова обласної ради Віктор Овчарук. - Це 
справжня візитівка Тернопілля. Дякую усім, 
хто зберігає, вивчає, шанує і пропагує цей 
скарб. Такі свята гурту-
ють та зміцнюють наші 
громади і приваблюють у 
наш край туристів. 

У Борщові милувалися 
вишиванками і смакували борщем

Оригінальне фольклорно-
мистецьке дійство водинадцяте 

відбулося на Тернопільщині

Звичайно, довіру до себе і своїх вчинків потрібно заслу-
жити. Але, зробивши це, вона, ця довіра, стане найміцні-
шою валютою, збагатить душу, створить запас міцності 
та взаєморозуміння для нових добрих справ.

Ось так, трішки по-філософськи, депутат Тернопіль-
ської міської ради від Радикальної партії Олега Ляшка 
Оксана Яциковська поділилася своїми враженнями від зу-
стрічей на багатій талантами Борщівській землі. А за-
просив її на щорічний фестиваль «Борщівська вишиванка» 
поважний представник радикалів району Йосип Макар. 
Тут, на святі, вони спільно захоплювалися непересічними 
та ексклюзивними орнаментами всесвітньовідомих май-

стрів народної творчості, спілкувалися з вишивальниця-
ми.

- «Мандруючи» з Йосипом Івановичем поміж рядів з чу-
довими витворами борщівських умільців, зауважила, що, 
попри свято, земляки щоразу підходили до нього, вітали-
ся, ділилися своїми проблемами, планами. А він, охоче та 
привітно спілкувався з ними, радив, пояснював, а декого 
просив завітати у громадську приймальну РПЛ, щоб до-
помогти по-суті. Було помітно: люди поважають його, 
а отже – довіряють. Подумала: чим більше буде у нашій 
«залізній команді» таких небайдужих та авторитетних 
спілчанців, тим більше корисного зможемо зробити для 
українців, - наголосила Оксана Яциковська. 

 А, тим часом,  фестиваль вирував. Як вирували пози-
тивні емоції у всіх його учасників та гостей. Свято три-
вало і, здавалося, що так буде завше. Бо завше житимуть 
збережені поколіннями нетлінні традиції унікальної бор-
щівської вишивки у червоно-чорних тонах на полотні на-
шої України.

Оксана ЯЦИКОВСЬКА:
 «Довіра – найцінніша валюта»

Юлія 
ТОМЧИШИН.
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- Сказ є однією з найбільш не-
безпечних недуг. Люди можуть 
захворіти, якщо їх вкусить хвора 
тварина. В Україні щороку вияв-
ляють 1,5 тисячі інфікованих тва-
рин. На Тернопільщині пік був у 
2012 році, тоді  зареєстрували 122 
випадки сказу. А за 8 місяців цього 
року вже маємо 25 випадків, - роз-
повів начальник відділу організа-
ції протиепізоотичної роботи об-
ласного управління Держпрод-
споживслужби Володимир Мар-
ків.

Серед хворих тварин були на-
віть кріт і їжак. Проте, основним 
носієм збудника цього захворю-
вання є лисиці. Оскільки їх кіль-
кість у природі швидко віднов-
люється, тварин вирішили не від-
стрілювати, а запобігати поши-
ренню хвороби. Саме для цього і 

призначені приманки з капсула-
ми. 

Спосіб так званої пероральної 
вакцинації використовують в Єв-
ропі й уже випробували в Украї-
ні. Капсули з вакциною поміща-
ють всередині спеціальних при-
манок, аби принадити диких тва-
рин, які несуть небезпечну хворо-
бу на людські обійстя.

Поширювати приманки з літа-
ка зручно, адже таким чином мож-
на добратися до найбільш недо-
ступних місць. Комп’ютер відсте-
жує кількість висипаних доз на кі-
лометр квадратний. Доза регулю-
ється автоматично.

Роботи проводитимуть у по-
гожі дні. За словами ветеринарів, 
приманки не розкидатимуть над 
містами й селами. Не виключе-
но, однак, що капсула з вакциною 

потрапить у населений пункт, на-
приклад, через сильний вітер. 

- Просимо людей не підбирати 
приманок, щоб годувати ними до-
машніх тварин, - каже Володимир 
Марків. – Вакцина починає діяти, 
якщо тварина розкусить капсу-
лу. Зазвичай, лисиці так і роблять, 
оскільки переважно голодні. Ве-
ликі домашні собаки проковтнуть 
приманку, навіть не розкусивши 
капсулу, а маленький пес взагалі 
не їстиме. 

Від сказу препарат захищає 
тварину на рік. Кампанія бороть-
би зі сказом цього року всеукраїн-
ська. З допомогою авіації бороти-
муться зі сказом і в інших регіонах 
України.

- Така робота вже триває в 
Івано-Франківській області, далі 
– Чернівецька, Хмельницька, Рів-

ненська й на черзі - Тернопіль-
ська область. Ми почнемо роботи 
за тиждень-два. Розкидання при-
манок у регіонах займає близь-
ко 4-9 днів, - розповів Володимир 
Марків.

Фахівці відзначають, що з до-
помогою пероральної вакцинації 
країнам ЄС вдалось подолати по-
ширення сказу. Дієвість цього ме-
тоду в Україні перевірять за місяць 
після розкидання приманок. Коли 
медикаменти поширять, ветери-
нари обстежать частину лисиць. 

Як розповіла заступник на-
чальника управління охорони 
здоров’я облдержадміністрації 
Лідія Чайковська, на Тернопіль-
щині за 8 місяців цього року до 
медиків звернулися 842 людей, 
яких покусали тварини. У 14 ви-
падках у тварин лабораторно під-

твердили захворювання на сказ. 
Наразі антирабічною вакциною, 
тобто – від сказу, область повніс-
тю забезпечена, кажуть в облдер-
жадміністрації.   

- У травні завдяки гуманітар-
ній допомозі, яку надало Посоль-
ство Індії в Україні, отримали 359 
доз антирабічного імуноглобуліну. 
У липні 1 тисячу 682 дози антира-
бічної вакцини закупили за раху-
нок коштів з державного бюдже-
ту, – повідомила Лідія Чайковська.

Своєчасна допомога є голов-
ною умовою для одужання хво-
рого. Якщо в тварини виявиться 
сказ, без спеціального лікування 
потерпілий може померти. У разі 
укусів будь-яких тварин медики 
закликають людей не зволікати, а 
одразу звертатися в найближчий 
лікувальний заклад.  

На Тернопільщині з літаків  
розкидатимуть вакцину від сказу

Людей просять не панікувати, якщо побачать,  
як щось падає з неба. Це – приманки для тварин, вони містять 
капсули з вакциною. За словами ветеринарів, речовина 
абсолютно безпечна і відповідає усім вимогам Євросоюзу.

Електроенергію 
відключили через 
заборгованість 

за електроенергію. 
Її причина - 
нерентабельність 
діючого тарифу на 
водопостачання та 
водовідведення. На 
сьогодні існує загроза, 
що світло зникне 
й з інших об’єктів 
«Тернопільводоканалу».

- Світло відключили без по-
передження 10 вересня біля 
20-ої вечора, - розповідає Во-
лодимир Кузьма, директор КП 
«Тернопільводоканал». -  Єди-
не, що ми дізналися – це усне 
підтвердження, що це було зро-
блено у зв’язку із наявністю 
заборгованості. В адміністра-
тивному корпусі працює дис-
петчерська служба підприєм-
ства і лабораторія питного во-
допостачання, тому довго три-
вати відключення не може. Бу-
демо шукати спосіб відновити 
постійне живлення від енерге-

тичних мереж або шукатимемо 
альтернативне живлення, тому 
що ми повинні проводити ана-
лізи води і маємо забезпечува-
ти координацію роботи наших 
об’єктів диспетчерською служ-
бою. 

Заборгованість у КП "Тер-
нопільводоканал" виникла че-
рез те, що з початку цього року 
декілька разів відбувалося під-
вищення вартості електрое-
нергії, а тарифи на водопоста-
чання Національна комісія не 
переглядала.

Складна ситуація склалася 
не тільки у КП "Тернопільво-
доканал". Вимкнули світло че-
рез заборгованість у місті Смі-
ла Черкаської області та у міс-
течках Київської області. Якщо 
таке трапиться і в Тернополі, 
то не просто населення зали-
шиться без води, а й може ста-
тися екологічна катастрофа.

- Незважаючи на наші спро-
би переглянути тариф на 2018 
рік на наші основні послуги, 
до сьогодні не маємо результа-
ту, –зазначає Володимир Кузь-

ма. – Очікуємо, що тільки цьо-
го місяця Нацкомісія має при-
йняти остаточне рішення. 9 мі-
сяців 2018 року ми працюємо з 
тарифом, який був затвердже-
ний ще на 2017 рік і цей тариф 
не враховує тих затрат, які ми 
фактично несемо у поточному 
році. По електроенергії у тари-
фі закладена ціна 2,41 гривень, 
а з липня ми сплачували за неї 
вже по 2,91 гривень. Наш та-
риф не враховує витрати у роз-
мірі 50 копійок на кожному кі-
ловаті. На перше вересня має-
мо заборгованість за електрое-
нергію на суму більше 13 міль-
йонів 700 тисяч гривень. Ця 
сума приросла виключно у по-
точному році.

У КП «Тернопільводоканал» 
зазначають, новий тариф не 
вирішить проблеми. Підпри-
ємство зможе розраховувати-
ся за поточне використання 
електроенергії, а питання бор-
гу залишиться невирішеним, 
оскільки він не буде закла-
дений у вартість послуги. За-
класти його у вартість послуги 
можна буде при перегляді та-
рифів вже на 2019 рік. Тож тер-
нополян чекає два етапи підви-
щення вартості води у цьому і 
вже наступному році.

У Тернополі можуть вимкнути воду

Вкрали причіп за рахунок боргу

Про викрадення причепа з території автопарку 
повідомив житель Козівського району. 
Правоохоронці майно розшукали, та викрадачі 

запевняють, що нічого не крали, а забрали «своє».

Два брати, на господарстві яких був виявлений викрадений 
причіп, стверджують, що його власник заборгував їм 700 доларів, а 
оскільки гроші повертати не хоче, забрали його майно. У потерпіло-
го своя правда: каже, що колишнім партнерам по агробізнесу нічого 
не винен і його причепом вони заволоділи незаконно.

 Попри приватні суперечки, брати без відома власника заволоді-
ли причепом, а отже скоїли злочин, який підпадає під кваліфікацію 
частини 2 статті 185 Кримінального кодексу – крадіжка вчинена за 
попередньою змовою групою осіб.

29-річного 
чоловіка 
затри-

мали право-
охоронці під час 
продажу чергової 
дози.

Роботу водія таксі 
та торгівлю наркотич-
ними речовинами по-

єднував 29-річний жи-
тель Збаразького ра-
йону. Днями правоохо-
ронці задокументували 
факт продажу дози од-
ному з клієнтів. За два 
грами канабісу нарко-
торговець отримав три 
сотні гривень. Окрім 
цього, в автомобілі так-
сі були виявлені ще де-

кілька підготовлених до 
продажу доз.

Правоохоронці про-
довжують встановлю-
вати осіб, які могли ку-
пувати у таксиста коно-
плю, а також джерело 
походження наркотич-
ної речовини.

Підозрюваного за-

тримали. Він перебуває 
в ізоляторі тимчасово-
го тримання. Йому ін-
кримінують злочин пе-
редбачений часиною 2 
статті 307 Криміналь-
ного кодексу -  незакон-
не виробництво, виго-
товлення, придбання, 
зберігання, перевезен-
ня чи пересилання з ме-
тою збуту, а також неза-
конний збут особливо 
небезпечних наркотич-
них засобів.

Неприємність спіткала у Тер-
нополі 11-річного жителя Івано-
Франківщини. Працівники юве-
нальної превенції Головного 
управління Нацполіції в області 
повернули дитину родичам.

Як встановили правоохорон-
ці, хлопчик приїхав до нашого 
обласного центру в гості  разом 
з бабусею. Дорослі відпустили 
дитину гратися у дворі. Хлопчик 
не помітив, як заблукав, звернув-
ши  на іншу вулицю. Дороги на-
зад самотужки не зміг знайти. 
На своєму шляху побачив дитячу 
поліклініку. Звернувся до праців-
ників медичного закладу за до-
помогою, а останні вже сконтак-
тували з працівниками поліції.

Хлопчик назвав правоохо-
ронцям своє ім’я, прізвище. Шко-
ляр розповів, що проживає в од-
ному із сіл Івано-франківської  
області та приїхав у Тернопіль 
разом з бабусею. Допоки пра-
во охоронці проводили пошуко-
ві заходи, дитину доправили до 
центру соціально-психологічної 

реабілітації, де про хлопчика по-
піклувалися.

Отримавши інформацію від 
малолітнього, тернопільські по-
ліцейські зв’язалися з колега-
ми з Прикарпаття. Спільними 
зусиллями вдалося встанови-
ти місце проживання хлопчика 
та отримати телефони його ро-
дичів.

Яким же було здивування ба-
бусі, коли до неї зателефонува-
ли правоохоронці і повідомили, 
що її внук знайшовся. Жінка ра-
зом з родичами сама намагалася 
розшукати дитину – та намарно. 
Вже збиралася звертатися за до-
помогою до поліції. На щастя, з 
дитиною все гаразд. 

Поліцейські ж вкотре нага-
дують батькам: стежте за своїми 
дітьми, навчіть їх правил безпе-
ки, хай завчать свої анкетні дані, 
домашню адресу та телефони 
батьків. У разі, якщо дитина за-
блукає, така інформація допомо-
же поліцейським якнайшвидше 
повернути її додому.

Загубився 
у місті
Хлопчика, який  

заблукав у Тернополі, 
повернули батькам

Через борги знеструмили 
адмінкорпус та відділ розрахунків 

населення КП "Тернопільводоканал"

І таксистом працював,  
і наркотики збував
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*     *     *
Поглянь, вже останні пташки 

у польоті.
Скінчилося літо. 

І сушить на дроті
Зажурене небо пір'їсті хмарини.
Чи птахи свої залишили пір'їни?
І сумно дивитись, 

як літо минає.
Як вересень тихо 

на землю ступає.
Він лагідний, теплий - 

це бабине літо.
Від нього ніколи не буде боліти
Ні серце чиєсь, ні душа, ні думки...
Він літо уже зачиня на замки...
Я в долі попрошу: 

"Вернися хоч раз ще,
Бентежний мій серпню, 

мій серпню гарячий...»

*     *     *
З хмарини тихої, легкої
На землю сіється утома...
А під вікном цвітуть левкої,
Розсілась осінь, ніби вдома...
Вінки цибулі понад вікна.
На все подвір'я пахне кріп…
А над усім двадцятим віком
У небі журавлів політ.
Хати чубаті під навіси
Ховають від зими тепло,
Вітрам стає затісно в лісі,
І мітять оком на село...
Земля в туманному спокої
Зимовим сніжним марить сном
І відцвітаючі левкої
Прощально пахнуть під вікном...

Ганна КОСТІВ-ГУСКА.

*     *     *
Яблука в слозах

На жовте листя впали яблука 
в сльозах.

Такі рум’яні, виплекані сонцем.
Ще до останнього чекали 

на гіллях,
Що їх зірвуть, побачать 

крізь віконце.

Та по світах роз’їхалися всі...
Вже й осінь, та додому 

не вертають.
Червоні яблука вони
Десь в супермаркеті купляють.

Ще полежіть на листі золотім.
Ще зачекайте, 

може повернуться.
Зігріють вас теплом своїм,
Зітруть ті сльози, 

в радості всміхнуться.

Людмила КОЛЯДЕНКО.

"На другу колію 
прибуває дизель 
поїзд "Тернопіль – 

Заліщики" – продудніло десь 
над головою в Олександра. 
Він звівся на ноги, узяв 
чемодан з  власною 
одежею й разом з багатьма 
дачниками,  поспішив  на 
посадку до поїзда.

У вагоні дивився із заздрістю 
на жвавих та веселих людей, ко-
трі на вихідні їдуть на  власні дачі 
та городи попрацювати. А йому з 
голови не йде поведінка дружи-
ни. Чогось все частіше Галя зачиня-
лась у кімнаті, подовгу з кимсь роз-
мовляла по телефону, словом, мала 
свої інтереси. 

Розумів – їхнє сімейне вогнище 
згасало… 

Тому вчора купив  букет з та-
ких троянд, як у день знайомства, 
шампанського, замовив піцу з на-
міром влаштувати романтичний 
вечір. Нарешті у всьому розібрати-
ся й спробувати  усе знову повер-
нути на свої місця. 

Відімкнув двері своїм ключем, 
тихо зайшов до коридору. Мигцем 
глянув на себе в дзеркало. Обличчя 
було бліде й змарніле, скроні запа-
ли, очі видалась  темнішими й  ви-
являли нестерпну душевну муку.  

У кімнаті  дружини не було. На 
очі попався білий листок паперу 
посеред столу. Поклавши покупки, 
він дещо тремтячою рукою узяв 
папірець:

"Наші стосунки вичерпались, 
нас ніщо більше не зв’язує. Я сьо-
годні ночую в подруги. Даю тобі 
24 години на збір речей. Хата моя, 
подарована батьками. Повернуся, 
щоб тебе тут не було. Віра".

 Дизель рушив. Ритмічно засту-
гоніли колеса. Після безсонної ночі  
клонило до сну й, притиснувшись 
у кутику  крайнього сидіння від 
вхідних дверей, задрімав.

Прокинувся від слів галасли-
вого хлопчика, котрий, на зупинці  
вбіг у вагон попереду  молодої жін-
ки, швиденько  усівся  навпроти у 
крісло побіля вікна й про щось  ве-
село защебетав до матері. Поїзд ру-
шив.

Олександр став скоса позирку-
вати на молоду попутницю, котрій 
було не більше двадцяти літ. Очі 
чисті, блакитні й світиться у них  
душевна ясність і доброта. Руді  ку-
чері вибилися з-під шпильки і спа-
дали на смагляве лице, яке від цьо-
го ставало ще більш привабливіше.  
Груди у неї  високі,  повні, й Олек-
сандр знову заплющив очі, бо жі-
ноча  врода ціпами обмолочува-
ла  його строюджену душу, гнала 
від себе… Й ураз, наче розряд стру-
му прошив його: він її упізнав. Це 
Оксана! Односельчанка. Хотів  за-
говорити, та враз на нього чорною 
хмарою налетіли спогади…

*     *     *
Тоді це була худенька  смаглява 

шістнадцятилітня дівчина  з вели-
чезними карими очима, яку в селі  
дражнили  Циганкою. Через те, що 
в її  родоводі було циганське корін-
ня. Бабуся Марія, будучи дівчиною 
на віддані, відмовила сільському 
парубкові за котрого збиралася ви-
йти заміж, і  віддалась за заїжджо-
го цигана. Саме тоді велась у держа-
ві така політика: змусити циган пе-
рейти з кочового на постійний спо-
сіб життя.

 Однак не довелося Марії зазна-
ти повного щастя. У розквіті сил за-
гинув в автокатастрофі її син, разом 
з батьком-циганом, залишивши  

дружину з єдиною донькою… Дру-
жина такого горя не витримала й зі-
йшла з розуму. Залишилась Оксан-
ка сиротою з бабусею Марією…

Бабуся   ходила в церкву,  нама-
гаючись замолити свій гріх,  води-
ла з собою й Оксанку й все просила 
щастя для своєї онуки… 

Олександр, на котрого тоді не 
одна дівчина накидала оком,  не 
приділяв їй  особливої уваги. Зу-
стрічались на вулиці, інколи з тан-
ців проводжав додому. Вона ж за-
кохалась у нього до безтями,  що-
ночі писала крейдою під вікнами 
будинку його ім'я, надсилала лис-
ти без підпису… Але його ж серйоз-
но зовсім не цікавило шістнадця-
тирічне  дівчисько. 

Якось їх звела вечоринка у 
спільного знайомого. Олександр 
проводив дівчину додому. Тоді під 
напором його облесливих слів та 
під дією кількох ковтків вина, ви-
питих у компанії, Оксана й відда-
лась коханому. 

Коли зрозуміла, що завагітніла, 
то спокійно, але вперто почала ви-
магати, аби він  оженився з нею…

А він узяв й утік до міста.  І коли 
в селі  заговорили про його май-
бутнє весілля з міською дівчиною, 
до нього підійшов товариш, утри-
муючи під руку Оксанку.

– Спам’ятайся! Що ж ти робиш? 
Вона ж вагітна від тебе…

Він лише розреготався:
– А хто доведе, що від мене, 

може вона в бабусю вдалася? 
–Ти хоча бабусю не чіпай! – 

скрикнула скривджена дівчи-
на. – Вона  свою провину  все жит-
тя спокутує… А тобі твоє ще буде… 
Запам’ятай! Чуєш, буде!

*     *     *
Виринувши зі спогаду, він  по-

глянув на Оксану. От чи не збува-
ється її пророкування? Вже друга 
дружина, з якими у нього не було 
дітей, покидає його.  

Поїзд ритмічно вистукував ко-
лесами. Щось постійно  щебетав, 
дивлячись за вікно хлопчина. Окса-
на терпляче й лагідно  відповідала 
на нескінченні запитання. Ось по-
їзд вирвався з гущавини лісосму-
ги й за вікном відкрилась просто-
ра картина: під пагорбом тулилось 
село, пропливали нові краєвиди.

– Он  під лісом – церква. Ставок! 
І лебеді на ньому…  Ой, який висо-
кий міст!  А  внизу  корови пасуть-
ся, й хатки маленькі … а онде до-
рогою авто помчало. Ой, поглянь, 
мамо!  На горбочку коза пасеться й 
на мене дивиться. Ме-е-е…

– Сашко, перестань! – Олек-
сандр  здригнувся від почуто-
го імені,  розплющив очі й погля-
нув на Оксану. – Маленький мій, не 
можна так себе поводити, бачиш  
дядько  задрімав, а ти розбудив...

Руки маляти оповились навко-

ло її шиї… Хлопчик подивився на 
нього й побачивши, як з його очей 
викотилось дві крупні сльозинки, 
запитав:

–Мамо, а чого дядько плаче?
– Гріхи спокутує…
– Він грішний?
– Атож!
–  Як  отой Юда, котрого вчора 

по телику в кіно про Ісуса показу-
вали? 

– А так. І таких  Юдів  нині роз-
велось надто багато.

– Яких таких?
–Та брехунів…
– А  той Юда  спокутував свій 

гріх?
– Ні!
–Чому?
 – Не витримав і повісився…
– А що всі грішники караються 

Господом, як Юда.
–Та ні! Деякі з них навіть героя-

ми стають…
– Як хто?
– Підростеш, то знатимеш…
– А цей, – кивнув малий на зба-

ламученого, втисненого в куток 
вагона, Олександра, – герой, раз 
живе досі? 

Від такого запитання Оксана 
здригнулася, чомусь пригадалась 
бабусина родина, в котрій деякою 
мірою всі були грішники й повми-
рали не своєю смертю. Чоловік гля-
нув на малого спідлоба, ніби мав 
на голові роги і готовий був про-
штрикнути його наскрізь. 

– Немає снаги… Привик нуди-
ти світом…

– А звідки він тебе знає?
– Жили в одному селі… По су-

сідству.
–А потім?
– Згрішив й утік із села.
– Як саме згрішив?
– А ти в нього запитай…
– А як його звати?
–Так само як і тебе…
– Виходить ми тезки?
– Й не тільки…
Олександр схопився з місця й 

швидко вийшов  у тамбур. 
Через деякий час повернувся, 

видно, що  обмив сльози, бо лице 
ще волого блистіло.

– Оксано, ти, ти… мене упізна-
ла, їхали ж стільки часу і якби не 
малий, то й не озвалася б.

–А об чім з тобою говорити?  
Коли я, під впливом твого товари-
ша, наступила на власну гордість, 
спробувала було спам’ятати, ти що 
сказав? Пам’ятаєш? Чи нагадати?

Дизель зупинився й вагон став 
зовсім порожній – зійшли остан-
ні, хто мав земельні ділянки за 
містом. Залишились тільки такі, 
як він, котрі їхали кудись по своїх 
справах.

– Ти заміжня?– запитав Оксану, 
коли поїзд рушив.

– Ні!

– Чому?
– Після того, як згоріла в своїй 

першій любові, згоріла від кохан-
ня  до  вродливої істоти чоловічо-
го роду, котра начисто знищила у 
мені віру до всіх вас? 

Малий замовчав. У нього поча-
ли  злипатися очки, він приліг, по-
клавши голівку матері на руки.

– Ну і як, у розквіті найкращих 
літ, почуваєшся без любові чоло-
вічої? Як спиться одній у ліжку?– 
враз  ні з того, ні з сього  спромігся 
на колючий жарт. 

Вона уважніше приглянулась 
до нього. Йому було лише за трид-
цять, а виглядав під п’ятдесят. Ко-
лись таке симпатичне обличчя 
зчорніло, позначились западини в 
щоках. Чомусь став сизим ніс,  очі 
горіли скептично  й здається нама-
гались пропекти її,  перетворити 
знову на оту циганку, що вмирала 
за ним, не даючи проходу. 

Усміхнувшись,  вирішила до-
товкти його, вигадуючи небили-
ці про теперішнє життя-буття своє.

– Чому одна? У мене, чи не що-
ночі,  то новий брехун із  вашої бра-
тії… Що, ти вже забув, як  розмалю-
вав мене схожою на бабцю?..  На 
жаль, досі в село ніякий циган не 
завітав, котрих ти тоді  так багато 
бачив, як зрікався своєї брехливої 
любові до мене… Зрештою, може,  
досі кохаю тебе такого непостій-
ного, розхлябаного, якого, судячи з 
твого вигляду, мабуть, чи не поки-
нула вже й друга дружина... На чер-
зі тепер хто? Де тепер шукатимеш? 
Та й  дівчата нині не ті. Ніхто не зла-
комиться на колишнього красеня, 
а сьогодні бездарного, із згасаючо-
го вродою бовдура , котрий змар-
нував стільки літ, але, на жаль, жит-
тя його нічому не  навчило… 

– Може нею станеш й ти… 
– Гадаєш, що коли досі в мені 

не згоріло й тліє те далеке,  гірке й 
пекуче кохання, я можу це все за-
бути й простити тебе? Помиляєш-
ся, друже! Така твоя доля. Гріхи, 
вже мабуть,  душать, правду казала 
моя бабуся, і хочеш спокутувати… 
Та тільки такий, як твій  гріх, рідко 
хто  прощає. Тим більше я, циганка.

– Станція Деренівка, – прогуча-
ло в напівпорожньому вагоні.

– Уставай синочку. Нам  пора!
Й уже в дверях молода жінка 

додала:
– Помахай на прощання своєму 

тезкові ручкою.
Олександр  поглянув крізь ві-

кно: біля сходів Оксану зустрічав 
колишній  товариш, допоміг зійти 
на землю, а тоді взяв хлопчину. Ма-
лий, охопивши його за шию, погля-
нув у вікно вагону й помахав руч-
кою своєму тезку.

Данило СИВИЦЬКИЙ.
с. Мшанець 

Теребовлянського району.

Невигадана історія

Матвій любить 
подорожувати. Весь 
одяг випрасуваний 

та охайно складений. 
Книги, записники, 
папка з документами, 
ноутбук – кожна річ 
має своє місце. Поклав 
у валізу ще паперовий 
пакет із свіжозмеленою 
кавою. Залишилося лише 
викликати таксі та їхати в 
аеропорт.

Чоловік задоволено всміхнув-
ся. Він належав до тієї невеликої 
кількості людей, які ніколи ні-
чого не забувають і завжди все 
встигають. Поглянув на годин-
ник. Набрав номер, і за п’ять хви-
лин таксі чекало його під будин-
ком. Поправив краватку, взув на-
чищені до блиску туфлі та погля-
нув у дзеркало, що висіло в кори-
дорі. У правому нижньому кутку 
був прикріплений маленький бі-
лий папірець, на якому акурат-
ним чоловічим почерком напи-
сано: «Різниця між тим, ким ти є 
і ким хочеш бути, полягає у ТОМУ, 
що ти для цього робиш». Матвій 
ще раз прочитав цю фразу, усміх-
нувся і вийшов із дому.

Коли він був дитиною, їх з ма-
мою покинув батько. Відтоді хло-
пець пообіцяв собі, що більше ні-
коли не дозволить мамі плакати. 
Успішно навчався у школі, був на-
полегливим і працелюбним, на 
відмінно закінчив виш, факуль-
тет міжнародних відносин. Потім 
отримав стипендію на навчання 
у Празі. Згодом повернувся додо-
му і розпочав власний бізнес. За-
вжди виважений, стриманий та 
небагатослівний. А ще дуже само-
тній. Чомусь уникав спілкування 
з людьми, якщо це не стосувало-
ся роботи. В нього була мета, і він 
до неї йшов. Усе в житті сприймав 
як ціль, яку потрібно досягнути. 
Так Матвій думав, їдучи в таксі до 
аеропорту. Прилетіти до Праги, 
успішно підписати угоду з нови-
ми бізнесовими партнерами, вве-
чері неодмінно випити кави та 
прочитати розділ книги й за три 

дні повернутися до Львова.
Матвій дуже багато працював, 

а кави пив ще більше. Філіжанка 
гіркого напою й декілька сторі-
нок доброї книги на ніч були не-
змінними, як молитва. Чоловік 
чудово грав на гітарі, але ще кра-
ще готував. Особливо добре йому 
вдавалася випічка. Тільки ніх-
то не знав про ці таланти, оскіль-
ки у Матвія майже не було друзів. 
Останній раз він закохувався ще 
в школі, а потім вирішив, що ко-
хання не для нього. Проте жіно-
чої уваги йому ніколи не браку-
вало. Та чоловік розумів, що всім 
жінкам насправді потрібен не він, 
а його бізнес та гроші, тому зали-
шався завжди стриманим та хо-
лодним.

Таксі зупинилося. Матвій 
швидко заплатив водію та по-
спішно попрямував до терміналу. 
Раптом на табло висвітилось по-
відомлення про те, що його рейс 
через технічні причини перенесе-
но на три години. Чоловік упевне-
но підійшов до вікна та сів у най-
ближче крісло. Був напруженим і 
знервованим, терпіти не міг, коли 
хтось або щось руйнували його 
плани. Навіть не помітив, як по-
ряд сіла дівчина у зеленому паль-
ті. На голові в неї був сірий бе-
рет із квіткою, а на шиї – в’язаний 
шарф шоколадного кольору. Вона 
чимось нагадувала француженку 
зі старої чорно-білої кінострічки 
про романтичне кохання. На ко-
лінах тримала книжку про фемі-
нізм і товстий записник. Вона так 
зосереджено дивилася на табло, 
що можна було досхочу намилу-
ватися чітким профілем витонче-
ного обличчя.

– Вибачте, будь ласка, – пер-
шою озвалася незнайомка.

– Так, слухаю.
– Вам дуже личить борода, – з 

усмішкою сказала дівчина.
– Дякую. Це все через мої лі-

нощі, – здивовано відповів Мат-
вій, не сподіваючись почути таке, 
і, мабуть, уперше в житті заша-

рівся. Жінки на роботі часто ро-
били йому компліменти, але з їх-
ніх уст це звучало дуже сухо, офі-
ційно, інколи навіть вульгарно. А 
слова цієї милої та відважної ді-
вчини здалися йому надзвичайно 
щирими. Він навіть не помітив, як 
усміхнувся.

– Ви, напевно, також чекаєте 
на свій літак? До речі, мене звати 
Матвій.

– Дуже приємно. Всі назива-
ють мене Зірка, але моє справ-
жнє ім’я – Зоряна. Ні, я приїхала, 
щоб зустріти свою сестру Світла-
ну. Ми - близнята. Вона поверта-
ється з Африки, де рік працюва-
ла медиком-волонтером. Летить 
із Праги, бо вирішила трохи по-
гостювати в нашого батька, який 
там працює.

– Цікаво. А вам казали, що 
у вас дуже приємний голос? До 
речі, можна запросити вас на фі-
ліжанку кави і продовжити нашу 
розмову? Неподалік є затишна 
кав’ярня, а нам і так потрібно ще 
довго чекати.

– Дякую. Із задоволенням 
вип’ю з вами кави.

Вони говорили дві години, 
але час промайнув так швидко, 
що здавалося, наче їхня розмова 
тривала не більше п’яти хвилин. 
Зоряна розповідала про своє на-
вчання в університеті, про при-
страсть до мандрів, про друзів. 
Дівчина завжди мріяла побачи-
ти Венецію, Париж та Нью-Йорк 

і вірила, що колись обов’язково 
поїде туди. Матвій мало говорив, 
здебільшого слухав, просто насо-
лоджувався спокійним та милоз-
вучним голосом незнайомки.

Коли принесли рахунок, чо-
ловік хотів заплатити за двох, 
але Зоряна навідріз відмовилася 
– вона принципово завжди і всю-
ди платить за себе сама і вважає 
це правильним рішенням. Дівчи-
на також взяла зі столу два паке-
тики цукру й поклала до кишені. 
Матвій помітив це.

– Навіщо вам цукор?
– Хочу збагатити свою чудову 

колекцію ще одним експонатом. 
Люблю солодке, а цукор – особли-
во!

– Тепер зрозуміло, – Матвій 
вкотре всміхнувся і був здивова-
ний: уже давно він так часто не 
усміхався впродовж дня.

Обоє повернулися до аеро-
порту. Чоловік поспішив до тер-
міналу, адже реєстрація пасажи-
рів вже розпочалася, а Зоряна не-
терпляче очікувала зустрічі із се-
строю.

Матвій підійшов до дівчини:
– Дякую за несподівану зу-

стріч та цікаву розмову. Було 
дуже  приємно з вами познайоми-
тись.

– Усе найкраще трапляється 
несподівано. Я також вдячна вам 
за гарно проведений час.

– Ось моя візитка. Про всяк ви-
падок. Телефонуйте.

– Дякую! Щасливої дороги!
Чоловік пішов до терміналу, 

але за мить повернувся, підбіг до 
Зоряни і, дивлячись їй в очі так 
глибоко, немов хотів заглянути в 
оголену душу, запитав:

– Я повернуся до Львова через 
три дні. Хотів би з тобою…тобто з 
вами… зустрітися знову. Який да-
рунок із Праги тобі привезти?

Зоряна всміхнулася.
– Привези мені цукор.
– Обов’язково, – пообіцяв Мат-

вій і, помахавши рукою на про-
щання, впевненим та швидким 
кроком пішов здавати багаж.

За три дні вони зустрілися 
у затишній кав’ярні. Матвій по-
дарував дівчині квіти. Смакува-
ли тістечками, шоколадом та ка-
вою з прянощами, довго блука-
ли вузькими вуличками вечір-
нього міста, усміхалися, розпові-
дали одне одному про своє жит-
тя, щоразу відкриваючи щось 
нове і таємниче у словах та по-
глядах. Матвій відчував незбаг-
ненну легкість у розмові з дівчи-
ною, йому хотілося, аби вона за-
вжди була поряд. Зоряна насоло-
джувалася дивним візерунком, у 
який зливалося м’яке світло ліх-
тарів. Ні про що не думала, від-
чувала радість від молодості та 
безтурботності, якими була на-
повнена по вінця.

Матвій попросив дозволу про-
вести її додому. Дорогою думав, 
що вже сто років не цілувався. 
Трохи боявся виявитися незграб-
ним залицяльником в очах дівчи-
ни, але все-таки наважився поці-
лувати її на прощання. Зоряна ні-
чого не сказала, лишень подару-
вала сонячну теплу усмішку, яку 
заховала у букеті квітів.

– Зоряно, я не розумію, нащо 
тобі цей цукор? Ти й так солодка.

– Можливо, маєш рацію. Коли 
справді солодко, то цукор ні до 
чого. Напевно, тепер я почну ко-
лекціонувати такі прекрасні зу-
стрічі, як сьогоднішня...

Іванка ЗАХАРЕВИЧ.

Життєві сюжети

гніздечкогніздечкоСімейне

На фото Івана ПШОНЯКА: мешканці с. Котюжини,  
механік Дмитро Дзюба, вчителі Інна Дзюба та Ілона Савчук.

Невигадана історія

ЦиганкаЦиганкаЦиганкаЦиганкаЦиганкаЦиганкаЦиганкаЦиганкаЦиганкаЦиганкаЦиганкаЦиганкаЦиганкаЦиганкаЦиганкаЦиганкаЦиганкаЦиганкаЦиганкаЦиганкаЦиганкаЦиганкаЦиганкаЦиганкаЦиганкаЦиганкаЦиганка
Поїзд ритмічно вистукував колесами. 
Щось постійно  щебетав, дивлячись за 
вікно хлопчина. Оксана терпляче й лагідно  
відповідала на нескінченні запитання.  
Ось поїзд вирвався з гущавини лісосмуги 
й за вікном відкрилась простора картина: 
під пагорбом тулилось село, пропливали 
нові краєвиди.

рівся. Жінки на роботі часто ро- і вірила, що колись обов’язково 

«Привези мені… цукру»

Ліричним рядком
 *     *     *

Входжу легко в ліс,
як весло у воду.
Жовті віти хвиль
вітер підійма.
Тут думки мої
в шумовинні бродять,
поміж них нова
осінь не сама.
Зачерпну листків
з вдячністю живою,
що прожив, дожив...
Що такий як є.
Серед лету дня
залишивсь собою;
слово з-під пера
тихо постає.

Володимир КРАВЧУК.

Село моє рідне,
Батьківський поріг,
Знову квітне барвінком
Стежка з дальніх доріг…

Щиро і привітно зустрічали гостей 
мешканці Котюжин Збаразького району у 
День села. Зійшлися на свято не лише місце-
ві жителі – від малого до старого. З’їхалися 
з різних куточків і ті, хто по-справжньому 
любить свою маленьку батьківщину, не-
зважаючи на відстань і час.

Володимир КРАВЧУК.

в шумовинні бродять,

з вдячністю живою,
що прожив, дожив...

Ліричним рядком
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Україна Світ
Дешеві дизельні авто  

з Німеччини із брудними 
вихлопами ринули в Україну

Експорт уживаних дизельних ма-
шин з Німеччини протягом року значно 
зріс. Після «дизельного» скандалу на до-
машньому ринку дилерам все важче збу-
вати дизельні авто. Експорт стає ледь не 
єдиною альтернативою. Так, поставки ста-
рих дизельних німецьких машин в Украї-
ну збільшилися на 136 відсотків, у Хорва-
тію - на 89,6, Болгарію - на 27,7, Румунію 
- на 26,8 відсотків,  повідомляє «Свідок». За 
словами професора відділення приклад-
ної логістики Університету Вюрцбург-
Швайнфурта Крістіана Кіллі, у менш роз-
винених європейських країнах німець-
кі дизельні автомобілі з брудними вихло-
пами купують в основному через низькі 
ціни. А сучасні і поліпшені дизельні маши-
ни знаходять покупців на більш вимогли-
вих ринках Іспанії, Австрії та Франції.

Який найбільший ризик  
для майбутнього ЄС? 

Фінансова та міграційна криза по-
ставила ЄС перед необхідністю модер-
нізації, і це стало викликом для Східної 
Європи. Таку думку під час 28-го економіч-
ного форуму у місті Криниця-Здруй (Поль-
ща) висловив єврокомісар з питань куль-
тури, молоді та спорту Тібор Навраксікс, 
повідомляє «Європейська правда». Водно-
час, єврокомісар вважає ключовим ризи-
ком для майбутнього ЄС розбіжність країн 
у питанні цінностей. «Найбільший ризик, 
який загрожує Європі - якщо Східна та За-
хідна Європа будуть мати різні підходи до 
ціннісних питань», - додав Навраксікс. 

Всю нерухомість світу  
оцінили у $280 трильйонів
Сукупна вартість всієї нерухомос-

ті світу становила $280,6 трильйонів 
станом на кінець 2017 року, що є ре-
кордним значенням. Про це йдеться 
у дослідженні «Savills World Research», 
передає «Інтерфакс». Експерти зазна-
чають, що найбільша частка припадає 
на житлову нерухомість - $220,6 триль-
йонів. Для порівняння: вартість усього 
коли-небудь видобутого золота дорів-
нює $7,6 трильйонів - лише 3,5 відсотків 
від сукупної вартості житла. Найбільша 
частка сукупної вартості житла припа-
дає на розвинені ринки Північної Аме-
рики і Європи. Частка сумарної вартос-
ті житла - 44 відсотки у цих регіонах пе-
ревищує частку світового населення, яке 
на них припадає 17 відсотків.

Штраф 500 євро:  
туристам заборонили їсти  

на вулицях Флоренції
Влада Флоренції (Італія) заборо-

нила туристам їсти на чотирьох вули-
цях в історичному центрі міста. Про це 
повідомляє «Daily Mail». Всі, хто їсть на 
вулицях Віа де Нері (Via de Neri), Пьяц-
цале дельї Уффіці (Piazzale degli Uffizi), 
Пьяцца-дель-Грано (Piazza del Grano) і 
Віа делла Нінна (Via della Ninna) з 12.00 
до 15.00 і з 18.00 до 22.00 будуть оштра-
фовані на 500 євро. Заходи вжиті для 
того, щоб захистити місцевих жителів 
від натовпів туристів, які зупиняються 
перекусити посеред вулиці і заважають 
руху в місті. За виконанням нового за-
кону стежитимуть волонтери, яких упо-
вноважили виписувати штрафи.

Чи може Путін почати  
Третю світову війну?

Президент РФ Володимир Путін не 
наважиться почати Третю світову ві-
йну. Про це пише «Апостроф». Військо-
вий історик, докторант Вільного уні-
верситету Берліна Олександр Гогун за-
значив, що Путін використовує ядерну 
зброю як шантаж. Почати масштабну ві-
йну хотів ще Сталін. Для Сталіна Друга 
світова була сходинкою до Третьої, яку 
він почав готувати безпосередньо вже 
в ході Другої. Але не розв’язав нову ві-
йну лише з причини своєї кончини. Іс-
торик пояснив, що зараз ситуація серед 
ядерних держав змінилася і діє на вза-
ємне знищення: хто вистрелить першим 
- помре другим. Це розуміє Путін і вми-
рати явно не хоче. «Путін і його бригада 
шахраїв не одержимі світовим пануван-
ням, вони цинічні, розважливі і злодій-
куваті офіцери спецслужб. Їм кінець сві-
ту ні до чого. Ядерні брязкальця потріб-
ні для міжнародного шантажу. Адже в 
разі атомної війни усім кінець», - підсу-
мував учений. 

Собака не пропускає 
тренувань і дивиться  

усі футбольні матчі 
Бездомнна собака на кличку Теса-

пара стала помічником тренера параг-
вайського футбольного клубу «2 трав-
ня». Спершу вона подружилася з трене-
ром клубу Карлосом Джара Саг’є. А по-
тім - з усією командою. Деякі футболіс-
ти називають собаку Блондинкою, пише 
«Evening Standart». Тесапара живе в клу-
бі. Коли увечері за футболістами зачи-
няються двері, вона стає злим охорон-
цем. Наступного дня - знову дружелюбна. 
Крім того, собака стежить за усіма іграми, 
не пропускає тренувань і знаходиться по-
руч із тренером під час інтерв’ю. А також 
розуміє настрої людей. Коли хлопці свят-
кують виграш, Блондинка святкує з ними 
- відчуває їхню енергію, вважає Карлос.

Білорусь відмовилася  
від кредитів МВФ

Міністр фінансів Білорусі Максим 
Єрмолович заявив, що уряд країни 
відмовився від кредитної програми 
Міжнародного валютного фонду. Про 
це повідомляє «DW». Єрмолович зая-
вив: глава Білорусі Олександр Лукашен-
ко вважає, що програма МВФ може ста-
ти «шоком для населення». Це пов’язано 
з тим, що МВФ наполягав у більш стис-
лому періоді реалізації реформ від рані-
ше запланованих термінів. «Ми розро-
бляли разом з експертами МВФ програ-
му структурних реформ, яка б відповіда-
ла філософії фонду. І в принципі, у клю-
чових моментах, у нас позиції збігли-
ся, ми вийшли на програму, але ми розі-
йшлися в терміни її реалізації», - додав 
Єрмолович. 

Італієць виграв суд проти 
господині кота-камікадзе
Тварина випала з восьмого повер-

ху на голову літньому чоловікові й за-
гинула. Прикрий випадок стався в міс-
ті Турин на півночі Італії, повідомляє 
«Corriere della sera». 56-річний чоловік 
йшов на ринок, коли на нього з балкона 
восьмого поверху впала кішка вагою 5,8 
кілограмів. Тварина загинула на місці, а 
чоловік отримав травми. Італійця госпі-
талізували. Йому діагностували серйоз-
не пошкодження шиї та хребта. Чоловік 
подав до суду на господиню кішки, звину-
вативши її в недостатньому контролі над 
твариною і заподіянні шкоди здоров’ю з 
необережності. Жінка змушена була ви-
платити штраф муніци-
пальній владі за те, що 
недогледіла за чотири-
лапим вихованцем.

Мінімалка зросте  
до 4170 гривень   

Мінімальна зарплата з 1 січня 2019 
року зросте до 4170 гривень, заявив 
прем’єр-міністр Володимир Гройсман. 
Зараз мінімалка складає 3723 гривні. 
Відповідні показники щодо збільшення 
мінімальної платні внесуть до проекту 
держбюджету-2019 і подадуть до Верхо-
вної Ради. Водночас, у Федерації профспі-
лок вважають: мінімальна зарплата з но-
вого року має становити не менше як 7,7 
тисяч гривень. Правда, ніхто не перейма-
ється, де на це взяти гроші.  

Українці живуть на 8 років 
менше за європейців

Українці в середньому живуть на 
вісім років менше, ніж європейці. Таку 
статистику озвучив гендиректор Цен-
тру громадського здоров’я МОЗ України 
Володимир Курпіта, повідомляє «Укрін-
форм». «Двоє з трьох українців поми-
рають від неінфекційних захворювань, 
яким можна було б запобігти. Однак, си-
туація з поширеністю інфекційних не-
дуг, зокрема гепатиту С, ВІЛ/СНІДу, зали-
шається досить тривожною», - зазначив 
Курпіта. 

Мільйон співвітчизників 
щороку виїжджають  

за кордон: це - катастрофа 

Близько мільйона українців щоро-
ку виїжджають за кордон. Про це на те-
леканалі ICTV заявив очільник україн-
ського МЗС Павло Клімкін. «У нас ката-
строфічна ситуація. Ми вважаємо, що, 
на жаль, ця тенденція найближчим ча-
сом збережеться», - зазначив він. І до-
дав: у Польщі, за останніми даними, про-
живає близько 1,4 мільйони українців, а 
у Вроцлаві зараз мешкає третина украї-
номовного населення. За повідомленням 
«Укрінформу», близько дев’яти мільйо-
нів українців щороку виїжджають за кор-
дон на сезонні роботи.

НБУ прогнозує $11 мільярдів 
надходжень від заробітчан 

Нацбанк прогнозує, що надхо-
дження від заробітчан досягнуть 11 
мільярдів доларів до кінця року. Про 
це заявив голова правління НБУ Яків 
Смолій, повідомляє «Укрінформ». У 
2017 році грошові перекази в Україну 
з-за кордону склали приблизно 9,3 мі-
льярдів доларів. Ця сума у понад п’ять 
разів перевищує прямі іноземні інвес-
тиції того ж року, які Нацбанк оцінив у 
1,8 мільярдів доларів. Загалом, за дани-
ми НБУ, за 2015-2017 роки трудові мі-
гранти переказали в Україну 23,8 мі-
льярдів доларів. 

Лише тепер до багатьох 
доходить: без армії народ 

беззахисний 
У часи козаччини той, хто сказав 

би про непотрібність армії, сприймав-
ся б як божевільний. Тому що небезпе-
ка була видима, і лише божевільний міг 
не бачити її чи шляху порятунку від неї, 
каже політолог Олександр Палій. «Як пи-
шуть наші літописи, в часи Хмельниччи-
ни дівчата оголошували жорсткий бой-
кот і збиткувалися з тих, хто не йшов до 
армії. Хоча козацька армія була формаль-
но добровільна. Але з такими дівками 

- не зовсім. А ще п’ять років тому завдя-
ки незнанню історії та невмінню само-
стійно думати, у нас було безліч тих, хто 
питав: «Навіщо нам армія?». Лише тепер 
до багатьох людей доходить, що без ар-
мії народ беззахисний, і чужинці могли 
століттями чинити проти нього безліч 
злочинів», - зазначив політолог, інфор-
мує ZIK. 
«Божевільні, жадібні виплати»: 

Гройсман про зарплати  
в «Нафтогазі»

Прем’єр Володимир Гройсман за-
пропонував переглянути зарпла-
ти співробітникам і членам наглядо-
вої ради НАК «Нафтогаз-України», але 
тільки після того, як закінчиться тер-
мін дії їхніх контрактів. «Ми маємо пе-
реглянути всі контракти, коли вони за-
вершаться, для того, щоб встановити 
нормальні заробітні плати, а не косміч-
ні», - сказав він. Також Гройсман заявив, 
що уряд не дав провести виплати пре-
мії у повному обсязі співробітникам «На-
фтогазу» у зв’язку з перемогою в Сток-
гольмському арбітражному суді з тран-
зитним контрактом, за рішенням якого 
«Газпром» повинен виплатити україн-
ській компанії $4,6 мільярдів. Раніше на-
глядова рада «Нафтогазу» прийняла рі-
шення виплатити співробітникам ком-
панії премії у сумі $46,3 мільйони, інфор-
мує УНІАН.  

Витрати половини доходів  
на їжу - ознака бідності країни 

Великий відсоток видатків україн-
ців на їжу - ознака того, що Україна - 
бідна.  Про це в ефірі телеканалу ZIK за-
явив інвестиційний банкір Сергій Фур-
са. Коментуючи дані Держстату, згідно з 
якими ключова стаття видатків україн-
ців стосується харчів, експерт зазначив: 
Україна - бідна країна, а жителі бідних 
країн, насамперед, задовольняють свої 
найпростіші потреби, серед яких - по-
треба в їжі. Банкір вважає: якщо в країні 
підняти зарплату, то слідом за цим «під-
скочать» ціни, і ситуація не зміниться. 
Зробити громадян заможнішими мож-
на іншим шляхом: потрібно, аби в кра-
їну прийшли інвестиції. Адже саме піс-
ля цього збільшуються доходи населен-
ня. Доходи українців без інвестицій не 
збільшаться.

Пенсіонери отримають 
універсальне посвідчення
Пенсійний фонд України запускає 

нову послугу для українських пенсіо-
нерів - електронну картку. Вона стане 
одночасно пенсійним посвідченням і за-
собом для розрахунків. Нею можна буде 
платити у магазинах та перераховува-
ти на неї кошти. Для отримання картки 
треба звернутись у будь-яке відділення 
Пенсійного фонду і написати заяву. Але 
поки що її видають лише пенсіонерам-
переселенцям.

«Опоблок» до останньої 
копійки витратив «аморальні» 

кошти з держбюджету
Центр «Ейдос» оприлюднив аудит 

фінансового звіту партії «Опозицій-
ний блок». Введення державного фінан-
сування політпартій «Опоблок» супро-
воджував низкою гучних заяв про амо-
ральність такої практики й наміри від-
мовитись від бюджетних грошей. Про-
те у 2017 році партія змінила риторику 
і не лише «погодилась» отримувати дер-
жавні кошти, а й сумлінно їх витратила, 
повідомляє «Главком». За звітний пері-
од так звані «опозиціонери» витратили 
52,3 мільйони гривень. Топ-5 видатків 
складають: утримання регіональних осе-
редків - 20,2 мільйони; пропаганда - 14,1 
мільйон; матеріальні витрати та оплата 
послуг - 7,9 мільйонів; оренда офісів - 5,1 
мільйон; утримання секретаріату - 2,9 
мільйонів. 

Україна Світ

Ольга
ЧОРНА.
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На фестивалі 
у Борщові 
презентували 

карту України, яка 
складається з-понад 
мільйона хрестиків. 
Вишивали її більше 
року в різних куточках 
України, а також у Литві 
люди різного віку і 
професій. Творили цей 
унікальний оберіг у 
власних домівках, на 
фестивалях, у будинках 
культури, торгівельних 
центрах, школах. Коли 
ж підрахували маршрут, 
який здолала карта, 
виявилося, що це 16983 
кілометри

- Це ж майже половина до-
вжини екватора земної кулі, 
- зазначив експерт Національ-
ного реєстру рекордів Украї-
ни Павло Горішевський. – Тож 
майстриням вдалося вста-
новити рекорд «Найдовший 
маршрут вишитої карти Укра-
їни». 

Сертифікат, який засвідчує 
рекорд, вручили куратору про-
екту «Україна моя вишивана» 
Тетяні Дяківнич  під час фести-

валю «Борщівська вишиванка». 
- Велика подяка  учасни-

кам, координаторам та органі-
заторам заходів від Збруча до 
Дністра, від Сходу до Заходу аж 
до Латвії за ваше розуміння,  
патріотизм, вагомий внесок 

втілення ідеї в життя, - каже 
голова гомадської організації 
«Гільдія народних умільців 
«Перлина» Тетяна Дяківнич. - 
Дякую своїй команді Ірині Ха-
ратін, Любов Онисько, Юрію 
Дуднику за ваш вагомий вне-

сок. Особисто дякую за під-
тримку членам організації 
Любові Долинській та Галині 
Дереворіз, не дивлячись на ве-
лику відстань ви були з нами 
на презентації.

Сьогодні карта-оберіг збе-

рігається в краєзнавчому му-
зеї Борщова. Організатори 
кажуть, вишиваний оберіг го-
товий мандрувати далі і під-
корювати українські та закор-
донні музеї. 

Юля ТОМЧИШИН.

Рекордний оберіг
Вишивана карта тернопільських майстринь здолала шлях у півекватора

Вони натхненні, сміливі 
й активні! На старт 
вийшли як літні люди, 

так і першокласники. Усіх їх 
поєднує спортивний азарт 
і блиск в очах. Вже 22 роки 
поспіль у нашому місті 
організовують змагання з бігу 
довкола Тернопільського ставу. 
Цьогоріч у «Тернопільській 
озеряні-2018» взяли участь 186 
учасників із різних куточків 
України. Долучилася рекордна 
кількість людей – 186 осіб. 
Зокрема, 143 чоловіки та 43 
жінки. Учасники пробігли 
дистанцію завдовжки майже 9 
кілометрів.

Десятирічна Аня Чикирда вперше 
приєдналася до «Озеряни». Дівчинка 
щосуботи бере участь у забігах на 5 
кілометрів і займається легкою атле-
тикою. 

- Починала з дистанцій 30, 60, 100 
метрів, - розповідає Аня. – А потім що-
разу поступово збільшувала відстань. 
Тепер не страшно пробігти 5 кіломе-
трів. 

Приєдналася до Ані і її двоюрідна 
сестричка Саша Баган. Вона йшла на 
заняття, та коли побачила, що почина-
ються змагання, вирішила спробувати 
пробігти цю відстань. 

- Для мене біг - це стиль життя, - зі-

знається 63-річ-
ний Юрій Цікало. 
- Я почав займати-
ся спортом через 
хворобу. Мав про-
блеми із поясни-
цею. Вже минуло 
10 років. Почуваю 
себе чудово. Беру 
участь у марафо-
нах, постійно бі-
гаю. Рух – це жит-
тя, я переконався 
на власному до-
свіді. 

Переможців обирали у 12 вікових 
категоріях. Нагороди отримали 72 пе-
реможці змагань. Першим з чоловіків 

до фінішу прибіг житель Дніпра Ар-
тем Казбан. Серед жінок  – тернопіль-
ська легкоатлетка Наталія Стребкова. 

Бігуни, які показали найкращий ре-
зультат серед чоловіків і жінок отри-
мали нагороди у розмірі 300, 200 та 
100 доларів.

За словами організаторки «Тер-
нопільської озеряни», директора 
міського центру фізичного здоров’я 
населення Галини Федорович, кіль-
кість учасників забігу з кожним роком 
збільшується. І це чудово, адже свід-
чить про те, що здоровий спосіб життя 
стає все популярнішим. 

- Найстаршим учасником наших 
змагань став 84-річний Микола Несте-
ренко зі Львова, а  наймолодша – Да-
рина Іванишин з Тернополя, - зазна-
чає пані Галина. 

Юля ТОМЧИШИН.

Найстаршому бігуну 84 роки, а наймолодшій – лише сім
У «Тернопільській озеряні-2018» взяли участь майже дві сотні людей
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*     *     *

У Чханвоні (Республіка Ко-
рея) тривають чемпіонат і юні-
орська першість світу зі стрі-
лецьких видів спорту. Олімпій-
ська чемпіонка Олена Костевич 
стала чемпіонкою світу у стріль-
бі з малокаліберного пістолета 
з 25 метрів, завоювавши ліцен-
зію на Олімпійські ігри-2020 в То-
кіо (Японія). У фіналі Костевич по-
казала однакову суму з росіянкою 
Віталіною Бацарашкіною - по 37 
очок. У додаткових серіях укра-
їнка з результатом 4+4+3 вирва-
ла перемогу у росіянки. “Бронза” 
дісталася Дорен Веннекамп з Ні-
меччини. В активі збірної України 
вже чотири нагороди. Раніше Оле-
на Костевич і Олег Омельчук стали 
бронзовими призерами в олімпій-
ській дисципліні - стрільбі з пнев-
матичного пістолета з дистанції 
10 метрів в міксті, а Данило Дани-
ленко виграв “срібло” і “золото” в 
стрільбі по рухомій мішені. Чемпі-
онат світу з кульової та стендової 
стрільби завершиться 14 вересня.

*     *     *
УЄФА відреагував на вимогу 

Російського футбольного сою-
зу заборонити на формі україн-
ської збірної напис “Слава Укра-
їні!”. З вимогою до УЄФА та ФІФА 
заборонити його звернувся член 
виконкому РФС Ігор Лебедєв. “У 
нас немає прикладів, щоб на фут-
больній формі гравців тієї чи іншої 
країни національної команди на-

носилися якісь гасла. Я вважаю, що 
ФІФА та УЄФА повинні розглянути 
це питання. Йдеться про те, що по-
літика і спорт несумісні. Але ми ба-
чимо, що політика втручається в 
усі сфери нашого життя, в тому 
числі і в спорт”, - сказав Лебедєв. В 
УЄФА вже відреагували на претен-
зії росіян та заявили, що нова фор-
ма збірної України відповідає усім 
вимогам. “Даний комплект форми 
був схвалений відповідно до пра-
вил УЄФА, стосовно екіпіровки ко-
манд за 2018 рік та у відповіднос-
ті до третього розділу “ідентифі-
кація команди”, - заявили в УЄФА.

*     *     *

Всесвітня боксерська асоці-
ація зобов’язала Усика провести 
поєдинок проти Лебедєва, який 
є чемпіоном WBA “у відпустці”. 
Тренер росіянина Лебедєва Мар-
він Самодіо вважає, що абсолют-
ний чемпіон світу у першій важкій 
вазі Олександр Усик ще не перебу-
вав під великим тиском. “Так, ми 
говорили про можливий бій з Уси-
ком. Українець - хороший і талано-
витий боксер, але, на наш погляд, 
в своїх боях він не був під необхід-
ним тиском, а у Дениса є потріб-
ний досвід. Думаю, що такий бій 
буде дуже цікавим. Якщо цей бій 
буде організований, то ми підготу-
ємося дуже добре і будемо робити 
все для перемоги”, - сказав тренер.

*     *     *
Фінал Ліги чемпіонів УЄФА – 

найпрестижнішого турніру між 

європейськими клубами може 
відбутись на території США. Про 
таку перспективу заявив засно-
вник групи мультимедійних ко-
мунікацій в Іспанії Mediapro Хау-
ме Роурес. За його словами, УЄФА 
веде переговори про можливість 
проведення фіналу Ліги чемпіонів 
у Нью-Йорку. Іспанець пояснив, що 
таким чином організація підтри-
мує філософію керівників Ла-Ліги, 
які уклали контракт щодо прове-
дення матчів Прімери на території 
країн Північної Америки.

*     *     *
Перший матч на своєму полі 

у відбірному турнірі Євро-2020 
національна команда Украї-
ни проведе у Львові на місце-
вій “Арені Львів”. Гра відбудеть-
ся в березні 2019 року. Таку обі-
цянку львівським вболівальникам 
дав президент Федерації футбо-
лу України Андрій Павелко зі сце-
ни фан-зони перед початком мат-
чу Ліги націй Україна – Словаччи-
на, який відбувся на “Арені Львів” 
за порожніх трибун. Імена своїх су-
перників збірна України дізнаєть-
ся 2 грудня цього року, коли від-
будеться жеребкування в Дублі-
ні. Матчі перших двох турів квалі-
фікації Євро-2020 заплановано на 
період із 21-го по 26 березня 2019 
року. Один з них може бути домаш-
нім для збірної України, відтак від-
будеться у Львові.

*     *     *
Рекордсмен світу Андрій Го-

воров продовжує залишати ста-
тистами суперників в улюбленій 
дисципліні – 50 метрів батерф-
ляєм. На дебютному етапі Куб-
ка світу у російській Казані укра-
їнець з першим результатом ква-
ліфікувався до фіналу. Не змусив 

сумніватись у своєму статусі і у ви-
рішальному запливі – 22,87 секун-
ди. Результат Говорова –новий ре-
корд в рамках Кубка Світу. 

*     *     *
Українки гідно представили 

Європу на континентальному 
Кубку з легкої атлетики. В забі-
гу на 400 метрів з бар’єрами наша 
Анна Ярощук-Рижикова фінішува-
ла третьою, пропустивши вперед 
лише двох суперниць. Українка 
не зуміла випередити американ-
ку Літл та ямайку Рассел. При цьо-
му у погоні за маститими конку-
рентками, бронзова призерка зу-
міла продемонструвати свій най-
кращий результат в сезоні – 54,47 
секунди. Найкращий результат се-
зону показала і Наталія Прищепа, 
яка захищала честь Європи на дис-
танції 800 метрів. Чинна чемпіон-
ка старого світу уперше в сезоні 
вибігла із двох хвилин, утім фіні-
шувала лише четвертою. 

*     *     *

Одеський гросмейстер Ан-
дрій Сумець виграв міжнарод-
ний турнір, що фінішував в іта-
лійському Трієсті. Наш земляк 
набрав 7 очок з 9-ти, поділив 1-2 
місця з росіянином Володимиром 
Бурмакіним, але мав кращий до-
датковий коефіцієнт. Трійку при-
зерів замкнув італієць Брунелло 
Сабіно з 6,5 очками. Участь у зма-
ганнях брали участь 63 спортсме-
ни із більше 10 країн світу.

Спортивна арена

Команда Андрія Шевченка 
не знітилася та надовго заволо-
діла ініціативою. На 45-й хвили-
ні Марлос взяв ініціативу на себе, 
обіграв кількох суперників та 
прострілив, Андрій Ярмоленко 
вправно пропустив м’яч на Євге-
на Коноплянку, який зрівняв ра-
хунок.

Збірна України вирвала пере-
могу на останніх секундах матчу. 
Після помилки чеського голкі-
пера та рикошету від захисника, 
Олександр Зінченко відправив 
м’яч у порожні ворота та приніс 
нашій команді перемогу - 2:1. 

Після матчу між збірними 
України та Чехії місцева поліція 
застосувала проти українських 
фанів гумові кулі та затримала 
вісьмох вболівальників. Причи-
ною сутичок стало те, що фанати 
спробували вибігти на поле. Як 
повідомляють очевидці, чеські 
поліцейські жорстко поводилися 
з гостями та повалили їх на зем-
лю. У деяких моментах правоохо-
ронці навіть відстрілювались гу-
мовими кулями з автоматів, які 

направляли у бік фанів.
У другому матчі групового 

етапу Ліги націй українська ко-
манда перемогла збірну Сло-
ваччини в домашньому матчі у 
Львові з рахунком 1:0. При цьому 
гра проходила за порожніх три-
бун через дискваліфікацію, яку 
збірна України отримала за пове-
дінку вболівальників у відбірно-
му циклі Євро-2016. Єдиний гол 
забив Андрій Ярмоленко з пе-
нальті на 80-й хвилині.

Цього року у рамках турніру 
підопічні Андрія Шевченка зігра-
ють ще два матчі - 16 жовтня до-
машній у Харкові з Чехією та 16 
листопада на виїзді зі Словаччи-
ною.

До речі, стартовий матч Ліги 
Націй поти збірної Чехії став для 
збірної України ювілейним, 250-
м в історії «синьо-жовтих». 113 
разів перемога була на боці укра-
їнської збірної, 69 разів арбітри 
фіксували нічиї і в 68-м іграх ві-
кторія була на боці суперників 
нашої збірної, 345 голів забито і 
243 пропущено. 104 матчі мали 

статус товариських (ТМ), 75 про-
йшло в рамках чемпіонатів сві-
ту (ЧС), 60 – чемпіонатів Європи 
(ЧЄ), 10 – міжнародних турнірів і 
1 – у Лізі Націй (ЛН). Діями збір-
ної України керувало 15 трене-
рів, які задіяли 261 гравця.

А ось на «Арені Львів» Андрій 
Ярмоленко, реалізувавши пе-
нальті у ворота збірної Словач-
чини, став автором ювілейного 
100-го домашнього голу збірної 
України, забитого в усіх офіцій-
них матчах: 51 - в рамках чемпі-
онатів світу (ЧС), 48 - чемпіона-
тів Європи (ЧЄ) та 1 - у Лізі на-
цій (ЛН). Голи забивались на аре-
нах 5-ти міст України (ще у Доне-
цьку було 4 матчі, але голів там 
забивати не вдавалося) та поль-
ському Кракові, де 9 жовтня 2016 
року «синьо-жовті» в статусі гос-
подарів поля в рамках відбірно-
го турніру чемпіонату світу пе-
ремогли збірну Косово. Як бачи-
мо з вересня 2013 року всі юві-
лейні домашні голи збірної Укра-
їни забиваються лише на «Арені 
Львів».

Як українці 
кочівниками були

Вдалий старт 
у Лізі націй

У стартовому матчі нового турніру збірна 
України у гостях перемогла команду Чехії - 1:2

Початок матчу залишився за господарями. 
Чехія реалізувала свій перший 
небезпечний момент та швидко 

опинилася попереду. На 4-й хвилині її 
нападник завдав влучного удару в ближній від 
українського голкіпера Андрія П’ятова кут.

У середині 
турнірної 
таблиці

Футбольний клуб 
“Нива” у 8 турі Дру-
гої ліги у виїзному 

поєдинку зіграв внічию з 
рівненським “Вересом” 0:0. 
Господарі протягом матчу 
створили значно більше 
можливостей відкрити ра-
хунок і якби не тернопіль-
ський голкіпер Механів, 
“Ниві” було б важко розра-
ховувати і на нічию.

Нелегкими для тернополян 
видалися стартові двадцять хви-
лин зустрічі, коли рівняни на 
правах господарів змусили гос-
тей зайняти оборону, швидко 
намагаючись доставити м’яч у 
штрафний майданчик. Надзви-
чайно напруженими для гостей 
були і кілька хвилин у середи-
ні другого тайму під час яких, 
як мінімум двічі, “Ниві” вдало-
ся не пропустити. Витримавши 
усі спроби “Вереса” забити, тер-
нополяни наприкінці зустрічі 
могли навіть розраховувати на-
перемогу. Двічі воротам рівнян 
гравці “Ниви” загрожували після 
ударів головою. Спершу у руки 
воротарю пробив Юрчак. А на 
доданих хвилинах дивом у ствір 
не влучив Анатолій Чорномаз, 
який за мить до подачі з кутово-
го вийшов на заміну та міг стати 
абсолютним героєм матчу.

Після 8 турів з 10 очками в 
активі «Нива» посідає 6 місце.

У медальному заліку 
змагань на III 
Всесвітніх іграх 

кочівників, які відбулися 
в Киргиз стані, Україна - 
на 8 місці серед 77 країн. 
У скарбничці українців 
3 золотих, 3 срібних і 3 
бронзових медалі.

Усього в змаганнях на Всес-
вітніх іграх кочівників цього 
року взяло участь 23 україн-
ських спортсмени. Українці за-
воювали 6 нагород в армрест-
лінгу, 2 - в мас-рестлінгу і 1 - в 
стрільбі з традиційного лука. 

Лідером Всесвітніх ігор ко-
чівників цього року став Кир-
гизстан, в його скарбничці 100 
медалей: 40 золотих, 30 срібних 
і 30 бронзових. Другий рядок у 

медальному заліку посіла збір-
на Казахстану. Замикає трійку 
– Росія.

На останніх місцях в ме-
дальному заліку -  Вірменія, Ін-
дія, Нідерланди, Сінгапур, Есто-
нія і Японія, в скарбничці яких 
по одній бронзовій медалі.

У світовій спільноті треті 
Всесвітні ігри кочівників на-
звали одним з унікальних і по-
пулярних заходів, у яких взя-
ли участь спортивні і культур-
ні делегації різних країн світу. 
Організатори ігор постаралися 
відтворити атмосферу, в якій 
кілька століть назад жили ко-
чівники. Вперше Всесвітні ігри 
кочівників пройшли в 2014 
році і стали яскравим явищем 
в спортивному і культурному 
житті.



УТ-1
06.00 М/с “Гон”.
06.10 Додолики.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 

13.00, 15.00, 21.00, 03.00 
Новини.

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго 
ранку, Країно!

09.30, 01.00, 04.00 Погода.
09.35 Д/с “Дешевий вiдпочинок”.
10.05 Т/с “Бодо”.
11.05, 13.35 Енеїда.
11.35 Телепродаж.
12.00 Д/с “Смачнi iсторiї”.
13.10, 14.30 РадiоДень.
14.05 Д/с “Незвичайнi культури”.
15.10, 04.30 Фольк-music.
16 .15 В iдкривай Укра їну з 

Суспiльним.
16.55 Д/с “Дивовижнi мiста свiту”.
18.00, 00.10 Iнформацiйна година.
19.00, 23.40 Своя земля.
19.25 Д/с “Неповторна природа”.
20.30 Плiч-о-плiч.
21.25, 03.20 Новини. Спорт.
21.45 Д/с “Як працюють машини”.
22.40 Д/с “1000 днiв для планети”.
01.10, 04.05 #МузLove з Любою 

Морозовою.
01.35 Розсекречена iсторiя.
02.30 Складна розмова.
03.40 Тема дня.
05.35 Д/с “Гордiсть свiту”.
Êàíàë “1+1”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок 

з “1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 00.45, 05.30 “ТСН”.
09.30 “Чотири весiлля”.
10.55, 12.20 “Одруження наослiп”.
13.10 “Мiняю жiнку”.
14.45 “Сiмейнi мелодрами”.
15.45, 17.10 Т/с “Моє чуже життя”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.20 “Чистоnews”.
20.30 Т/с “Школа. Недитячi iгри”.
21.30 “#ШоуЮри”.
22.30, 00.50 “Танцi з зiрками”.
02.00 “Клiнiка”.
Iíòåð
06.00 М/ф.
06.15, 22.30 “Слiдство вели...” з Л. 

Каневським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

“Новини”.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з 

Iнтером”.
10.10 Т/с “Хай говорять”.
12 .25 Х/ф “Три топол i  на 

Плющисi”.
14.10 Х/ф “Єдина”.
16.10 “Чекай на мене. Україна”.
18.00, 19.00, 04.00 “Стосується 

кожного”.
20.00 “Подробицi”.
20.40 Т/с “Повернешся - пого-

воримо”.
00.20 Х/ф “Людина-оркестр”.
02.10 “Код доступу”.
02.25 “Щоденник вагiтної”.
04.45 “Top Shop”.
05.15 “Подробицi” - “Час”.

ICTV
04.30 Скарб нацiї.
04.35 Еврика!
04.45 Служба розшуку дiтей.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.35, 19.20 Надзвичайнi новини з 

К. Стогнiєм.
06.30 Факти тижня. 100 хвилин з 

О. Соколовою.
08.45 Факти. Ранок.
09.10 Спорт.
09 .20 Надзвичайн i  новини . 

Пiдсумки з К. Стогнiєм.
10.15 Антизомбi.
11.15 Не дай себе ошукати!
12.15, 13.20 Секретний фронт. 

Дайджест.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.05, 16.25 Х/ф “Битва титанiв”.
16.50 Х/ф “Гнiв титанiв”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Прорвемось!
21.25 Т/с “Нюхач”.
22.45 Свобода слова.
01.00 Х/ф “Клуб шпигунiв”.
02.35 Т/с “Секретний фарва-

тер”, 1 с.
ÑТÁ
05.55, 15.25 Все буде добре!
07.55 Х/ф “Королева бензоко-

лонки”.
09.30 Х/ф “Щастя за угодою”.
13.30 Битва екстрасенсiв.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Т/с “Здамо будиночок бiля 

моря”.
20.00, 22.45 Хата на тата.
02.20 Найкраще на ТБ.
Íîâèé êàíàë
03.00 Зона ночi.
04.45 Абзац.
06.35, 08.15 Kids` Time.
06.40 М/с “Том i Джерi шоу”.
08.20 Х/ф “Незламний шпигун”.
10.00 Х/ф “Зубна фея”.
12.00 Х/ф “Фокус”.
14.10 Х/ф “Я - легенда”.
16.10 Х/ф “Тринадцять друзiв Оу-

шена”.
19.00 Х/ф “Сусiди на стрьомi”.
21.00 Х/ф “Пiкселi”.
23.00 Х/ф “Нiчого собi поїздочка”.
01.00 Х/ф “Нiчого собi поїздоч-

ка 2”.
02.55 Служба розшуку дiтей.
Êàíàë «Уêðà¿íà»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-

їною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 02.15 Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях. Новий сезон.
10.30 Реальна мiстика. Новий се-

зон.
12.30 Т/с “Черговий лiкар”.
14.30, 15.30 Т/с “Жiночий лiкар 

3”.
19.45 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “У минулого в боргу”, 

1 i 2 с.
23.30 Х/ф “Форсаж 4”.
01.45 Телемагазин.
03.10 Зоряний шлях.
04.30 Реальна мiстика.

Êàíàë «2+2»
06.00 М/ф.
08.10, 01.15 Т/с “Пляжний коп”.
09.05, 18.15 “Спецкор”.
09.50, 18.50 “ДжеДАI”.
10.25, 19.25, 20.30 Т/с “Опер за 

викликом 3”.
14.45 Х/ф “Клин клином”.
16.45 Х/ф “Пiдстава”.
21.40 Т/с “Касл 7”.
23.25 Т/с “Величний Джо”.
02.10 “Облом.UA”.
ÍТÍ
05.20, 05.00 “Top Shop”.
06.20 Х/ф “Вiрний Руслан”.
08.30 “Свiдок. Агенти”.
09.05 Х/ф “Командир щасливої 

“Щуки”.
11.00, 19.30 Т/с “Коломбо”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.30 

“Свiдок”.
12.50 “Україна вражає”.
13.50, 03.25 “Речовий доказ”.
15.50, 16.50, 21.25 “Легенди кар-

ного розшуку”.
23.45 Т/с “Комiсар Хельдт”.
01.30 “Таємницi кримiнального 

свiту”.
03.00 “Випадковий свiдок”.
03.55 “Правда життя. Професiї”.
МЕГА
06.00 Бандитська Одеса.
07.00, 13.55 Правда життя.
08.00, 16.00, 21.45 Вiдчайдушнi 

рибалки.
09.00, 20.50 Шалена подорож.
09.55 Iлюзiї сучасностi.
11.05 Ризиковане життя.
11.40 Код доступу.
12.50, 19.40 Речовий доказ.
15.05, 23.40 Повiтрянi воїни.
16.50, 22.45 Iдеї, що переверну-

ли свiт.
17.50 Фантастичнi iсторiї.
00.40 Скарб.ua.
05.05 Майор “Вихор”.

Ôóòáîë. (Уêðà¿íà)
06.00 Ман Сiтi - Фулхем. Чемпiонат 

Англiї.
07.45, 21.25 Журнал Лiги чемпiонiв.
08.15 Чорноморець - Львiв. 

Чемпiонат України.
10.00 “Великий футбол”.
11.45, 05.30 Топ-матч.
12.00 Кальярi - Мiлан. Чемпiонат 

Iталiї.
13 .50 Евертон -  Вест Хем. 

Чемпiонат Англiї.
15.40, 22.45 Футбол News.
16.00, 02.45 Журнал Лiги Європи.
16.55 Ювентус -  Сассуоло. 

Чемпiонат Iталiї.
18.45 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
19.40 Александрiя - Шахтар. 

Чемпiонат України.
21.55 Live. Саутгемптон - Брайтон. 

Чемпiонат Англiї.
00.00 Чемпiонат Англiї. Огляд туру.
00.55 Iнтер - Парма. Чемпiонат 

Iталiї.
03.40 Олiмпiк -  Марiуполь. 

Чемпiонат України.
05.45 Програма передач.

УТ-1
06.00 М/с “Гон”.
06.10 Додолики.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 

13.00, 15.00, 21.00, 03.00 
Новини.

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго 
ранку, Країно!

09.30, 15.10, 16.25, 01.00, 04.00 
Погода.

09.35 Д/с “Дешевий вiдпочинок”.
10.05 Т/с “Бодо”.
11.05, 13.35 Енеїда.
11.35 Телепродаж.
12.00 Д/с “Смачнi iсторiї”.
13.10 РадiоДень.
14.05 Д/с “Незвичайнi культури”.
14.30 52 вiкенди.
15.20 Т/с “Оповiдання ХIХ 

столiття”.
16.40 Д/с “Щоденники комах”.
16.55 Д/с “Дивовижнi мiста свiту”.
18.00, 00.10 Iнформацiйна година.
19.00 Плiч-о-плiч.
19.25 Д/с “Неповторна природа”.
20.30, 23.40, 02.30 Складна роз-

мова.
21.25, 03.20 Новини. Спорт.
21.45 Д/с “Як працюють машини”.
22.40 Д/с “1000 днiв для планети”.
01.10, 04.05 #БiблiоFUN з Р. 

Семкiвим.
01.35 Розсекречена iсторiя.
03.40 Тема дня.
04.30 Фольк-music.
05.35 Д/с “Гордiсть свiту”.
Êàíàë “1+1”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок 

з “1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 00.45, 05.30 “ТСН”.
09.30 “Чотири весiлля”.
11.00, 12.20 “Одруження наослiп”.
13.10 “Мiняю жiнку”.
14.45 “Сiмейнi мелодрами”.
15.45, 17.10 Т/с “Моє чуже життя”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.20 “Чистоnews”.
20.30 Т/с “Школа. Недитячi iгри”.
21.30 “Король десертiв”.
23.40, 00.50 Х/ф “Мiсiя на Марс”.
02.05 “Клiнiка”.
Iíòåð
06.00 М/ф.
06.15, 22.40 “Слiдство вели...” з Л. 

Каневським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з 

Iнтером”.
10.10 Т/с “Повернешся - пого-

воримо”.
12.25 Т/с “Таїсiя”.
14.50, 15.45, 16.45 “Речдок”.
18.00, 19.00, 04.00 “Стосується 

кожного”.
20.00 “Подробицi”.
20.40 Т/с “Биття серця”.
00.25 Х/ф “Егоїст”.
02.15 “Код доступу”.
02.35 “Щоденник вагiтної”.
04.45 “Top Shop”.
05.15 “Подробицi” - “Час”.

ICTV
04.00 Скарб нацiї.
04.10 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей.
04.25 Студiя Вашингтон.
04.30 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.35, 10.05 Громадянська обо-

рона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з 

К. Стогнiєм.
11.05, 17.35, 21.30 Т/с “Нюхач”.
12.10, 13.20 Х/ф “Рейс”.
12.45, 15.45 Факти. День.
15.35, 16.20 Дизель-шоу.
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.20 Секретний фронт.
22.50 “На трьох”.
23.50 Х/ф “Крейсер”.
02.15 Т/с “У полi зору”.
02.50 Т/с “Секретний фарва-

тер”, 3 с.
ÑТÁ
05.55, 15.25 Все буде добре!
07.50, 20.00, 22.45 МастерШеф.
11.05 Т/с “Анатомiя Грей”.
13.00 Битва екстрасенсiв.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Т/с “Здамо будиночок бiля 

моря”.
23.25 Слiдство ведуть екстрасенси.
Íîâèé êàíàë
03.00, 02.50 Зона ночi.
04.00 Абзац.
05.45, 07.00 Kids` Time.
05.50 М/с “Том i Джерi шоу”.
07.05, 18.00 Шоу Оля.
08.05 Т/с “Ми такi!”
10.05 Т/с “Любов напрокат”.
14.00 Половинки.
15.55, 19.00 Любов на виживання.
21.00 Київ вдень i вночi.
22.00 Т/с “Чаклунки”.
23.00 Х/ф “Анаконда”.
00.45 Х/ф “Непереможний”.
02.45 Служба розшуку дiтей.
Êàíàë «Уêðà¿íà»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-

їною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 03.45 Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях. Новий сезон.
10.30 Реальна мiстика. Новий се-

зон.
12.30 Т/с “Черговий лiкар”.
14.30, 15.30 Т/с “Жiночий лiкар 

3”.
19.45 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “У минулого в боргу”, 

5 i 6 с.
23.30, 02.00 Т/с “CSI: Маямi”.
01.30 Телемагазин.
04.30 Реальна мiстика.
Êàíàë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 “Нове Шалене вiдео по-

українськи”.
08.55, 01.10 Т/с “Пляжний коп”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “ДжеДАI”.

10.55, 17.15 “Загублений свiт”.
13.00 “Помста природи”.
15.15 Х/ф “Останнiй легiон”.
19.25, 20.35 Т/с “Опер за викли-

ком 3”.
21.45, 23.30 Т/с “Касл 7”.
02.05 Х/ф “Нестримнi”.
03.20 “Облом.UA”.
ÍТÍ
05.55 Х/ф “Вiдпустка за власний 

рахунок”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Вантаж без марку-

вання”.
10.55, 19.30 Т/с “Коломбо”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.30 

“Свiдок”.
12.50, 03.20 “Речовий доказ”.
15.50, 16.50, 21.25 “Легенди кар-

ного розшуку”.
23.45 Т/с “Комiсар Хельдт”.
01.30 “Таємницi кримiнального 

свiту”.
03.00 “Випадковий свiдок”.
03.50 “Правда життя. Професiї”.
04.50 “Top Shop”.
МЕГА
06.00 Бандитська Одеса.
07.00, 13.55, 02.10 Правда життя.
08.00 Дика Арктика.
09.00, 20.50 Шалена подорож.
09.55 Iлюзiї сучасностi.
11.05 Ризиковане життя.
11.40 Код доступу.
12.50, 19.40 Речовий доказ.
15.05, 23.40 Повiтрянi воїни.
16.00, 21.45 Вiдчайдушнi рибалки.
16.50, 22.45 Iдеї, що переверну-

ли свiт.
17.50 Фантастичнi iсторiї.
00.40 Мiстична Україна.
05.35 Бандитський Київ.

Ôóòáîë. (Уêðà¿íà)
06.00, 08.00, 14.55 Топ-матч.
06.10 Лiверпуль - ПСЖ. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
08.10 Александрiя - Шахтар. 

Чемпiонат України.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.20 Шальке - Порту. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
12.10, 04.55 Огляд вiвторка. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
12.45 Live. Шахтар - Хоффенхайм. 

Юнацька Лiга УЄФА.
15.10 “Ситкорiзи”. Чемпiонат 

Англiї.
16.00, 03.05 Барселона - ПСВ. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
17.50 Iнтер - Тоттенхем. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
19.40 Live. Аякс - АЕК. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
21.50 Live. Реал - Рома. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
23.55 Ман Сiтi - Лiон. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
01.45 Огляд середи. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
05.55 Програма передач.

УТ-1
06.00 М/с “Гон”.
06.10 Додолики.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 

13.00, 15.00, 21.00, 03.00 
Новини.

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго 
ранку, Країно!

09.30, 15.10, 16.25, 01.00, 04.00 
Погода.

09.35 Д/с “Дешевий вiдпочинок”.
10.05 Т/с “Бодо”.
11.05, 13.35 Енеїда.
11.35 Телепродаж.
12.00 Д/с “Смачнi iсторiї”.
13.10, 14.30 РадiоДень.
14.05 Д/с “Незвичайнi культури”.
15.20 Т/с “Оповiдання ХIХ 

столiття”.
16.40 Д/с “Щоденники комах”.
16.55 Д/с “Дивовижнi мiста свiту”.
18.00, 00.10 Iнформацiйна година.
19.00 Перший на селi.
19.25 Д/с “Неповторна природа”.
20.30 Нашi грошi.
21.25, 03.20 Новини. Спорт.
21.45 Д/с “Як працюють машини”.
22.40 Д/с “1000 днiв для планети”.
23.40 Перша шпальта.
01.10, 04.05 #KiноWALL з С. 

Тримбачем.
01.35 Розсекречена iсторiя.
02.30 Складна розмова.
03.40 Тема дня.
04.30 Фольк-music.
05.35 Д/с “Гордiсть свiту”.
Êàíàë “1+1”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок 

з “1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 00.45, 05.30 “ТСН”.
09.30 “Чотири весiлля”.
11.00, 12.20 “Одруження наослiп”.
13.00 “Мiняю жiнку”.
14.45 “Сiмейнi мелодрами”.
15.45, 17.10 Т/с “Моє чуже життя”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.20 “Чистоnews”.
20.30 Т/с “Школа. Недитячi iгри”.
21.30 “Модель XL 2”.
23.35, 00.50 Х/ф “Екстрасенс”.
02.00 “Клiнiка”.
Iíòåð
05.55 М/ф.
06.15, 22.30 “Слiдство вели...” з Л. 

Каневським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з 

Iнтером”.
10.10 Т/с “Хай говорять”.
12.25 Т/с “Таїсiя”.
14.50, 15.45, 16.45 “Речдок”.
18.00, 19.00, 04.00 “Стосується 

кожного”.
20.00 “Подробицi”.
20.40 Т/с “Повернешся - пого-

воримо”.
00.25 Х/ф “Двоє пiд дощем”.
02.15 “Код доступу”.
02.30 “Щоденник вагiтної”.
04.45 “Top Shop”.
05.15 “Подробицi” - “Час”.

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.30 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.35, 20.20 Громадянська обо-

рона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з 

К. Стогнiєм.
10.10 Прорвемось!
11.10, 17.30, 21.30 Т/с “Нюхач”.
12.15, 13.25 Х/ф “Центурiон”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.55, 16.20 Дизель-шоу.
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
22.45 “На трьох”.
23.45 Х/ф “Рейс”.
02.25 Т/с “Секретний фарва-

тер”, 2 с.
ÑТÁ
05.05, 15.25 Все буде добре!
07.00 Х/ф “Любити й вiрити”.
11.05 Т/с “Анатомiя Грей”.
13.00 Битва екстрасенсiв.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Т/с “Здамо будиночок бiля 

моря”.
20.00, 22.45 МастерШеф.
23.20 Один за всiх.
Íîâèé êàíàë
03.00, 02.00 Зона ночi.
04.10 Абзац.
06.00, 07.15 Kids` Time.
06.05 М/с “Том i Джерi шоу”.
07.20, 18.00 Шоу Оля.
08.20 Т/с “Ми такi!”
10.20 Т/с “Любов напрокат”.
14.15 Половинки.
16.10, 19.00 Хто проти блонди-

нок? (12+).
21.00 Київ вдень i вночi.
21.50 Т/с “Чаклунки”.
22.50 Х/ф “Священик”.
00.35 Х/ф “Незламний шпигун”.
Êàíàë «Уêðà¿íà»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-

їною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 03.45 Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях. Новий сезон.
10.30 Реальна мiстика. Новий се-

зон.
12.30 Т/с “Черговий лiкар”.
14.30, 15.30 Т/с “Жiночий лiкар 

3”.
19.45 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “У минулого в боргу”, 

3 i 4 с.
23.30, 02.00 Т/с “CSI: Маямi”.
01.30 Телемагазин.
04.30 Реальна мiстика.
Êàíàë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00, 03.20 “Облом.UA”.
08.55, 01.05 Т/с “Пляжний коп”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.

10.15, 18.50 “ДжеДАI”.
10.55, 17.15 “Загублений свiт”.
12.55 “Нове Шалене вiдео по-

українськи”.
13.25 Х/ф “Вуличний гонщик”.
15.10 Х/ф “Конан-руйнiвник”.
19.25, 20.35 Т/с “Опер за викли-

ком 3”.
21.40, 23.25 Т/с “Касл 7”.
ÍТÍ
05.30 Х/ф “Де ви, лицарi?”
06.50 Х/ф “Кросмейстер”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Без року тиждень”.
10.25, 19.30 Т/с “Коломбо”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.30 

“Свiдок”.
12.50, 03.25 “Речовий доказ”.
15.50, 16.50, 21.05 “Легенди кар-

ного розшуку”.
23.45 Т/с “Комiсар Хельдт”.
01.30 “Таємницi кримiнального 

свiту”.
03.00 “Випадковий свiдок”.
03.55 “Правда життя. Професiї”.
04.55 “Top Shop”.
МЕГА
06.00 Бандитський Київ.
07.00, 13.55 Правда життя.
08.00, 16.00, 21.45 Вiдчайдушнi 

рибалки.
09.00, 20.50 Шалена подорож.
09.55 Iлюзiї сучасностi.
11.05 Ризиковане життя.
11.40 Код доступу.
12.50, 19.40 Речовий доказ.
15.05, 23.40 Повiтрянi воїни.
16.50, 22.45, 05.15 Iдеї, що пере-

вернули свiт.
17.50 Фантастичнi iсторiї.
00.40 Мiстична Україна.
02.10 Теорiя Змови.

Ôóòáîë. (Уêðà¿íà)
06.00, 16.00 “Європейський 

weekend”.
06.45 Кальярi - Мiлан. Чемпiонат 

Iталiї.
08.15 Уотфорд - МЮ. Чемпiонат 

Англiї.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.20 Чорноморець - Львiв. 

Чемпiонат України.
12.10 “Великий футбол”.
13.55 Наполi  -  Фiорент iна . 

Чемпiонат Iталiї.
16.45 Тоттенхем - Лiверпуль. 

Чемпiонат Англiї.
18.30 Чемпiонат Англiї. Огляд туру.
19.10 Журнал Лiги чемпiонiв.
19.40 Live. Барселона - ПСВ. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
21.50 Live. “Лiга чемпiонiв. Online”.
00.25 Журнал Лiги Європи.
01.20 Iнтер - Тоттенхем. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
03.10 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
04 .05 Евертон -  Вест Хем. 

Чемпiонат Англiї.
05.55 Програма передач.

УТ-1
06.00 М/с “Гон”.
06.10 Додолики.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 

13.00, 15.00, 21.00, 03.00 
Новини.

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго 
ранку, Країно!

09.30, 01.00, 04.00 Погода.
09.35 Д/с “Дешевий вiдпочинок”.
10.05 Т/с “Бодо”.
11.05, 13.35 Енеїда.
11.35 Телепродаж.
12.00 Д/с “Смаки культур”.
13.10, 14.30 РадiоДень.
14.05 Д/с “Незвичайнi культури”.
15.15 Т/с “Оповiдання ХIХ 

столiття”.
16.25, 05.35 Д/с “Гордiсть свiту”.
16.55 Д/с “Дивовижнi мiста свiту”.
18.00, 00.10 Iнформацiйна година.
19.00 #ВУкраїнi.
19.25 Д/с “Неповторна природа”.
20.30 Схеми. Корупцiя в деталях.
21.25, 03.20 Новини. Спорт.
21.45 Сильна доля.
22.45 Д/с “1000 днiв для планети”.
23.40 Нашi грошi.
01.10, 04.05 #NeoСцена з Олегом 

Вергелiсом.
01.35 Розсекречена iсторiя.
02.30 Складна розмова.
03.40 Тема дня.
04.30 Фольк-music.
Êàíàë “1+1”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок 

з “1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 00.45, 05.30 “ТСН”.
09.30 “Чотири весiлля”.
11.00, 12.20 “Одруження наослiп”.
13.15 “Мiняю жiнку”.
14.45 “Сiмейнi мелодрами”.
15.45, 17.10 Т/с “Моє чуже життя”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.20 “Чистоnews”.
20.30 Т/с “Школа. Недитячi iгри”.
21.30 “Грошi”.
22.30 “Право на владу”.
00.50 Х/ф “Екстрасенс”.
04.35 “Клiнiка”.
Iíòåð
05.55 М/ф.
06.15, 22.30 “Слiдство вели...” з Л. 

Каневським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з 

Iнтером”.
10.10, 12.25 Т/с “Повернешся - по-

говоримо”.
12.50 Х/ф “Все можливо”.
14.50, 15.45, 16.45 “Речдок”.
18.00, 19.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
20.40 Т/с “Биття серця”.
00.20 Х/ф “Полiт золотої мушки”.
02.55 “Щоденник вагiтної”.
04.25 “Подробицi” - “Час”.
05.05 “Top Shop”.

ICTV
04.05 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.25 Студiя Вашингтон.
04.30 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.35 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з 

К. Стогнiєм.
10.10 Секретний фронт.
11.10, 17.30, 21.30 Т/с “Нюхач”.
12.15, 13.25 Х/ф “Крейсер”.
12.45, 15.45 Факти. День.
15.25, 16.20 Дизель-шоу.
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.20 Iнсайдер.
22.45 “На трьох”.
23.50 Х/ф “Армiя темряви”.
01.45 Т/с “У полi зору”.
02.35 Т/с “Секретний фарватер”. 

Фiнал.
ÑТÁ
05.10, 15.25 Все буде добре!
07.05 МастерШеф.
10.40 Т/с “Анатомiя Грей”.
12.35 Битва екстрасенсiв.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Т/с “Здамо будиночок бiля 

моря”.
20.00, 22.45 Зваженi та щасливi.
00.10 Слiдство ведуть екстрасенси.
Íîâèé êàíàë
Четвер, 20 вересня
03.00, 02.45 Зона ночi.
04.10 Абзац.
05.55, 07.10 Kids` Time.
06.00 М/с “Том i Джерi шоу”.
07.15, 18.00 Шоу Оля.
08.15 Т/с “Ми такi!”
10.15 Т/с “Любов напрокат”.
14.10 Половинки.
16.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Київ вдень i вночi.
22.00 Т/с “Чаклунки”.
23.00 Х/ф “Анаконда 2: Полюван-

ня за проклятою орхiдеєю”.
01.00 Х/ф “Ватиканськi записи”.
02.40 Служба розшуку дiтей.
Êàíàë «Уêðà¿íà»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-

їною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 02.15 Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях. Новий сезон.
10.30 Реальна мiстика. Новий се-

зон.
12.30 Т/с “Черговий лiкар”.
14.30, 15.30 Т/с “Жiночий лiкар 

3”.
19.45 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “У минулого в боргу”, 

7 i 8 с.
23.20 Контролер.
00.00 Т/с “CSI: Маямi”.
01.45 Телемагазин.
03.10 Реальна мiстика.
Êàíàë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00, 13.00 Вiдеобiмба.
08.55, 01.05 Т/с “Пляжний коп”.

09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “ДжеДАI”.
10.55, 17.15 “Загублений свiт”.
15.45 Х/ф “Нестримнi”.
19.25 Т/с “Опер за викликом 3”.
21.40, 23.25 Т/с “Касл 7”.
02.00 “Облом.UA”.
ÍТÍ
05.50 Х/ф “Крах iнженера Гарiна”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Стамбульський тран-

зит”.
10.40, 19.30 Т/с “Коломбо”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.30 

“Свiдок”.
12.50, 03.20 “Речовий доказ”.
15.55, 16.50, 21.05 “Легенди кар-

ного розшуку”.
23.45 Т/с “Комiсар Хельдт”.
01.30 “Таємницi кримiнального 

свiту”.
03.00 “Випадковий свiдок”.
03.50 “Правда життя. Професiї”.
04.55 “Top Shop”.
МЕГА
06.00 Бандитський Київ.
07.00, 13.55 Правда життя.
08.00 Жирафи: вартовi савани.
09.00, 20.50 Шалена подорож.
09.55 Легендарнi замки Закар-

паття.
11.05 Ризиковане життя.
11.40 Код доступу.
12.50, 19.40 Речовий доказ.
15.05 Повiтрянi воїни.
16.00, 21.45 Вiдчайдушнi рибалки.
16.50, 22.45 Iдеї, що переверну-

ли свiт.
17.50 Фантастичнi iсторiї.
23.40 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
00.35 Нашi.
04.35 Мiстична Україна.

Ôóòáîë. (Уêðà¿íà)
06.00 Шальке - Порту. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
07.45, 05.25 “Ситкорiзи”. Чемпiонат 

Англiї.
08.15 Реал - Рома. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
10.00, 15.40, 20.40, 22.45 Фут-

бол News.
10.25 Ман Сiтi - Лiон. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
12.10 Лiверпуль - ПСЖ. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
13.55 Аякс - АЕК. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
16.05 Шахтар - Хоффенхайм. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
17.55 “Нiч Лiги чемпiонiв”.
18.45 “Шлях до Баку”.
19.50 Live. Динамо (К) - Астана. 

Лiга Європи УЄФА.
21.50 Live. Селтiк - Русенборг. Лiга 

Європи УЄФА.
23.55 Генк - Мальме. Лiга Євро-

пи УЄФА.
01.45 ПАОК - Челсi. Лiга Євро-

пи УЄФА.
03.35 Арсенал - Ворскла. Лiга Єв-

ропи УЄФА.
05.55 Програма передач.

Пîíåдіëîê

Ñåðåдà

Віâòîðîê

Чåòâåð

17 вересня

19 вересня

18 вересня

20 вересня
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УТ-1
06.00 М/с “Гон”.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 

13.00, 15.00, 21.00, 03.00 
Новини.

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго 
ранку, Країно!

09.30, 01.00, 04.00 Погода.
09.35 Д/с “Дешевий вiдпочинок”.
10.05 Т/с “Бодо”.
11.05, 13.35 Енеїда.
11.35 Телепродаж.
12.00 Д/с “Смаки культур”.
13.10, 14.30 РадiоДень.
15.15 Т/с “Оповiдання ХIХ 

столiття”.
16.25, 05.35 Д/с “Гордiсть свiту”.
16.55 Д/с “Дивовижнi мiста свiту”.
18.00, 00.10 Iнформацiйна година.
18.50 VoxCheck.
19.00 Чудова гра.
19.25 Д/с “Неповторна природа”.
20.30 Перша шпальта.
21.25, 03.20 Новини. Спорт.
21.45 Д/ф “Замiнованi вiрнiстю”.
22.45 Д/с “1000 днiв для планети”.
23.40 Схеми. Корупцiя в деталях.
01.10 52 вiкенди.
01.30 Роздягалка.
02.00 Д/с “Орегонський путiвник”.
03.40 Тема дня.
04.05 Як дивитися кiно.
04.35 Фольк-music.
Êàíàë “1+1”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок 

з “1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 

19.30 “ТСН”.
09.30 “Чотири весiлля”.
11.00, 12.20 “Одруження наослiп”.
13.05 “Мiняю жiнку”.
14.45 “Сiмейнi мелодрами”.
15.45, 17.10 Т/с “Моє чуже життя”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.15 “Лiга смiху”.
22.20 “#Гуднайтшоу Валерiя Жид-

кова”.
00.30 “Вечiрнiй Київ”.
Iíòåð
05.35 М/ф.
06.15, 22.00 “Слiдство вели...” з Л. 

Каневським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з 

Iнтером”.
10.30, 12.25 Т/с “Биття серця”.
14.50, 15.45, 16.45, 01.50 “Речдок”.
18.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi тижня”.
23.50 Х/ф “Все можливо”.
04.05 “Код доступу”.
04.25 “Вдалий проект”.
05.00 “Top Shop”.

ICTV
04.00 Скарб нацiї.
04.10 Еврика!
04.15 Служба розшуку дiтей.

04.20 Студiя Вашингтон.
04.25, 02.25 Факти.
04.45 Т/с “Вiддiл 44”.
05.35 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з 

К. Стогнiєм.
10.00 Iнсайдер.
11.00, 17.35 Т/с “Нюхач”.
12.05, 13.20 Х/ф “Черний яструб”.
12.45, 15.45 Факти. День.
16.20, 21.30 Дизель-шоу.
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.20 Антизомбi.
00.30 “На трьох”.
02.45 Т/с “У полi зору”.
03.25 Х/ф “Екiпаж машини бо-

йової”.
ÑТÁ
05.45 Т/с “Коли ми вдома”.
07.40 Х/ф “Рiк Золотої Рибки”.
09.55 Х/ф “Уроки зваблювання”.
11.50 Т/с “Розлучниця”.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Т/с “Здамо будиночок бiля 

моря”.
20.00 Цiєї митi рiк потому.
22.45 Ультиматум.
Íîâèé êàíàë
03.00, 02.35 Зона ночi.
04.00 Абзац.
05.50, 07.40 Kids` Time.
05.55 М/с “Том i Джерi шоу”.
07.45, 18.00 Шоу Оля.
08.45, 21.40 Київ вдень i вночi.
12.30 Т/с “Чаклунки”.
15.30, 19.00 Топ-модель.
22.30 Любов на виживання.
00.30 Х/ф “Непереможний”.
02.30 Служба розшуку дiтей.
Êàíàë «Уêðà¿íà»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-

їною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 02.50 Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях. Новий сезон.
10.30, 03.50 Реальна мiстика.
11.40 Х/ф “Пiгулка вiд слiз”.
13.40 Т/с “На гойдалцi долi”, 

1 i 2 с.
15.30 Т/с “На гойдалцi долi”.
19.45 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Все ще буде”, 1 i 2 с.
23.20 По слiдах.
00.00 Т/с “Все ще буде”, 3 с.
01.50 Телемагазин.
02.20 Т/с “Все ще буде”.
05.50 Зоряний шлях.
Êàíàë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00, 13.00, 03.05 “Облом.UA”.
08.55 Т/с “Пляжний коп”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “ДжеДАI”.
10.55, 17.15 “Загублений свiт”.
13.50 Т/с “Терра Нова”.
19.25 Т/с “Третього не дано”.
23.05 “Змiшанi єдиноборства. 

UFC. “Найкраще. Колекцiя 
найвидовищнiших нокаутiв”.

01.25 “Цiлком таємно”.
ÍТÍ
05.55 Х/ф “Крах iнженера Гарiна”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Таємниця “Чорних 

дроздiв”.
10.55, 19.30 Т/с “Коломбо”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.30 

“Свiдок”.
12.50, 03.25 “Речовий доказ”.
15.50, 16.55, 21.20 “Легенди кар-

ного розшуку”.
23.45 Т/с “Комiсар Хельдт”.
01.30 “Таємницi кримiнального 

свiту”.
03.00 “Випадковий свiдок”.
03.55 “Правда життя. Професiї”.
04.55 “Top Shop”.
МЕГА
06.00 Бандитська Одеса.
07.00, 13.55 Правда життя.
08.00 Неймовiрний риф.
09.00, 20.50 Шалена подорож.
09.55 Там, де нас нема.
11.05 Ризиковане життя.
11.40 Код доступу.
12.50, 19.40 Речовий доказ.
15.05 Повiтрянi воїни.
16.00, 21.45 Вiдчайдушнi рибалки.
16.50, 22.45 Iдеї, що переверну-

ли свiт.
17.50 Фантастичнi iсторiї.
23.40 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
00.40 Мiсця сили.
03.45 Прокляття вiдьом.
04.35 Мiстична Україна.

Ôóòáîë. (Уêðà¿íà)
06.00 Ман Сiтi - Лiон. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
07.45, 21.35 Огляд вiвторка. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
08.15, 01.10 Селтiк - Русенборг. 

Лiга Європи УЄФА.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.25 ПАОК - Челсi. Лiга Євро-

пи УЄФА.
12.10 Огляд середи. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
13.00 Реал - Рома. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
14.45 Огляд матчу. Лiга Європи 

УЄФА.
16.05, 20.50 “Шлях до Баку”.
17.10, 03.30 Динамо (К) - Астана. 

Лiга Європи УЄФА.
19.00 Арсенал - Ворскла. Лiга Єв-

ропи УЄФА.
22.50 Барселона - ПСВ. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
00.40 Чемпiонат Iталiї. Передмо-

ва до туру.
03.00 “Ситкорiзи”. Чемпiонат 

Англiї.
05.20 Свiт Прем`єр-лiги. Чемпiонат 

Англiї.
05.50 Програма передач.

УТ-1
06.00 М/с “Гон”.
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 До-

брого ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 01.10, 

03.00 Новини.
09.30, 13.55, 15.35, 19.10, 22.00, 

01.30, 03.20 Погода.
09.35 Х/ф “Якiв”.
11.20 Казки, перевiренi часом. 

Пастка для котiв.
13.00 #ВУкраїнi.
13.30 Перший на селi.
14.05 Телепродаж.
14.20 Фольк-music.
15.50, 22.50 Д/с “Незвичайнi 

культури”.
16.20 Т/с “Галерея Вельвет”.
19.15, 21.25 Д/с “Неповторна 

природа”.
19.55 Д/с “Iмперiя”.
22.10 Вечiрнє шоу з Юрiєм Мар-

ченком.
23.50 Д/с “Китайський жи-

вопис”.
0 0 . 1 5  Д / с  “ Д е ш е в и й 

вiдпочинок”.
01.35 Д/с “Дива Китаю”.
02.10 Д/с “Смаки культур”.
02.35 Д/с “Смачнi iсторiї”.
03.25 Свiтло.
04.20 Вiйна i мир.
05.05 Розсекречена iсторiя.
Êàíàë “1+1”
06.00 “ТСН”.
07 .00 ,  02 .00 “Укра їнськ i 

сенсацiї”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
09.00 “Лото-Забава”.
09.45 М/ф “Маша i ведмiдь”.
09.55, 11.00, 12.00, 13.00 “Свiт 

навиворiт 4: В`єтнам”.
13.50 Х/ф “У тилу ворога”.
16 . 00  Х/ф “Озброєн i  i 

небезпечнi”.
18.30 #ШоуЮри.
19.30, 05.00 “ТСН-Тиждень”.
21.00 “Танцi з зiрками”.
23.45 “Лiга смiху”.
Iíòåð
05.30 “Подробицi” - “Час”.
06.00 М/ф.
06.25 Х/ф “Без року тиждень”.
08.00 “Вдалий проект”.
09.00 “Готуємо разом”.
10.00 “Орел i решка. Морський 

сезон 2”.
11.00, 12.10 “Орел i решка. Пе-

резавантаження”.
13.00 Х/ф “Iграшка”.
14.50 Х/ф “Високий блондин в 

чорному черевику”.
16.30 “Мiсце зустрiчi”.
18.00 “Крутiше за всiх”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Х/ф “Так не буває”.
22.30 Х/ф “Цей нiяковий мо-

мент”.
00.20 “Речдок”.

ICTV
05.05 Скарб нацiї.
05.15 Еврика!
05.25 Факти.
05.50 Iнсайдер.
07.50 Т/с “Вiддiл 44”.
12.45 Факти. День.
13.00 Х/ф “Захисник”.
14.50 Х/ф “Президент Лiнкольн: 

Мисливець на вампiрiв”.
16.50 Х/ф “Час вiдьом”.
18.45 Факти тижня. 100 хвилин 

з О. Соколовою.
20.35 Х/ф “Останнiй мисливець 

на вiдьом”.
22.55 Х/ф “Мисливцi  на 

вiдьом”.
00.40 Х/ф “Кримiнальний та-

лант”.
03.00 Т/с “У полi зору”.
03.45 Стоп-5.
ÑТÁ
06.05 Т/с “Коли ми вдома”.
07.00 Т/с “Здамо будиночок 

бiля моря”.
09.00 Все буде смачно!
10.00 Караоке на Майданi.
11.00 Хата на тата.
13.50 МастерШеф.
19.00 Слiдство ведуть екстра-

сенси.
21.00 Один за всiх.
22.10 Х-Фактор.
Íîâèé êàíàë
03.00, 01.10 Зона ночi.
05.35 Стендап-шоу.
06.25, 07.40 Kids` Time.
06.35 М/с “Том i Джерi шоу”.
07.50 Т/с “Чаклунки”.
10.45 Х/ф “Пiкселi”.
12.45 Х/ф “Скарб нацiї”.
15.30 Х/ф “Скарб нацiї 2: Кни-

га таємниць”.
18.00 Х/ф “Код да Вiнчi”.
21.00 Х/ф “Iнферно”.
23.30 Х/ф “Ватиканськi за-

писи”.
Êàíàë «Уêðà¿íà»
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
07.15, 05.20 Зоряний шлях.
08.00 Т/с “У минулого в бор-

гу”, 1-7 с.
15.20 Т/с “У минулого в бор-

гу”, 8 с.
16.10 Т/с “На краю кохан-

ня”, 1-3 с.
19.40 Т/с “На краю кохання”.
21.00 Шоу Братiв Шумахерiв.
23.00 Т/с “Вiрю. Люблю. 

Сподiваюся”, 1-3 с.
01.50 Телемагазин.
02.20 Т/с “Вiрю. Люблю. 

Сподiваюся”.
03.15 Реальна мiстика.
Êàíàë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00, 09.00 “Вiн, вона та 

телевiзор”.
10.50 Х/ф “Гонщик”.
13.05 Т/с “Третього не дано”.

16.50 9 тур ЧУ з футболу “Ди-
намо” - “Десна”.

19.05 Х/ф “I гримнув грiм”.
21.05 Х/ф “Прибулець”.
23.00 “ПроФутбол”.
00.00 “Змiшанi єдиноборства. 

UFC. “Найкраще. Колекцiя 
н а й в и д о в и щ н i ш и х 
нокаутiв”.

02.30 “Облом.UA”.
ÍТÍ
06.05, 08.55 “Страх у твоє-

му домi”.
08.00 “Україна вражає”.
10.40 Х/ф “Кубанськi козаки”.
12.45 Х/ф “Мiмiно”.
14.30 Х/ф “Необдуманий 

крок”.
17.10 Х/ф “Це не я, це - вiн!”
19.00 Х/ф “Морський харак-

тер”.
21.00 Х/ф “Акцiя”.
22.50 Х/ф “Дорiан Грей”.
01.00 Х/ф “Скаженi”.
02.40 “Речовий доказ”.
МЕГА
06.00 Бандитська Одеса.
07.45, 18.30 Таємний код зла-

маний.
10.15 Вирiшальнi битви 2 

свiтової.
12.20 Справжня iсторiя золота.
13.25 Справжнi безславнi ви-

родки.
14.35 Дядько Гiтлер.
15.35 Iдеї, що перевернули свiт.
16.30 Неймовiрний риф.
17.35 Жирафи: вартовi савани.
21.00 Секретнi територiї.
23.00 Фантастичнi iсторiї.
00.50 Вiдчайдушнi рибалки.
01.45 Мiстична Україна.
03.15 Скептик.

Ôóòáîë. (Уêðà¿íà)
06.00 Фулхем - Уотфорд. 

Чемпiонат Англiї.
07 .45 Св i т  Прем`єр-л i ги . 

Чемпiонат Англiї.
08.15 Арсенал-Київ - Олiмпiк. 

Чемпiонат України.
10.00, 15.40, 20.15 Футбол 

News.
10.20, 16.00, 03.35 Журнал Лiги 

чемпiонiв.
10.50 Брайтон - Тоттенхем. 

Чемпiонат Англiї.
12.35 Огляд матчу. Лiга Євро-

пи УЄФА.
13.25 Live. Торiно - Наполi. 

Чемпiонат Iталiї.
14.15, 17.45 Футбол Tables.
15.25 Топ-матч.
16.30, 18.55 “Тур Online”.
16.55 Live. Шахтар - Чорномо-

рець. Чемпiонат України.
19.25 Live. Ворскла - Зоря. 

Чемпiонат України.
21.20 “Великий футбол”.
23 .00 Мiлан -  Аталанта . 

Чемпiонат Iталiї.
00.50, 03.05 “Check-in”.
01.15 Арсенал - Евертон. 

Чемпiонат Англiї.
04.05 Ворскла - Зоря. Чемпiонат 

України.
05.55 Програма передач.

УТ-1
06.00, 09.35 М/с “Гон”.
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго 

ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 01.10, 

03.00 Новини.
09.30, 13.50, 15.35, 19.10, 01.30, 

03.20 Погода.
10 .05 В iдкривай Укра їну з 

Суспiльним.
10.30 Чудова гра.
11.00 Сильна доля.
12.00 Х/ф “Якiв”.
13.55 Телепродаж.
14.20 Казки, перевiренi часом. Ко-

роль Дроздобород.
15.50 Д/с “Фестивалi планети”.
16.20 Т/с “Галерея Вельвет”.
19.15 Д/с “Неповторна природа”.
19.55 Д/с “Iмперiя”.
21.25 Вечiрнє шоу з Юрiєм Мар-

ченком.
22.10 Ювiлейний концерт гурту 

“Пiккардiйська терцiя”.
00.30 Д/с “Дива Китаю”.
01.05 Свiт навколо.
01.45 Д/с “Китайський живопис”.
02.10 Д/с “Смаки культур”.
02.35 Д/с “Смачнi iсторiї”.
03.25 Свiтло.
04.20 Вiйна i мир.
05.05 Розсекречена iсторiя.

Êàíàë “1+1”
06.00, 19.30 “ТСН”.
07.00 “Грошi”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
10.00, 10.30 “Їмо за 100”.
11.15, 23.15 “Свiтське життя”.
12.20 “Модель XL 2”.
14.25 “Король десертiв”.
16.30, 21.15 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка”.
20.15 “Українськi сенсацiї”.
00.20 #Гуднайтшоу Валерiя Жид-

кова.
04.25 “Вечiрнiй Київ”.

Iíòåð
05.30 “Микола Рибнiков. Зима на 

Зарiчнiй вулицi”.
06.25 М/ф.
06.50 “Чекай на мене. Україна”.
08.10 Х/ф “Пiчки-лавочки”.
10.10 Х/ф “Калина червона”.
12.20 Х/ф “Поклич мене в далечiнь 

свiтлу”.
14.20 Х/ф “Погана сусiдка”.
16.20 Т/с “Птах в клiтцi”, 1-4 с.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Крутiше за всiх”.
22.15 “Великий бокс. Олександр 

Повєткiн - Ентонi Джошуа”.
01.15 Х/ф “Пограбування казино”.
03.00 “Код доступу”.
03.10 “Сергiй Юрський. Людина 

не звiдси”.
03.45 “Стосується кожного”.
04.30 Х/ф “Травнева нiч, або Уто-

плениця”.

ICTV
04.50 Скарб нацiї.
05.00 Еврика!
05.10 Факти.
05.30 Бiльше нiж правда.
07.20 Я зняв!
09.20 Дизель-шоу.
1 0 . 4 5 ,  1 1 . 4 5  Особли во с т i 

нацiональної роботи 3.
12.45 Факти. День.
13.00 “На трьох”.
16.50 Х/ф “Захисник”.
18.45 Факти. Вечiр.
19 .20 Надзвичайн i  новини . 

Пiдсумки з К. Стогнiєм.
20.05 Х/ф “Час вiдьом”.
22.00 Х/ф “Президент Лiнкольн: 

Мисливець на вампiрiв”.
00.00 Х/ф “Армiя темряви”.
01.55 Т/с “У полi зору”.
03.25 Стоп-5.
ÑТÁ
05.55 Т/с “Коли ми вдома”.
07.50 Караоке на Майданi.
08.50 Все буде смачно!
10.50 Зваженi та щасливi.
14.15 Цiєї митi рiк потому.
16.15 Хата на тата.
19.00 Х-Фактор.
21.55 Т/с “Здамо будиночок бiля 

моря”.
Íîâèé êàíàë
03.00, 01.15 Зона ночi.
05.30, 06.45 Kids` Time.
05.35 М/с “Лунтiк i його друзi”.
06.50 Шоу Оля.
10.45 Гастарбайтери.
12.45 Хто проти блондинок? (12+).
14.40 Хто зверху? (12+).
16.40 Х/ф “Дев`ять життiв”.
18.30 Х/ф “Скарб нацiї”.
21.00 Х/ф “Скарб нацiї 2: Книга 

таємниць”.
23.30 Х/ф “Чорнi мiтки”.
Êàíàë «Уêðà¿íà»
06.50 Сьогоднi.
07.45 Зоряний шлях.
08.40 Т/с “На краю кохання”.
12.35 Т/с “Все ще буде”.
16.50 Т/с “Вiр менi”, 1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом 

Панютою.
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с “Вiр менi”.
23.10 Т/с “Не вiдрiкаються любля-

чи”, 1-3 с.
01.50 Телемагазин.
02.20 Т/с “Не вiдрiкаються лю-

блячи”.
03.10 Х/ф “Пiгулка вiд слiз”.
05.10 Реальна мiстика.
Êàíàë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 “102. Полiцiя”.
08.55 “Загублений свiт”.
13.05 Т/с “Дiлянка лейтенанта Ка-

чури. Фiльм 1. Iлюзiя полю-
вання”.

17.15 Х/ф “Гонщик”.
19.30 Х/ф “Небезпечний Бангкок”.

21.30 Х/ф “Мистецтво вiйни”.
00.00 Т/с “Терра Нова”.
03.05 “Цiлком таємно”.
04.45 “Облом.UA”.
ÍТÍ
0 5 . 5 5  Х / ф  “ Ч е к а й т е  н а 

зв`язкового”.
07.20 Х/ф “Корпус генерала 

Шубнiкова”.
09.00 Х/ф “Вони воювали за 

Батькiвщину”.
12.00, 02.55, 04.05 “Речовий до-

каз”.
15.00 “Склад злочину”.
16.35 “Крутi 90-тi”.
18.25 “Свiдок. Агенти”.
19.00, 03.25 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Кубанськi козаки”.
21.45 Х/ф “Це не я, це - вiн!”
23.35 Х/ф “Скаженi”.
01.30 “Таємницi кримiнального 

свiту”.
03.55 “Випадковий свiдок”.
05.05 “Top Shop”.
МЕГА
06.00, 02.35 Бандитський Київ.
08.00, 18.30 Таємний код зламаний.
10.35 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
12.35 Iдеї, що перевернули свiт.
14.30, 00.10 Вiдчайдушнi рибалки.
16.30 Неймовiрний риф.
21.00 Справжня iсторiя золота.
22.05 Справжнi безславнi виродки.
23.10 Дядько Гiтлер.
01.00 Прихована реальнiсть.
04.35 Мiстична Україна.

Ôóòáîë. (Уêðà¿íà)
06.00 ПАОК - Челсi. Лiга Євро-

пи УЄФА.
07.45 Чемпiонат Iталiї. Передмо-

ва до туру.
08.15 Генк - Мальме. Лiга Євро-

пи УЄФА.
10.00, 22.15 Футбол News.
10.25 Шахтар - Хоффенхайм. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
12.10 Арсенал - Ворскла. Лiга Єв-

ропи УЄФА.
13.55 Чемпiонат Англiї. Передмо-

ва до туру.
14.25 Live. Фулхем - Уотфорд. 

Чемпiонат Англiї.
16.25 Live. Парма - Кальярi. 

Чемпiонат Iталiї.
16.45 Футбол Tables.
17.55 Огляд матчу. Лiга Європи 

УЄФА.
18.50 Свiт Прем`єр-лiги. Чемпiонат 

Англiї.
19.20 Live. Брайтон - Тоттенхем. 

Чемпiонат Англiї.
21.25 Live. Сампдорiя - Iнтер. 

Чемпiонат Iталiї.
23.25, 01.30, 03.30, 05.30 Топ-матч.
23.40 Марiуполь - Александрiя. 

Чемпiонат України.
01.40 Реал - Рома. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
03.40 Львiв - Карпати. Чемпiонат 

України.
05.45 Програма передач.

П’яòíèця

Íåдіëя

Ñóáîòà21 вересня

23 вересня

22 вересня

   TV-4
Пîíåдіëîê, 17 âåðåсíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Серцю не 

накажеш» +16
06.45, 09.15, 10.45 Бадьорий 

ранок
07.00 Провінційні вісті. Тиждень
07.50, 18.45 Міська рада ін-

формує     
08.00 Вікно в Америку        
08.30, 20.00 Єдина країна
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30 Справжня ціна
09.45 Про кіно
09.55, 22.35 Добрі традиції
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 У фокусі Європа
12.40 Євромакс
13.10, 02.30 Хіт-парад 
14.00, 01.00 Х.ф. «З’їсти пер-

сик» +12
16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 03.30 

Провінційні вісті
17.00 Відкрита зона
17.30 Про нас
19.30, 21.00 Наші вітання 
20.30 ТНЕУ - калейдоскоп подій
20.40 Дім книги 
21.30 Погляд зблизька
22.40, 04.00 Х.ф. «Поїзд смер-

ті» +16

Віâòîðîê,  18 âåðåсíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Серцю не 

накажеш» +16
06.45, 09.15, 10.45 Бадьорий 

ранок
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 

03.30 Провінційні вісті
07.35 Погляд зблизька
08.05 Українські традиції
08.30 Єдина країна                                                                                                                                          
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30 Відкрита зона 
11.00, 16.10 Дитяча година
11.45 Дитяча програма «Чарівний 

ключик»
12.10, 21.20 Добрі традиції
12.15 Про кіно
12.30 Євромакс 
13.00, 02.30 Хіт-парад 
14.00, 01.00 Х.ф. «Детективи» 
17.00 Відкрита зона
17.30 ПроОбраз із Наталкою 

Фіцич
19.30, 21.00 Наші вітання 
20.00 Межа правди
21.30 Музична програма «Гал-

кліп»
22.35, 04.00 Х.ф. «Полярна буря» 

+16 

 
Ñåðåдà,  19 âåðåсíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Серцю не 

накажеш» +16
06.45, 09.15, 10.45 Бадьорий 

ранок
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 

03.30 Провінційні вісті
07.35 Межа правди
08.30 Калейдоскоп
08.55, 17.55 Добрі традиції
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 17.00 Відкрита зона
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 Музична програма «Гал-

кліп»
12.40 Про кіно
13.00, 02.30 Джо Кокер. Краще,1ч

14.00, 01.00 Х.ф. «Джок» 
16.40 Дитяча програма «Чарівний 

ключик»
17.30 Українські традиції
18.45, 22.30 Міська рада ін-

формує
19.30, 21.00 Наші вітання 
20.00 У фокусі Європа
20.30 Фонд соцстрахування по-

відомляє
21.30 ПроОбраз із Наталкою 

Фіцич
22.40, 04.00 Х.ф.«Клятва Мадо» 

Чåòâåð,  20 âåðåсíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Серцю не 

накажеш» +16
06.45, 09.15, 10.45 Бадьорий ранок
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 

03.30 Провінційні вісті
07.35 Щоденник для батьків 
08.30 Калейдоскоп
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 17.00 Відкрита зона
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 Формула здоров’я
13.00, 02.30 Джо Кокер. Краще, 2ч
14.00, 01.00 Х.ф.«Останній та-

нець»   
15.45, 20.25 Добрі традиції
17.30 Музична програма «Гал-

кліп»
19.30, 21.00 Наші вітання 
20.00 У фокусі Європа
20.30 Євромакс
21.30 Смачна мандрівка
22.35, 04.00 Х.ф.«Як вкрасти по-

цілунок»  

П’яòíèця,  21 âåðåсíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Серцю 

не накажеш» +16
06.45, 10.45 Бадьорий ранок
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 

03.30 Провінційні вісті
07.35 У фокусі Європа
08.00 Євромакс
08.30 Смачна мандрівка
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.15 Ранковий фітнес
09.30, 17.00 Відкрита зона
11.00, 16.10 Дитяча година
11.45 Дитяча програма «Чарів-

ний ключик»
12.10 Музична програма «Гал-

кліп»
12.40 Українські традиції
13.00, 02.30 Хіт-парад 
14.00, 01.00 Х.ф. «Мій хлопець 

повернувся» +12  
17.30 ПроОбраз із Наталкою 

Фіцич
19.30, 21.00 Наші вітання 
20.00 ТНЕУ - калейдоскоп подій
20.10 Погляд зблизька
20.40 Слід
21.20 Добрі традиції
21.30 Єдина країна
22.35, 04.00 Х.ф. «Поліцейський 

за наймом» +16 

Ñóáîòà,  22 âåðåсíя
06.00 Про кіно     
06.15, 11.00 Про нас
06.45, 09.15 Бадьорий ранок
07.00 Провінційні вісті
07.35 Х.ф. «Заручники честі»
08.55, 19.55 Добрі традиції
09.00, 00.10 Час-Tайм
09.30, 19.00 Єдина країна      
10.00 Огляд світових подій
10.30 Зміни свій світ 
11.30 ПроОбраз із Наталкою 

Фіцич
11.55, 14.25, 16.55, 20.05, 00.05 

Тернопільська погода
12.00 Смачна мандрівка
12.30, 00.30 Х.ф. «Сісі – бунтів-

на імператриця»  

14.30 Мультфільми
15.00 Дитяче кіно. Х.ф.«Відсутня 

ланка» 
16.30 Дім книги
17.00 Хіт-парад
17.50 ТНЕУ - калейдоскоп подій        
18.00 Наші вітання
19.30 У фокусі Європа
20.10, 02.00 «Стрімка ріка», 

концерт П.Доскоча
22.00, 04.00 Х.ф. «Легенда 

темної гори» +16
23.30 Євромакс

Íåдіëя,   23âåðåсíя
06.00 Х.ф. «Заручники честі»
07.30, 16.30 Українські традиції
07.45, 09.50 Бадьорий ранок
08.00 Єдина країна
08.35, 15.55, 22.05 Тернопільська 

погода
08.40, 23.45 Час-Тайм  
09.00 Повнота радості життя
09.30 Справжня ціна
10.15 Пряма трансляція Боже-

ственної Святої Літургії з                                                
Архикатедрального Со-
бору УГКЦ м.Тернополя 

11.40 Дім книги
12.05 Дитяче кіно. Х.ф.«Відсутня 

ланка»
13.30 Дитяча програма «Чарівний 

ключик»
14.00 Сільський календар 
14.30 Межа правди
15.30 Слід           
16.00 ПроОбраз із Наталкою 

Фіцич
16.25, 22.10 Добрі традиції
17.00 Вікно в Америку
17.30 Про нас
18.00 Наші вітання
19.00, 00.00, 03.30 Провінційні 

вісті. Тиждень
19.45, 00.45 Міська рада інформує
20.00, 02.30 Огляд світових подій
20.30 Про нас
21.00, 03.00 Музична програма 

«Гал-кліп»
21.30 Єдина країна
22.15, 04.15 Х.ф. «Мільярдер»
01.00 Х.ф. «Легенда темної гори» 

+16

   ТТÁ
Пîíåдіëîê, 17 âåðåсíя
7.00 “Файний ранок”
9.00  “Енеїда”
13.30, 17.00, 19.00, 20.40  “Но-

вини”
13.40 “Поза рамками”
14.10 РадіоДень “Модуль знань” 
14.50 “Світло”
15.45 “Edera. Лайфаки з україн-

ської мови”
16.08, 17.36, 19.48 Док.фільм  
17.10 Д/ф “В Україні”
18.31 Д/с “Смаки культур”
19.22 “Тема дня”

Віâòîðîê,  18 âåðåсíя
7.00 “Файний ранок”
9.00 Т/с “За службовим 

обов”язком”
13.30, 17.00, 19.00, 20.40  “Но-

вини”
13.40, 19.22  “Тема дня”
14.10 РадіоДень “Модуль знань” 
14.50 “Світло”
15.45 “100 років історії. Wise 

Cow”
16.08, 19.48 Д/с “Незвідані 

шляхи”
17.10 “До справи”
17.36 Док.фільм
18.31 Д/с “Смаки культур”

Ñåðåдà,  19 âåðåсíя
7.00 “Файний ранок”
9.00 Т/с “За службовим 

обов”язком”
13.30, 17.00, 19.00, 20.40  “Но-

вини”
13.40, 19.22  “Тема дня”
14.10 РадіоДень “Модуль знань” 
14.50 “Світло”
15.45 “100 років мистецтва. Wise 

Cow”
16.08, 19.48 Д/с “Неповторна 

природа”
16.34, 20.14 Д/с “Таємниці під-

водного світу”
17.10 “Наші гроші”
17.36 Док.фільм
18.31 Д/с “Смаки культур”

Чåòâåð,  20 âåðåсíя
7.00 “Файний ранок”
9.00 Т/с “За службовим 

обов”язком”
13.30, 17.00, 19.00, 20.40  “Но-

вини”
13.40, 19.22  “Тема дня”
14.10 РадіоДень “Модуль знань” 
14.50 “Світло”
15.45 “100 років кіно. Wise Cow”
16.08, 19.48 Д/с “Неповторна 

природа”
16.34, 20.14 Д/с “Таємниці під-

водного світу”
17.10 “Складна розмова”
17.36 Док.фільм
18.31 Д/с “Смаки культур”

П’яòíèця,  21 âåðåсíя
7.00 “Файний ранок”
9.00 Т/с “За службовим 

обов”язком”
13.30, 17.00, 19.00, 20.40  “Но-

вини”
13.40, 19.22  “Тема дня”
14.10 РадіоДень “Модуль знань” 
14.50 “Світло”
15.45 “100 років літератури. 

Wise Cow”
16.08, 19.48 Д/с “Неповторна 

природа”
16.34, 20.14 Д/с “Таємниці під-

водного світу”
17.10 “Схеми. Корупція в де-

талях”
17.36 “Розсекречена історія”
18.31 Д/с “Смаки культур”

Ñóáîòà,  22 âåðåсíя
7.00 М/с“Принцеса Сіссі”
8.00 “Файний ранок”
9.34 “Енеїда”
 13.30 “Edera. Лайфаки з україн-

ської мови”
13.40 “Тема дня”
14.10 “Розсекречена історія” 
15.10 РадіоДень “Книжкова лав-

ка. ТОП 7”
16.04 “Культурна афіша здорової 

людини”
16.35 Х/ф
18.05 Док.фільм 
19.00 “Новини. Події тижня”
19.30 “Поза рамками”
19.59 “Фольк Muzik” 

Íåдіëя,   23 âåðåсíя
7.00 М/с“Принцеса Сіссі” 
8.00 “Школа Мері Поппінс”
8.30 “Файний ранок”
9.34 “Енеїда”
 13.30 “Edera. Лайфаки з україн-

ської мови”
13.40 “Тема дня”
14.10, 19.00 “Розсекречена іс-

торія”
15.10 “Букоголіки”
15.36 “Фольк Muzik” 
16.40 “Фольк-music-діти”
17.20 “Хто в домі хазяїн?”
17.46 “Лайфхак українською”
18.06 Д/с “Неповторна природа”
18.32 Д/с “Таємниці підводного 

світу”
19.52 “Візитівки Полтавщини”
20.00 Д/с “Незвідані шляхи”

Пðîгðàмà місцåâèх òåëåêàíàëіâ
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Господар

Виростити врожай – 
це тільки половина 
справи, а як його 

зберегти і бажано до 
наступного сезону? 
У переддень робіт зі 
збирання плодів, ягід 
ми даємо поради, які 
допоможуть вам зберегти 
вирощене. Є серед них і 
старі, перевірені часом, 
методи для тих, хто не 
хоче ризикувати. Є й нові 
– для тих, хто любить 
експерименти. У всьому 
цьому різноманітті ви 
напевно знайдете щось 
корисне і для себе.

КАРТОПЛЯ
Часто буває, що картопля 

при зберіганні проростає. Щоб 
цього не сталося, покладіть в 
ящик кілька яблук. При тако-
му сусідстві бульби пролежать 
до січня. Також корисно карто-
плю пересипати листям горо-
бини (на 100 кг коренеплодів 
300 г листя).

ТОМАТИ
Щоб зберегти томати сві-

жими до Нового року, слід взя-
ти банку (бажано трилітрову), 
ретельно її промити і просуши-
ти. На її дно насипають гірчич-
ний порошок, а зверху склада-
ють міцні, обов’язково добре 
просушені плоди. Банку закри-
вають кришкою і ставлять у хо-
лодильник. Строк зберігання 
томатів можна збільшити май-
же до 10 місяців за допомогою 
звичайного желатину і яєчно-
го білка. На 10 кг плодів беруть 
150 мл води (краще - дистильо-
ваної), 1 ч. л. желатину, 2 г солі 
та білок одного яйця. Білок зби-
вають з сіллю, желатин замочу-
ють у невеликій кількості води. 
Потім обидві маси змішують, 
вливаючи воду, що залишилася. 
В отриману суміш вмочують то-
мати і добре просушують. Збе-
рігають у ємкостях, які закри-
вають пластиковими кришка-
ми або пергаментним папером.

КВАСОЛЯ І БОБИ
Доспілі та просушені квасо-

лю і боби можна зберігати дов-
го навіть в умовах квартири. 
Але личинки жуків, що ушко-
джують врожай, заводяться ще 
до збирання. Для захисту у ква-
солю, яку заклали на зберіган-
ня, потрібно покласти розріза-
ні навпіл часточки часнику або 
насіння кропу.

ЗБЕРІГАННЯ ЦИБУЛІ 
ТА ЧАСНИКУ

Очищені від усього зайвого 
головки часнику опускають на 
кілька секунд у розплавлений 
парафін. Оброблений таким чи-
ном часник зберігають при кім-
натній температурі в полотня-
них мішках.

Часто часник зберігають 
у прокрученому виді, «фарш» 
складають у контейнери для 
заморожування льоду, став-
лять у морозилку.

Оптимальна температура 
зберігання цибулі - близька до 
0°С. У таких умовах овоч трива-
лий час залишиться соковитим.

Цибулю-порей можна збе-
рігати наступним чином: у чис-
тий вологий пісок укопують 
овоч (обов’язково вертикаль-
но), намагаючись не ушкодити 
листя. А в холодильнику його 
краще зберігати, загорнувши в 
харчову плівку з перфорацією, 
при температурі не вище +2°C.

ЗБЕРІГАННЯ СЛИВ
Сливи акуратно збирають, 

треба намагатися не поруши-
ти восковий шар. Плоди укла-
дають в 3-літрові банки, пере-
сипавши вишневим і порічко-
вим листям.

СЕЛЕРА, ХРІН  
І ПЕТРУШКА

Кореневі селера й петрушка 
відмінно зберігаються в сухому 
піску в темному та прохолодно-
му місці. Коріння селери про-
лежить досить довго, якщо по-
передньо його вмочити в гли-
няний розчин, висушити й по-
класти на полички підвалу. Або 
«посадити» у ящик з піском: ко-
рінці - вертикально, черешки - 
на поверхні.

З чого почати?
Перегній готують восени. До 

його складу входить опале лис-
тя, якого у цей період багато не 
тільки на самій ділянці, а й по-
близу – скрізь, де ростуть дере-
ва. Живильних речовин листя-
ний перегній не містить прак-
тично ніяких, тому як піджив-
лення розглядати його нема ра-
ції. Зате ґрунт, перемішаний з 
ним, здатний набагато довше 
втримувати вологу в корене-
вій зоні рослин, що допомагає 
їм у посушливий період. Саме в 
перегної люблять жити дощові 
хробаки, що спрощують життя 
садівника, збагачуючи ґрунт гу-
мусом. Це й хороша добавка до 
компосту. Що не менш важливо, 
готування листяного перегною 
повністю рятує від необхідності 
спалювання листя. 
Яке листя потрібне?

Підійдуть будь-які листочки, 
крім горіхових. У горісі містить-
ся гіркота, яка буде заважати ко-
реневій системі рослин розви-
ватися. Збирати матеріал мож-
на в будь-яку погоду, але краще 
у вогку, оскільки мокре листя 
швидше розкладається. Якщо 
в арсеналі садової техніки є пи-

лосос  або газонокосарка, мож-
на скористатися ними, тому що 
в цьому випадку листя буде ще й 
подрібнюватися, а ви заощади-
те час. Як і вологе листя, подріб-
нене також буде швидко роз-
кладатися. Але збирати листя 
технікою можна лише в суху по-
году, а працювати газонокосар-
кою потрібно хоча б через день: 
при накопиченні занадто вели-
кого шару опалого листя її робо-
та буде мати малий ефект. 
Як зберігати? 

Зібране листя зволожують, 
якщо в цьому є необхідність, 

щільно укладають і трамбують. 
Для укладання листя можна ви-
користовувати сітчасті куби або 
садові мішки зі щільного поліе-
тилену. Верх залишається від-
критим. Також у продажі є спе-
ціальні мішки, призначені саме 
для готування перегною. Гриб-
ки, що розкладають листя та пе-
ретворюють його на перегній, 
кисню практично не спожива-
ють, але їм потрібна підвищена 
вологість. У якості зволожувача 
краще використовувати зелену 
траву, змішуючи її з листям. 

Скільки чекати?
Процес утворення листя-

ного перегною триває рік. Так 
що до часу закладання чер-
гової партії листя, попередня 
вже готова для використання. 
Для одержання листяного пе-
регною підійде будь-яке лис-
тя. Найшвидше  розкладається 
листя берези, клена, дуба та ін-
ших листяних дерев. Вічнозеле-
ні і хвойники вимагають два або 
три роки, тому перед закладкою 
їх бажано добре подрібнити са-
довим пилососом, газонокосар-
кою або шредером. 

Молодий перегній, який 
утворюється через рік після за-
кладання, містить не до кінця 
перегнилі «кістяки» листя, неве-
ликі сучки, рідше зустрічаються 
майже цілі листочки. Його дода-
ють у ґрунт на ділянці або в кон-
тейнери, використовують для 
прикопування під рослини, або 
як мульчу, з його допомогою ви-
рівнюють газони і підсапують 
багатолітники перед зимівлею. 

Витриманий перегній ви-
глядає як темна, практично од-
норідна маса, у якій відсутні 
листяні залишки. У ньому добре 
пророщувати насіння і розсаду.

Хризантема дуже 
популярна у 
квіткарів. Її, як і 

деякі садові квіти, можна 
вирощувати як у саду, 
так і в домашніх умовах, 
як кімнатну рослину. У 
вигляді горщикової квітки 
вона має багато різновидів. 
Хризантема повністю 
пристосована до життя в 
домашніх умовах.

Домашня хризантема відріз-
няється невеликими розмірами. 
Це пов’язано з тим, що її вирощу-
ють штучно в оранжереях, де за 
допомогою спеціальних препа-
ратів припиняють, щоб додати їй 
декоративного вигляду.

Хризантема віддає перева-
гу прохолодній температурі і ко-
роткому сонячному дню. Ідеаль-
ною температурою для більшо-
го збереження суцвіття є 15°С. 
Прийнятною, але максимальною 
вважається 18°С.

Якщо температура буде ви-
щою, то нерідким є прояв по-
жовтіння листя, засихання буто-
на, швидкого закінчення періоду 
цвітіння. Більш піддані таким не-
гативним наслідкам підвищен-
ня температури недавно купле-
ні, що ще не прижилися рослини.

Незважаючи на те, що хри-
зантемі потрібний короткий 
світловий день, порядку 8 годин, 
вона є світлолюбною рослиною. 
Тому не варто її ховати в тінь. 
Але й бережіть її від прямих со-
нячних променів.

Хризантема любить воло-
гість, тому не допускайте пере-
сихання ґрунту, і отже, кореневої 
системи. Підтримуйте постійну 
вологу. Іноді обприскуйте її звер-
ху. Під час цвітіння її слід удобрю-
вати спеціальним прикормом 
для квітучих рослин.

Як і будь-яку іншу рослину, 
хризантему варто пересаджува-
ти за традиційною схемою. Якщо 
квітка молода, то раз на рік, якщо 

доросла, то через рік. Особливих 
переваг до землі немає, головне, 
щоб вона була кислою. Можна 
використовувати звичайний са-
довий ґрунт, а щоб він став більш 
м’яким і пухким, додайте в нього 
торф і перегній.

Розмножувати хризантему 
можна живцюванням, діленням 
куща, насінням.

Найкраще рослину розмно-
жити діленням куща. До цього 
способу можна приступати в пе-
ріод вегетації. Один кущ після зи-
мівлі дає близько 6 молодих па-
гонів. Їх висаджують у горщики з 
родючим ґрунтом, рясно полива-
ють. Хризантема буде квітувати 
в рік посадки.

Після цвітіння хризантеми, її 
слід обрізати і влаштувати їй зи-
мівлю при зниженій температурі 
від +2 до -3°С. Де знайти таке міс-
це? Все просто - для цього може 
підійти звичайний льох.

Осінні премудрості:  
як зберігати овочі
Листя горобини корисне для 

картоплі, а часник – для квасолі

Щоб у домівці квітли 
хризантеми

Прості правили догляду 
за осінніми квітами

Робимо добриво з опалого листя і сміття
Як приготувати перегній на дачі 

знають досвідчені городники

Чи використовуєте ви перегній на своїй дачній 
ділянці? Якщо ні, то ви здивуєтеся, скільки 
корисних речовин і компонентів він може 

дати ґрунту. Листяний перегній здатний виконати 
відразу кілька функцій: поліпшити структуру ґрунту, 
мульчувати, а також підкислювати ґрунт для тих 
рослин, яким це необхідно для повноцінного розвитку. 
Як приготувати перегній на дачі? Для цього не 
потрібно мати особливі вміння та знання, достатньо 
дотримуватися порад досвідчених городників.
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Салати
Чеський салат  

з червоної капусти

СКЛАД: червонокачанна ка-
пуста, болгарський перець, фіо-
летова цибуля, кисле яблуко, ма-
йонез або соняшникова олія, час-
ник, кмин, петрушка, лимонний 
сік. Пропорції – залежно від смаку.

ПРИГОТУВАННЯ: капус-
ту дрібно нашаткувати, болгар-
ський перець нарізати тонкими 
смужками, яблуко також наріза-
ти соломкою і побризкати ли-
монним соком, щоб не потемні-
ло. Підготовлені інгредієнти змі-
шати, посолити і "пом'яти" рука-
ми. Після чого слід додати тон-
ко порізану цибулю (півкільця-
ми або чвертями), часник, спеції 
і зелень. Салат однаково вдалий 
як з майонезною заправкою, так 
і з соняшниковою олією.
Західноєвропейський 
салат з коренеплодів

СКЛАД: 1 корінь пастерна-
ку, 1 корінь селери, 1 морква, 1 
яблуко, 50 г волоських горіхів 
(5-7 шт.), часник, лимонний сік, 
оливкова або соняшникова олія, 
петрушка, кунжут, насіння льону.

ПРИГОТУВАННЯ: коренепло-
ди і яблуко очистити від шкірки 
і натерти на дрібній тертці, скро-
пити лимонним соком, волось-
кі горіхи нарубати на шматочки 
середнього розміру, додати дріб-
но нарізаний часник. Заправити 
олією або домашнім майонезом, 
прикрасити петрушкою, кунжут-
ним та лляним насінням.

Супи
Французький 

цибульний суп
СКЛАД: 1 кг цибулі, 1 л буль-

йону (краще яловичого), 250 г 
картоплі, 3 ст.л. вершкового мас-
ла, 200 г твердого сиру, 300 г 
вершків, сік одного лимона або 
75 мл білого сухого вина, чер-
ствий батон або багет, лавровий 
лист, чорний перець, тим’ян.

ПРИГОТУВАННЯ: цибу-
лю нарізати півкільцями і впро-
довж півгодини (!) пасерувати на 
вершковому маслі у великій ско-
вороді або сотейнику. До цибу-
лі додати картоплю, нарізану ку-
биками, і залити бульйоном. Ва-
рити до готовності картоплі і до-
дати сіль, перець. Отриману масу 
слід трохи остудити і подрібни-
ти блендером. Після чого дода-
ти вершки, сік лимона (або вино) 
і спеції. Суп готовий, і подавати 
його слід з грінками з білого хлі-
ба. Але якщо ви хочете повної 
відповідності класиці, то приго-
тований суп варто перелити в 
порційні горщики для запікання 
і рясно посипати тертим сиром. 
В такому випадку суп буде гото-
вий до поїдання після запікання 
в духовці до золотистої скорин-
ки сиру.

Мексиканський 
гарбузовий суп-пюре

СКЛАД: 250 г гарбуза (ба-
жано мускатного сорту), 200 г 
картоплі, 1-2 цибулини, 2 бол-
гарських перця, 1 перець чилі 
(халапеньйо), 4-5 зубців час-
нику, 750 мл води або м'ясного 
бульйону, 100 мл вершків, 2 ст. 
л. вершкового масла, спеції і зе-
лень: коріандр, кмин, петрушка 
й кінза, сіль.

ПРИГОТУВАННЯ: очище-
ну картоплю нарізати невели-
кими кубиками, цибулю дрібно 
нарізати, болгарський перець 
- короткою соломкою, м'якоть 
гарбуза - дрібними кубиками.
Всі підготовлені овочі залити 
водою або бульйоном і прова-
рити близько 20 хвилин. Після 
цього додати сіль і спеції, про-
варити ще пару хвилин, вийня-
ти овочі шумовкою. Коли ово-
чі злегка охолонуть, необхід-
но додати розчавлений час-
ник і подрібнити масу в бленде-
рі до однорідності. Пюре треба 
розбавити бульйоном, регулю-
ючи густоту (можливо, знадо-
биться не весь бульйон). Одер-
жаний суп-пюре слід заправи-
ти вершками і вершковим мас-
лом і перед подачею присипа-
ти рубаною зеленню. А якщо ви 
знайдете коржики тортільяс, 
то ваша трапеза стане ще більш 
колоритною.

Основні страви
Грузинське лобіо 
СКЛАД: 600 г червоної ква-

солі, 400 г цибулі – ріпчастої 
або кримської, 2 зубки часни-
ку, по 1 ч. л. чабера, коріандру й 
уцхо-сунелі, гострий червоний 
перець, чорний перець, 1 пучок 
кінзи, соус ткемалі (або баль-
замічний оцет), сіль, лавровий 
лист, соняшникова (або будь-
яка інша рослинна) олія для об-
смажування.

ПРИГОТУВАННЯ: залити 
квасолю (якщо вона стара, то 
напередодні готування), дода-
ти в воду сіль, лавровий лист і 
варити протягом двох-трьох го-
дин до м'якості. За хвилин 10 до 
закінчення приготування, ква-
солю треба вийняти з відвару, 
розім'яти і знову повернути на-
зад в бульйон нудитися на по-
вільному вогні.

На сковороді необхідно спа-
серувати дрібно нарізану цибу-
лю, а в ступці розтерти кінзу, 
прянощі, часник і сіль. Засмаже-
ну цибулю, інгредієнти зі ступ-
ки й ткемалі (оцет) додати до 
квасолі і готувати ще хвилин 
10. Подавати лобіо слід в по-
рційних горщиках, прикрасив-
ши кінзою.

Курка в 
журавлинному соусі

СКЛАД: 1 курка, 2 зубки час-
нику, паприка, зерна гірчиці, 
розмарин, петрушка, кріп, бази-
лік, рослинна олія, сіль; для со-
усу: 200 г журавлини, 100 г цу-
кру, 1 ст. л. крохмалю.

ПРИГОТУВАННЯ: курку не-
обхідно промити і обсушити. 
У ступці розтерти трави з мас-
лом, часником і гірчицею. Кур-
ку натерти сумішшю і сіллю 
– зсередини і зовні. Залишити 
маринуватися на дві години. 
Потім курку слід запекти в ду-
ховці при температурі 200 °С, 
впродовж 1-1,5 годин.

Для приготування соусу жу-
равлину треба залити склян-
кою води і закип'ятити. Яго-
ди відкинути на друшляк, збе-
рігши відвар, перетерти че-

рез сито. Однорідну суміш по-
вернути в гарячий відвар, зно-
ву закип'ятити, всипати цукор, 
сіль і заздалегідь розведений 
крохмаль. Уже майже готовий 
соус треба згустити на малень-
кому вогні кілька хвилин, осту-
дити і перелити в соусник. Го-
тову курку можна прикрасити 
зеленню і подати з соусом.

Десерти
Морквяні мафіни

СКЛАД: 150 г вершкового 
масла, 150 г цукру, 3 яйця, сік і 
цедра половини апельсина, пів-
склянки борошна, 150 г будь-
яких горіхів, 1 морква (близько 
150 г), 1 ч. л. соди, 0,7 ч. л. ли-
монної кислоти, кориця, меле-
ний імбир, ваніль, 2 ст. л. сиру 
маскарпоне, цукрова пудра, ли-
монний сік.

ПРИГОТУВАННЯ: зби-
ти масло з цукром і жовтка-
ми, окремо збити білки з сіллю, 
з'єднати дві маси. Додати це-
дру і сік апельсина, продовжу-
вати збивати вже разом. Дода-
ти подрібнені горіхи, терту на 
крупній тертці моркву, пряно-
щі, соду з лимонною кислотою 
і просіяне борошно. Акуратно 
вимісити, зберігаючи пишність. 
Заповнити тістом формочки 
для маффінів і поставити їх у 
попередньо розігріту до 180-
190 °С духовку. Випікати близь-
ко півгодини, готовність мож-
на перевірити зубочисткою. 
Готові маффіни слід покрити 
глазур'ю. Для цього треба змі-
шати сир маскарпоне, цукро-
ву пудру і лимонний сік. Двома 
останніми інгредієнтами мож-
на регулювати густину. Прохо-
ловші кекси необхідно покрити 
глазур'ю і прикрасити горіхами.

Гарбузовий пиріг

СКЛАД: 250 г якісної пече-
ного гарбуза, 50 г волоських го-
ріхів, 3 склянки борошна, 50 г 
вершкового масла або маргари-
ну, 50 г цукру, 0,5 ч. л. соди, 0,3 

ч. л. лимонної кислоти, кориця, 
гвоздика і фруктове повидло 
для начинки.

ПРИГОТУВАННЯ: печений 
гарбуз подрібнити блендером і 
з'єднати з борошном, подрібне-
ними горіхами, маслом (марга-
рином), содою, лимонною кис-
лотою, прянощами і цукром. ⅔ 
тіста розкачати в пласт, виклас-
ти його на змащене деко і ви-
класти начинку з будь-якого 
фруктового повидла. З решти 
третини тіста необхідно скача-
ти тонкі джгутики і розкласти їх 
у вигляді сітки поверх повидла. 
Щоб тісто не липло до рук, їх 
можна рясно змащувати соняш-
никовою олією. Випікати пиріг 
слід при температурі 200-220 С.

Клафуті зі слив

СКЛАД: 4 ст. л. борошна, 12 
великих слив, 8 яєць, 300 мл 
вершків, 6 ч. л. цукрової пудри, 
2 ч. л. вершкового масла, 2 ч. л. 
цукру.

ПРИГОТУВАННЯ: сливи 
очистити від кісточок і наріза-
ти часточками. Форму для ви-
пікання змастити вершковим 
маслом, укласти сливи і поси-
пати їх цукром. Яйця слід збити 
з цукровою пудрою до пишнос-
ті, додати вершки і продовжу-
вати збивати. Всипати борош-
но, не припиняючи збивати. 
Тістом залити сливи і відправи-
ти пиріг у духовку, попередньо 
розігріту до 200 С. Час випікан-
ня – 20-25 хвилин.

Кефірний коктейль  
з обліпихою

СКЛАД: 200 г ягід обліпихи, 
250 мл кефіру, 1,5 ст. л. меду.

ПРИГОТУВАННЯ: подріб-
нити блендером ягоди обліпи-
хи і протерти масу через сито. 
Потім слід додати мед і перемі-
шати суміш. Кефір треба збити 
міксером і влити туди обліпихо-
ве пюре, продовжуючи збивати. 
Напій готовий! Вживати кок-
тейль рекомендується свіжо-
приготованим, прикрасити ке-
лих можна ягодами, м'ятою або 
подрібненими горішками.

Смачного!

Осінні холоди – зовсім не привід сумувати! Це прекрасна можливість 
приготувати безліч смачних страв з простих осінніх інгредієнтів. Ми зібрали 

для вас 10 рецептів різних народів світу. Всі вони незмінно схожі в одному: 
продукти, які пропонуються до використання, ростуть на українських 

городах і продаються в українських супермаркетах.
Тому приступаємо до перероблення врожаю або біжимо до магазину.

Осінні холоди – зовсім не привід сумувати! Це прекрасна можливість 

ТОП-10 
осінніх 

рецептів
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В автобус зайшов чоловік з недопи-

тою пляшкою горілки. До нього звер-
тається кондуктор:

- Пане, за проїзд.
Той радісно відповідає:
- Точно! Тост! За проїзд!

  
Бабуся захоплено розглядає новий 

купальник онучки:
- Ех, якби у мене в молодості був та-

кий купальник, який у тебе був би ді-
дусь!

   
- Синку, лелека приніс тобі сестрич-

ку. Хочеш її побачити?

- Сестричку? Ні! Я хотів би побачи-
ти взимку лелеку.  

  
Журналіст запитує пересічного 

українця:
- Як ви гадаєте: чи є життя після 

смерті?
- Після такого життя, як наше, все 

може бути…
  

Матір навчає доньку:
- Вибирати чоловіка треба з розу-

мом. Ось твій тато може полагодити 
все що завгодно: машину, електрику, 
сантехніку, меблі. І навіть взуття. Так 
ось, якщо ти знайдеш собі такого чоло-
віка, то у тебе ніколи не буде нічого но-
вого.

  
Прибиральниця тітка Марія, про-

працювавши в аеропорту 30 років, 

знає на 70 мовах фразу: «Куди лізеш? Я 
щойно помила!».

  
Одна подруга скаржиться іншій:
- Чоловік сказав, якщо я наберу 90 

кілограмів - розлучиться.
- І скільки ти зараз важиш?
- 100 грамів до розлучення.

  
Дружина свариться з чоловіком:
- Ти знову розлігся на дивані! Нічо-

го не робиш!
- Зате ти завжди знаєш, де мене 

можна знайти.
  

Гід «по секрету» розповідає турис-
там:

- П’ять разів із музею було викра-
дено «Квадрат» Малевича. І п’ять разів 
сторожеві дядькові Василеві вдавало-
ся відновити цю картину до світанку.
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Здається в оренду 
У м. Збаражі по вул. В. Великого, 6. Приміщен-
ня 134 кв. м., перший поверх. Є опалення (га-
зові конвектори), вода, туалет (каналізація), 
світло, підсобне приміщення. Ціна договірна. 
Тел. (098) 725-32-55.

Продаю
Будівлю в селі Біла Тернопільського району - 13 соток. 
Є газ, вода, електрика, септик.  Тел.: (098) 609-57-45.

*     *     *     *     *
Соняшниковий макух, олію нерафіновану домашню, 
холодного віджиму. Крупу гречану, горох (половинки 
жовтий), кутю, пшеничну крупу. Роздріб, гурт, велики-
ми партіями. Ціна договірна.  Тел.: (068) 047-25-49. 

*     *     *     *     *
Вісім дерев’яних коліс до воза. Тел.: (098) 62 18 733.

*     *     *     *     *
Колоті фруктові дрова у сітках (10 кг, ціна – 30 
грн.) Найдешевші ціни в регіоні. 
Тел. (067) 784-71-36.

Куплю
Приймаємо різний склобій і макулатуру. 
Тел. (067) 778-12-81.

Послуги
Здійснюємо вантажні перевезення по міс-
ту, області та Україні автомобілем Mercedes 
Sprinter. Вантажопідйомність до 3 тонн. 
Тел.: (067) 352-14-55.

*     *     *     *     *
Бригада робить дахи будь-якої складності. Пе-
реробляємо старі, ринви, піддашки, утеплен-
ня дахів. Недорого. Тел. (068) 059-83-97. 

*     *     *     *     *
Буріння свердловин. Швидко, недорого. Великий до-
свід. Тел. (097) 813 -38- 15.

Утеплення будинків, 
декорування фасадів. 

Риштування та матеріали 
є в наявності. 

Тел. +38 (098) 756-28-74.
ОГОЛОШЕННЯ

Реклама в газеті  
"Наш ДЕНЬ". 

Тел.: +38 (0352) 40-77-60
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Замовити вітання для своїх рідних, близьких 
та друзів можна безпосередньо  у редакції  

тижневика “Наш ДЕНЬ“,  або за телефоном 
(0352) 40-77-60.  Ціна привітання - від 100 грн.
 Для передплатників " Нашого ДНЯ" - знижки.

ГОРОСКОП
З 12 ДО 18 ВЕРЕСНЯ

ОВЕН 
Для сiмейних людей до-

сить складною буде друга 
половина тижня. Настане 
охолодження у стосунках, 
тож доведеться шукати 
компромiсне рiшення. На 
вихідних організуйте ро-
мантичну вечерю. 

 ТЕЛЕЦЬ 
Ви можете полiпшити 

матеріальне становище. 
Все залежить від швидко-
го прийняття рішень. Не 
втрачайте можливості ра-
ніше за iнших дізнаватися 
про задуми конкурентів. 

 БЛИЗНЮКИ
 Дехто почне грандіоз-

ний ремонт або придбає 
нове житло. З дітьми мож-
ливі проблеми, тож будь-
те уважні до їх поведінки. 
Вигiднi проекти допомо-
жуть вирiшити фiнансовi 
питання.

 РАК 
У вас попереду дороги. 

Але вони не обмежаться 
іншими містами та країна-
ми, а вестимуть до нових 
знань, до нових перспек-
тив, до нових горизонтів 
можливостей.

ЛЕВ 
Щоб досягти успiхiв, 

украй важливо задоволь-
нятися раніше напра-
цьованим потенціалом, 
а надмірна активність у 
придбанні нових знань, 
партнерів може в май-
бутньому привести до за-
стою.

 ДІВА 
Можливі пропозиції, 

які потребутимуть чима-
лих зусиль. Буде велика 
спокуса відмовитися від 
усього, не змінюючи ні-

чого в житті. Але люди i 
звички можуть серйозно 
підвести.

ТЕРЕЗИ 
Зверніть увагу на тих, 

хто живе і працює поруч iз 
вами. Участь у вирішенні ба-
гатьох ваших проблем бра-
тимуть родичi. Для декого 
цей перiод стане початком 
комерційних проектів.

 СКОРПІОН 
Удача чекає тих, хто 

займається інформа-
ційним бізнесом. Якщо 
у вас трапиться поїзд-
ка, пам’ятайте, що доля 
пiдкинула її вам не для 
розваг, а для навчання.

 СТРІЛЕЦЬ 
Може помітно зміни-

тися оточення, зникнуть 
старі друзі. Пiд час зустрі-
чей iз цікавими людьми 
з’являться перспективи 
на майбутнє. Ви зможете 
позбутися поганих звичок.

КОЗЕРІГ 
У багатьох очікують-

ся переїзди. З’явиться 
можливість допомагати 
іншим людям. Турботи за-
йматимуть вільний час, 
але ви отримаєте вiд цьо-
го моральне задоволення. 
Якщо маєте можливість, 
вирушайте на відпочинок. 

 ВОДОЛІЙ 
Можуть бути крайно-

щі — від бажання підпо-
рядкувати партнерів до 
готовності з головою за-
нуритися в їхнє життя, за-
бувши при цьому про своє. 
І те, й інше може оберну-
тися самотністю.

 РИБИ 
У цей період бажано 

уникати судів, розлучень, 
різних розглядів. Приді-
ляйте час роботі, ретельно 
ведіть всі справи і клопоти 
вас оминуть. Вихідні про-
ведіть з родиною. 

Вітаємо!
Найдорожчу, люблячу 
матусю, турботливу 

бабусю
Поліну Іванівну Базар

з Козови 
з 70-річчям!

Де взяти слів, 
щоб вдячність передати
За все добро, за ласку, 
                     за любов,
За світ оцей, що нам подарували,
І за тепло, що даруєте знов. 
Спасибі за ласку, за ніжну турботу,
За чуйність, гостинність,
                                невтомну роботу,
Господь хай дарує здоров’я і силу,
Спасибі, рідненька, що Ви нас зростили.
Хай серце у грудях ще довго палає,
А руки, мов крила, внучат пригортають.
Щоб здоров’я було, щоб жили – не тужили,
Ви найбільшого щастя в житті заслужили!
Багата душею, співуча, метка, роботяща,
Живіть всім на радість, 

бо Ви в нас - найкраща!
З повагою і любов’ю – син Микола з дружи-

ною Лєною, син Василь з дітьми Дариною 
та Юрієм, син Володимир, дочка Леся, 

внучка Вікторія, син Олександр 
з дружиною Марією.

Вітаю!
Сьогодні святкує 
свій 70-річний юві-

лей дорога мені 
людина

Поліна 
Іванівна 

Базар
з Козови.

Є ювілеї досить
 різні,

Та є одна з найкращих дат,
Коли вітає вся родина 
У день, коли Вам – 70!
Хай пахучим цвітом стелиться дорога,
Хай відходять в далеч горе і біда,
Хай же будуть щастя і міцне здоров’я,
Радість і повага на многії літа!
За прийдешнім не треба сумувати,
Попереду щаслива жде пора,
Хай буде щедрим ювілейне свято,
Здоров’я Вам, любові і добра.
Нехай душа у Вас ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб і сіль,
Своїм теплом Вас завжди сонце гріє,
Слова подяки линуть звідусіль.
Ісус Христос хай Вас береже,
Ангел-хоронитель за руку веде.

З повагою і любов’ю – Марія із с. Біще Бе-
режанського району.

Вітаю!
Чудову жінку і щиру подругу
Поліну Іванівну Базар 

з 70-річним ювілеєм!
Поліна Іванівна знається 
не тільки на вишивках, квітах, 
а й на людських долях.
У Вас сьогодні славна дата,
Прожито стільки щедрих днів,
Отож, дозвольте привітати
І побажати сотню літ!

Хай кожен день дарує радість,
Хай сонце світить Вам завжди,
Роки ніколи хай не старять
І не приносять в дім біди!
Здоров’я, щастя зичу не на рік – 
На все життя цього бажаю щиро,
Щоб радісним і довгим був Ваш вік
З добром, любов’ю, спокоєм і миром!

З повагою – Іванна Ярема 
із Плотичі Козівського району.

Вітаємо!
Доброго батька, щирого друга, 

люблячого чоловіка
Ореста Павловича Шульгу 

з Тернополя
з 40-річним ювілеєм!

Нехай будуть Твої дні щастям оповиті,
Вірним друзям двері до хати відкриті,
Радісною нехай буде кожна нова днина,
Успіхом хай увінчається життєва стежина.
Синочок та донечка хай Тебе втішають,
Завжди розумінням хай відповідають. 
Хай сімейне полум’я світить, не згасає, 
Хай Твою оселю Бог благословляє!
З повагою і любов’ю – діти Олег і Таня, дру-

жина Леся, друзі-сусіди Валя і Вадим.

Співчуття
Конгрес ділових жінок України висловлює щире спів-

чуття Марії Василівні Мельник з приводу непоправної 
втрати – смерті

                                    батька.
Поділяємо важке горе і висловлюємо у цей скорботний 

час слова підтримки. Сумуємо разом з Вами та Вашою ро-
диною. Нехай земля буде пухом і Царство Небесне.

Правду кажуть, біда приходить, коли її найменше чекають. 
Так і в нашу сім’ю несподівано увірвалося горе. І якби не вмілі 
руки медиків   Вишнівецької та Кременецької станції швидкої 
допомоги, які чергували 19 серпня цього року, хтозна, чим би 
усе скінчилося.

Дякуємо, дорогі наші рятівники! Нехай ваш професіо-
налізм, уміння рук, теплота та щирість сердець повертають 
життя і здоров’я багатьом-багатьом пацієнтам! Господньої 
ласки, Божого благословення і вдячності від людей вам, люди 
у білих халатах.

 З повагою – родина Івана Федоровича ГОЮКА із 
с. Вікнини Збаразького району.

Від щирого серця
Дякуємо за руки умілі

Андрій Танащук 
зловив на вудку 

16-кілограмового 
товстолоба. 

Світлиною поділився 
у спільноті «Моя 

Лановеччина» отець 
Олексій Філюк.  

У коментарях люди 
дивуються, що у 

Ланівцях на ставу 
можна спіймати 

такого велета. А ще 
жартують, якщо 

із такої здобичі 
приготувати юшку, 

то нагодувати 
можна ледь не все 

місто.

Рибалка з Ланівців спіймав  
велетенську рибу




