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19 вересня - ясно, без 
опадів, температура повітря 
вночі 9-13, вдень 21-25 гра-
дусів тепла. Схід сонця - 6.58, 
захід - 19.24.

20 вересня - хмарно з 
проясненням, без опадів, 
температура повітря вночі 
11-13, вдень 22-25 градусів 
тепла. Схід сонця - 7.00, за-
хід - 19.21. 

21 вересня - ясно, без 
опадів, температура повітря 

вночі 11-14, 
вдень 23-25 
градусів те-
пла. Схід сонця - 7.01, захід 
- 19.19. 

22 вересня - хмарно з 
проясненням, можливий 
дощ, температура повітря 
вночі 11-14, вдень 20-21 гра-
дус тепла. Схід сонця - 7.02, 
захід - 19.17. 

23 вересня - хмарно з 
проясненням, дощ, темпе-

ратура повітря вночі 7-8, 
вдень 14-15 градусів те-
пла. Схід сонця - 7.04, захід 
- 19.15. 

24 вересня - хмарно, 
можливий дощ, температура 
повітря вночі 6-8, вдень 10-
11 градусів тепла. Схід сон-
ця - 7.05, захід - 19.13. 

25 вересня - хмарно, 
можливий дощ, температу-
ра повітря вночі 6-7, вдень 
11-13 градусів тепла. Схід 
сонця - 7.07, захід - 19.10. По-
вний місяць.
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Лілія Іванівна

м. Тернопіль, вул. Чорновола, 4
(у приміщенні головної пошти, 2-й поверх)

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

Життєві історії у “Сімейному гніздечку”

Пахне розлука
осінню… 10-11 стор.

Замість 
меценатів – 
прийшли 
вандали
У Залужжі спалили 
на багатті  
колоди 250-літньої 
церкви,  
яка вже роки  
чекає на  
відновлення. 

До війська підуть 550 юнаків з усієї області

На Тернопільщині  
стартував осінній призов

7 стор.
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У Затоці на Одещині відбулася 
триденна нарада-семінар, 
організована та проведена 

Українською асоціацією районних 
й обласних рад.

Головні пункти її Резолюції заходу ак-
центують увагу на подальшій роботі над 
законодавством, зокрема підтримці пер-
шочергових нормативно-правових актів, 
що у подальшому забезпечать динамічний 
розвиток децентралізації та місцевих рад. 
Не оминули увагою учасники наради  й ор-
гани державної влади. Тож напрацьовані 
пропозиції та звернення до таких суб’єктів 
будуть незабаром відправлені. Є пункт про 
звернення до ЦВК, аби колегіальний орган 
забезпечив можливість проведення ви-
борів у ОТГ, задля вирішення нещодавно 
складеної ситуації з блокуванням таких у 
понад 100 потенційних громадах.

Також Резолюція наголошує на необ-
хідності проведення низки навчальних 
програм для представників органів місце-
вого самоврядування та широкій комуні-
каційній роботі.

Голова обласної ради, віце-президент 
Асоціації Віктор Овчарук, який виступив 

модератором під час дискусії щодо медич-
ної реформи, наголосив на необхідності 
проведення подібних заходів тому, що "... 
ми не лише маємо можливість поспілкува-
тися, поділитися своїм досвідом та досяг-
неннями, а й окреслити проблеми. Саме 
на таких форумах виробляються шляхи та 
способи їх подолання".

Нарада - семінар проходила під гаслом 
«Головні гравці головної реформи країни» 
та згуртувала понад 200 учасників – керів-
ників районних та обласних рад. Участь 

у заході від Тернопільщини взяли голови 
районних рад Тернопілля: Бережанської - 
Василь Білик; Бучацької - Віталій Фреяк; 
Кременецької - Володимир Стефанський; 
Лановецької - Руслана Кушнір; Монасти-
риської - Володимир Данилюк; Тернопіль-
ської - Андрій Галайко; Чортківської - Ві-
ктор Шепета та керуючий справами вико-
навчого апарату Тернопільської обласної 
ради Іван Бабійчук. 

Спікерами наради-семінару були по-
садовці органів державної влади,  фахові 

експерти та представники міжнародних 
організацій.

У рамках заходу проведено дебати 
«Навіщо громадам об’єднуватися», що ор-
ганізовує Проект DESPRO, а також фахо-
ві майстерні на тему бюджетної політики 
та загальної теми про реформу ОМС, Про-
екту USAID «Розробка курсу на зміцнен-
ня місцевого самоврядування в Україні» 
(ПУЛЬС), що реалізується Асоціацією міст 
України у партнерстві з Українською асо-
ціацією районних та обласних рад.

Формат проведення заходу – інтерак-
тивний. Його учасники мали змогу напря-
му поспілкуватися зі спікерами та поділи-
тися досвідом з колегами. 

Нарада-семінар у Затоці стала традицій-
ним заходом Асоціації, що налаштовує діа-
лог між представниками органів місцево-
го самоврядування та органами державної 
влади. Адже, як зазначив голова Тернопіль-
ської обласної ради, віце-президент Асоці-
ації Віктор Овчарук: «Тема ефективної сис-
теми організації територіальної влади, без 
сумніву, стоїть на порядку денному реалі-
зації комплексних реформ в Україні, у тому 
числі в частині розділення повноважень 
між органами місцевого самоврядування».

Головні гравці головної реформи країни

У рамках робочої 
поїздки Славомір 
Новак оглянув 

стан виконаних робіт на 
стратегічно важливих 
автошляхах М-12 
Тернопіль-Підволочиськ 
та Р-41 обхід Тернополя. 
Посадовець позитивно 
оцінив якість і темпи 
оновлення доріг у нашій 
області. 

- Рівень виконаних робіт 
з будівництва доріг на Терно-
пільщині сьогодні становить 
87%, - зазначив Славомір Но-
вак. - Це дуже хороший показ-
ник, адже по усій країні він – 
67%. Для порівняння, ще два 
роки тому, у цей період буді-
вельного сезону, рівень вико-
нання робіт складав 14%. Се-
редній європейський рівень 
виконання робіт на цей час бу-

дівельного сезону – 70%. За два 
роки нам вдалося досягти рів-
ня європейських стандартів. 

Магістраль М-12 Стрий-
Тернопіль-Кропивницький-
Знам'янка (в межах Терно-
пільської області - це дорога 
Тернопіль-Підволочиськ) є час-
тиною транснаціонального ко-
ридору Go Highway. Магістраль 
відремонтували за європей-
ськими стандартами у рекорд-
но короткий термін – чоти-
ри місяці. Протяжність доро-
ги майже 39 км, вартість - 777 
млн. грн.

- Дороги в Україні не ремон-
тувалися десятиріччями, тому 
про жоден комфорт на авто-
шляхах не йшлося, - додав Сла-
вомір Новак. - Лише тепер, за-
вдяки реформам, які впрова-
джує керівництво держави, си-
туація змінилася. Тернопіль-
щина це також відчула. Ми 

оглянули абсолютно нову, роз-
ширену магістраль М-12 Тер-
нопіль – Підволочиськ, яка не 
ремонтувалася 30 років. Тепер 
ця автотраса якісна та зручна, 
що вже встигли оцінити водії.

У рамках робочого візиту 
Славомір Новак оглянув но-
вий обхід Тернополя Р-41 від 
Білої до ТРЦ «Подоляни». Його 
протяжність 14,5 км. Вартість – 
250 млн. грн. Обхід дозволить 
забезпечити комфортний про-
їзд водіїв усіх видів транспор-
ту через усю область із Заходу 
на Схід.

- Цього року Тернопільщи-
на на відновлення автошля-
хів отримала безпрецедентну 
суму коштів: 1,3 млрд. грн. – на 
дороги державного значен-
ня та 315 млн. грн. – на дороги 
місцевого значення, - зазначив 
голова Тернопільської ОА Сте-
пан Барна. - Для порівняння: у 

2015 році на всі дороги як за-
гального, так і місцевого зна-
чення залучили 120 млн. грн. 

Вже наступного року на 
оновлення доріг виділять зна-
чно більше коштів. 

- На засіданні Кабміну Воло-
димир Гройсман розповів про 
збільшення фінансування до-
ріг у наступному році за раху-
нок надходжень від акцизного 
податку, - повідомив Славомір 
Новак. - Також зросте і субвен-
ція на місцеві дороги, яка цього 
року становила по Україні 11,5 
млрд. грн., а наступного року 
очікуємо близько 17 млрд. грн. 
Тернопільська область у 2018 
році отримала 315 млн. грн., 
а наступного року плануємо 
спрямувати 500 млн. грн. Дер-
жава, платники податків виді-
ляють великі кошти на ремонт 
доріг, тому потрібно їх розумно 
використовувати і якісно пра-

цювати.
Посадовці переконані, ре-

монт шляхів перетворить 
нашу область на логістичний 
центр регіону. Особливу ува-
гу приділяють контролю якос-
ті доріг. 

- Оновлення доріг має ваго-
ме інфраструктурне значення і 
сприятиме  регіональному роз-
витку в цілому не лише Терно-
пільської області, а й усього За-
хідного регіону України, - каже 
Степан Барна. -  Для нас важ-
ливі також питання безпеки і 
вагового контролю. Тому ми 
впровадили інновацію. Ті фір-
ми, які здійснюють середній і 
поточний ремонт, обслугову-
ють цю дорогу і надалі. Тому 
підрядники мають стимул якіс-
но виконувати роботи, щоб у 
майбутньому вкладати менше 
ресурсів у поточний ремонт.

 Юля ТОМЧИШИН.

Тернопільщина у п’ятірці кращих областей 
за темпами ремонту доріг

Шляхи регіону проінспектував  
в. о. голови Укравтодору 
Славомір Новак
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Народження 
Марії,  

Богом обраної 
Невісти

У п’ятницю, 21 вересня, 
Різдво Пресвятої 

Богородиці
У невеличкому і небагатому галілейському 

місті Назареті жило подружжя – Іоаким і Анна. 
Праведний Іоаким походив  з покоління Іуди, по-
томка царя Давида, якому Бог обіцяв, що з його 
насіння народиться Спаситель світу. В житті Іо-
аким займався скотарством, мав свої стада тва-
рин, був пастухом. Праведна Анна – молодша до-
чка священика Матфана – була доброю жінкою 
і господинею. Обоє ревно виконували заповіді 
Божі, особливо були милосердними до нужден-
них людей. Святий Іван Дамаскін пише, що ця 
праведна сім’я поділила своє майно на три час-
тини – одну призначила для єрусалимського 
храму, другу – для вбогих, а з третьої жили самі в 
скромності і смиренні.

До повного щастя праведному подружжю не 
вистачало тільки одного – дітей. За старим запо-
вітом бездітність – це знак неласки у Бога. Про-
те праведна Анна не переставала просити Бога 
про потомство постійними і палкими молитва-
ми. Вона вірила, що в Бога все можливе і що тіль-
ки Він один може допомогти їм у цьому, навіть 
при їхній старості. Святі Іоаким і Анна на знак 
великої любові до Бога заприсяглися посвятити 
для служби в храмі дитя, яке їм Господь пошле. 
Молитви їхні були вислухані Богом і архангел 
Гавриїл приніс стареньким радісну вістку, що у 
них народиться преблагословенна дочка Марія, 
через Яку буде дароване спасіння всьому світу. 
Прихилилося Небо до прохань їхніх – в Анни на-
родилася дочка. Народилася Марія в осінь життя 
цих святих, Богом вибраних людей, і зняла з них 
сором, що його вони, як бездітні, зазнавали се-
ред свого народу.

Своєю появою на світ Марія дала своїм бать-
кам радісну вістку, що Бог не гнівається на них, 
а людям сповістила, що скоро настане день і зі-
йде сонце – Христос Бог, а Вона, Божа Мати, при-
ходить, як Його зірниця. Така велика, така ясна, 
що всі дороги освітила, бо нарешті народилася 
Жінка, сім’я Котрої зітре голову змію-дияволу – 
Мати Спасителя світу, Божа Мати. Те, чого світ 
ще не знав, батьки Марії вже знали – їхня дити-
на призначена для вищого духовного життя та 
дуже великої слави. Адже з народженням Богом 
обраної Невісти наблизилось до землі благодат-
не Царство Боже, Царство правди, чесноти та 
безсмертного життя.

Церква чи не найкраще прославила достой-
ність Матері Божої, коли вложила на ЇЇ честь у 
святу літургію постійну хвалебну пісню: «До-
стойно є воістину величати блаженною тебе, 
Богородицю, присноблаженну і пренепорочну, і 
Матір Бога нашого. Чеснішу від херувимів і не-
зрівнянно славнішу від серафимів, що без зо-
тління Бога Слово породила, сущу Богородицю, 
Тебе величаємо».

Прославляймо і ми, безнастанно величай-
мо Марію – Матір Божу і Матір нашу. Звернімося 
до Богородиці з теплою молитвою – Мати Божа! 
Молимо Тебе, дай нам хоча малу частину тих ду-
шевних рис, які Ти мала, щоб і ми продовжували 
своє життя  у вірі непохитній та надії безсумнів-
ній, у мирі і злагоді, в смиренні і покорі душев-
ній. Віддаємо себе в Твої руки. 
Будь з нами завжди і всюди.

о.Богдан ЗІНЧЕНКО,
член Національної спілки  

журналістів України.

Унікальна атмосфера місця
На Чернечій горі панує якийсь осо-

бливий спокій і умиротворення. По-
ряд немає людських осель – тут лише 
величний храм і не менш величні старі 
дерева, які були свідками його давньої 
славної історії.  

- За переказами в 1240 році, коли 
Батий розгромив Київ, один монах, 
який, очевидно, був вихідцем з на-
шого краю, заснував тут маленький 
дерев’яний скит, який згодом розрісся 
у великий монастир Святого Онуфрія, - 
розповідає отець Михайло Найко. - Він 
був дерев’яний – його спалювали і від-
будовували. У 1480 році за князя Васи-
ля Збаразького побудували кам’яний 
монастир. До сьогодні збереглися його 
руїни - цокольний поверх корпусу ке-
лій, котрий декілька років тому почали 
досліджувати археологи. 

У 1600 році спорудили Спасо-
Преображенську церкву оборонного 
типу, яка чудово збереглася до сьогод-
ні. На зовнішній стіні – незвичайний 
сонячний годинник. Всередині -  чудот-
ворна ікона Святого Онуфрія. 

- Ще у храмі є старовинна ікона Бо-
жої Матері, яка зараз знаходиться на 
реставрації, - додає отець Михайло. – 
Вона дуже особлива – схожої я не ба-
чив. На ній зображена Матір Божа, яка 
сидить на троні з Ісусиком на руках. Ви-
раз обличчя її схожий на посмішку. На 
планках була дата 1829 рік. Люди щиро 
моляться до старовинних ікон у нашо-
му храмі і вірять у їх силу. 

Кілька років тому біля церкви обла-
штували оригінальну хресну дорогу. На 
Чернечу гору приїздить багато турис-
тів, щоб побачити старовинні споруди, 
помолитися, побути наодинці з Богом. 

«Щиро віримо, що дерев’яну 
церкву видновимо»

На Чернечій горі ще на початку 
2000-х років запланували спорудити 
музей під відкритим небом, де були б 
зібрані старовинні будівлі різних періо-
дів. Та згодом через брак коштів від цієї 
ідеї відмовилися та вирішили перене-
сти сюди три дерев’яні храми з області. 

- Одну з таких церков знайшли у 
селі Горинка Кременецького району, 
- розповідає отець Михайло. – Свято-
Михайлівський храм спорудили у 1767 
року. Оскільки парафіяни побудували 

нову церкву, то її не використовували. 
Щоб врятувати святиню, місцеві жите-
лі дозволили її розібрати і перевезти. 
Знайшовся київський фонд, який гото-
вий був фінансувати цей проект. Однак 
у 2008 році почала криза і фонд відмо-
вився давати гроші. У 2011 році віря-
ни Горинки звернулися до нас, щоб ми 
перевозили церкву. Багато бізнесменів 
тоді пообіцяли нам, що підтримають і 
допоможуть відновити храм і ми поча-
ли розбирати церкву. 

За словами отця Михайла, храм 
дуже рідкісний – чотирискладний. До 
притвору прибудована ще й дзвіниця. 

- Дерев’яну церкву такої конструк-
ції я бачив на Лемківщині у селі Коман-
чі та у Румунії, - розповідає священик. 
- Приміщення Свято-Михайлівської 
церкви не було розписане, лише ку-
пол, але через пошкоджену баню роз-
писи дуже пошкоджені. Ми розбирали 
її самотужки завдяки небайдужим лю-
дям, які допомогли з транспортом і їз-
дили разом зі мною у Горинку. Трива-
ло це три місяці – з вересня до листо-
пада. А навесні 2012 року за два тиж-
ні розібрали дзвіницю. Кожну балку 
складали окремо і нумерували. Деталі, 
які були пошкоджені також фіксували, 
щоб створити нові за потрібними роз-
мірами і формою. 

Сьогодні кошти на храм збирають 
самі парафіяни. Оскільки місце, де ко-
лись знаходився монастир, розташова-
не на схилі, то спершу необхідно було 
вимурувати фундамент і основу з під-
вищенням. Врешті під час будівель-

них робіт утворився котлован, у  яко-
му вирішили створити підземний храм 
Святого Онуфрія. А зверху складуть 
дерев’яну церкву. Звичайно, на все це 
потрібні мільйони. Сьогодні у церкві 
стоїть скринька, куди кидають пожерт-
ви всі охочі. Отець Михайло і жителі За-
лужжя вірять – їм вдасться відновити 
старовинну святиню. Щиро запрошу-
ють долучитися меценатів до доброї 
справи, а ще майстрів, які могли б до-
помогти. А вандалів, які влаштовують 
гулянки довкола, закликають схамену-
тися і змінити місце для своїх гулянок. 
Працівники НЗ «Замки Тернопілля» ка-
жуть, ймовірно, встановлять камери 
спостереження, аби зберегти Чернечу 
гору від непроханих гостей. 

- Це територія заповідника і тут за-
боронено палити багаття і влаштову-
вати пікніки, проводити незаконні роз-
копки, - зазначає вчений секретар НЗ 
«Замки Тернопілля» Надія Макарчук. 

Отець Михайло у поліцію не звер-
тався. Переконаний, за свої вчинки 
кожна людина відповідатиме перед Бо-
гом. Він одягає робочий одяг і разом з 
небайдужими парафіянами носить ко-
лоди – це матеріал для дерев’яної церк-
ви на заміну зігнилому дереву. Свяще-
ник вірить, що її вдасться відновити. 
Адже добрих людей у 
нашому світі все-таки 
більше…

Замість меценатів – 
прийшли вандали

У Залужжі спалили на багатті  
колоди 250-літньої церкви,  

яка вже роки чекає на відновлення. 

Новина про те, як на узліссі неподалік Спасо-
Преображенської церкви у селі Залужжя 
невідомі горе-відпочивальники смажили 

шашлики, використовуючи замість дров і хмизу 
дубові колоди старовинної 250-літньої Свято-
Михайлівської церкви, яку в розібраному вигляді 
перевезли з сусіднього району, шокувала багатьох. 
Досі на місці пікніка лежить сміття, наполовину 

згорілі деталі храму, вікно, пляшки з-під 
алкоголю… Звідти чудово видно Чернечу гору, на 
якій стоїть церква, поряд розкопки старовинного 
монастиря і фундамент майбутнього храму. Як 
у такому місці влаштовувати пікнік, зрозуміти 
важко. Журналістка «Нашого ДНЯ» побувала у 
святому місці та дізналася більше про унікальну 
пам’ятку і її майбутню долю. 

Юлія 
ТОМЧИШИН.
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За даними статистики, більше 
мільйона українців щороку ви-
їжджають за кордон у пошуках 

роботи та постійного місця проживання. 
Близько дев’яти мільйонів виїжджають 
на сезонні роботи. Тому Союз промис-
ловців і підприємців, Федерація робо-
тодавців України уже вимагають від Ка-
бінету Міністрів підготувати рішення 
щодо припинення ганебної тенденції 
скорочення працездатного населення та 
зростання трудової міграції. Адже ці про-
цеси становлять, як мінімум, загрозу на-
ціональній безпеці країни.

Приріст кваліфікованої робочої сили, 
діловий клімат, інвестиції та інновації за-
безпечать економічне зростання держа-
ви, а це - чи не основне завдання нашого 
уряду і влади в цілому.

Брак кваліфікованих трудових ресур-
сів, як правило, тягне за собою дефіцит 
бюджету, нестачу коштів на соціальні 
програми. Фактично, це руйнує державу. 
Чи такої долі хоче український народ?

Критичною є проблема, де під-
приємство створюється з нуля. 
На жаль, на Тернопільщині нині 

низька середня заробітна плата, менша, 
ніж в середньому по Україні. Тривожать і 
такі чинники, як заборгованість з випла-
ти заробітної плати, тіньова зайнятість, 
трудова міграція за кордон.

  І, якщо навіть з’являться сприятливі 
шанси відновлення окремих флагманів 
індустрії в державі та області, які нині пе-
реживають кризу, з кадрами буде велика 
проблема. Працівники, які уже пішли на 
чужий хліб кілька років тому, не повер-
нуться до рідної прохідної. Це ми відчули 
з практики нашого заводу. Як кваліфіко-
ваних працівників втрачаємо ми і тих, 
хто пережив навіть тимчасове безробіт-
тя. Через бездіяльність їх треба навчати 
знову. Питання: де і ким?

Ще раз наголошу: особливе місце в 
настрої працюючих відіграє заробітна 
плата, яка, на жаль, перестала виконува-
ти роль стимулюючої функції. Середній 

розмір зарплати у державі за минулий 
рік - в межах 7100 грн. Але є значна час-
тина працюючих, заробітна плата яких 
не дотягує і до мінімальної - а це тенден-
ція до поширення бідності. Тим паче, при 
нинішніх галопуючих цінах, починаючи 
з продуктів харчування - до тарифів на 
комуналку.

Владу сьогодні має насторожу-
вати і те, що рівень смертності 
за минулий рік перевищив на-

роджуваність на 200 тисяч осіб. На 56 
немовлят припадає 100 померлих. За 
висновками експертів ООН, у 2050 році 
населення України скоротиться ще на 35 
відсотків. 

Утім, нині точно ніхто не скаже, скіль-
ки ж нас, українців, є. Останній перепис 
населення проводився у 2001 році. У кра-
їні десятки років не готується щорічна 
доповідь про стан здоров’я населення, 
відсутні ефективні програми з подолан-
ня демографічної кризи… Це, за словами 
президента УСПП України А. Кінаха, свід-
чить про безпрецедентне падіння рівня 
і якості роботи відповідних служб, або ж 
про навмисне приховування цієї інфор-
мації. Що, знову ж таки, несе загрозу на-
ціональній безпеці держави на фоні за-
грозливих демографічних тенденцій.

Але сьогодні тішить, що в уряді наре-
шті заговорили про збільшення фінан-
сування професійно-технічної освіти і, 
можливо, підвищення мінімальної заро-
бітної плати. А це вже - комплексна робо-
та щодо організації привабливих і добре 
оплачуваних робочих місць, створення 
умов для розвитку економіки в цілому, 
малого та середнього бізнесу, врешті, 
самозайнятості. Висновок: необхідно 
звертати увагу на саму людину - якість 
і рівень її життя, доступність охорони 
здоров’я, освіти і розвитку особистості, 
безпеки проживання громадян тощо. 
При відсутності усіх цих критеріїв укра-
їнці, особливо, молодь не мають впев-
неності у завтрашньому дні, не бачать в 
Україні свого майбутнього.

Чи не тому упродовж двох остан-
ніх років наші випускники все 
частіше їдуть навчатися за 

кордон, ще гірше – після здобуття осві-
ти – там і залишаються. Посилюється 
інтелектуальна міграція, яка є особли-
вою загрозою соціально-економічного 
розвитку країни, вимивання «мізків» 
катастрофічно гальмує інноваційну ходу 
економіки. На підтвердження - за остан-
ні роки втрачено більше 20 тис. молодих 
вчених. За 10 років наполовину скоро-
тилася кількість наукових установ. А в 
галузі мікроелектроніки, радіо, зв’язку, 
передачі даних залишилися одиниці на 
всю державу. Цікаво, що в США у сфері 
науки і техніки задіяно 30 відсотків ви-
сококваліфікованих українських мігран-
тів! Смертоносним мечем для України 
є міграція бізнесу, коли потужні вироб-
ництва переносяться в країни-сусіди, в 
основному через ділову нестабільність у 
власній країні. Висновок: трудова мігра-
ція не тільки зменшує пропозицію робо-
чої сили на вітчизняному ринку праці, а й 
суттєво зменшує її якість.

Тож сьогодні у пріоритеті має стати 
підготовка та впровадження державної 
стратегії відродження трудового потен-
ціалу. Сама система профтехосвіти ви-
явилася відірваною від реальних потреб 
економіки внаслідок недофінансування 
і частково перекладення цього фінан-
сування на місцеві бюджети. У вищій 
освіті відчувається втрата престижності 
інженерних професій, разом з тим є над-
лишок інших спеціалістів, - а це вже стає 
причиною післядипломного безробіття. 

Чого чекають від влади промис-
ловці? Перш за все - програми 
відродження промислового по-

тенціалу, максимальної підприємниць-
кої свободи, недоторканості приватної 
власності і, звісно, надійного захисту ві-
тчизняного виробника. Динаміка зрос-
тання має бути не менше 8-10 відсотків 
приросту ВВП. Надіємось на затверджен-
ня таких програм вже найближчим ча-

сом. Прикро усвідомлювати, що в Укра-
їну завозиться різне обладнання (від 
засобів радіозв’язку до гвинтокрилів), 
яке могло б вироблятися на вітчизняних 
підприємствах. Куди подівся економіч-
ний патріотизм? 

Для реальної підтримки промислово-
го потенціалу також необхідно відкрити 
доступ до фінансових ресурсів, і якраз на 
часі розпорядження Прем’єр-міністра В. 
Гройсмана щодо проведення спеціаль-
ного засідання з Національним банком 
щодо цього питання. Влада і громад-
ськість повинні напрацювати механізми 
партнерської взаємодії.

Отож, варто розробити систему осо-
бистої відповідальності за невиконані 
програми зобов’язань і декларацій. Бо 
врятувати ситуацію зможе лише при-
скорений, системний, стратегічно проду-
маний індустріальний розвиток. Досить 
бавитися в політику, час думати про роз-
виток власної економіки.

Запам’яталися слова на зустрічі 
з роботодавцями голови облас-
ної адміністрації Степана Барни 

про те, що проблема збереження та при-
множення трудового потенціалу є вкрай 
складною і комплексною. Щоб її вирі-
шити, треба, по суті, реформувати еко-
номічну і соціальну сферу в Україні. По-
чинати розвивати державне приватне 
партнерство, відродження транспортної 
інфраструктури, ремонт і будівництво 
доріг, благоустрій міст і сіл, перетворен-
ня різних контролюючих служб на серві-
си і т.д. 

Вважаю, що Тернопільщина завжди 
була піонером у політичній сфері і може 
також показати новації в проведенні 
господарських реформ і відродженні 
промислового потенціалу. Це під силу 
керівнику області Степану Барні і його 
команді.

Ярослав КАРПИК, голова 
правління АТ «Тернопільський 

радіозавод «Оріон», Заслужений 
машинобудівник України. 

Ярослав КАРПИК: «Тернопільщина 
може показати приклад відродження 
промислового потенціалу України»

Минулого тижня в області відбулася зустріч Федерації роботодавців України  
з підприємцями Тернопільщини. Обговорювали відносини між бізнесом та владою, 
трудову міграцію, необхідність підтримки вітчизняного виробника. 
З цього приводу, як учасник зустрічі, хочу поділитися власними  
міркуваннями, а також висловити деякі думки з попередніх зустрічей.

Другий пакет законів, поклика-
них захистити економічні права най-
менших українців та убезпечити їх 
від можливого економічного насиль-
ства з боку дорослих, був прийнятий 
у рамках проекту уряду та Мін’юсту 
#ЧужихДітейНеБуває. 

- Серед іншого прописали й норму, 
яка стосується підвищення мінімаль-
ного розміру аліментів на одну дити-
ну. Закони почали діяти 28 серпня, 
- консультує Міністр юстиції Павло 
ПЕТРЕНКО

- Який розмір аліментів запрова-
джується цим Законом?

- Мінімальний гарантований розмір 
аліментів на одну дитину не може бути 

меншим, ніж 50 відсотків прожиткового 
мінімуму для дитини відповідного віку. 
Ця сума може бути присуджена лише в 
тому випадку, коли у батька чи матері, 
які проживають окремо, не вистачає ко-
штів для того, щоб платити більші алі-
менти. 

Мінімальний рекомендований розмір 
аліментів на одну дитину прирівнюється 
до прожиткового мінімуму для дитини 
відповідного віку. Із 28 серпня це: 1559 
гривень для дитини до 6 років; 1944 грив-
ні - для дітей від 6 до 18 років. Із 1 грудня 
планується підвищення відповідних сум 
до: 1626 гривень для дітей менше 6 років; 
2027 гривень для дітей 6 років і старших.

- Яким чином здійснюватиметься 

контроль за цільовим витрачанням 
аліментів?

- Одне з важливих питань, яке ставили 
представники громадськості та депутати 
перед прийняттям другого пакету зако-
нів, стосувалося посилення контролю за 
використанням коштів. Побоювалися, що 
сплачені аліменти можуть використовува-
тися не на потреби дитини. Але орган опі-
ки та піклування проводитиме регулярні 
інспекції батьків, з якими живуть діти і які, 
відповідно, отримують аліменти. Порядок 
та періодичність інспекцій визначатиме 
Мінсоцполітики. Окрім того, за заявою 
платника аліментів, який не має забор-
гованості зі сплати цих коштів, інспекції 
можуть проводитися позапланово, але не 

більше одного разу на три місяці.
Також у законі передбачені санкції до 

того з батьків, який витрачає отримані 
кошти не на потреби дитини. Це тягне по-
передження або накладення штрафу від 
50 до 100 неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян.

- Де можна отримати детальнішу 
консультацію щодо кожного конкрет-
ного випадку?

- За консультаціями чи роз’ясненнями 
слід звернутися до одного з наших 
центрів чи бюро безоплатної право-
вої допомоги. Дізнатися, де розташо-
вано найближчий з них можна на сайті  
http://legalaid.gov.ua/ua/ або за телефо-
ном гарячої лінії: 0 (800) 213-103.

Як змінився мінімальний розмір аліментів на одну дитину?
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Ніщо так не визначає рівень 
інтелекту, як гра в шахи. 
Гра, в якій є свої правила, 

за якими гросмейстер, що хоче 
закінчити партію перемогою, 
повинен дотримуватися 
принципів шахової стратегії. 

На умовній шаховій дошці в Україні 
не раз розігрували питання державної 
мови, і сьогодні час від часу звучать різ-
ні заяви з цього приводу. Хто ті «гросмей-
стери», які беруться розігрувати цю над-
звичайно складну партію? 

У мистецтві шахів є таке поняття, як 
таск, тобто рекордно ідеальний задум. 
Судячи з галасу, який періодично зчиня-
ють політикани на телебаченні та в пре-
сі, у них скоріше є досвід гри в «чапаєва». 

Чи розділить це питання українське 
суспільство в черговий раз, та ще й на 
фоні війни? Згадаймо трохи історії. У 
липні 2012 року Рада ухвалила скандаль-
ний закон «Про засади державної мовної 

політики», авторами якого були «регіо-
нали» С. Ківалов і В. Колісниченко. Доку-
мент підтверджував, що державною мо-
вою в країні є українська мова, але істот-
но розширював використання регіональ-
них мов (фактично, передбачав можли-
вість офіційної двомовності), якщо кіль-
кість носіїв цих мов у регіоні не менше 10 
відсотків від населення, а в окремих ви-
падках – і менше 10 відсотків.  

Хочу нагадати, депутати Тернопіль-
ської облради одні з перших на сесії при-
йняли рішення, яким скандальний мовний 
закон визнаний таким, що не має жодних 
правових наслідків на території області.

У 2014 році парламент проголосу-
вав за скасування цього закону, проте то-
дішній виконувач обов’язків президента  
О. Турчинов відмовився підписувати це 
рішення, пояснивши таку позицію необ-
хідністю підготовки та ухвалення ново-
го документу.

У лютому 2015 року Конституційний 
суд відкрив провадження за поданням 57 

народних депутатів щодо відповідності 
мовного закону Конституції. 28 лютого 
суд визнав цей документ авторства Ківа-
лова і Колесніченка неконституційним. 

Чи не першою на міжнародній аре-
ні з критикою такого рішення виступи-
ла Угорщина, яка лише останнім часом 
зменшила кількість нападок у бік Укра-
їни щодо мовного питання, зокрема, 
щодо «мовної» статті новоприйнятого 
закону України «Про освіту».

Міністр закордонних справ Угорщи-
ни Петер Сіярто заявив, що «Уряд Укра-
їни поставив собі дві націоналістичні 
цілі: перша – запобігти навчанню мен-
шин рідною мовою, а друга – запобігти 
розмовляти рідною мовою». 

Звісно, знайдуться такі, хто не пого-
джується з рішенням Конституційно-
го суду. Хтось наголошує на тому, що під 
загрозою неконституційності мають всі 
підстави опинитися чимало ухвалених у 
країні законів…

Але, як стверджує політична наука, 
саме мова – одна з головних ознак нації. 
Те, що вирізняє її з-поміж багатьох у гло-
бальному світі. 

Мова за багато років нарешті стає в 
Україні тим фактором, який не розколює 
суспільство, а навпаки об’єднує. 

Наразі в парламенті зареєстровано 
законодавчі ініціативи (п’ять законопро-
ектів), які покликані врегулювати мов-
не питання. Мої однопартійці на рівні об-
ластей продовжують обговорення, шука-
ючи розумні компроміси між сходом і за-
ходом України, між центром і регіонами, 
між простою людиною і владою, між різ-
ними політичними силами, між Україною 
та сусідніми державами. Партія «Основа» 
знайде ці компроміси. 

Отже, виходить, що на сьогоднішній 
день єдиним документом, що регулює 
мовне питання в Україні, є конституцій-
на стаття, у якій статус української мови 
закріплено як державної.

Проте, цього не достатньо, аби уник-
нути маніпуляцій у трактуванні цієї стат-
ті. Потрібна законодавча деталізація. І 
що швидше це буде зроблено, то краще.

Та чи зможуть парламентарі, працю-
ючи над заповненням законодавчого ва-
кууму, згуртуватися? Чи зможуть не при-
пуститися помилки ще раз і таки ухвали-
ти закон, який би остаточно консоліду-
вав суспільство та зробив Україну силь-
нішою? 

Дуже сподіваюся, що депутати будуть 
«гросмейстерами», а не гравцями в «ча-
паєва»…

«Абсолютний таск  
у питанні державної мови»

Віктор Забігайло, голова Тернопільської політичної партії «Основа»:

От і знову на часі чергове під-
вищення пенсій. Влада розповіла, 
де візьме гроші. Ні-ні, показники 
вітчизняної економіки різко не 
пішли в ріст.  Не «потекли» в Укра-
їну інвестиції. І не повернулися з 
офшорів украдені олігархами та 
«слугами народу» мільярди. Про-
сто уряд вирішив підвищити мі-
німальну зарплату. Це, у свою чер-
гу, збільшить доходи Пенсійного 
фонду. А надлишки доходів спря-
мують на підвищення пенсій. 

Міністр соціальної політи-
ки Андрій Рева все порахував. 
За його словами, приблизно 4,5 
мільйонів українців, які сьогод-
ні працюють за наймом, отриму-
ють мінімальну платню - 3723 
гривні. «Якщо ми говоримо про 
4200 гривень, то це означає, що 
їхня зарплата зросте на відповід-
ну суму. Збільшаться й нараху-
вання єдиного соціального вне-
ску до Пенсійного фонду. І таким 
чином зростуть доходи фонду», 
- сказав Рева. На його думку, Рада 
підтримає збільшення мінімаль-
ної зарплати. 

Виходить, пенсіонери ма-
ють дякувати не владі, яка про 
них «дбає», а звичайним україн-
цям, які поки що працюють у сво-
їй державі, платять податки,  на-

повнюючи Пенсійний фонд і бю-
джет. 

До слова, прем’єр-міністр Во-
лодимир Гройсман презентував 
улюблений документ депутатів, 
чиновників та олігархів - про-
ект бюджету-2019. Народу і кра-
їні бюджет багато «обіцяє». Але 
на бюджетних потоках сидять 
зовсім інші, «тендерять» кошти, 
збагачуються… 

За словами прем’єра, бю-
джет-2019 - це бюджет розбудови 
країни. Уряд бере курс на еконо-
мічне зростання. Гарно звучить. 
Аби воно ще так було. А ще Грой-
сман втішає: дохід українців ста-
не стабільнішим. А ціни, якщо бу-
дуть зростати, то не такими тем-
пами, як раніше.

Отже, у наступному році пла-
нується зростання ВВП на рівні 
трьох відсотків за умови інфля-
ції 7,4%. Слід зазначити: останні 
кілька років ні уряду, ні Нацбан-
ку не вдається «вписатися» у про-
гнози. Приміром, торік планува-
ли вісім відсотків інфляції, а вона 
досягла аж 13,7. І цьогоріч карти-
на схожа. Важливий нюанс. Екс-
перти зазначають, що уряд зани-
жує інфляційні показники не да-
ремно, а з метою менше витрача-
ти на соціалку. Бо чим нижча за-

кладена інфляція, тим менша у 
підсумку індексація прожитково-
го мінімуму і пенсій.

Зведений бюджет-2019 має 
скласти 1,292 трильйони гри-
вень, що на 130 мільярдів більше, 
ніж торік. 

Значні кошти у фінансовому 
документі закладені на модер-
нізацію шахт - 2,3 мільярди гри-
вень. Фонд енергоефективності 
отримає 1,6 мільярдів. Ще 0,4 мі-
льярди хочуть спрямувати на «те-
плі кредити».

На безпеку та оборону держа-
ви передбачається 209,5 мільяр-
дів.

На дороги - 56 мільярдів. Це - 
на 8,3 мільярди більше, ніж тепер.  

На агропромисловий комп-
лекс - 6,9 мільярдів.

Одним із головних пріорите-
тів, за словами прем’єра, залиша-
ється децентралізація. Тому пла-
нується збільшення місцевих бю-
джетів на 41,4 мільярди гривень. 

Освіта може отримати 242,1 мі-
льярд. Це - більше на 27,8 мільяр-
дів. Охороні здоров’я передбаче-
на скромніша цифра - 92,3 мільяр-
ди. Хоча, порівняно з 2018 роком, 
сума більша на 9,5 мільярдів гри-
вень. 

Мінімальна зарплата з 1 січня 
має зрости до 4175 гривень на мі-
сяць. Пенсії: на початку наступно-
го року українці отримуватимуть 
не менше 1497 гривень. А під кі-
нець року - 1624 гривні. Іншими 
словами, мінімальна пенсія збіль-
шиться приблизно на 130 гри-
вень, а зарплата - на 450.

Прожитковий мінімум зрос-
те із 1853 - до 2011 гривень. Со-
ціальні видатки «на народ і краї-
ну» збільшаться до 301,8 мільяр-
да гривень, що більше на 14,8 мі-
льярдів. Субсидії, за різними оцін-
ками, можуть скласти від 80 до 
110 мільярдів гривень.

Культура має прожити за 5,4 
мільярди гривень. Курс долара 

планується на рівні 30,5 грн/$.  
Наступний важливий момент: 

МВФ рекомендує значно урізати 
дефіцит держбюджету. Тим ча-
сом, наступного року на обслуго-
вування й погашення держборгу 
витратять рекордну в історії кра-
їни суму. Із державної скарбниці 
доведеться виплатити за закор-
донними позиками майже втри-
чі більше, ніж нинішнього року, у 
тому числі МВФ - $13,2 мільярди. 
За нинішнім курсом у гривнях - 
майже 380 мільярдів, або третина 
(!) запланованих доходів. До речі, 
деякі експерти кажуть, що про-
ект бюджету уряд писав на дого-
ду МВФ. Треба ж якось отримати 
черговий кредит… 

Тепер у парламенті почнуть-
ся активні торги за переділ бю-
джетних грошей, а майбутні ви-
бори ще й підсилять пристрасті. 
Експерти прогнозують: боротьба 
у сесійній залі розгорнеться най-
перше за соціалку, аби сподоба-
тись електорату. 

А загалом бюджетні цифри 
економістів та експертів здиву-
вали. Звідки взялися? На осно-
ві яких показників? Тож обіця-
не «економічне диво» часів Грой-
смана може не здійснитися. Бо, 
бюджет українцям «обіцяє», ціни 
і долар - не слуха-
ються, а влада по-
тім розводить ру-
ками…

Бюджет українцям «обіцяє», ціни і долар - не слухаються,  
а влада розводить руками
Коли українцям докидають кілька десятків 

гривень пенсії, це переростає у піар влади. 
Мовляв, робимо все можливе… Тобто люди, які 

все життя пропрацювали і заробили за те мінімалку 
для виживання, мають дякувати чиновникам за 
«щасливу» старість.   

Ольга
ЧОРНА.



№36 (271) / 19 вересня-25 вересня 2018 р. Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ6 Суспільствоnday.te.ua

Щорічно в осінню пору 
наше пошановане 
вчительство 

відзначає своє професійне 
свято. Також впевнений, що 
і теперішні педагоги часто 
згадують добрими словами 
своїх колишніх наставників 
і тих, кого вже випустили у 
самостійний світ. А як часто їх 
бракує поруч, хочеться почути 
ще  поради і підтримки… На 
жаль, час невблаганно летить 
вперед і назад уже нічого не 
вернути.

Давно вже пішли у засвіти мої пер-
ші вчителі - Марія Трохимівна та Ан-
дрій Григорович Телев’яки з Оприлів-
ської початкової школи на Збаражчині. 
Багатьох немає в живих, які навчали нас 
у Доброводівській десятирічці  в  60-70-
х роках минулого століття. Вічна і добра 
пам’ять про них…

Через особу Петра Івановича Харен-
ка, колишнього вчителя фізичного вихо-
вання із тієї ж школи, хочу цю невелику 
оповідь присвятити освітянам, які, не-
зважаючи ні на що, навчають дітей, го-
тують їх до обрання майбутніх професій. 

Моєму вчителю нині вже солідних 
80 років. За плечима сотні випускни-
ків та й 46-річна педагогічна робота в 
одній школі - у селі Добриводи. Йому є 
ким гордитися. Чимало його вихован-
ців стали відомими спортсменами на 
всю країну. Вони захищали честь шко-
ли, району, області на різних змаган-
нях всеукраїнського і світового масш-
табу, часто перемагали, здобуваючи на-
городи.  

Доброводівську школу помітило 
спортивне керівництво. Заклад понад 
15 років гримів високими здобутками, 
насамперед у біатлоні, лижних перего-
нах, легкій атлетиці. Петром Іванови-
чем разом з колегами підготовлено 5 
майстрів спорту, більше 15 кандидатів 
в майстри  та безліч першорозрядників. 
Його вихованці  часто входили у склад 
збірної області та України. Про їх високі 
досягнення неодноразово  писали засо-
би масової інформації.

Серед таких - майстер міжнарод-
ного класу з біатлону Тарас Дольний, 
який ставав багаторазовим чемпіоном 
України та тодішнього Союзу, виграв 
все золото студентської Універсіади в 
Сараєво, захищав честь вже нашої не-
залежної держави на зимових Олімпій-

ських іграх. Високо несли прапор пе-
ремог його шкільні колеги із цього са-
маго виду спорту: Микола Смакула, Ро-
ман Рудник, Ігор Гарбуз, Роман Залець-
кий, Василь Сеник, не відставали від 
хлопців сестри Марія та Леся Завислюк, 
Надя Могильська, Ірина Рудник… Саме 
сюди не раз приїжджали переймати до-
свід з атлетичної підготовки спортсме-
нів представники ФСТ "Колос" Василь 
Боївка, Дмитро Бутор, відомий фахі-
вець з біатлону Ігор Починок та ряд ін-
ших ділових людей.

Петро Іванович згадує, як молодим 
його  тепло прийняла Збаражчина, хоча 
сам родом із Вінницької області. Разом 
з дружиною Раїсою Степанівною вихо-
вали двох дітей - сина Олександра та 
дочку Наталію, яка до речі, викладає іс-
торію в тій же школі. Тішаться двома 
внучками…

- З Петром Івановичем мене в 70-х 
роках звела спільна шкільна робота в 
Добриводах, - каже старший викладач, 
відомий тренер і суддя з  Тернопіль-
ського педуніверситету Петро Клочко. 
- Спортивні баталії в навчальному за-
кладі тоді під його керівництвом почи-
налися з восьмої години ранку. Харенко  
був ентузіастом своєї справи, він дуже 

Відбувся круглий стіл за 
участі голови Державної регу-
ляторної служби в Україні Ксе-
нії Ляпіної, керівництва облас-
ті та представників підприєм-
ницької діяльності.  

- Цим заходом ми хочемо за-
лучити підприємців до актив-
ної боротьби за свої права, хо-
чемо нагадати повноваження 
державної регуляторної служ-
би. Одне із завдань державної 
регуляторної політики - сте-
жити за тим, чи не має тиску 
на бізнес. Адже часто буває, що 

контролюючі органи переві-
ряють саме легальний бізнес, 
який працює, платить подат-
ки, тоді як нелегальний пра-
цює в тіні й отримує прибутки. 
Тому завдання держави - зро-
бити так, щоб вивести бізнес з 
тіні та щоб легалізовувати біз-
нес ставало все більш вигідно 

і надійно, – підкреслила Ксенія 
Ляпіна.

- Ми хочемо заздалегідь по-
передити будь-які порушен-
ня, – додала вона, – та допо-
могти врегулювати цей процес 
так, щоб він насправді допоміг 
реальним підприємцям, щоб 
вони відчули, що конкурентне 

поле однакове для всіх.
Водночас, як наголосив 

очільник області Степан Бар-
на, кроки, які сьогодні вжива-
ються урядом України на чолі 
з прем’єр-міністром Володи-
миром Гройсманом, а також ті 
заходи, які здійснюються в за-
конодавчій площині в питан-
нях дерегуляції, дають свій ре-
зультат. 

- Жоден підприємець, який 
чесно працює у Тернопіль-
ській області, платить подат-
ки, піднімає середню заро-
бітну плату, не має проблем у 
своїй діяльності. Про це свід-
чать кілька критеріїв: кіль-
кість зареєстрованих юридич-
них осіб-підприємців (впро-
довж першого півріччя цього 
року їх 346) та 2 781 фізичних 
осіб-підприємців. А найважли-
віший для мене критерій – це 
те, що створено понад 5 200 
робочих місць, що й говорить 
про бажання бізнесу працюва-
ти, – акцентував Степан Барна.

Чому легалізовувати бізнес – це вигідно і надійно?
У Тернополі говорили про те, як вивести підприємництво з тініЯк викорінити 

нелегальний 
бізнес та зробити 

його непривабливим 
і непопулярним, а 
також що потрібно для 
того, щоб легальний 
бізнес почувався 
комфортно, говорили 
під час круглого столу 
в облдержадміністрації 
«Дотримання законності 
у сфері здійснення 
політики з питань 
державного нагляду 
(контролю) та позиція 
ДРС в частині реалізації 
рішень уряду щодо 
заходів, спрямованих 
на детінізацію відносин 
у галузі зайнятості 
населення». 

Найбільше він гордиться 
своїми вихованцями любив дітей і спорт. Тому й нічого див-

ного немає, що саме їм присвятив своє 
життя. З таких, як Петро Іванович, тре-
ба брати приклад і вчитися.

- Він народився в передвоєнний пе-
ріод у селі. А згодом ще й війна забра-
ла в нього дитинство, - говорить про  
П. Харенка місцевий парох, отець Воло-
димир. -   Я теж навчався під опікою Пе-
тра Івановича. Він людина мужня і во-
льова. Петро Іванович був справжнім 
атлетом. Тому й не дивно, що на заслу-
жений відпочинок  пішов після твердої 
сімдесятки. Напишіть про нашого вчи-
теля, він цього заслужив. Знаю, що в 
нього є подяки, грамоти, але він  най-
більше гордиться, що його вихованці 
були кращими в спорті. Нехай Бог дає 
здоров’я на довгі роки.

- Під керівництвом Петра Івановича 
я навчався і прийшов у великий спорт 
біатлону, - каже Роман Рудник, який 
нині працює тренером. - Його вихован-
ці досягнули чимало спортивних ви-
сот. Він у нас вірив і змушував працюва-
ти на повну силу. Зараз Петро Іванович 
дуже болюче сприймає те,  що масовий 
спорт на селі, на жаль, став занепадати, 
по суті, гине нині товариство"Колос", а 
в Добриводах закрили відому на весь 
край дитячо-юнацьку спортивну шко-
лу.

І на закінчення хочу сказати ще раз 
добрі слова про моїх колишніх вчите-
лів, які навчали нас життєвої мудрості, 
випускали у непростий і незвіданий та-
кий дивовижний світ. Це тепер, з висоти 
прожитих літ можна по-справжньому 
оцінити їх титанічну працю. Вони все 
робили для того, щоб вивести нас в 
люди з добрим багажем знань, які би  в 
майбутньому могли принести користь 
державі,  своїм близьким, рідним. Впев-
нений, вчительство раділо і гордило-
ся, що їх праця проросла дорідним і 
щедрим зерном. Велика вдячність вам 
усім. Із святом вас - найдорожчі і най-
кращі мої Вчителі.

Зеновій ВИСОЦЬКИЙ, 
член Національної спілки  

журналістів України.

Слово про Вчителя
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НАДЗВИЧАЙНІ НОВИНИ

Дослідження Аналітичного центру 
будівельної компанії «Благо» засвідчу-
ють збільшення попиту на первинному 
ринку нерухомості. З метою поліпшення 
житлових умов, мешканці міста готові 
попрощатися зі старою квартирою та пе-
реїхати у сучасні житлові комплекси, що 
якісно та технічно випереджають колиш-
ні забудови. Адже сучасне будівництво 
засноване на європейських принципах і 
стандартах та орієнтується на потреби 
клієнтів, котрі вимагають функціональ-
ності, зручності і комфорту житлового 
простору, естетики та довершеності у 
кожній деталі.

Для покращення житлових умов в 
Україні діють державна програма «До-
ступне житло», а також популярні про-
грами «trade in» від будівельних ком-
паній. Саме таку програму під назвою 

«Обміняй «хрущовку» на нову квартиру» 
в Івано-Франківську запустила будівель-
на компанія «Благо». Щоб обміняти старе 
житло, потрібно зателефонувати у від-
діл продажу та домовитись про зустріч 
з фахівцем, обрати квартиру в новобудо-
ві. Наступним кроком є оцінка ринкової 
вартості вторинної нерухомості клієнта, 
визначення різниці від суми. Завершаль-
ним етапом є укладання угоди купівлі-
продажу.

Вигода від операції, як зазначає забу-
довник, у наступному:

• клієнт має можливість швидко про-
дати стару нерухомість без ріелторів та 
пошуку потенційних покупців;

• експерт встановлює максимальну 
ринкову вартість квартири;

• покупець доплачує тільки різницю 
від вартості;

• відсутність ризиків шахрайських 
операцій;

• компанія покриває всі витрати на 
оформлення документації.

Програма обміну старого на нове 
стала популярною завдяки простоті та 
безпечності, відсутності посередників, 
додаткових витрат та часу на продаж 
вторинного майна.

Детальнішу інформацію про те, як обмі-
няти старе житло на квартиру в новобудо-

ві, можна отримати в офісі будівельної ком-
панії «Благо», на офіційному сайті blago.
if.ua або за номером: +38(050)0714-000.

БК «БЛАГО» будує в Івано-
Франківську: елітний комплекс апар-
таментів і пентхаусів «PARUS», район 
«Manhattan», комплекс «Comfort Park», 
містечко «СОБОРНЕ», житловий масив 
«Паркова Алея», елітний будинок «Royal 
Hall», котеджне містечко «Franko River 
Club».

Іванофранківці активно 
змінюють старе житло 
на квартири в новобудовах

З 1 вересня стартував 
осінній призов на 
строкову військову 

службу. Цьогоріч повістки 
отримають 23 тисячі юнаків. 
550 з них потраплять у лави 
Збройних сил.  

Терміни призовної кампанії 
змінилися. Згідно з Указом Прези-
дента термін призову на строкову 
військову службу був збільшений з 
2-ох до 3-ох місяців. Призовні комі-
сії розпочнуть роботу з 1 жовтня і 
працюватимуть до грудня. 

Як пояснив заступник військо-
вого комісара, начальник відділу 
комплектування та призову Терно-
пільського обласного військового 
комісаріату Петро Сирко, це зумов-
лено тим, що збільшилась кількість 
призовників для укомплектування 
команд молодого поповнення для 
Національної гвардії України та 
Державної прикордонної служби. 

У  Тернопільському обласному 
військовому комісаріаті запевня-
ють,  військовослужбовці, які не-
суть строкову військову службу, до 
участі в зоні ООС залучатися не бу-
дуть. Не відправлятимуть у Збройні 
сили призовників, які не мають ба-
зової середньої освіти, з низькими 
морально-діловими якостями, які 
перебувають в органах внутрішніх 
справ з приводу антисуспільної по-

ведінки, зловживання алкоголем 
та наркотичними засобами. 

- Якщо призовник отримав по-
вістку, він зобов’язаний з’явитися 
у військовий комісаріат у зазна-
чений в ній час, - зазначив вій-
ськовий комісар Тернопільського 
об'єднаного міського військового 
комісаріату, підполковник Микола 
Бойко. – Навіть якщо повістку не 
отримав, призовник повинен в де-
сятиденний термін з’явитися у вій-
ськовий комісаріат, в якому перебу-
ває на обліку. Він може не прибути 
у зазначений час лише з поважних 
причин. А саме - стихійне лихо, 
його хвороба чи смерть близьких 
родичів.  Якщо після десятиденно-
го терміну призовник не з’явиться, 
то спочатку його притягують до 
адміністративної відповідальності, 
а згодом - до кримінальної.

Перших призовників відправ-
лятимуть на службу вже 9 жовтня. 
Їм  виплачуватимуть матеріальну 
допомогу - 3500 грн. Весь період 
служби зараховується до трудового 
стажу. Також законом передбачена 
відпустка - 10 днів. При звільненні 
призовники отримають матеріаль-
ну допомогу - 2000 гривень. Після 
того, як призовник стає на облік у 
свій військовий комісаріат, йому ви-
плачують ще близько 1500 гривень.

Юля ТОМЧИШИН.

На Тернопільщині стартував 
осінній призов

До війська підуть 550 юнаків з усієї області

Протягом кількох місяців 
41-річний житель 
Бережанського району 

крав цигарки і спиртне на роботі. 
Загалом завдав збитків майже на 
50 тисяч гривень.

 Як встановили правоохоронці, під-
озрюваний працював помічником опера-
тора автозаправки. Зі складського при-
міщення магазину, який розміщений на 
території АЗС, чоловік виносив товар. 
Скористався тим, що двері до складу не 
замикалися, а камера відеоспостережен-

ня не працювала. Шляхом вільного досту-
пу протягом кількох місця йому вдалося 
винести товару на загальну суму майже 
50 тисяч гривень. Переважно крав цигар-
ки та спиртне. Потім усе продавав.

 Нестачу виявили під час ревізії пра-
цівники АЗС. Вийти на слід злодія допо-
могла камера відеоспостереження, яку 
встановили.  Підозрюваний зізнався  у 
серії протиправних діянь. За вчинене 
чоловіку загрожує кримінальна відпові-
дальність. Його дії слідчі кваліфікують за 
статтею 185 ККУ – крадіжка.

Церкву 
Казанської 
ікони Божої 

Матері, що в селі 
Малий Кунець 
Збаразького району, 
пограбували 
невідомі. 

За словами начальни-
ка Збаразького відділен-
ня поліції Віталія При-
сяжнюка, зловмисник 
проник до приміщення, 
розбивши вікно. За по-
передніми даними, він 
викрав гроші зі скриньки 
пожертв, а також Євангеліє та церковний 
реманент. Намагався невідомий і відкри-
ти сейф, проте це йому не вдалося.

На момент крадіжки, каже Віталій 
Присяжнюк, церква не була обладнана 
сигналізацією та камерами відеоспосте-
реження, а прилегла територія в нічну 
пору доби не освітлюється.

 З місця злочину вилучили речові до-
кази. Встановили правоохоронці і особу 
підозрюваного. Його затримали опера-
тивники на території Рівненської області.

Зловмисник намагався збути товар на 
ринку у місті Дубно. Його на момент тор-
гів помітив ветеран органів внутрішніх 

справ. Пенсіонер знав, що церковну атри-
бутику можна продавати лише зі спецдо-
кументами. Про підозрюваного він пові-
домив на лінію "102".

 При перевірці з'ясувалося, що про-
давець - це чоловік, який обікрав церкву 
на Тернопільщині. Він у скоєному зізна-
вся. Невідомого затримали відповідно 
до статті 208 КПК. Зловмисник - житель 
Кіровоградської області. Йому інкриміну-
ють статтю 185, частина 3 ККУ - крадіжка, 
поєднана з проникненням у житло, інше 
приміщення чи сховище або що завдала 
значної шкоди потерпілому. Перевіряють 
чоловіка на причетність до аналогічних 
злочинів.  

Чоловік потай виніс з роботи товару 
на 50 тисяч гривень

Церковного злодія викрив ветеран 
Вночі із храму винесли Євангеліє та гроші
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Вересень гостинно 
відчинив двері 
Тернопільського 

національного 
економічного 
університету перед 
юнаками і дівчатами, які 
вступили на навчання. 
Почалося нове цікаве 
життя. Нові знайомства 
і друзі. Мандри у світ 
науки. Надзвичайно 
хвилюючою є посвята 
у студенти. У ТНЕУ - це 
гарна традиція.   

Отож, офіційно студентами 
стали першокурсники факуль-
тету обліку і аудиту. 

Посвята відбулася час про-
гулянки тернопільським ста-
вом на катері. Перед цим пер-
шокурсники ознайомилися з іс-
торією Тернополя. До посвяти 
долучилися декан факультету 
обліку і аудиту, кандидат еконо-
мічних наук, доцент В. М. Пана-
сюк, заступник декана Т. Г. Бур-
денюк, куратори трьох акаде-
мічних груп першого курсу, спе-
ціалісти деканату.

Декан побажала першокурс-
никам успішного навчання, на-
полегливості у здобутті профе-
сійних знань і навиків, «друж-

би» з художньою самодіяльніс-
тю та спортом.

Присягу студента-першо-
курсника зачитав студент гру-
пи ОАБ-11 Віталій Дорош, а при-
сутні повторювали за ним слова. 
Опісля першокурсники предста-
вилися й розповіли, як дізналися 
про факультет та свою спеціаль-
ність. І записали свої побажан-
ня й склали їх у капсулу часу, яку 
відкриють через чотири роки, 
під час останньої пари. Тоді ко-
жен дізнається, чи здійснилися 
очікування та мрії.

Також на березі ставу посвя-

чували першокурсників факуль-
тету аграрної економіки та ме-
неджменту.

Хлопці та дівчата очікують 
від студентського життя, крім 
лекцій і семінарів, незабутніх 
вражень від цікавих подій. І, 
власне, першою такою подією 
стала посвята у студенти.

Вітали новачків-студентів 
декан факультету Б. О. Язлюк, 
завідувач кафедри обліку та 
економіко-правового забезпе-
чення АПБ Р. Ф. Бруханський, 
студдекан Олег Дзера й курато-
ри груп, які вручили першокурс-

никам їхній основний документ 
- залікову книжку.

Зустріч була наповнена кон-
курсами і квестами, а «родзин-
кою» стала обітниця студента, 
яку проголосив кожен першо-
курсник.

Незабутньою та ефектною 
була посвята у студенти першо-
курсників кафедри міжнародно-
го туризму і готельного бізнесу 
Навчально-наукового інституту 
міжнародних економічних від-
носин ім. Б. Д. Гаврилишина. Це 
було юності, енергії та завзят-
тя у відпочинковому компле-

сі «Baykov Resort & Horses Club». 
Першокурсникам запропонува-
ли подорож у майбутнє студент-
ське життя, а екскурсоводами 
були старшокурсники й викла-
дачі.

Мандрівка розпочалася з 
пізнавальної екскурсії по турис-
тичному комплексі, де студен-
ти ознайомилися зі специфікою 
кінного туризму й особливостя-
ми його організації. 

Приємною несподіванкою 
для студентів стали вітання 
та подарунки від адміністрації 
ННІМЕВ ім. Б. Д. Гаврилишина - 
д.е.н., проф. І. О. Іващук та к.е.н., 
доц. Р. Є. Зварича.

Студенти взяли участь у 
майстер-класі з приготування 
делікатесу «ескарго» або «рав-
ликів туристичних» і коктей-
лів. А також разом із виклада-
чами взяли участь у конкурсах, 
вчилися ставити намети тощо. 
Увечері всіх очікував сюрприз - 
шашлик та пісні під супровід ві-
домого музиканта Олександра 
Михайліва.

Особливою стала мить уро-
чистої присяги бути гідними 
студентами економічного вишу.

Першокурсників ТНЕУ посвятили у студенти

Меморандум про реалізацію про-
грами підтримки народжуваності ді-
тей в Європі та світі підписали в рам-
ках угоди про співпрацю між Кабіне-
том міністрів України та дитячим фон-

дом ООН. Це, як наголосив очільник 
області, цікавий проект, який дає мож-
ливість підтримати кожну родину, де є 
новонароджені дітки.

- Держава виділяє після народжен-
ня кожної дитини 41 тис. грн. впро-
довж трьох років із першою матері-
альною допомогою в сумі 10 тис. грн. 
Сьогодні ми маємо можливість збіль-
шити цю допомогу у вигляді пакунка 
для дитини, у якому є найнеобхідніші 

на перший час засоби для догляду за 
немовлям, - підкреслив Степан Барна.

Він також уточнив, що проект мав 
стартувати з 1 вересня, але дещо від-
булася затримка. 

- На сьогоднішній момент в облас-
ті народилися 247 малюків, і наше за-
вдання - доставити ці пакунки для 
кожної дитини, - акцентував Степан 
Барна.

На цей час угода укладена між об-

ласною державною адміністрацією та 
Управлінням ООН з обслуговування 
проектів на суму 15 млн. грн. Зокрема, 
відповідно до Меморандуму про вза-
єморозуміння між урядом України та 
Управлінням Організації об'єднаних 
націй з обслуговування проектів і Ди-
тячим фондом ООН у сфері соціально-
го захисту сімей з дітьми та підтримки 
розвитку відповідального батьківства.

Фото Івана ПШОНЯКА.

Пакунки малюка 
уже отримують родини, де є новонароджені 

247 пакунків малюка 
передали новона-
родженим 

Тернопіль щини. Вручив 
їх керівникам райдерж-
адміністрацій голова ОДА Степан 
Барна у минулу п’ятницю у 
Збаражі. А вони вже у свою чергу 
передають пакунки кожній 
родині, у якій народилися дітки.
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Україна Світ
Прем’єр Вірменії наказав 

роззброїти охорону олігархів 
і чиновників

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Па-
шинян наказав Службі національ-
ної безпеки (СНБ) провести обшуки у 
«спецслужбах» олігархів і роззброїти 
їх. Як повідомило «Радіо Азатутюн», це 
було зроблено після публікації аудіозапи-
су розмови директора СНБ з начальником 
Спеціальної слідчої служби. Пашинян зая-
вив, що прослуховування голів правоохо-
ронних органів є «змовою і злочином про-
ти державності Республіки Вірменія». Рей-
ди з ліквідації «спецслужб», створених олі-
гархами та деякими чиновниками, що за-
везли в країну незаконні прослуховуючі 
пристрої, а також щодо роззброєння так 
званих «охоронців», які перебувають на 
службі в олігархів, мають початися вже.

ЄС не буде переводити 
годинники

Євросоюз у 2019 році перейде на літ-
ній час і скасує сезонне переведення го-
динників, йдеться в оприлюдненому 12 
вересня плані Єврокомісії. План передба-
чає, що переведення годинників буде ска-
совано в усіх країнах союзу одночасно. Втім, 
у Єврокомісії зазначили: кожна країна ЄС 
може прийняти рішення про переведення 
годинника, виходячи з власних інтересів. 
Також вважають, що буде правильно, якщо 
країни-сусіди приймуть однакове рішення 
щодо переходу на зимовий час, аби забез-
печити належне функціонування внутріш-
нього ринку. Останнє обов’язкове переве-
дення годинників відбудеться в ЄС 31 бе-
резня 2019 року. Ця дата є крайньою для 
країн ЄС щодо прийняття рішення про по-
дальшу долю переведення годинників. Ті, 
хто вирішать залишитися на зимовому часі, 
зможуть в останній раз перевести годин-
ник 27 жовтня 2019 року. Після чого в ЄС 
буде остаточно скасовано переведення го-
динників. Цей план повинні схвалити в Єв-
ропарламенті та Раді ЄС.

Голодуючі у світі: в ООН 
озвучили страшні цифри
Кількість людей у світі, які потерпа-

ють від голоду та хронічного недоїдан-
ня, зростає. Торік їх налічувався 821 міль-
йон осіб. Тобто, кожен дев’ятий житель 
Землі голодує. Такі дані містяться у що-
річному звіті агентств ООН, повідомляє 
«Німецька хвиля». Найбільше людей, що 
страждають від голоду та недоїдання, про-
живають у країнах Азії - 515 мільйонів. В 
Африці - понад 256 мільйонів. Ще 39 міль-
йонів - у Латинській Америці та на остро-
вах Карибського моря. Поширенню голо-
ду, крім конфліктів та економічного спаду 
в окремих країнах, сприяють зміни кліма-
ту, які призводять до посух і повеней. За да-
ними ООН, торік близько 151 мільйона ді-
тей у світі віком до п’яти років страждали 
через недоїдання. 

Національна риса білорусів - 
тримати дулю у кишені

Про це в інтерв’ю журналу «Краї-
на» сказав білоруський журналіст Де-
нис Лавникевич. «Розмовляючи з росіяна-
ми, казатимуть, що вони - брати. Перед  по-
ляком - прославлятимуть Річ Посполиту і 
спільне минуле. І з українцями знайдуть 
спільну мову. Якщо танки НАТО їхатимуть 
на Москву - білоруси для них сніг попри-
бирають. Те саме буде, якщо російські тан-
ки рушать на Київ», - пояснює він. У біло-

русів нульова національна самосвідомість, 
вважає журналіст. У містах нема білорусь-
комовних шкіл. Трохи лишилося у селах. 
Країна - під владою російських ЗМІ. В одно-
му місті активісти почали збирати підпи-
си, щоб відкрити школу з білоруською мо-
вою викладання. Їм відповідали: «Навіщо 
вивчати білоруську, все одно скоро приєд-
нають до Росії». За словами Лавникевича, 
15 відсотків білорусів готові зі зброєю в ру-
ках захищати незалежність. Стільки ж го-
тові воювати з НАТО. 30 відсотків виступа-
ють за союз з ЄС. 40-50 відсотків - за союз 
із Росією. 

У Польщі позбулися всіх 
дипломатів, які вчилися в Росії 

У МЗС Польщі майже на 100 від-
сотків змінено дипломатів на керів-
них посадах. Зараз на них немає осіб, які 
співпрацювали з комуністичними спец-
службами, або були випускниками Мос-
ковського інституту міжнародних відно-
син. Про це заявив глава МЗС Польщі Яцек 
Чапутович, інформує «Interia.pl». 

Путінські шпигуни 
розповзлися по всій планеті 

Загроза російських шпигунів існує, як 
в Україні, де вони досі вільно себе почу-
вають, так і на Заході. Там починають розу-
міти масштаб російських шпигунських опе-
рацій і їхній вплив. Про це розповів дипло-
мат, експерт «Майдану закордонних справ» 
Олександр Хара, пише «24 канал». За прав-
ління Путіна кількість російських шпигу-
нів у різних країнах збільшилася, особливо 
в Євросоюзі. Йдеться про економічне, полі-
тичне і технологічне шпигунство, тому що 
Росія є відсталою країною. А після введення 
санкцій Москві потрібні технології, які вони 
не можуть отримати законно. В Європі по-
ширюється розуміння того, що російські 
олігархи, які там проживають, - не частина 
Заходу, а економічні агенти впливу Кремля. 
Вони виконують доручення Путіна на зо-
внішньополітичній арені, зокрема, підкупо-
вують політиків. 
Британія сидить на «брудних» 

грошах із Московії 
Нацагентство по боротьбі зі злочин-

ністю Великобританії розпочато кампа-
нію з активної перевірки росіян, що ма-
ють активи на Туманному Альбіоні, ба-
гатство яких викликає підозру. Це захід 
у відповідь британського уряду не лише на 
російську агресію, але й на спроби вплива-
ти на політику, пише «Financial Times». За 
даними видання, потік «брудних грошей», 
який щорічно надходить у Лондон, складає 
близько 90 мільярдів фунтів (близько $120 
мільярдів). Суд дозволив слідчим зааре-
штовувати майно, якщо власники не змо-
жуть пояснити, чи законно його придбали. 

У дитсадках Китаю 
вихователів замінили… роботи

Діти у 600 дитсадках Китаю познайо-
милися з новим вихователем. Він має 60 
см зросту, круглу білу голову й сенсорний 
екран замість обличчя. Нового працівни-
ка освітньої сфери звати Кіко. Це - розум-
ний робот, завдання якого - зацікавити ма-
лят навчанням. Він розповідає їм цікаві іс-
торії й казки, пропонує вправи і задачки. 
Якщо дитина дала правильну відповідь, на 
сенсорному екрані робота мигають червоні 
сердечка. Крім іншого, він веде безперерв-
ний запис відео і відповідає на запитання, 
повідомляє «AFP». Робот коштує 10 тисяч 
юанів (близько 40 тисяч гривень). Це - се-
редня місячна зарплата китайського вчи-
теля. За даними Міжнародної федерації ро-
бототехніки, Китай посідає перше місце у 
світі за використанням роботів. Вони пра-
цюють на заводах, доставляють покупки, 
супроводжують літніх 
людей на вулиці, діагнос-
тують хвороби, видають 
довідки.

Скільки фактично  
отримують нардепи

Народні депутати отримують у мі-
сяць понад 32,5 тисяч гривень зарплати. 
Це у 4,5 разів більше за середню платню в 
Україні. Насправді доходи нардепів майже 
вдвічі більше окладу - за рахунок надбавок 
та інших доплат за депутатську діяльність, 
тобто понад 1000 євро, розповів голова Се-
кретаріату ради підприємців при Кабмі-
ні Андрій Забловський, повідомляє «Газе-
та по-українськи». У розвинених країнах 
зарплата парламентарія не може бути ви-
щою за середню по країні, більше ніж у 3-4 
рази. А у нас навіть офіційні доходи «слуг 
народу» (з доплатами) перевищують її у 4,5 
разів. І це при тому, що економічне стано-
вище України набагато гірше, ніж у Німеч-
чині або Польщі. На свою зарплату нардеп 
може купити, наприклад, за три роки одно-
кімнатну квартиру, площею близько 50 кв 
м, у столичній новобудові.

Доходи Порошенка  
зросли у п’ять разів

Президент Петро Порошенко заде-
кларував ще 1,4 мільйони гривень про-
центного доходу від вкладів у Міжна-
родному інвестиційному банку (МІБ). 
Про це свідчать внесені ним дані до Єди-
ного реєстру декларацій осіб, уповнова-
жених на виконання функцій держави, 
передають «Українські новини». Зокрема, 
12 вересня президент задекларував сут-
тєві зміни в майновому стані на 1359658 
гривень, 620238 гривень, 330793 грив-
ні, 194584 гривні, 116751 гривню і 97292 
гривні процентного доходу в МІБ. З почат-
ку року процентний дохід Порошенка в 
цьому банку склав близько 9,7 мільйонів 
гривень. Із січня він задекларував також 
66,5 мільйонів гривень дивідендів від 
ПАТ «Закритий недиверсифікований кор-
поративний інвестиційний фонд «Прайм 
Ессетс Кепітал» і 0,8 мільйонів доходу від 
продажу нерухомості. Сумарно задекла-
рований Порошенком дохід за 2018 рік 
станом на 13 вересня становить близько 
77 мільйонів гривень, що майже у п’ять 
разів вище, ніж за весь 2017 рік, коли його 
доходи склали 16,3 мільйони гривень.

У нашій країні збільшився 
рівень бідності

Рівень бідності в Україні, за підсум-
ками 2017 року, збільшився до 27 відсо-
тків,  повідомляє прес-служба Рахунко-
вої палати. У відомстві зазначили: показ-
ники бідності демонструють тенденції до 
зростання. Аналіз Рахункової палати пока-
зав: переважна більшість українців не мо-
гли дозволити собі здійснювати неперед-
бачені витрати; більше половини не мали 
можливості відпочивати разом з родиною 
принаймні протягом одного тижня на рік. 
Третя проблема українців - недоступність 
якісних послуг охорони здоров’я. Так, 31,7 
відсотків населення не мали коштів для ку-
півлі призначених ліків та медприладдя, а 
30 відсотків - для оплати послуг лікаря і лі-
кування в стаціонарі без проведення хірур-
гічної операції.

Українці хочуть в НАТО
Якби референдум про приєднання 

України до НАТО відбувався зараз, 67% 
українців проголосували б «за» вступ до 
Альянсу. Про це свідчать дані опитувань 
Фонду Демократичні ініціативи імені Ілька 
Кучеріва. Ще 28% голосували би «проти». 
П’ять відсотків ще не визначилися. Участь у 

референдумі взяли б 63% громадян. Найви-
щу гіпотетичну явку демонструють жите-
лі Заходу – 73%. Найнижчу - мешканці Схо-
ду – 52%. Опитування проводили в серпні. 
Патрульні можуть «виставляти» 

домашніх тиранів з хати
Правоохоронці, які приїжджають на 

виклик щодо вчинення домашнього на-
сильства, відтепер зможуть на місці по-
дбати про безпеку жертви. Зокрема, їм 
надали право зобов’язати кривдника за-
лишити місце проживання постраждалої 
особи або заборонити йому контактувати 
з нею. Відповідний наказ МВС України на-
брав чинності 11 вересня, інформує прес-
служба відомства. Законодавчі новації до-
зволять негайно усунути загрози життю 
чи здоров’ю постраждалої особи, повніс-
тю убезпечивши жертву від агресора.

Луценко: «Навіть при Янеку 
такого не було»

Хабарі за отримання дозвільних до-
кументів у сфері будівництва зросли у 
кілька разів з часів екс-президента Ві-
ктора Януковича. Про це заявив генпро-
курор Юрій Луценко під час наради з пи-
тань реформування сфери містобудуван-
ня в Україні, повідомляє «Укрінформ». 
«За останні роки будівельна галузь ста-
ла об’єктом чи не найбільшого вимаган-
ня хабарів у нашій країні. Система ДАБІ за-
раз одна з найкорумпованіших… Найбіль-
ше обурює не так сам факт незламаної сис-
теми корупції, а те, що навіть,  порівняно з 
безпрецедентним розкраданням країни ча-
сів Януковича, ці хабарі зросли», - сказав Лу-
ценко. І додав, що йому соромно дивитися в 
очі будівельникам, які кажуть: «навіть при 
Янеку такого не було».

500 сіл існують лише  
на папері, ще 500 - вимерли

За останні 20 років в Україні зникли 
близько 500 сіл. Ще стільки ж існують 
лише на папері - люди там не живуть. Мо-
лодь їде в міста і назад вже не повертаєть-
ся. Село поступово вимирає, пише «Сьо-
годні». З початку 90-х до 2000-го років із 
карти України зникало по 11 сіл щорічно. 
Зараз - по 19. «Віддалені від економічних 
центрів, або від дорожньо-транспортної 
інфраструктури, села втрачають навчаль-
ні заклади, медустанови і населення їх за-
лишає», - пояснює Тетяна Заєць, завідувач 
наукового відділу інституту демографії та 
соціальних досліджень імені НАН України.

Суд визнав незаконність 
прожиткового мінімуму в Україні

Київський апеляційний адмінсуд ви-
знав незаконним прожитковий міні-
мум в Україні, що складає 1777 гривень.  
Відповідне рішення ухвалили 11 вересня, 
пише «Фінанси.ua». У зв’язку з цим, проект 
«Відкритий суд» оголосив ініціативу щодо 
формування нового «споживчого кошика» і 
перегляду розміру прожиткового мінімуму, 
повідомив керівник проекту Станіслав Ба-
трин. Новий «споживчий кошик» має відпо-
відати вимогам щодо забезпечення консти-
туційних гарантій та гідного рівня життя.
Які культури дають фермерам 

найбільший прибуток?
Торік виробники сільськогосподар-

ських продуктів в Україні отримали 
694,895 мільярдів гривень доходу. Ва-
лова додана вартість за рік слала 293,677 
мільярдів, пише «Superagronom.com» з по-
силанням на Держстат. Так, за даними ста-
тистичного відомства, продукція рослин-
ництва принесла фермерам 522,635 млрд. 
грн. доходу, тваринництва - 172,260 млн. 
грн. Серед рослинницьких культур най-
більше доходу дали: насіння соняшни-
ку - 103,437 млрд. грн.; пшениця - 94,588 
млрд. грн.; кукурудза на зерно - 81,497 
млрд. грн.; картопля - 53,515 млрд. грн.; 
соя - 34,620 млрд. грн.; овочеві культури 
- 33,446 млрд. грн.; ячмінь - 29,716 млрд. 
грн.; плоди, ягоди, виноград - 23,741 млрд. 
грн.; ріпак - 22,044 млрд. грн.; цукровий 
буряк - 12,292 млрд. грн.

Україна Світ

Ольга
ЧОРНА.
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 *     *     *
За тебе мовчки помолюся, 
Попрошу помочі у Бога 
І Божій Матері вклонюся,
Щоб стала доброю дорога,
Якою йдеш ти так нелегко 
Та всім, хто завинив, прощаєш, 
Нікому не бажаєш пекла 
Й лихого мов не помічаєш,
Хоча зізналася: «Удома,
Бува, сльозами аж заллюся...» 
Попрошу помочі у Бога,
За тебе мовчки помолюся.

 *     *     *
Невже я для тебе ніхто?

Я ніхто для тебе, як Улліс...»
Леонід Кисельов

Невже я для тебе ніхто,
Так просто, із гурту людина? 
Мені ж ти - у щастя вікно,
І тому до тебе так лину.
Невже я для тебе ніхто?
А пам’ять не знає спочину,
І бачу, неначе в кіно,
Тебе - і найкращу, й єдину.
Невже я для тебе ніхто? 
Невже ще чекає скорбота?
Та ні, дуже вірю в добро,
Ім’я твоє мовлю знов потай.

 *     *     *
Хоч не моя, але красива,
Хай інший тішиться, ну й що ж...
Я не за Вами плакав, мила,
Це просто дощ. Це - просто дощ. 
Зітру сльозинку чи дощинку,
Надія все-таки живе:
Побачу ще раз я цю Жінку.
І крапля й камінь продовбе?..

 *     *     *
Ділова, і привітна, й чарівна...
І усе це - в особі одній,
Поміж буднів - наче царівна,
Хоч одразу вже «гречку» тут сій.
Від спокуси утриматись важко, 
Компліменти спливають самі...
Де літали раніше Ви, Пташко,
Чи у клітці були золотій?
Подаруйте мені хоч пір’їну,
Як жар-птиця, зі свого крила, 
Може, з нею колись я полину,
Й буде світла дорога ота,
Бо озорена образом Вашим 
І теплом, що від стріч 

пломенить... 
Може й Ви спогадаєте, Пташко,
Як не все, то однісіньку мить...
 

*     *     *
День без тебе - неначе в тумані,
День без тебе - пагілля сухе,
І трава вже не вруниться - в’яне,
Навіть те, що цвіло - не цвіте.
І по-іншому птахи співають,
І води уже смак не такий,
І здається (чому так, не знаю),
Що в майбутнє згоріли мости.
Але гріє надія пресвітла:
Сонце долі вже завтра зійде,
Твоя усмішка поруч розквітне
І осмути туман розжене.

Богдан МЕЛЬНИЧУК.
м. Тернопіль.

Назар кепкував сам із себе: 
згадав на старості як вірші 
писати. Хоча, яка там 

старість?! П’ятдесят п’ять минуло. 
Але тут коле, там - болить. А, може, 
то він  придумав собі болячки і 
повірив у них. Хоча, серце таки 
справді турбує. Славко, товариш, 
жартує:

- Ти б, Назаре, ліпше сто грамів випив, аніж 
ковтати жменями «хімію». 

Славко, щоб йому!.. Знав би він, який Назар 
на нього недобрий. А все через Віку - кохання, 
яке не збулося.         

Віка… Вікторія… Переможниця. Так, вона 
перемогла їх усіх - і Назара, і Славка, й інших 
його друзів-товаришів, які нашіптували: не по-
трібна вона тобі.  

…Славко називав Віку кралею. І в тому було 
стільки сарказму, на скільки він був здатний. А 
все через пояси, що припасовувала до своїх де-
шевих суконь, в яких ходила на роботу. Різних 
кольорів, деякі виготовлені з тканини, пояси і 
поясочки «облагороджували» простенькі діво-
чі одяганки. 

Славко міряв усе і всіх з позиції сина голо-
ви колгоспу. Хоча колгосп був невеликий і не 
вельми багатий, проте Славкова родина не бі-
дувала. 

«Краля» також народилася в селі. В матері-
одиначки. За це над дівчиною насміхалися. 
Віка не могла дочекатися, коли закінчить шко-
лу і поїде з села. Навіть те, що добре вчилася, 
не пом’якшило душі ровесників… 

…Вікторія прийшла працювати в їхню ор-
ганізацію друкаркою. Навчилася цього ремес-
ла в сільраді - там за друкарською машинкою 
сиділа материна двоюрідна сестра. Тітка Юля 
як у воду дивилася. Дівчині друкарська справа 
знадобилася. 

На гарненьку молоду друкарку звернула 
увагу чоловіча братія. Особливо припала Віка 
до душі Назарові. Пронирливий Славко, Наза-
рів товариш, покопався у біографії дівчини і 
виніс вердикт: не їхнього поля ягода. 

- Друже, схаменися, - повчав Назара. - У Віки 
ні статків, ні пристойної родини. Мама в кол-
госпі працює. Батько… Хтозна, де він і хто він. 
Поглянь на неї. Дві сукенки - це все «придане». 
Хіба ще поясочки, якими прикрашає своє убо-
ге вбрання. Корчить із себе кралю. 

- Славку, вона недавно школу закінчила. 
Ще вивчиться, грошей заробить. 

- І дитину в запасці принесе, як її мама. 
Назар товариша не слухав. Запрошував ді-

вчину в кіно, на морозиво. Щоразу, коли про-
понував кудись піти, бачив її сполохані очі. І 
радість упереміш із зачаєним болем. Тоді Віка 
видавалася пташам, яке випало з гнізда, й 
розгублено-стривожено дивилося на світ. 

Віка сподвигла Назара писати вірші. Сам 
соромився своєї поезії. А ліричні рядки не за-
питували про сором - без запрошення прихо-
дили в серце закоханого молодого чоловіка. 

- Чим тебе причарувала краля? - допи-
тувався Назара Славко. - Озирнися довкола. 
Скільки дівок за тобою сохне! І моїй сестрі по-
добаєшся. А ти…

Назар не зважав на в’їдливі слова товари-
ша. Радів, коли Віка вступила на заочне на-
вчання в педучилище. Гадав: невдовзі позна-
йомить її зі своїми батьками. Переконає їх: ця 
дівчина - найкраща у світі. А все решта не має 
значення.   

…Віка увечері поверталася в гуртожиток 
з обласної лікарні, куди потрапила тітка Юля. 
Накрапав осінній дощ. Ліхтарі у сквері, через 
який ішла, світили через один і тьмяно. Спер-
шу її хтось збив з ніг. Потім почав здирати одяг. 
З переляку не могла крикнути. І ті парфуми… 
Такими кропився Славко. 

- Це ти… ти, Славку, - нарешті видихнула ді-
вчина. - Я піду в міліцію.       

У відповідь ґвалтівник її сильно вдарив. І 
прошипів:

- Тільки спробуй. Завтра всі будуть знати, 
що ти шлялася вночі, пригод шукала. 

- За що ти мене так ненавидиш?
- Назара моя сестра кохає. І я за неї… Не від-

чепишся від нього - по руках підеш. Обіцяю. 
Вважай, нині був початок твого «нового» жит-
тя. 

Вона нікому не зізналася про свій вечірній 
жах. Сказала: якісь хулігани напали. Ледве жи-
вою вирвалася.

На роботі дівчину пошкодували. Відпустку 
дали. Пізнього вечора, аби ніхто не бачив її по-
битої, добралася додому. Розповіла все матері. 

- Тобі треба змінити роботу і забути того 
хлопця. 

- Я кохаю його.
- Я також колись кохала…     
А потім Віка дізналася, що вагітна. Без кра-

плини жалю погодилася на аборт. Не матиме 
більше дітей? Хай буде так! Бо знала: ніколи не 
зможе полюбити дитину від ґвалтівника. 

Кохання до Назара перетворилося у страх 
перед Славком. Уникала обох. Шукала нову 
роботу. Плакала ночами, проклинаючи свою 
долю. 

Назар намагався втішити дівчину. Пере-
конував: треба було звернутися в міліцію піс-
ля побиття. Про ганебний вчинок найкращого 
товариша нічого не знав. А Славко сміявся Віці 
в очі. І застерігав: спробуй, розкажи комусь.  

Віка сказала Назарові, що не кохає його. 
Просила забути про їхні зустрічі і про неї. На-
зар тоді написав: 

«Пахне розлука осінню,
Зустріч пахне весною…
Я не можу жити без тебе,
І не можу бути з тобою…
Ти відлетіла у вирій,
Загубивши на згадку пір’їнку… 
Пахне розлукою осінь…
Смуток дощем в серці стукає дзвінко…».
Віка змінила роботу. Закінчила навчання. 

Тільки працювати в дитсадку не змогла. Діти 
нагадували їй про пережите. Про той жахли-
вий вечір. Про аборт. І про те, що відмовилася 
від свого кохання… Спогад перечіплювався че-
рез спогад. Від того так боляче в душі… 

…Вийшла заміж за старого бездітного вді-
вця. А через кілька років сама стала вдовою. 
Чоловік залишив квартиру і непогані статки. 
На календарі її життя було тридцять з малень-
ким хвостиком. 

…Віка записалася на курси дизайну. Талант 
дрімав ще відтоді, коли припасовувала різно-
манітні поясочки до своїх незграбних сукенок. 

…Не давала надії залицяльникам. Не хоті-
ла другого заміжжя. Змістом життя стало улю-
блене заняття дизайном. А потім все так закру-
тилося… Поїздка за кордон до сестри покійно-
го чоловіка, яка там жила з родиною. Облашту-
вання її помешкання. Сестра порекомендувала 
Віку своїм знайомим. Працювала нелегально. 
Минув час… Дизайнерський талант українки 
оцінили за кордоном. Запропонували попра-
цювати. Легально. Погодилася. Вибагливі клі-
єнти були задоволені її роботою…  

…Назар таки одружився на Славковій се-
стрі. Але спільне життя виявилося нещасли-
вим і безликим. Без дітей, без радості… З ві-
чним докором дружини: у людей - те ліпше, те 
дорожче. Або: чому батьки вирішили записати 
дачу твоєму братові, а не тобі?

- Бо в нього двоє дітей! - злісно відгризав-
ся чоловік. 

…Славко любив заглянути до пляшки. Од-
ного разу, добре заклавши «за комір», «виспо-
відався» Назарові: 

- Пам’ятаєш, коли твою кралю побили? 
Її ще й зґвалтували. Я це зробив… я… Зара-
ди тебе і своєї сестри. Та бідося… вона не пара 
тобі… не пара… А мій батько дав гарне прида-
не… Я за сестру всіх… все… Краля тоді тобі… ні-
кому… жодного слова… 

- Що ти верзеш, Славку? Яке зґвалтування? 
До тебе що, «білочка» в гості прибігає? Не захо-
плюйся так спиртним.

- Н…ні… Так було. Я за сестру…
Назар після цього зненавидів швагра. Узяв 

те до голови. Ось тільки минулого не повер-
неш… 

…Віка аж здригнулася, коли почула запах 
знайомих парфумів. Озирнулася. Позад неї в 
супермаркеті стояв… Славко. Він також упіз-
нав її. Їхні погляди сказали одне одному біль-
ше, ніж можна було мовити словами. Розраху-
валася. Швидко подалася геть. Це ж треба: пер-
шого, кого зустріла, приїхавши в рідне місто, 
була людина, якої терпіти не могла. 

- Кралю твою нині бачив, - похвалився На-
зарові Славко. 

- Що, знову «білочка»? Чую, спиртним від 
тебе несе. 

- Дурень! Я її бачив, як зараз тебе. Така 
дама! На всі сто виглядає. Певно, за кордоном 
гроші лопатою загрібає. А, може, коханця бага-
того має. Я дізнавався, вона за бугром, працює. 

- Йди геть з моїх очей!
- Ти що, далі її того… любиш? Я за свою се-

стру…
Назар випхав швагра з хати. Від гріха пода-

лі. Бо після Славкових зізнань за себе не ручав-
ся. 

А вночі не міг заснути. Згадував гарненьку 
дівчину в простій ситцевій сукенці, в яку зако-
хався. І перший фільм, на який запросив Віку. 
То було індійське кіно. Про велике і трагічне 
кохання. Він був би з Вікою щасливим. У них 
було б двоє, а, може, троє дітей… 

Замлоїло біля серця. Встав. Напився води. 
Ностальгія виливалася у сумні віршовані ряд-
ки. Записував ті уривки на білому аркуші. Як 
колись… Дружина спала. У вікно заглядав про-
холодний осінній ранок…

Назар часто приходив до супермаркету, де 
Славко зустрів Віку. Мусив її побачити. Правда, 
не знав, що скаже. А ще боявся не впізнати. 

Гарна, вишукана жінка йшла прямо йому 
назустріч. Серце гучно закалатало,  впало, по-
котилося невідь куди... Рушив їй на зустріч. І… 
зупинився. Картав себе, що тоді не наполіг, аби 
дізнатися, що справді з нею трапилося. Не шу-
кав Віку, коли розрахувалася з роботи. Що най-
кращий товариш - негідник. Що не натовк пис-
ка Славкові після його «сповіді». Що живе з не-
любою дружиною. Що передчасно подався, а 
його ровесники виглядають ще ого-го…   

Обернувся в інший бік. Віка-Вікторія про-
йшла мимо. Залишила шлейф дорогих парфу-
мів. І, здається, наступила підбором-шпилькою 
на його серце, яке валялося на холодній долів-
ці. Бо так закололо…

Ольга ЧОРНА.

Сокровенне

– Роксі, подай рушник!
– Роксі, зроби чаю!
– Роксі, принеси окуляри!
Молода красуня, модель-

ної зовнішності, з тонкими 
чорними бровами і голубими, 
як серпневе небо очима, легко 
і вправно виконувала усі ко-
манди, наче загіпнотизована. 
Голос і насправді звучав маг-
нетично, а все інше вражало 
повною протилежністю. Чо-
ловік був маленьким, сивим, 
зіщуленим, кульгав на пра-
ву ногу і видавався, як не ста-
рим, то невизначеного віку. 
Роксолані ж було не більше 
двадцяти п’яти. На мальов-
ничому березі Серету, у міс-
ці, якнайкраще облаштовано-
му для відпочинку, ця дивна 
пара викликала неоднозначні 
погляди і жваву цікавість ото-
чуючих.

Під зеленокосою вербою 
стояв їхній джип, біля нього – 

столик і зручні крісла, в густій 
траві примостилися два бар-
висті килимки. Старий, як ми 
його назвали, часто купався 
і мав свої вибаги. Його моло-
да супутниця лише засмагала, 
мабуть, не хотіла мочити сво-
єї оксамитової шкіри в річко-
вій воді. 

На березі був невеличкий 
бар, куди старий защораз по-
силав свою Роксі по чай, і усі 
зробили висновок, що в ньо-
го тиск, і кави йому не мож-
на пити. Інші відпочивальни-
ки тихо снували туди-сюди, 
несучи з бару ароматну каву 
і рятівне, під час спеки, мо-
розиво. Роксі кружляла біля 
старого, наче бабка біля бу-
дяка, стараючись в усьому 
догодити. А він, приховую-
чи задоволення, лише фир-
кав, як розбещений їжак, і 
по-молодечому потягався на 
килимку. Чудернацька кон-

струкція, на кшталт чалми на 
голові Роксолани викликала 
здогадку про її волосся. Біль-
шість зробили її блондинкою, 
хоча чорне волосся їй теж би 
личило. Та якось, несподіва-
но для всіх, одним легким по-
рухом руки вона скинула хус-
тину і нахилившись вперед, 
розсипала аж до землі стру-
мені блискучого русявого во-
лосся. Всі аж завмерли, а ста-
рий, щоб її часом не зурочили, 
знову покликав свою Роксі до 
себе. Вона, відкинувши голо-
ву назад, швидко зібрала во-
лосся у хвіст і гордо, як цари-
ця, пішла до нього.

День котився до вечора, і 
вони взялися до трапези. Ста-
рий причастився ромом і за-
кусував його шинкою та си-
ром, а Роксолана їла лишень 
виноград. 

– Налийте ще і їй, – насмі-
лився порадити перехожий, 
який був «під мухою» і мав 
гарний настрій.

– А вона не п’є, – сказав спо-
кійно старий. – Дуже побожна. 
Навіть після інтиму молиться. 
По три рази на день…

– Ого! – вигукнула якась 
жінка. – А я вже так давно не 
молилася.

Всі засміялися. Старий ще 
налив собі рому і посміхався 
самими кутиками вуст. 

– То вона ваша дружина? – 
запитала жінка, та, що давно 
не молилася.

– Вона – свято мого життя, 
– сказав старий.

Усі замовкли, задумалися, 
кожен над чимось своїм. А для 
мене це були найкращі слова, 
які я почула за цей святковий 
літній день.

Раїса ОБШАРСЬКА.
м. Чортків.

гніздечкогніздечкоСімейне

Марафон надії

Пахне розлука

осінню…

Свято життя
Сюжети

Недільний літній спекотний день ми 
вирішили провести біля річки. Є в нашім 
краю цікаві місцини, які приваблюють 

туристів з усієї України і навіть із-за кордону. 
Хоча ми не завжди цінуємо їхню благодатну 
ауру, шукаючи відпочинку на далеких морях. 
Та сьогодні не той час, не той настрій. Нині пора 
милуватися красою отчої землі, насолоджуватися 
її неймовірним природнім довкіллям. 

Террі Фокс прожив всього 
22 роки, але про нього знає не 
лише Канада, де він народився, 
а весь світ. За свій короткий вік 
Террі, наперекір долі, став відо-
мим атлетом, марафонцем і бас-
кетболістом. А ще він органі-
зував відомий на всю планету 
«Марафон надії» для порятун-
ку онкохворих. Террі визнаний 
у Канаді національним героєм, 
на його честь названі багато ву-
лиць, парків, будівель, доріг...

Хлопець народився у 1958 
році, а вже у 1977-му у нього ді-
агностували рак кістки, в ре-
зультаті чого лікарі ампутува-
ли йому праву ногу вище ко-
ліна. Та, незважаючи на це, мо-
лодий атлет приймає рішення 
пробігти через всю країну: від 
Атлантичного – до Тихого океа-
ну. Ціль пробігу – зібрати кошти 
для боротьби проти раку. Террі 
мріяв зібрати по одному долару 
з кожного громадянина Канади. 

12 квітня 1980 року, після 
надважких тренувань, хлопець, 
вмочивши ноги у води Атлан-
тичного океану, розпочав ма-
рафон. За 5 місяців він пробіг 
5 565 км і зібрав пожертви на 
суму 24 мільйони доларів.

Саме після цього випадку по 
всьому світу в різних куточках 
нашої планети стали організо-
вувати подібні марафони надії, 
покликані зібрати пожертви на 

медичні дослідження.
...Рідне місто Террі Фокса - 

Вінніпег. Він уже збирався всту-
пати до університету, коли діа-
гностика правого коліна пока-
зала рак кістки. Три роки боліс-
них випробувань, хіміотерапії, 
оточення хворих людей зміни-
ли хлопця, який вирішив щось 
зробити для таких, як він. 

Кожен день під час марафо-
ну він пробігав 42 км. Замість 
ноги у Террі був протез, хворо-
ба заявляла про себе, тож біг су-
проводжувався сильним болем. 
Хлопцеві допомогла величезна 
воля до перемоги і безкорисли-
ва мета.

Та хвороба прогресувала, 
рак підступив до легенів. Тер-
рі, на жаль, не вдалося дістати-
ся Тихого океану. Він біг 143 дні 
з однією здоровою ногою. За-
мість іншої був протез. 

Террі помер 28 червня 1981 
року о 4.35, улюбленій порі, 
коли розпочинав свій біг.

Сьогодні Фонд Террі Фокса 
досяг 500 мільйонів канадських 
доларів.

Ми навіть не можемо усві-
домити, на що здатна людина в 
ім'я доброї мети. Ми так багато 
нарікаємо на різні життєві труд-
нощі, насправді, дріб’язкові. За-
буваючи, що кожен з нас здатен 
на свій марафон. Варто лише 
вчасно розпочати біг...

Варто  
лише 
вчасно  
розпочати 
біг...

З дитинства дівчина захоплюється музикою, любить співати, 
адже любов до пісні їй привели Галина Поплавська та Галина Вер-
біцька – бабусі, які зараз радують своїми голосами село Москалівка 
Лановецького району.

Софійка брала участь у пісенних конкурсах на Всеукраїнському 
фестивалі сучасної пісні та популярної музики «Червона рута» (м. 
Маріуполь) і стала фіналісткою. Вона завоювала гран-прі у всеу-
країнському вокальному конкурсі «Разом граємо, танцюємо, співа-
ємо». Софійка – переможниця також різних міжнародних фести-
валів, учасниця благодійних концертів для воїнів АТО. Своїми досяг-
неннями завдячує двом бабусям, двом Галинам. Бо ж таке у дівчи-
ни співуче коріння…

Фото Мирослава КОЛОМІЙЧУКА.

Софійка 
Поплавська живе 
у Броварах на 
Київщині, відвідує 
спеціалізовану 
школу з вивчення 
іноземних мов. 
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*     *     *
12 медалей завоювала збірна Укра-

їни на чемпіонаті світу зі стрільби: три 
золота, чотири срібла та п’ять бронз. 
Цих нагород вистачило, щоб зайняти 10 
загальнокомандне місце. Змагання про-
ходили в південнокорейському Чанвоні, 
участь брали 36 країн. Золоті медалі на 
рахунку Павла Коростильова (швидкіс-
на стрільба з малокаліберного пістолета 
з 25 метрів), Олени Костевич (стрільба з 
малокаліберного пістолета з 25 метрів) 
та юніора Данила Даниленка (у стрільбі 
по рухомій мішені з пневматичної гвин-
тівки зі змішаними швидкостями з 50 ме-
трів).

*     *     *
У Мехіко завершився чемпіонат сві-

ту з сучасного п’ятиборства. Українець 
Павло Тимощенко став бронзовим 
призером. Він набрав у фіналі 1429 очок, 
поступившись Джеймсу Куку з Вели-
кої Британії (золото) та Валентину Пра-
де із Франції (срібло). У 2015 році Павло 
став чемпіоном в індивідуальній першо-
сті чемпіонату світу. Наступного року він 
взяв срібло Олімпійських ігор у Ріо-де-
Жанейро. Сучасне п’ятиборство – це зма-
гання в п’ятьох дисциплінах: конкурі (по-
долання перешкод верхи на коні), фехту-
ванні, стрільбі, бігу й плаванні.

*     *     *
У Києві пройшов культурно-

спортивний захід під назвою Muromets 
Fest, у рамках якого, зокрема, було 
встановлено два рекорди України із си-
лових вправ. Першим був встановлений 
рекорд України з пересування чотирьох 
фур загальною вагою у майже 32 тонни 
на відстань 20 метрів 30 сантиметрів. Це 
зробив український богатир Сергій Ко-
нюшок, який, до слова, важить лише 120 

кілограмів. Крім того, було встановлено 
рекорд України з піднімання ваги зубами 
– український богатир Олег Тягнизуб під-
няв у такий спосіб 165 кілограмів.

*     *     *
На чемпіонаті світу з художньої гім-

настики українські спортсменки стали 
третіми у групових вправах із трьома 
м’ячами та двома скакалками. Змаган-
ня проходили в Болгарії.

За вітчизняну збірну виступали Анас-
тасія Возняк, Валерія Ханіна, Валерія 
Юзьвяк, Ліана Межирицька, Аліна Бихно 
й Тетяна Довженко. Переможницями ста-
ли представниці Італії, друге місце - в ро-
сіянок. Востаннє медалі чемпіонату світу 
в групових вправах українські гімнастки 
брали в 2013 році. Тоді вони завоювали 

“бронзу” у вправах із 10-а булавами.
*     *     *

Жіноча збірна України стала брон-
зовим призером чемпіонату Європи з 
баскетболу 3х3, який проходив у Буха-
ресті. У матчі за 3-є місце українки обігра-
ли збірну Італії 17:16. Українки проявили 
характер - поступаючись 6:14, наша ко-
манда закинула чотири рази поспіль три-
очковий, а в овертаймі дотиснула супер-
ниць. 

*     *     *
Асоціація європейських футболь-

них клубів визначила найкращу ко-
манду 2018 року. Нею став іспанський 
“Реал”. Під керівництвом Зінедіна Зідана 
клуб втретє поспіль виграв Лігу чемпіо-
нів. Нагороду в номінації “Прогрес року” 
отримав австрійський “Зальцбург”, який 
дістався до півфіналу Ліги Європи. Бель-
гійський “Гент” був відзначений за соці-
альну діяльність, англійські “Арсенал” та 
“Челсі” отримали призи за розвиток жіно-
чого футболу.

*     *     *
У Палаці Спорту збірна України зі-

грала один з найголовніших матчів 
відбору до чемпіонату світу проти збір-
ної Іспанії. З перших секунд матчу підо-
пічні Євгена Мурзіна почали демонстру-
вати свою налаштованість на гру, впевне-
но виглядаючи в захисті, і холоднокров-
но реалізуючи свої атаки. Першу чверть 
“синьо-жовтим” вдалося виграти з різни-
цею “+7”, однак у другій 10-хвилинці іс-
панці змогли трохи скоротити відставан-
ня, і на перерву команди пішли за рахун-
ку 36:34 на користь українців. Вперше 
після початку матчу збірній Іспанії вда-
лося вийти вперед тільки у третій чверті, 
проте українці зберегли свою перевагу аж 
до фінального свистка - 76:65.  

*     *     *
Жіноча збірна України з футзалу з 

першого місця у групі вийшла до де-
бютного “Фіналу чотирьох” чемпіо-
нату Європи. Українки у вирішальному 
матчі кваліфікаційного етапу не залиши-
ли шансів гостям з Казахстану, виграв-
ши – 7:0. Головними суперницями наших 
дівчат були Білорусь і Угорщина. Разом з 
першим місцем у групі, українки виборо-
ли путівку у фінальну частину чемпіона-

ту Європи, яка відбудеться на майданчи-
ку одного з чотирьох учасників цієї ста-
дії. Фінал відбудеться в середині лютого 
2019 року. Суперниці наших дівчат ста-
нуть відомі згодом.

*     *     *
Найкращими українськими легко-

атлетами серпня стали бігунка Ната-
лія Прищепа та майстер спорту зі спор-
тивної ходьби Мар’ян Закальницький. 
Саме у цьому місяці Наталя захистила ти-
тул чемпіонки Європи з бігу на 800 ме-
трів. На європершості у Берліні вона здо-
лала цю дистанцію за 2 хвилини 38 сотих 
секунди. Мар’ян Закальницький минуло-
го місяця став чемпіоном Європи зі спор-
тивної ходьби на дистанції 50 кілометрів. 

*     *     *
Кременчанин Андрій Пушкар вибо-

ров першість у турнірі MOLDOVA OPEN 
CUP (Кишинів) на праву руку та срібло 
- на ліву. Нашого спортсмена оголосили 
легендою світового армспорту. На зма-
гання було заявлено 300 спортсменів із 
18 країн світу.

*     *     *
16 вересня футбольний клуб “Нива” 

у 9 турі Другої ліги у домашньому по-
єдинку зазнав поразки від житомир-
ського “Полісся” з рахунком 0:1. Госпо-
дарі пропустили гол вже на 9 хвилині зу-
стрічі.

Спортивна арена

Новини з профі-рингу

Спортивна  
слава ТНЕУ

«Галичанка-ТНЕУ-Гадз»  
двічі перемогла рівненську  
«Регіну-МЕГУ» – 3:0 та 3:1.

Напередодні старту сезону 
в тренерському штабі 
тернополянок було певне 

хвилювання. У міжсезоння 
«Галичанку» залишило 4 гравці 
стартового складу – Ганна 
Єфременко, Оксана Яковчук, 
Оксана Мадзар та Марина 
Мельниченко. 

Однак і без них тернополянки лег-
ко впоралися з гостями з Рівного. Функ-
ції нового головного бомбардира на себе 
вдало перебрала Олександра Міленко 
(зокрема, у першому матчі вона записала 
на власний рахунок 20 очок), хороші зді-
бності виявила молода волейболістка Ві-
кторія Ігнатова (15 очок). Дуже продук-
тивно відпрацювала досвідчена Вікторія 
Дельрос.

Кияни залишилися на 
третій сходинці, а луганці обі-
йшли «Ворсклу» завдяки кра-
щій різниці м’ячів. «Динамо» 
продовжило свою серію без 
перемог, яка триває майже мі-
сяць. Востаннє кияни брали 
гору над суперником 18 серп-
ня, коли обіграли «Олексан-
дрію». Після цього були дві 
невдалі зустрічі з «Аяксом» у 
Лізі чемпіонів і тепер уже три 
матчі чемпіонату без жодної 
вікторії. Підсумок зустрічі на 
«Славутич-Арені» можна ви-
знати закономірним. Хоча 

динамівці більше володіли 
м’ячем, протягом усього ігро-
вого часу вони завдали лише 
одного акцентованого удару 

у площину, який і став резуль-
тативним – Сидорчук влуч-
но пробив здалеку. Ще мож-
на згадати постріл Пиварича 
зі штрафного у стійку. 

Натомість, «Зоря» ата-
кувала рідше, але гостріше. 
Бойку декілька разів дове-
лося рятувати «біло-синіх», і 
лише одного разу це йому не 
вдалося. Колишній гравець 
«Динамо» Громов вдало зі-
грав на добиванні, відзначив-
ши голом своє повернення на 
поле після травми. 

Забив у неділю і ще один 
колишній динамівець. Фе-
дорчук, який проводив лише 
третій свій матч за «Марі-
уполь», оформив відразу 

дубль у ворота «Олімпіка». 
Валерій уперше у своїй про-
фесіональній кар’єрі забив 
два м’ячі в одному матчі.

Ще в одному недільному 
поєдинку «Чорноморець» на 
відреставрованому нарешті 
газоні домашнього стадіону 
поступився «Львову». Підо-
пічні Юрія Бакалова у четвер-
тому матчі під керівництвом 
цього тренера вперше пере-
могли. 
Результати усіх матчів:
Десна – Арсенал-Київ – 1:0;
Олександрія – Шахтар – 0:2;
Карпати – Ворскла – 0:1;
Олімпік – Маріуполь – 1:3;
Зоря – Динамо – 1:1; 
Чорноморець – Львів – 0:1. 

*     *     *

Казахський боксер Геннадій Голо-
вкін в ніч на неділю провів захист чем-
піонський титулів WBC, WBA та IBO в 
середній вазі проти мексиканця Сауля 
Альвареса і програв за рішенням суддів. 
Це - перша поразка Головкіна на профі-
рингу. 16 вересня був другий поєдинок 
між боксерами. Минулоріч їм не вдалося 
виявити переможця (нічия за рішенням 
суддів). Головкін й надалі залишався чем-
піоном, хоча й втратив пояс за версією IBU 
через відмову проводити бій проти укра-
їнця Сергія Дерев’янченка.

*     *     *
Ентоні Джошуа заявив, що він не 

прагнутиме, абищо нокаутувати Повєт-
кіна, але якщо 39-річний росіянин про-
тримається весь бій, він почуватиметься 
на 69 років. “На такому рівні недозволено 
виходити в ринг з думками, що ти зможеш 
когось нокаутувати будь-яким приціль-
ним ударом у підборіддя. Суть у тому, щоб 
розбивати суперника від раунду до раунду. 
Якщо цього буде досить, я абсолютно точ-
но нокаутую Повєткіна. Якщо він проявить 
стійкість, то, залишаючи ринг, буде відчува-
ти себе не на 39, а на всі 69 років”, - пообіцяв 
Ентоні Джошуа. Поєдинок чемпіона світу у 
надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF 
Ентоні Джошуа проти Олександра Повєткі-
на відбудеться 22 вересня у Лондоні.

*     *     *
14 вересня стало відомо, що поєди-

нок між українським абсолютним чем-

піоном у важкій вазі Олександром Уси-
ком (15-0, 11 КО) і британцем Тоні Бе-
лью (30-2-1, 20 КО)  відбудеться 10 лис-
топада у Манчестері.

*     *     *
У Німеччині 

відбувся бій між 
українським су-
перважковаго-
виком Олексан-
дром Захожим 
(9-0, 7 КО) та лат-
війцем Ріхард-
сом Бігісом (13-7, 
11 КО), у якому українець здобув перекон-
ливу перемогу. Захожий зробив свою спра-
ву у першому раунді, коли тричі відправив 
більш потужного суперника на настил рин-
гу. Тож, у підсумку, бій тривав менше трьох 
хвилин. Ця перемога стала дев’ятою для 
українського боксера, і сьомою - нокаутом.

«Динамо» й надалі йде без перемог
У неділю завершився черговий тур чемпіонату 

України з футболу. У центральному матчі 
«Зоря» з «Динамо» розійшлися миром – 1:1. 
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Буряковий – для 
очищення та шкіри

У буряковому соку містить-
ся велика кількість вітамінів, 
амінокислот, йоду, заліза, мар-
ганцю. Фреш із буряка допо-
магає очистити печінку, нир-
ки, судини, жовчний міхур, а 
також сприяє кровотворенню, 
зміцненню імунітету, нервової 
системи і відновленню сил.

Крім того, буряковий фреш 
покращує обмін речовин і до-
помагає зробити колір облич-
чя здоровим і свіжим.
Морквяний – для 
кишечника та зору

Цей сік є найкращим дже-
релом каротину (провітамі-
ну А), що швидко засвоюється 
організмом, нікотинової кис-
лоти, фосфору і заліза, магнію 
і кальцію, життєво важливого 
мікроелемента селену. В морк-
вяному фреші також міститься 
велика кількість вітамінів В, С, 
D, а також вітамін Е, так званий 
вітамін м’язів. 

Морквяний фреш спро-
можний загоювати виразки 
і навіть ліквідовувати рако-
ві пухлини. Завдяки вживан-
ню цього соку підвищується 
імунітет і стимулюється діяль-
ність кишечника, незамінний 

сік для покращення зору і лі-
кування хвороб очей, таких, як 
кон’юнктивіт.
Томатний – для фігури

Свіжий сік з томатів благо-
творно впливає на травлення, 
допомагає налагодити роботу 
кишечника, захищає організм 
від ракових захворювань. Крім 
того, томатний фреш дуже ко-
рисно пити для стрункої фігу-
ри. Сік низькокалорійний, але 
поживний – дозволяє легко по-
збутися зайвих кілограмів.
Сік із селери  
виведе шлаки 

Цей сік чудово виводить 
з організму шкідливі речови-
ни. Крім того, дуже корисний 
для курців – насичує організм 
аскорбінової кислотою. Од-
нак, фреш із селери небажа-
ний для людей з проблемами 
шлунково-кишкового тракту.
Капустяний  
зміцнить імунітет 

Свіжий сік з капусти наси-
чений вітаміном С, хороший 
антиоксидант, зміцнює іму-
нітет, очищує організм. Крім 
того, є чудовим помічником 
у боротьбі із зайвою вагою – 
гальмує процес перетворення 
вуглеводів на жири.

ТОП-7 найкращих ягід осені

 Журавлина
У чому ко-

ристь? Ягоди 
журавлини ба-
гаті на мікроелементи - містять 
багато магнію, калію та йоду.

Що лікує? Журавлина і жу-
равлинний морс - хороший про-
філактичний засіб від утворен-
ня каменів у нирках і жовчному 
міхурі; допомагає при циститах 
і простудних захворюваннях, 
має жарознижувальний ефект. 
Також журавлина добре тамує 
спрагу і чистить організм від 
токсинів і шлаків.
 Кизил

У чому ко-
ристь? Кизил на-
зивають природним полівіта-
міном. І цілком справедливо. У 
ягодах кизилу містяться вітамі-
ни С, Р і А, багато заліза, калію, 
кальцію і магнію, корисні жири 
та органічні кислоти.

Чим прославився? За вміс-
том вітаміну С кизил перевер-
шує чорну смородину. У 100 г 
ягід кизилу міститься 50 мг ас-
корбінової кислоти.

Корисні не лише ягоди, а й 
листя, в яких містяться вітамі-
ни Е і С. Для зміцнення імуніте-
ту експерти рекомендують зава-
рювати чай з листя кизилу.

Що лікує? Кизил має жовчо-
гінні та сечогінні властивості, 
тому рекомендований для про-
філактики утворення каменів у 
нирках і жовчному міхурі.

Також кизил прискорює про-
цес очищення організму, виво-
дить шлаки з організму, знижує цу-
кор у крові (кизил рекомендують 
при діабеті), допомагає при анемії 
і недокрів’ї, зміцнює імунітет і від-
новлює організм після стресів. 

Крім того, кизил часто вико-
ристовують для лікування пода-
гри і ревматизму, а також при ін-
фекційних захворюваннях. Так, 
свіжі ягоди кизилу допоможуть 
вилікувати ангіну, грип, скарла-
тину та кір. А при застудах реко-
мендують варення з кизилу.

 Обліпиха
У чому ко-

ристь? Китайські 
знахарі називають обліпиху «яго-
дою здоров'я й довголіття». У яго-
дах обліпихи багато вітаміну А («ві-
таміну зору»), Е (антиоксиданту, 
який захищає шкіру від зморшок), 
вітамінів групи В («вітамінів бать-
ків», корисних для зачаття і при ва-
гітності), вітаміну К (панацея для 
серця і судин), а також фітонцидів 
(натуральні антибіотики).

Що лікує? Обліпиха допома-
гає при запальних захворюваннях 
і застуді, захищає шкіру від появи 
зморшок і складок, зміцнює серце 
і допомагає зберегти зір.
 Калина

У чому ко-
ристь? У ягодах 
калини багато вітаміну С. І це 
робить калину головною збро-
єю проти вірусів у розпал епіде-
мії грипу. Також калина багата 
на вітаміни Р і К.

Що лікує? Калина допома-
гає при простудних захворюван-
нях і грипі, а також зміцнює стін-
ки судин і підвищує імунітет.
 Аронія, або 
Чорноплідна 
горобина

У чому користь? Чорноплід-
на горобина (аронія) цінується за 

високий вміст йоду та вітаміну С.
Що лікує? Ягоди і сік з чорно-

плідної горобини швидко зніма-
ють втому, а також допомагають 
при підвищеному тиску (гіперто-
нії), захворюваннях щитовидної 
залози, анемії, авітамінозах і про-
блемах із жовчним міхуром. Крім 
того, аронія вважається однією з 
головних протизастудних ягід.
 Шипшина

У чому ко-
ристь? Шипши-
ну поважають за дуже високий 
вміст вітаміну С. Експерти гово-
рять, що в ягодах шипшини «ас-
корбінки» більше, ніж у лимонах 
та чорній смородині.

Що лікує? Шипшина є од-
ним з найбільш ефективних і 
доступних засобів для зміцнен-
ня імунітету та захисту організ-
му від інфекцій і вірусів.
 Червона горобина

У чому ко-
ристь? У ягодах 
червоної гороби-
ни багато вітамінів групи В, А і Е.

Що лікує? Червона горобина 
допомагає при хворобах печінки 
і жовчного міхура, при шлунково-
кишкових захворюваннях і шкірних 
запаленнях. Крім того, ягоди чер-
воної горобини зміцнюють нерво-
ву систему, допомагають перемогти 
депресію і позбутися безсоння.

Осінні ягоди – це просто величезна кількість вітамінів,  
які допоможуть не тільки оздоровитися, але й зміцнити імунітет.

 Журавлина

 Обліпиха
-

 Китайські 

 У ягодах 

Потрібно: 1 скл. журавли-
ни, 1 ст. ложка меду, 0,5 л води.

Приготування: журав-
лину перебрати, відокрем-
люючи сміття і погані яго-
ди, і промити. Помістити її в 
миску і розім’яти ложкою або 
дерев’яним товкачем. Отрима-
ний журавлинний сік відтис-
нути через марлю, а макуху за-
лити водою і помістити на во-
гонь. Довести до кипіння ма-

куху і проварити 3-5 хвилин. 
Отриманий теплий відвар (не 
вище 40°С) процідити через 
марлю. Додати  у нього мед і 
перемішати до розчинення. 
Остудити журавлинний морс, 
влити туди сік і перемішати.

Журавлинний морс

ки судин і підвищує імунітет.

головних протизастудних ягід.

 Червона горобина
 У ягодах 

Ця спеція цінується, як 
у східній кухні, так і в 
західній. Тільки в країнах 

Сходу кардамон використовують 
для приготування широкого 
спектру страв і чайних сумішей, 
а в країнах Заходу виключно для 
десертів, випічки і солодощів. 
Це пояснюється солодкуватим 
присмаком спеції.

Чому ж кардамон називають королів-
ською спецією? За легендою, його вирощува-
ли в садах Семіраміди у стародавньому Вави-
лоні. Він має справді вишуканий смак, який 
може задовольнити навіть найбільших гур-
манів.

Корисні властивості кардамону роблять 
його незамінним  в оздоровленні тіла і пси-
хіки. Згідно з аюрведою, він гармонізує фізі-
ологічні процеси, заспокоює розум, зміцнює 
інтелект, очищає свідомість.

Аюрведа рекомендує вживати карда-
мон у комплексному лікуванні цілого ряду 
проблем зі здоров’я. Зокрема, це практич-

но всі захворювання травної системи. Кар-
дамон покращує вироблення травних фер-
ментів, очищає кишечник від токсинів і не-
перетравлених відходів, знімає шлункові та 
кишкові коліки, спазми, нормалізує роботу 
кишечнику при проносах і закрепах, віднов-
лює нормальну перистальтику, покращує 
мікрофлору. 

Серцево-судинні захворювання. Карда-
мон очищає кров, нормалізує артеріальний 
тиск, покращує роботу серцевого м’яза, зні-
має серцеві болі під час нападів.

Простудні захворювання, кашель, 
бронхіт. Кардамон сприяє видаленню сли-
зу з дихальних шляхів, це хороший відхарку-
вальний засіб, який можна використовувати 

для лікування дітей 
із раннього віку.

Психологічні та нервові розлади. Кар-
дамон заспокоює емоції, знімає дратівли-
вість, агресію, сприяє гарному засипанню, 
нормалізує діяльність нервових клітин, по-
кращує іннервацію.

Порушення обмінних процесів й ожи-
ріння. Кардамон відновлює обмін речовин і 
розщеплює жирові відкладення.

Відхилення в роботі статевих орга-
нів. Сприяє відновленню менструального 
циклу у жінок. У чоловіків зберігає здоров’я 
простати.

ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ?
Найпростіший спосіб – додавати карда-

мон у раціон харчування. Його можна вико-
ристовувати в перших стравах, стравах із бо-
бових, картоплі, рису, випіканні і в якості до-
бавки до чаю. Кардамон надасть вашим стра-
вам свіжість і посилить яскравість смаків.

Найкраще використовувати цілісні зер-
нятка кардамону, які зберігаються в зелених 
коробочках, але можна і мелений.

Ще один спосіб – приготувати відвар. По-
класти кілька насінин кардамону в склян-
ку води і довести до кипіння, дати настояти-
ся 3-5 хвилин. А можна просто щодня жува-
ти зернятка. Після їжі це буде дезінфікувати 
ротову порожнину, поліпшувати травлення. 
Перед сном зніме напругу.

Почніть використовувати кардамон із 
невеликої кількості, поступово збільшуйте 
дозу та слідкуйте за своїм самопочуттям.

ЧИ Є ПРОТИПОКАЗАННЯ?
Практично немає. Кардамон – лагідна 

спеція. Тільки людям із виразкою шлунку 
слід вживати її обережно.

Зробіть кардамон постійної спецією у ва-
шому раціоні, використовуйте його регуляр-
но і будьте здорові.

«Королівська спеція» – кардамон
Кардамон відрізняється 
своїм м’яким характером і 
подобається практично всім. 
Якщо ви ще не вживаєте, 
обов’язково спробуйте.

для лікування дітей 

кардамон

Найкорисніші 
овочеві фреші 
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UA:Перший
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 ран-

ку, Країно!
09.30, 11.50, 01.00, 04.00 Погода.
09.40 Т/с “Елiза”.
11.20 Телепродаж.
12.00 Д/с “Смаки культур”.
13.10, 14.30 РадiоДень.
13.35 Енеїда.
14.05 Д/с “Гордiсть свiту”.
15.10, 04.30 Фольк-music.
16.15 Вiдкривай Україну 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 “Свiт дикої природи”.
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 Моро-

зовою.
01.35 Розсекречена iсторiя.
02.30 Складна розмова.
03.40 Тема дня.
05.35 Д/с “Спiльноти тварин”.

Êаíаë “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, 14.30 “Мiняю жiнку”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами”.
17.10 Т/с “Величне столiття. Нова Во-

лодарка”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.20 “Чистоnews”.
20.30 Х/ф “Школа. Недитячi iгри”.
21.30 “#ШоуЮри”.
22.30, 00.50 “Танцi з зiрками”.
02.00 “Клiнiка”.

Iíòер
03.15, 02.35 “Щоденник вагiтної”.
03.55, 18.00, 19.00 “Стосується кожного”.
04.45 “Top Shop”.
05.15 “Вдалий проект”.
06.05 М/ф.
06.15, 00.00 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 “Новини”.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.00 Х/ф “Поклич мене в далечiнь 

свiтлу”.
12.25 Т/с “Птах у клiтцi”.
16.00 “Чекай на мене. Україна”.
20.00 “Подробицi”.
20.40 Т/с “Заборонене кохання”.
01.45 “Подробицi” - “Час”.

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей.
04.35 Т/с “Вiддiл 44”.
05.35, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
06.30 Факти тижня. 100 хвилин з О. Со-

коловою.
08.45 Факти. Ранок.
09.10 Спорт.
09.20 Надзвичайнi новини. Пiдсумки з К. 

Стогнiєм.
10.15 Антизомбi.
11.30 Не дай себе ошукати!
12.35, 13.20 Х/ф “Чорний яструб”.
12.45, 15.45 Факти. День.
16.20 Х/ф “Останнiй мисливець на 

вiдьом”.
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.20 Прорвемось!
21.30 Т/с “Папаньки”.
22.40 Свобода слова.
00.50 Х/ф “Десять з половиною балiв”, 

1-2 с.

ÑТБ
05.00, 15.30 Все буде добре!
06.55 Х/ф “Рiк Золотої рибки”.
09.10 Х/ф “Уроки зваблювання”.
11.05 Т/с “Анатомiя Грей”.
13.00 Битва екстрасенсiв.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Т/с “Коли ми вдома”.
20.00, 22.45 Хата на тата.
02.25 Найкраще на ТБ.

Íоâий êаíаë
03.00, 01.10 Зона ночi.
03.40 Абзац.
05.30, 07.10 Kids` Time.
05.35 М/с “Том i Джерi шоу”.
07.15 Х/ф “Дев’ять життiв”.
09.00 Х/ф “Сусiди на стрьомi”.
11.10 Х/ф “Пригадати все”.
13.20 Х/ф “Код да Вiнчi”.
16.20 Х/ф “Iнферно”.
19.00 Х/ф “Встигнути за Джонсами”.
21.00 Х/ф “Ми - Мiллери”.
23.20 Х/ф “Чiткi мiтки”.
01.05 Служба розшуку дiтей.

5 êаíаë
06.00, 09.45, 21.40 Час-Time.
06.30, 08.35 Огляд преси.
06.50, 17.00 Час новин. Київ.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Час новин.

07.10, 08.10, 21.25, 00.15 Актуально: 
Економiка. Полiтика. Соцiум.

07.15, 12.25, 15.25, 18.15, 23.55 Погода 
в Українi.

07.30 Фiнансовий тиждень.
07.55, 08.55, 09.40, 10.55, 13.55, 14.55, 

16.55, 17.55, 22.55, 00.30, 01.10 По-
года на курортах.

08.15, 13.35 Про вiйсько.
09.25, 17.45 Час громади.
10.10, 11.10, 12.30 Трансляцiї суспiльно-

полiтичних подiй.
13.10 Акцент.
14.10 Кендзьор.
15.30, 16.10 Iнформацiйний день.
17.10, 18.20, 19.25 Iнформацiйний вечiр.
19.50 Дзеркало iсторiї.
22.00 БлогПост.
23.10 “За Чай.com”.
23.40 Агрокраїна.
00.40, 05.40 Хронiка дня.
01.15, 04.35, 05.15 Машина часу.
02.10 Новi Герої Донбасу.
03.15 Кiно з Я. Соколовою.
04.10 Феєрiя мандрiв.

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях. Новий сезон.
10.30 Реальна мiстика. Новий сезон.
12.30, 04.30 Агенти справедливостi 5.
14.30, 15.30 Т/с “Жiночий лiкар 3”.
19.45 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “У минулого в боргу”, 9 i 10 с.
23.30 Х/ф “Форсаж 5”.
01.45 Телемагазин.
02.50 Зоряний шлях.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.40 “TiBi Абетка”.
07.50 “Чи знаєте ви, що...”
08.15 Т/с “Дикий янгол”.
09.10, 00.50 “Орел i решка. Шопiнг”.
12.00, 21.00 “Орел i решка. Перезаван-

таження”.
13.00, 20.00 “Орел i решка. Рай та пекло”.
14.00 “Орел i решка. Незвiдана Європа”.
23.00 Х/ф “Шалене весiлля”.
01.45 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.15, 04.50 “Top Shop”.
05.45 Х/ф “Карусель”.
07.05 Х/ф “Фарт”.
08.30 “Свiдок. Агенти”.
09.00 Х/ф “Звинувачується весiлля”.
10.45, 19.30 Т/с “Коломбо”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.40 “Свiдок”.
12.50 “Речовий доказ”.
15.50, 16.50, 21.25 “Легенди карного роз-

шуку”.
23.45 Т/с “Комiсар Хельдт”.
01.30 “Таємницi кримiнального свiту”.
03.10 “Випадковий свiдок”.
03.30 “Правда життя. Професiї”.

ТÅТ
06.00 Байдикiвка.
06.30 ТЕТ Мультиранок.
09.30 М/ф “Шлях до Ельдорадо”.

11.00 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
12.00, 00.00 Мольфар.
13.00 Країна У.
14.00, 21.00 Одного разу пiд Полтавою.
15.00, 03.20 Вiталька.
17.00, 02.30 Панянка-селянка.
18.00 Чотири весiлля.
20.00, 23.00 Сiмейка У.
22.00 Казки У Кiно.
01.00 Теорiя зради.
02.00 БарДак.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
06.00, 07.15, 08.15 “Новий день” з А. 

Анатолiчем, Ю. Шпачинською та 
Т. Калатай.

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.45 “Ре-
портер”. Новини.

09.15 “Ми всi...” з К. Ашiон i П. Рольником.
10.15, 11.15 “Ми всi...” з К. Ашион i П. 

Рольником.
12.00 “Полудень” з Ю. Литвиненко.
13.15, 14.15, 15.15 “Деталi” з В. Фроло-

вою i С. Дойком.
16.15 “Кримiнал” з С. Вардою.
17.00 “Ситуацiя” з Т. Березовцем та М. 

Леончук.
18.10 “Ехо України” з М. Ганапольським.
20.00 “Прямий ефiр” зi С. Орловською та 

М. Вереснем.
22.00 “Пiдсумки” з Є. Кисельовим.
23.30 “МЕМ”.

МÅГА
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.
11.00 Україна: забута iсторiя.
11.45 Ролан Биков.
12.50, 19.40 Речовий доказ.
15.00, 23.40 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
16.00, 21.45 Вiдчайдушнi рибалки.
16.50, 22.45 Зброя: сiмейна справа.
17.50 Фантастичнi iсторiї.
18.45 Секретнi територiї.
00.40 Мiстична Україна.
02.20 Брама часу.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “З житiя Остапа Вишнi”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.40 М/ф.
07.50, 00.30 “Позаочi”.
09.30, 01.20 “Академiя смiху”.
10.25 “Моя правда”.
11.20 Х/ф “Танцюрист диско”.
14.00 Т/с “Територiя краси”.
15.50 Х/ф “Ключi вiд неба”.
17.15 Х/ф “Вантаж без маркування”.
19.00, 02.05 Т/с “Комiсар Рекс”.
21.00 Т/с “Розслiдування Мердока”.
23.00 Х/ф “Сiм старих i одна дiвчина”.
03.50 Кiноляпи.
04.25 Саундтреки.
04.55 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00, 01.10 Т/с “Пляжний коп”.
08.40, 18.15 “Спецкор”.
09.25, 18.50 “Джедаi”.
10.05, 19.25 Т/с “Опер за викликом 3”.
14.05 Х/ф “Прибулець”.
16.00 Х/ф “Мистецтво вiйни”.
20.30 Т/с “Ментiвськi вiйни. Харкiв”.
21.35 Т/с “Касл 7”.
23.20 Т/с “Перевiзник”.
02.05 “Облом.UA”.

ÍЛО-ТБ
06.00 “Руйнiвники мiфiв”.
07.00 Мамареготала. Найкраще.
09.05 Т/с “Сишиш-шоу”.
11.10 М/с “Футурама”.
12.00 М/с “Сiмпсони”.
16.30 Т/с “Куратори”.
17.30 Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
18.30 Т/с “Дефективи”.
19.40 Т/с “СуперКопи”.
22.10 Т/с “Унiвер. Нова общага”.
00.15 Мамареготала-шоу.
03.05 Оттак мастак!
03.55 Чистоплюї.
04.55 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
04.00, 09.30, 20.15, 00.45 Велоспорт. “Єв-

рометрополь”.
05.00 Футбол. Чемпiонат MLS. Тур 30. 

“Нью-Йорк Ред Буллз” - “Торонто”.
06.30 Снукер. “Шанхай Мастерс”. Фiнал.
08.30, 10.30, 11.15, 15.45, 21.00, 21.45, 

01.45 Велоспорт (шосе). ЧC. Австрiя.
13.15 Олiмпiйськi iгри. “Зал Слави”. Ат-

ланта-1996.
14.15 Олiмпiйськi iгри. “Олiмпiйська спад-

щина”.
14.45 Олiмпiйськi iгри. “Зал Слави”. Ат-

ланта-1996. Футбол. Фiнал.
18.20, 22.30, 02.30 Снукер. China 

Championship. День 1.
00.30 “Watts”.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Болонья - Рома. Чемпiонат Iталiї.
07.45, 01.35 Журнал Лiги чемпiонiв.
08.15 Шахтар - Чорноморець. Чемпiонат 

України.
10.00 “Великий футбол”.
11.45, 20.35 Топ-матч.
12.00 Вест Хем - Челсi. Чемпiонат Англiї.
13.50 Ворскла - Зоря. Чемпiонат України.
15.40, 22.30 Футбол News.
16.00 Чемпiонат Англiї. Огляд туру.
16.55 Арсенал - Евертон. Чемпiонат Англiї.
18.45 Фрозiноне - Ювентус. Чемпiонат 

Iталiї.
20.40 Львiв - Карпати. Чемпiонат України.
22.50 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
23.45 Брайтон - Тоттенхем. Чемпiонат 

Англiї.
02.05 Сампдорiя - Iнтер. Чемпiонат Iталiї.
03.55 Арсенал-Київ - Олiмпiк. Чемпiонат 

України.

UA:Перший
н”.
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 ран-

ку, Країно!
09.30, 11.50, 15.10, 16.40, 01.00, 04.00 

Погода.
09.40 Т/с “Елiза”.
11.20 Телепродаж.
12.00 Д/с “Смаки культур”, 7 с.
13.10, 14.30 РадiоДень.
13.35 Енеїда.
14.05 Д/с “Гордiсть свiту”.
15.20 Т/с “Галерея Вельвет”.
16.55 Д/с “Дивовижнi мiста свiту”.
18.00, 00.10 Iнформацiйна година.
19.00 Перший на селi.
19.25 Д/с “Свiт дикої природи”.
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 “Спiльноти тварин”.

Êаíаë “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”.
13.05, 14.25 “Мiняю жiнку”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами”.
17.10 Т/с “Величне столiття. Нова Во-

лодарка”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.20 “Чистоnews”.
20.30 Х/ф “Школа. Недитячi iгри”, 22 с.
21.30 “Модель XL 2”.
23.30, 00.50 Х/ф “Пришестя диявола”.
01.40 “Клiнiка”.

Iíòер
04.45 “Top Shop”.
05.15, 01.45 “Подробицi” - “Час”.
06.05 М/ф.
06.15, 00.00 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.10, 12.25, 20.40 Т/с “Заборонене ко-

хання”.
12.30 Х/ф “Так не буває”.
14.50, 15.45, 16.45 “Речдок”.
18.00, 19.00, 03.55 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
02.35 “Щоденник вагiтної”.

ICTV
04.10 Факти.
04.30 Т/с “Вiддiл 44”.
05.35, 20.20 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.10 Прорвемось!
11.20, 13.20 Х/ф “Десять з половиною 

балiв”, 1 с.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.35, 21.30 Т/с “Папаньки”.
14.35, 16.20 Дизель-шоу.
17.45 Т/с “Марк+Наталка”.
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
22.50 “На трьох”.
23.50 Х/ф “Мисливцi на вiдьом”.
01.35 Т/с “У полi зору”.
02.30 Стоп-5.

ÑТБ
04.25, 15.30 Все буде добре!
06.20, 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 “Коли ми вдома”.
23.25 Один за всiх.

Íоâий êаíаë
03.00, 01.15 Зона ночi.
04.00 Абзац.
05.50, 07.30 Kids` Time.
05.55 М/с “Том i Джерi шоу”.
07.35, 18.00 Шоу Оля.
08.30 Т/с “Друзi”.
09.30 Т/с “Любов напрокат”.
12.20 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”.
16.00, 19.00 Хто проти блондинок? (12+).
21.00 Х/ф “Рятувальники Малiбу”.
23.15 Гастарбайтери.

5 êаíаë
06.00, 09.45, 21.40 Час-Time.
06.30 Огляд преси.
06.50, 08.00, 17.00 Час новин. Київ.
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 Час новин.

07.15, 08.10, 21.25, 00.15 Актуально: 
Економiка. Полiтика. Соцiум.

07.20, 12.25, 15.25, 18.15, 23.55 Погода 
в Українi.

07.30 Код успiху.
07.50 Будiвельний стандарт.
07.55, 08.55, 09.40, 10.55, 13.55, 14.55, 

16.55, 17.55, 22.55, 00.30, 01.10 По-
года на курортах.

08.25 Агрокраїна.
09.25, 17.45 Час громади.
10.10, 11.10, 12.30 Трансляцiї суспiльно-

полiтичних подiй.
13.05 БлогПост.
14.10, 15.30, 16.10 Iнформацiйний день.
17.10, 18.20, 19.25 Iнформацiйний вечiр.
19.50 Дзеркало iсторiї.
22.00 Полiграф.
23.10 “За Чай.com”.
00.40, 05.40 Хронiка дня.
01.15, 04.35, 05.15 Машина часу.
02.10 Новi Герої Донбасу.
03.15 Кiно з Я. Соколовою.
04.10 Феєрiя мандрiв.

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях. Новий сезон.
10.30 Реальна мiстика. Новий сезон.
12.30, 04.30 Агенти справедливостi 5.
14.30, 15.30 Т/с “Жiночий лiкар 3”.
19.45 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “У минулого в боргу”, 11 i 12 с.
23.30, 02.00 Т/с “CSI: Маямi”.
01.30 Телемагазин.
02.50 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.40 “TiBi Абетка”.
07.50 “Чи знаєте ви, що...”
08.15 Т/с “Дикий янгол”.
09.10, 00.00 “Орел i решка. Шопiнг”.
12.00, 21.00 “Орел i решка. Перезаван-

таження”.
13.00, 20.00 “Орел i решка. Рай та пекло”.
14.00 “Орел i решка. Незвiдана Європа”.
01.50 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.20 Х/ф “Грiшник”.
05.25 “Top Shop”.
07.00 Х/ф “Миленький ти мiй...”
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Постарайся залишитися жи-

вим”.
10.30, 19.30 Т/с “Коломбо”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.40 “Свiдок”.
12.50, 03.20 “Речовий доказ”.
15.55, 16.50, 21.10 “Легенди карного роз-

шуку”.
23.45 Т/с “Комiсар Хельдт”.
01.35 “Таємницi кримiнального свiту”.
03.10 “Випадковий свiдок”.
04.00 “Правда життя. Професiї”.

ТÅТ
06.00 Байдикiвка.
06.30 ТЕТ Мультиранок.
09.15 Х/ф “Пригоди Гекльберрi Фiнна”.
11.00 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.

12.00, 00.00 Мольфар.
13.00 Країна У.
14.00, 21.00 Одного разу пiд Полтавою.
15.00, 03.20 Вiталька.
17.00, 02.30 Панянка-селянка.
18.00 Чотири весiлля.
20.00, 23.00 Сiмейка У.
22.00 Казки У Кiно.
01.00 Теорiя зради.
02.00 БарДак.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
06.00, 07.15, 08.15 “Новий день” з А. 

Анатолiчем, Ю. Шпачинською та 
Т. Калатай.

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.45 “Ре-
портер”. Новини.

09.15 “Ми всi...” з К. Ашiон i П. Рольником.
10.15, 11.15 “Ми всi...” з К. Ашион i П. 

Рольником.
12.00 “Полудень” з Ю. Литвиненко.
13.15, 14.15, 15.15 “Деталi” з В. Фроло-

вою i С. Дойком.
16.15 “Кримiнал” з С. Вардою.
17.00 “Ситуацiя” з Т. Березовцем та М. 

Леончук.
18.10 “Ехо України” з М. Ганапольським.
20.00 “Прямий ефiр” зi С. Орловською та 

М. Вереснем.
22.00 “Пiдсумки” з Є. Кисельовим.
23.30 “МЕМ”.

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
07.00, 13.55 Правда життя.
08.00 Неймовiрний риф.
09.00, 20.50 Шалена подорож.
09.55 Там, де нас нема.
11.00 Україна: забута iсторiя.
11.45 Два Миронових.
12.50, 19.40 Речовий доказ.
15.00, 23.40 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
16.00, 21.45 Вiдчайдушнi рибалки.
16.50, 22.45 Зброя: сiмейна справа.
17.50 Секретнi територiї.
00.40 Пiдроблена iсторiя.

Enter-фіëьм
05.30 Х/ф “Iван Франко”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.40 М/ф.
07.50, 00.20 “Позаочi”.
09.30 “Моя правда”.
10.20 Х/ф “Сангам”.
13.45 Т/с “Територiя краси”.
15.35 Х/ф “В зонi особливої уваги”.
17.25 Х/ф “Хiд у вiдповiдь”.
19.00, 01.55 Т/с “Комiсар Рекс”.
21.00 Т/с “Розслiдування Мердока”.
23.00 Х/ф “Сiм няньок”.
01.10 “Академiя смiху”.
03.35 Кiноляпи.
04.20 Саундтреки.
05.05 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00, 08.55, 01.00 Т/с “Пляжний коп”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “Джедаi”.
10.55, 17.15 “Загублений свiт”.
11.55 “Нове Шалене вiдео по-українськи”.
12.15 Т/с “Перевiзник”.
15.15 Х/ф “Небезпечний Бангкок”.
19.25, 20.30 Т/с “Ментiвськi вiйни. Харкiв”.
21.35, 23.20 Т/с “Касл 7”.
01.55 “Облом.UA”.

ÍЛО-ТБ
06.00 “Руйнiвники мiфiв”.
07.00 Мамареготала. Найкраще.
09.10 Т/с “Сишиш-шоу”.
11.10 М/с “Футурама”.
12.05 М/с “Сiмпсони”.
16.30 Т/с “Куратори”.
17.30 Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
18.30 Т/с “Дефективи”.
19.40 Т/с “СуперКопи”.
22.00 Т/с “Унiвер. Нова общага”.
00.00 Мамареготала-шоу.
02.50 Оттак мастак!
03.40 Чистоплюї.
04.35 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
04.00, 14.00 Футбол. Чемпiонат MLS. Тур 

30. “Нью-Йорк Ред Буллз” - “То-
ронто”.

05.00, 08.45, 09.30, 11.00, 15.30, 21.00, 
21.45, 01.00, 01.45 Велоспорт 
(шосе). ЧC. Австрiя.

06.30 Снукер. China Championship. День 1.
15.00, 20.15, 00.35 Футбол. Чемпiонат 

MLS. Огляд.
18.20, 22.30, 02.30 Снукер. China 

Championship. День 2.
20.45 “Watts”.
23.30 Ралi. ERC. “All Access”.
23.55 Ралi. Iталiя.
00.00 Ралi. Перу.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 16.00 “Європейський weekend”.
06.50 Торiно - Наполi. Чемпiонат Iталiї.
08.15 Фулхем - Уотфорд. Чемпiонат Англiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Ворскла - Зоря. Чемпiонат України.
12.10 “Великий футбол”.
13.55 Фрозiноне - Ювентус. Чемпiонат 

Iталiї.
16.45 Вест Хем - Челсi. Чемпiонат Англiї.
18.30 Шахтар - Чорноморець. Чемпiонат 

України.
20.15 Чемпiонат Iталiї. Передмова до туру.
20.45 Мiлан - Аталанта. Чемпiонат Iталiї.
22.50 Чемпiонат Англiї. Огляд туру.
23.45 Арсенал - Евертон. Чемпiонат Англiї.
01.35, 03.40 Топ-матч.
01.50 Львiв - Карпати. Чемпiонат України.
03.55 Болонья - Рома. Чемпiонат Iталiї.

Поíедіëоê

Віâòороê

24 вересня

25 вересня

nday.te.ua
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UA:Перший
06.00 М/с “Го
Середа, 26 вересня
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 ран-

ку, Країно!
09.30, 11.50, 15.10, 16.40, 01.00, 04.00 

Погода.
09.40 Т/с “Елiза”.
11.20 Телепродаж.
12.00 Д/с “Смаки культур”.
13.10 РадiоДень.
13.35 Енеїда.
14.05 Д/с “Гордiсть свiту”.
14.30 52 вiкенди.
15.20 Т/с “Галерея Вельвет”.
16.55 Д/с “Дивовижнi мiста свiту”.
18.00, 00.10 Iнформацiйна година.
19.00 Плiч-о-плiч.
19.25 Д/с “Свiт дикої природи”.
20.30, 23.40, 02.30 Складна розмова.
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 “Спiльноти тварин”.

Êаíаë “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”.
13.00, 14.20 “Мiняю жiнку”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами”.
17.10 Т/с “Величне столiття. Нова Во-

лодарка”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.20 “Чистоnews”.
20.30 Х/ф “Школа. Недитячi iгри”.
21.30 “Король десертiв”.
23.30, 00.50 Х/ф “Пiрамiда”.
01.40 “Клiнiка”.

Iíòер
04.45 “Top Shop”.
05.15, 01.45 “Подробицi” - “Час”.
06.05 М/ф.
06.15, 00.00 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.00, 12.25, 20.40 Т/с “Заборонене ко-

хання”.
12.30 Х/ф “Погана сусiдка”.

14.50, 15.45, 16.45 “Речдок”.
18.00, 19.00, 03.55 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
02.35 “Щоденник вагiтної”.

ICTV
03.45 Скарб нацiї.
03.50 Еврика!
04.05 Служба розшуку дiтей.
04.10 Студiя Вашингтон.
04.15 Факти.
04.35 Т/с “Вiддiл 44”.
05.35, 10.10 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
11.20, 13.20 Х/ф “Десять з половиною 

балiв”, 2 с.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.35, 21.30 Т/с “Папаньки”.
14.45, 16.20 Дизель-шоу.
17.45 Т/с “Марк+Наталка”.
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.20 Секретний фронт.
22.45 “На трьох”.
23.50 Х/ф “Втiкач”.
02.30 Т/с “У полi зору”.

ÑТБ
04.45, 15.30 Все буде добре!
06.45, 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 “Коли ми вдома”.
23.35 Слiдство ведуть екстрасенси.

Íоâий êаíаë
03.00, 02.55 Зона ночi.
03.55 Абзац.
05.40, 07.20 Kids` Time.
05.45 М/с “Том i Джерi шоу”.
07.25, 18.00 Шоу Оля.
08.20 Т/с “Друзi”.
09.20 Т/с “Любов напрокат”.
12.20 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”.
16.00, 19.00 Любов на виживання.
21.00 Х/ф “Васабi”.
22.50 Гастарбайтери.
00.50 Х/ф “Плетена людина”.
02.50 Служба розшуку дiтей.

5 êаíаë
06.00, 09.45, 21.40 Час-Time.
06.30, 08.35 Огляд преси.
06.45, 08.00, 17.00 Час новин. Київ.
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 Час новин.

07.10, 08.10, 21.25, 00.10 Актуально: 
Економiка. Полiтика. Соцiум.

07.15, 12.25, 15.25, 18.15, 23.55 Погода 
в Українi.

07.25 Драйв.
07.30 Медекспертиза.
07.55, 08.55, 09.40, 10.55, 13.55, 14.55, 

16.55, 17.55, 22.55, 00.30, 01.10 По-
года на курортах.

08.15 Топ дня.
09.25, 17.45 Час громади.
10.10, 11.10, 12.30 Трансляцiї суспiльно-

полiтичних подiй.
13.05 Полiграф.
14.10, 15.30, 16.10 Iнформацiйний день.
17.10, 18.20, 19.25 Iнформацiйний вечiр.
19.50 Дзеркало iсторiї.
22.00 БлогПост.
23.10 “За Чай.com”.
00.40, 05.40 Хронiка дня.
01.15, 04.35, 05.15 Машина часу.
02.10 Новi Герої Донбасу.
03.15 Кiно з Я. Соколовою.
04.10 Феєрiя мандрiв.

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях. Новий сезон.
10.30 Реальна мiстика. Новий сезон.
12.30, 04.30 Агенти справедливостi 5.
14.30, 15.30 Т/с “Жiночий лiкар 3”.
19.45 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “У минулого в боргу”, 13 i 14 с.
23.30, 02.00 Т/с “CSI: Маямi”.
01.30 Телемагазин.
02.50 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.40 “TiBi Абетка”.
07.50 “Чи знаєте ви, що...”
08.15 Т/с “Дикий янгол”.
09.10, 00.00 “Орел i решка. Шопiнг”.
12.00, 21.00 “Орел i решка. Перезаван-

таження”.
13.00, 20.00 “Орел i решка. Рай та пекло”.
14.00 “Орел i решка. Незвiдана Європа”.
01.50 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.55 Х/ф “Пострiл у трунi”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “П`ять хвилин страху”.
10.55, 19.30 Т/с “Коломбо”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.55 “Свiдок”.
12.50, 03.25 “Речовий доказ”.
15.50, 16.50, 21.10 “Легенди карного роз-

шуку”.
23.45 Т/с “Кримiналiст”.
01.50 “Таємницi кримiнального свiту”.
03.55 “Правда життя. Професiї”.
05.25 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 Байдикiвка.
06.30 ТЕТ Мультиранок.
09.45 Х/ф “Король Дроздобород”.
11.00 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.

12.00, 00.00 Мольфар.
13.00 Країна У.
14.00, 21.00 Одного разу пiд Полтавою.
15.00, 03.20 Вiталька.
17.00, 02.30 Панянка-селянка.
18.00 Чотири весiлля.
20.00, 23.00 Сiмейка У.
22.00 Казки У Кiно.
01.00 Теорiя зради.
02.00 БарДак.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
06.00, 07.15, 08.15 “Новий день” з А. 

Анатолiчем, Ю. Шпачинською та 
Т. Калатай.

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.45 “Ре-
портер”. Новини.

09.15 “Ми всi...” з К. Ашiон i П. Рольником.
10.15, 11.15 “Ми всi...” з К. Ашион i П. 

Рольником.
12.00 “Полудень” з Ю. Литвиненко.
13.15, 14.15, 15.15 “Деталi” з В. Фроло-

вою i С. Дойком.
16.15 “Кримiнал” з С. Вардою.
17.00 “Ситуацiя” з Т. Березовцем та М. 

Леончук.
18.10 “Ехо України” з М. Ганапольським.
20.00 “Прямий ефiр” зi С. Орловською та 

М. Вереснем.
22.00 “Пiдсумки” з Є. Кисельовим.
23.30 “МЕМ”.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
07.00, 13.55 Правда життя.
08.00 Природа сьогодення.
09.00, 20.50 Шалена подорож.
09.55 Там, де нас нема.
11.00 Україна: забута iсторiя.
11.45 Академiк Корольов.
12.50, 19.40 Речовий доказ.
15.00, 23.40 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
16.00, 21.45 Рiчковi монстри.
16.50, 22.45 Зброя: сiмейна справа.
17.50 Секретнi територiї.
00.40 Мiстична Україна.
02.10 Таємницi кримiнального свiту.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “Iду до тебе”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.40 М/ф.
07.50, 10.00 “Моя правда”.
09.30, 01.40 “Академiя смiху”.
10.50 Х/ф “Сьома пелюстка”.
12.35 Т/с “Територiя краси”.
14.25 Х/ф “Капiтан Пiлiгрима”.
16.10 Т/с “Два капiтани”.
19.00, 02.20 Т/с “Комiсар Рекс”.
21.00 Т/с “Розслiдування Мердока”.
23.00 Х/ф “Невiдправлений лист”.
00.50 “Позаочi”.
04.00 Кiноляпи.
04.30 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00, 08.55, 01.00 Т/с “Пляжний коп”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “Джедаi”.
10.55, 17.15 “Загублений свiт”.
12.00 “Помста природи”.
12.15 Т/с “Перевiзник”.
15.15 Х/ф “I гримнув грiм”.
19.25, 20.30 Т/с “Ментiвськi вiйни. Харкiв”.
21.35, 23.20 Т/с “Касл 7”.
01.55 “Облом.UA”.

ÍЛО-ТБ
06.00 “Руйнiвники мiфiв”.
07.00 Мамареготала. Найкраще.
09.00 Т/с “Сишиш-шоу”.
11.10 М/с “Футурама”.
12.00 М/с “Сiмпсони”.
16.30 Т/с “Куратори”.
17.30 Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
18.30 Т/с “Дефективи”.
19.40 Т/с “СуперКопи”.
22.10 Т/с “Унiвер. Нова общага”.
00.15 Мамареготала-шоу.
03.05 Оттак мастак!

ªâроñïорò
04.00, 00.30 Ралi. ERC. “All Access”.
04.30 Футбол. Чемпiонат MLS. Огляд.
05.00, 15.00, 21.30, 01.00 Велоспорт 

(шосе). ЧC. Австрiя.
06.30 Снукер. China Championship. День 2.
09.30, 18.30, 22.30, 02.30 Снукер. China 

Championship. День 3.
12.30 Олiмпiйськi iгри. “Зал Слави”. Ат-

ланта-1996.
13.30 Олiмпiйськi iгри. “Олiмпiйська спад-

щина”.
14.00 Олiмпiйськi iгри. “Найбiльшi вело-

гонщики”.
20.30 Тенiс. Кубок Лейвера.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 01.45, 03.45 Топ-матч.
06.10 Вест Хем - Челсi. Чемпiонат Англiї.
08.10 Фрозiноне - Ювентус. Чемпiонат 

Iталiї.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.20 Марiуполь - Александрiя. Чемпiонат 

України.
12.10 Iнтер - Фiорентiна. Чемпiонат Iталiї.
13.55 Шахтар - Чорноморець. Чемпiонат 

України.
16.00, 21.25 “Ситкорiзи”.
16.30, 20.55 “Тур Online”.
16.55 Live. Марiуполь - Динамо. Чемпiонат 

України.
18.55 Live. Чорноморець - Александрiя. 

1/16 фiналу. Кубок України.
21.55 Live. Ювентус - Болонья. Чемпiонат 

Iталiї.
23.55 Фулхем - Уотфорд. Чемпiонат Англiї.
01.55 Арсенал-Київ - Олiмпiк. Чемпiонат 

України.
03.55 Удiнезе - Лацiо. Чемпiонат Iталiї.

UA:Перший
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 ран-

ку, Країно!
09.30, 11.50, 15.10, 16.40, 01.00, 04.00 

Погода.
09.40 Т/с “Елiза”.
11.20 Телепродаж.
12.00 Д/с “Смаки культур”.
13.10, 14.30 РадiоДень.
13.35 Енеїда.
14.05 Д/с “Гордiсть свiту”.
15.20 Т/с “Галерея Вельвет”.
16.55 Д/с “Дивовижнi мiста свiту”.
18.00, 00.10 Iнформацiйна година.
19.00 #ВУкраїнi.
19.25 Д/с “Свiт дикої природи”.
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.
05.35 Д/с “Спiльноти тварин”.

Êаíаë “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, 14.30 “Мiняю жiнку”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами”.
17.10 Т/с “Величне столiття. Нова Во-

лодарка”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.20 “Чистоnews”.
20.30 Х/ф “Школа. Недитячi iгри”.
21.30 “Грошi”.
22.30 “Право на владу”.
01.00 Х/ф “Холодне лiто 53-го...”
04.50 “Клiнiка”.

Iíòер
04.45 “Top Shop”.
05.15 “Подробицi” - “Час”.
06.05 М/ф.
06.15, 00.00 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.10 “Ранок з Iнтером”.
10.00, 12.25, 20.40 Т/с “Заборонене ко-

хання”.
12.30 Х/ф “Танго кохання”.
14.50, 15.45, 16.45 “Речдок”.

18.00, 19.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
00.50 Х/ф “Французький транзит”.
03.15 “Щоденник вагiтної”.

ICTV
03.50 Скарб нацiї.
04.00 Еврика!
04.15 Студiя Вашингтон.
04.20 Факти.
04.40 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.
11.20, 13.20 Х/ф “Втiкач”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.35, 21.30 Т/с “Папаньки”.
15.40, 16.20 Дизель-шоу.
17.45 Т/с “Марк+Наталка”.
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.20 Iнсайдер.
22.45 “На трьох”.
23.50 Х/ф “Служителi закону”.
02.20 Т/с “У полi зору”.

ÑТБ
03.35, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
04.20, 15.30 Все буде добре!
06.10 МастерШеф.
11.10 Т/с “Анатомiя Грей”.
13.05 Битва екстрасенсiв.
18.00 Т/с “Коли ми вдома”.
20.00, 22.45 Зваженi та щасливi.

Íоâий êаíаë
03.00, 01.10 Зона ночi.
04.20 Абзац.
06.10, 07.30 Kids` Time.
06.15 М/с “Том i Джерi шоу”.
07.35, 18.00 Шоу Оля.
08.30 Т/с “Друзi”.
09.20 Т/с “Любов напрокат”.
12.20 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”.
16.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф “Великий Стен”.
23.10 Гастарбайтери.
01.05 Служба розшуку дiтей.

5 êаíаë
06.00, 09.45, 21.40 Час-Time.
06.30, 08.35 Огляд преси.
06.45, 08.00, 17.00 Час новин. Київ.
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 Час новин.

07.10, 08.10, 21.25, 00.15 Актуально: 
Економiка. Полiтика. Соцiум.

07.15, 12.25, 15.25, 18.15, 23.55 Погода 
в Українi.

07.35 Компанiя Героїв.
07.55, 08.55, 09.40, 10.55, 13.55, 14.55, 

16.55, 17.55, 22.55, 00.30, 01.10 По-
года на курортах.

08.15 Топ дня.
09.25, 16.45 Час громади.
10.10, 11.10, 12.30 Трансляцiї суспiльно-

полiтичних подiй.
13.05 БлогПост.
14.10, 15.30, 16.10 Iнформацiйний день.
17.10 Кендзьор.
18.20, 19.25 Iнформацiйний вечiр.
19.50 Дзеркало iсторiї.
22.00 Iсторична година.
23.10 “За Чай.com”.
00.40, 05.40 Хронiка дня.
01.15, 04.35, 05.15 Машина часу.
02.10 Новi Герої Донбасу.
03.15 Кiно з Я. Соколовою.
04.10 Феєрiя мандрiв.

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях. Новий сезон.
10.30 Реальна мiстика. Новий сезон.
12.30, 04.30 Агенти справедливостi 5.
14.30, 15.30 Т/с “Жiночий лiкар 3”.
19.45 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “У минулого в боргу”.
23.20 Контролер.
00.00 Т/с “CSI: Маямi”.
01.45 Телемагазин.
02.15 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.40 “TiBi Абетка”.
07.50 “Чи знаєте ви, що...”
08.15 Т/с “Дикий янгол”.
09.10, 00.00 “Орел i решка. Шопiнг”.
12.00, 21.00 “Орел i решка. Перезаван-

таження”.
13.00, 20.00 “Орел i решка. Рай та пекло”.
14.00 “Орел i решка. Незвiдана Європа”.
01.50 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.55 Х/ф “Людина в прохiдному дворi”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Все можливо”.
10.50, 19.30 Т/с “Коломбо”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 03.05 “Свiдок”.
12.50, 03.35 “Речовий доказ”.
15.55, 16.50, 21.05 “Легенди карного роз-

шуку”.
23.45 Т/с “Кримiналiст”.
01.55 “Таємницi кримiнального свiту”.
04.05 “Правда життя. Професiї”.
05.25 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 Байдикiвка.
06.30 ТЕТ Мультиранок.
09.45 Х/ф “Хоробрий кравчик”.

11.00 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
12.00, 00.00 Мольфар.
13.00 Країна У.
14.00, 21.00 Одного разу пiд Полтавою.
15.00, 03.20 Вiталька.
17.00, 02.30 Панянка-селянка.
18.00 Чотири весiлля.
20.00, 23.00 Сiмейка У.
22.00 Казки У Кiно.
01.00 Теорiя зради.
02.00 БарДак.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
06.00, 07.15, 08.15 “Новий день” з А. 

Анатолiчем, Ю. Шпачинською та 
Т. Калатай.

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.45 “Ре-
портер”. Новини.

09.15 “Ми всi...” з К. Ашiон i П. Рольником.
10.15, 11.15 “Ми всi...” з К. Ашион i П. 

Рольником.
12.00 “Полудень” з Ю. Литвиненко.
13.15, 14.15, 15.15 “Деталi” з В. Фроло-

вою i С. Дойком.
16.15 “Кримiнал” з С. Вардою.
17.00 “Ситуацiя” з Т. Березовцем та М. 

Леончук.
18.10 “Ехо України” з М. Ганапольським.
20.00 “Прямий ефiр” зi С. Орловською та 

М. Вереснем.
22.00 “Пiдсумки” з Є. Кисельовим.
23.30 “МЕМ”.

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
07.00, 13.55 Правда життя.
08.00 Природа сьогодення.
09.00, 20.50 Шалена подорож.
09.55 Там, де нас нема.
11.00 Україна: забута iсторiя.
11.45 Юрiй Нiкулiн.
12.50, 19.40 Речовий доказ.
15.00, 23.40 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
16.00, 21.45 Рiчковi монстри.
16.50, 22.45 Зброя: сiмейна справа.
17.50 Секретнi територiї.
00.35 Мiстична Україна.
02.25 Бандитська Одеса.

Enter-фіëьм
05.30 Х/ф “Циганка Аза”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.40 М/ф.
07.50, 10.20 “Моя правда”.
09.30, 00.40 “Позаочi”.
11.10 Х/ф “Вiдданий друг”.
12.50 Т/с “Територiя краси”.
14.30 Х/ф “Сiм няньок”.
16.00 Т/с “Два капiтани”.
19.00, 02.10 Т/с “Комiсар Рекс”.
21.00 Т/с “Розслiдування Мердока”.
23.00 Х/ф “Росiйське поле”.
01.30 “Академiя смiху”.
03.50 Кiноляпи.
04.30 Саундтреки.
05.05 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 Т/с “Пляжний коп”.
08.55, 01.00 Т/с “Пляжний коп 2”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “Джедаi”.
10.55, 17.15 “Загублений свiт”.
12.00 Вiдеобiмба.
12.15 Т/с “Перевiзник”.
19.25, 20.30 Т/с “Ментiвськi вiйни. Харкiв”.
21.35, 23.20 Т/с “Касл 7”.
01.55 “Облом.UA”.

ÍЛО-ТБ
06.00 “Руйнiвники мiфiв”.
07.00 Мамареготала. Найкраще.
09.05 Т/с “Сишиш-шоу”.
11.10 М/с “Футурама”.
12.00 М/с “Сiмпсони”.
16.30 Т/с “Куратори”.
17.30 Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
18.30 Т/с “Дефективи”.
19.40 Т/с “СуперКопи”.
22.10 Т/с “Унiвер. Нова общага”.
00.10 Мамареготала-шоу.
03.05 Оттак мастак!
03.50 Чистоплюї.
04.45 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
04.00, 09.00, 13.30 Футбол. Чемпiонат 

MLS. Огляд.
04.30, 09.30, 14.00 Ралi. ERC. “All Access”.
05.00, 10.00, 14.30, 15.15, 16.00, 21.05, 

21.45, 01.00, 01.45 Велоспорт 
(шосе). ЧC. Австрiя.

06.30 Снукер. China Championship. День 3.
12.30, 23.30 Тенiс. Кубок Лейвера.
19.30, 22.30, 02.30 Снукер. China 

Championship. День 4.
00.35 Автоперегони. WTCR. Словаччи-

на. Огляд.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Ворскла - Зоря. Чемпiонат України.
07.45, 19.30 “Ситкорiзи”.
08.15 Iнтер - Фiорентiна. Чемпiонат Iталiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20, 22.50 Марiуполь - Динамо. Чемпiонат 

України.
12.05 Ювентус - Болонья. Чемпiонат Iталiї.
13.50 Вест Хем - Челсi. Чемпiонат Англiї.
16.00 Чорноморець - Александрiя. 1/16 

фiналу. Кубок України.
17.45 Наполi - Парма. Чемпiонат Iталiї.
19.55 Live. СПАВ - Сассуоло. Чемпiонат 

Iталiї.
21.55 Топ-матч.
22.00 Журнал Лiги чемпiонiв.
00.35 Удiнезе - Лацiо. Чемпiонат Iталiї.
02.20 Брайтон - Тоттенхем. Чемпiонат 

Англiї.
04.05 Емполi - Мiлан. Чемпiонат Iталiї.

Ñереда

Чеòâер

26 вересня

27 вересня
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UA:Перший
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 ран-

ку, Країно!
09.30, 11.50, 15.10, 16.40, 01.00, 04.00 

Погода.
09.40 Т/с “Елiза”.
11.20 Телепродаж.
12.00 Д/с “Смаки культур”.
12.25 Д/с “Смачнi iсторiї”.
13.10, 14.30 РадiоДень.
13.35 Енеїда.
14.05 Д/с “Гордiсть свiту”.
15.20 Т/с “Галерея Вельвет”.
16.55 Д/с “Дивовижнi мiста свiту”.
18.00, 00.10 Iнформацiйна година.
18.50 VoxCheck.
19.00 Чудова гра.
19.25 Д/с “Свiт дикої природи”.
20.30 Перша шпальта.
21.25, 03.20 Новини. Спорт.
21.45 Д/ф “Iспит на людянiсть”.
22.45 Д/с “1000 днiв для планети”.
23.40 Схеми. Корупцiя в деталях.
01.10 52 вiкенди.
01.30 Роздягалка.
01.55 Д/с “Орегонський путiвник”.
03.40 Тема дня.
04.05 Як дивитися кiно.
04.35 Фольк-music.
05.35 Д/с “Спiльноти тварин”.

Êаíаë “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”.
13.00, 14.20 “Мiняю жiнку”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами”.
17.10 Т/с “Величне столiття. Нова Во-

лодарка”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.15 “Лiга смiху”.
22.20 “Iгри приколiв”.
23.20 “Вечiрнiй Київ”.
04.30 М/ф.
04.55 “Життя без обману”.

Iíòер
04.45 “Top Shop”.
05.15 “Подробицi” - “Час”.
06.05 М/ф.
06.15, 22.00 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.10 “Ранок з Iнтером”.
10.15, 12.25 Т/с “Заборонене кохання”.
13.00 Х/ф “Торкнутись до неба”.
14.50, 15.45, 16.45, 01.50 “Речдок”.

18.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi тижня”.
23.50 Х/ф “Аве Марiя”.
04.20 “Код доступу. Сюжети”.

ICTV
03.40 Скарб нацiї.
03.50 Еврика!
03.55 Служба розшуку дiтей.
04.00 Студiя Вашингтон.
04.05, 03.20 Факти.
04.35 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 Iнсайдер.
11.20, 13.20 Х/ф “Служителi закону”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.45 Т/с “Папаньки”.
15.35, 16.20, 21.30 Дизель-шоу.
17.45, 00.05 Т/с “Марк+Наталка”.
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.20 Антизомбi.

ÑТБ
05.50, 18.00 Т/с “Коли ми вдома”.
07.45 Х/ф “Висота”.
09.40 Х/ф “Знак долi”.
11.50 Т/с “Розлучниця”.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
20.00 Цiєї митi рiк потому.
22.45 Ультиматум.

Íоâий êаíаë
03.00, 02.45 Зона ночi.
03.40 Абзац.
05.40, 07.50 Kids` Time.
05.45 М/с “Том i Джерi шоу”.
07.55, 18.00 Шоу Оля.
08.50, 21.40 Київ вдень i вночi.
11.40 Любов на виживання.
15.20, 19.00 Топ-модель.
00.30 Х/ф “Рятувальники Малiбу”.
02.40 Служба розшуку дiтей.

5 êаíаë
06.00, 09.45, 21.40 Час-Time.
06.30, 08.35 Огляд преси.
06.45, 08.00, 17.00 Час новин. Київ.
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 Час новин.

07.10, 08.10, 21.25, 00.15 Актуально: 
Економiка. Полiтика. Соцiум.

07.15, 12.25, 15.25, 18.15, 23.55 Погода 
в Українi.

07.25, 08.15 Топ дня.
07.45 Драйв.
07.55, 08.55, 09.40, 10.55, 13.55, 14.55, 

16.55, 17.55, 22.55, 00.30, 01.10 По-

года на курортах.
09.25, 17.45 Час громади.
10.10, 11.10, 12.30 Трансляцiї суспiльно-

полiтичних подiй.
13.05 Iсторична година.
14.10, 15.30, 16.10 Iнформацiйний день.
17.10, 18.20, 19.25 Iнформацiйний вечiр.
19.50 Дзеркало iсторiї.
22.00 БлогПост.
23.10 “За Чай.com”.
00.40, 05.40 Хронiка дня.
01.15, 04.35, 05.15 Машина часу.
02.10 Новi Герої Донбасу.
03.15 Кiно з Я. Соколовою.
04.10 Феєрiя мандрiв.

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 23.00, 

02.30 Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях. Новий сезон.
11.00, 03.30 Реальна мiстика.
12.00 Х/ф “Служниця трьох панiв”.
14.00 Т/с “Вiр менi”, 1 i 2 с.
15.30 Т/с “Вiр менi”.
19.45 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Пташка спiвоча”, 1 i 2 с.
23.20 По слiдах.
00.00 Т/с “Пташка спiвоча”.
02.00 Телемагазин.
05.30 Зоряний шлях.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.40 “TiBi Абетка”.
07.50 “Чи знаєте ви, що...”
08.15 Т/с “Дикий янгол”.
09.10, 00.15 “Орел i решка. Шопiнг”.
12.00, 21.00 “Орел i решка. Перезаван-

таження”.
13.00, 20.00 “Орел i решка. Рай та пекло”.
14.00 “Орел i решка. Незвiдана Європа”.
01.10 “Вечiрнiй квартал”.
02.50 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.55 Х/ф “Людина в прохiдному дворi”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Дурнi  помирають по 

п`ятницях”.
11.00, 19.30 Т/с “Коломбо”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.50 “Свiдок”.
12.50 “Речовий доказ”.
15.55, 16.55, 21.15 “Легенди карного роз-

шуку”.
23.45 Т/с “Кримiналiст”.
01.45 “Таємницi кримiнального свiту”.
03.20 “Випадковий свiдок”.
03.25 “Правда життя. Професiї”.
04.50 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 Байдикiвка.
06.30 ТЕТ Мультиранок.
09.30 Х/ф “Каштанчик: герой Централь-

ного парку”.

11.00 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
12.00, 00.30 Мольфар.
13.00 Країна У.
14.00 Одного разу пiд Полтавою.
15.00, 03.20 Вiталька.
16.00 Х/ф “Сам вдома 3”.
18.00 Чотири весiлля.
20.00 Сiмейка У.
21.00 Х/ф “Сам вдома 4”.
22.45 Х/ф “Бiблiотекар. Прокляття Юди-

ного потиру”.
01.30 17+.
02.30 Панянка-селянка.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
06.00, 07.15, 08.15 “Новий день” з А. 

Анатолiчем, Ю. Шпачинською та 
Т. Калатай.

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00 “Репортер”. Но-
вини.

09.15 “Ми всi...” з К. Ашiон i П. Рольником.
10.15, 11.15 “Ми всi...” з К. Ашион i П. 

Рольником.
12.00 “Полудень” з Ю. Литвиненко.
13.15, 14.15, 15.15 “Деталi” з В. Фроло-

вою i С. Дойком.
16.15 “Кримiнал” з С. Вардою.
17.00 “Ситуацiя” з Т. Березовцем та М. 

Леончук.
18.00 “Пiдсумки” зi С. Орловською та М. 

Вереснем.
19.00 “Ехо України” з М. Ганапольським.
22.00 “Поярков. NEWS”.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
07.00, 13.55 Правда життя.
08.00 Природа сьогодення.
09.00, 20.50 Шалена подорож.
09.55 Там, де нас нема.
11.00 Україна: забута iсторiя.
11.45 Мiсто, яке зрадили.
12.50, 19.40 Речовий доказ.
15.05, 23.40 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
16.00, 21.45 Рiчковi монстри.
16.50, 22.45 Зброя: сiмейна справа.
17.50 Секретнi територiї.
00.45 Мiстична Україна.
02.15 Доктор Хайм.
03.10 Код доступу.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “Сiмейне коло”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.40 М/ф.
07.50, 10.20 “Моя правда”.
09.30 “Позаочi”.
11.15 Х/ф “Ялинка, кролик i папуга”.
13.00 Х/ф “Сiм днiв до весiлля”.
14.55 Х/ф “Пропало лiто”.
16.10 Т/с “Два капiтани”.
19.00, 02.00 Т/с “Комiсар Рекс”.
21.00 Т/с “Розслiдування Мердока”.
23.00 Х/ф “Смуга перешкод”.
00.35 Х/ф “Цiлуються зiрки”.

03.40 Кiноляпи.
04.20 Саундтреки.
05.05 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 Т/с “Пляжний коп”.
08.55 Т/с “Пляжний коп 2”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “Джедаi”.
10.55, 17.20 “Загублений свiт”.
12.55 Т/с “Перевiзник”.
13.55 Т/с “Терра Нова”.
19.25 Т/с “Полювання на Вервольфа”.
23.30 “Змiшанi єдиноборства”. UFC.
01.50 “Цiлком таємно”.
03.30 “Облом.UA”.

ÍЛО-ТБ
06.00 “Руйнiвники мiфiв”.
07.00 Мамареготала. Найкраще.
09.00 Т/с “Сишиш-шоу”.
11.10 М/с “Футурама”.
12.05 М/с “Сiмпсони”.
16.30 Т/с “Куратори”.
17.30 Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
18.30 Т/с “Дефективи”.
19.30 Т/с “СуперКопи”.
20.30 Х/ф “Назад у майбутнє”.
23.00 “Без краватки”.
23.30 Х/ф “Цар Скорпiонiв”.
01.10 Мамареготала-шоу.
03.00 Оттак мастак!
03.50 Чистоплюї.
04.50 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
04.00, 05.00, 13.00, 14.00, 21.00, 01.00 Ве-

лоспорт (шосе). ЧC. Австрiя.
06.30 Снукер. China Championship. День 4.
09.30, 12.30, 19.15, 22.30, 02.30 Снукер. 

China Championship. 1/4 фiналу.
18.15 Тенiс. Кубок Лейвера.
00.30 Супербайк. Етап ЧC. Португалiя. Пе-

регони 2.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 20.35 Топ-матч.
06.10 Наполi - Парма. Чемпiонат Iталiї.
08.10 Чорноморець - Александрiя. 1/16 

фiналу. Кубок України.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Брайтон - Тоттенхем. Чемпiонат 

Англiї.
12.10 Удiнезе - Лацiо. Чемпiонат Iталiї.
13.55 Львiв - Карпати. Чемпiонат України.
16.00, 03.20 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
16.55 Емполi - Мiлан. Чемпiонат Iталiї.
18.45 Марiуполь - Динамо. Чемпiонат 

України.
20.40 Ювентус - Болонья. Чемпiонат Iталiї.
22.50 Чемпiонат Iталiї. Передмова до туру.
23.20 Вест Хем - Челсi. Чемпiонат Англiї.
01.05 Свiт Прем`єр-лiги.
01.35 Iнтер - Фiорентiна. Чемпiонат Iталiї.
04.10 СПАВ - Сассуоло. Чемпiонат Iталiї.

UA:Перший
06.00, 09.40 М/с “Гон”.
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго ран-

ку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 01.10, 03.00 

Новини.
09.30, 19.35, 22.05, 01.30, 03.20 Погода.
10.05 Вiдкривай Україну з Суспiльним.
10.30 Чудова гра.
11.00 Сильна доля.
12.00 Х/ф “Йосип прекрасний. Намiсник 

фараона”, 1 с.
13.45 Телепродаж.
14.10 Х/ф “Сила волi”.
16.45 Т/с “Галерея Вельвет”.
20.00 Спецвипуск. Розсекречена iсторiя.
21.25 Вечiрнє шоу з Юрiєм Марченком.
22.15 Д/с “Незвичайнi культури”.
23.45 Д/с “Дива Китаю”.
00.15 Д/с “Незвiданi шляхи”.
01.45 Д/с “Китайський живопис”.
02.10 Д/с “Смачнi iсторiї”.
03.25 Свiтло.
04.20 Вiйна i мир.
05.05 Розсекречена iсторiя.

Êаíаë “1+1”
06.00, 19.30 “ТСН”.
07.00 “Грошi”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
10.00, 10.35 “Їмо за 100”.
11.15, 23.10 “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”.
00.15 “Iгри приколiв”.
01.15 “Вечiрнiй Київ”.

Iíòер
04.50 “Top Shop”.
05.20 “Брати Меладзе. Всупереч”.
06.05 “Україна вражає”.
07.05 М/ф.
08.10 “Чекай на мене. Україна”.
09.30 Х/ф “Покровськi ворота”.
12.15 Х/ф “Осiннiй марафон”.
14.10 Х/ф “Тато напрокат”.
16.10 Т/с “Почати спочатку. Марта”, 1-4 с.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Крутiше за всiх”.
22.30 Х/ф “Двiчi в одну рiчку”.
00.20 Х/ф “Побiчний ефект”.
02.40 “Подробицi” - “Час”.
03.10 “Код доступу. Сюжети”.

ICTV
03.55, 02.50 Стоп-5.
04.50 Скарб нацiї.
05.00 Еврика!

05.15 Факти.
05.35 Бiльше нiж правда.
07.20 Я зняв!
09.20 Дизель-шоу.
10.45, 11.45 Особливостi нацiональної ро-

боти 4.
12.45 Факти. День.
13.00 “На трьох”.
14.40 Т/с “Марк+Наталка”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини. Пiдсумки з К. 

Стогнiєм.
20.10 Х/ф “Морський бiй”.
22.45 Х/ф “Джi Ай Джо: Атака кобри”.
01.00 Т/с “У полi зору”.

ÑТБ
05.50, 21.55 Т/с “Коли ми вдома”.
08.10 Караоке на Майданi.
09.10 Все буде смачно!
11.05 Зваженi та щасливi.
14.05 Цiєї митi рiк потому.
16.05 Хата на тата.
19.00 Х-Фактор.

Íоâий êаíаë
03.00, 02.40 Зона ночi.
05.45, 07.10 Kids` Time.
05.50 М/с “Лунтiк i його друзi”.
07.15 Гастарбайтери.
13.00 Хто проти блондинок? (12+).
15.00 Хто зверху? (12+).
17.00 Х/ф “Зоотрополiс”.
19.10 Х/ф “Таксi”.
21.00 Х/ф “Таксi 2”.
22.50 Х/ф “Нью-йоркське таксi”.
00.45 Х/ф “Плетена людина”.

5 êаíаë
06.00 Час-Time.
06.15 Кендзьор.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 04.00, 05.00 Час новин.

07.10, 12.55, 15.05, 18.55, 23.10 Погода 
в Українi.

07.15, 15.30 Сiмейнi зустрiчi.
07.50, 08.50, 22.00, 00.10 Актуально: 

Економiка. Полiтика. Соцiум.
07.55, 08.55, 09.55, 10.55, 13.55, 14.55, 

16.55, 17.55, 20.55, 00.50, 01.10 По-
года на курортах.

08.15 Клуб Life.
09.15 Автопiлот-новини.
09.20 Укравтоконтинент.
09.40 Натхнення.
10.10 Iсторiя Успiху.
10.25 П`ятий поверх.
11.10 Майстри ремонту.

11.30 Феєрiя мандрiв.
12.10 Олiмпiйськi iсторiї.
12.35 Брифiнг речника МО України щодо 

ситуацiї на лiнiї зiткнення.
13.10, 04.30 Вiдкрита церква.
13.35 Навчайся з нами.
14.10, 18.10, 01.15 Машина часу.
15.10 Код успiху.
16.10 Я маю право.
16.30 Акцент.
17.10 Стоп корупцiї!
18.40 Про вiйсько.
19.25 Особливий погляд.
20.00, 02.10, 05.15 Рандеву.
21.40, 03.00 Вiкно до Америки.
22.10 Медсестри-вбивцi. Злочини у лiкарнi.
23.15 Фiнансовий тиждень.
23.30 Кордон держави.
00.20 Хронiка тижня.
03.20 Кiно з Я. Соколовою.
04.10 Дiалоги з Патрiархом.

Êаíаë «Óêра¿íа»
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
07.15, 05.10 Зоряний шлях.
07.45 Т/с “У минулого в боргу”, 9-15 с.
15.20 Т/с “У минулого в боргу”.
15.50 Т/с “Благими намiрами”, 1-3 с.
19.40 Т/с “Благими намiрами”.
21.00 Шоу Братiв Шумахерiв.
23.00 Х/ф “Що приховує любов”.
00.45, 02.30 Х/ф “Подруги”.
02.00 Телемагазин.
03.05 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.40 “TiBi Абетка”.
07.50 “Чи знаєте ви, що...”
08.15 “Орел i решка. Шопiнг”.
11.10 “Ух ти show”.
12.45 М/ф “Астерiкс i Обелiкс: Вели-

ка бiйка”.
14.10 “Орел i решка. Ювiлейний 2”.
00.00 М/ф “Ронал-Варвар”.
01.40 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.20 Х/ф “Дорога в пекло”.
05.35 “Top Shop”.
08.45 Х/ф “Хазяїн тайги”.
10.20 Х/ф “Зникнення свiдка”.
12.00 “Україна вражає”.
12.55, 03.30 “Речовий доказ”.
15.05 “Склад злочину”.
16.30 “Крутi 90-тi”.
18.25 “Свiдок. Агенти”.
19.00, 02.50 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Командос”.
22.30 “Мiжнародний турнiр зi змiшаних бо-

йових мистецтв WWFC 12”.
01.30 “Таємницi кримiнального свiту”.
03.20 “Випадковий свiдок”.
04.50 “Правда життя. Професiї”.

ТÅТ
06.00 Байдикiвка.
06.30 ТЕТ Мультиранок.
11.20 М/ф “Дiномама”.
12.50 Х/ф “Король Дроздобород”.
14.00 Чотири весiлля.
17.15 Х/ф “Бiблiотекар. Прокляття Юди-

ного потира”.
19.00 Одного разу пiд Полтавою.
21.00 Сiмейка У.
23.00 Країна У.
00.30 БарДак.
01.30 17+.
02.30 Панянка-селянка.
03.20 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
09.00, 10.00, 11.00, 14.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00 “Репортер”. Новини.
09.15, 11.15, 14.15, 17.15 “Live”.
10.15 “Новини... до дошки!” з В. Фро-

ловою.
12.00 “Кисельов. Авторське”.
13.00 “Споживач” з М. Несмiяновим та 

О. Бунт.
15.00 Концерт.
16.15 “18 мiнус” з М. Ганапольським та 

К. Шангелiя.
18.15, 23.00 “Кримiнал” зi С. Вардою та 

К. Трушик.
19.15 “Один за всiх” з Ю. Литвиненко.
20.00 “The Week” з Т. Березовцем та П. 

Залмаєвим.
22.00 “Закрита зона” з В. Арьєвим.

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
08.00, 18.30 Таємний код зламаний.
10.35 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
12.35 Китай у II свiтовiй.
14.30 Природа сьогодення.
16.30 Рiчковi монстри.
21.00 Китайськi першопрохiдцi.
23.10 Секретнi територiї.
00.50 Гордiсть України.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “Капiтан Пiлiгрима”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.40 М/ф.
07.50 “Моя правда”.
09.30 Т/с “Територiя краси”.
11.20 Х/ф “Сьома пелюстка”.
13.15 Х/ф “Як три мушкетери”.
16.30 Х/ф “Всi повиннi померти”.
18.45 Х/ф “Психопатка”.
21.00 Х/ф “З життя начальника карно-

го розшуку”.
23.10 Т/с “Людина в прохiдному дворi”.
03.30 Кiноляпи.
04.20 Саундтреки.
05.05 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 “102. Полiцiя”.
08.55 “Загублений свiт”.
13.00 Т/с “Дiлянка лейтенанта Качури. 

Фiльм 2. Мережева загроза”.
17.10 Х/ф “Андроїд-полiцейський”.
19.00 Х/ф “Сльози Сонця”.
21.30 Х/ф “Бунт”.
23.05 Х/ф “Iдеальнi канiкули”.
00.55 Т/с “Терра Нова”.

ÍЛО-ТБ
06.00 “Руйнiвники мiфiв”.
07.00 М/с “Футурама”.
08.50 Американський Чекiн.
11.50 М/с “Сiмпсони”.
16.30 Х/ф “Назад у майбутнє”.
19.00 Х/ф “Назад у майбутнє 2”.
21.10 Х/ф “Назад у майбутнє 3”.
23.50 Х/ф “Американський пирiг 2”.
01.40, 05.10 Оттак мастак!
02.30 Чистоплюї.

ªâроñïорò
04.00, 05.00, 15.00, 21.00, 01.15 Велоспорт 

(шосе). ЧC. Австрiя.
06.30 Снукер. China Championship. 1/4 

фiналу.
08.55, 18.45, 02.30 Снукер. China 

Championship. 1/2 фiналу.
12.30 Супербайк. Етап ЧC. Португалiя. Пе-

регони 2.
13.15 Супербайк. Етап ЧC. Францiя. Су-

перпоул.
13.45, 18.20, 00.50 Супербайк. Етап ЧC. 

Францiя. Перегони 1.
22.45 Футбол. Чемпiонат MLS. Тур 31. “Чи-

каго Файр” - “Лос-Анджелес”.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Марiуполь - Динамо. Чемпiонат 

України.
07.45 Чемпiонат Iталiї. Передмова до туру.
08.15 Ювентус - Болонья. Чемпiонат Iталiї.
10.00, 16.30, 22.15 Футбол News.
10.20 Арсенал - Евертон. Чемпiонат Англiї.
12.10 Емполi - Мiлан. Чемпiонат Iталiї.
13.55 Чемпiонат Англiї. Передмова до туру.
14.25 Live. Вест Хем - МЮ. Чемпiонат 

Англiї.
15.25, 19.45 Футбол Tables.
16.50 Чорноморець - Александрiя. 1/16 

фiналу. Кубок України.
18.40 Топ-матч.
18.55 Live. Ювентус - Наполi. Чемпiонат 

Iталiї.
20.55 Свiт Прем`єр-лiги.
21.25 Live. Iнтер - Кальярi. Чемпiонат Iталiї.
23.25 Олiмпiк - Александрiя. Чемпiонат 

України.
01.15, 03.30 “Check-in”.
01.40 Челсi - Лiверпуль. Чемпiонат Англiї.
04.00 Рома - Лацiо. Чемпiонат Iталiї.

П’яòíиця

Ñóáоòа

28 вересня

29 вересня
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UA:Перший
06.00 М/с “Гон”.
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго ран-

ку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 01.10, 03.00 

Новини.
09.30, 12.40, 14.00, 15.30, 19.15, 22.00, 

23.45, 01.30, 03.20 Погода.
09.40 Х/ф “Йосип прекрасний. Намiсник 

фараона”, 1 с.
11.20 М/ф “Саффi”.
12.45 Своя земля.
13.00 #ВУкраїнi.
13.30 Перший на селi.
14.05 Телепродаж.
14.25 Фольк-music.
15.50 Д/с “Незвичайнi культури”.
16.20 Т/с “Галерея Вельвет”.
19.25, 22.50 Д/с “Неповторна природа”.
20.00 Д/с “Iмперiя”.
21.25 #@)??$0 з Майклом Щуром.
22.10 Вечiрнє шоу з Юрiєм Марченком.
23.50 Д/с “Китайський живопис”.
00.15 Д/с “Дешевий вiдпочинок”.
01.35 Д/с “Дива Китаю”.
02.10 Д/с “Смачнi iсторiї”.
03.25 Свiтло.
04.20 Вiйна i мир.
05.05 Розсекречена iсторiя.

Êаíаë “1+1”
06.00 “ТСН”.
07.00 “Українськi сенсацiї”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
09.00 “Лото-Забава”.
09.45 М/ф “Маша i ведмiдь”.
09.55, 10.55, 12.00, 13.05, 14.05 “Свiт 

навиворiт 4: В`єтнам”.
15.00 Х/ф “Озброєнi i небезпечнi”.
17.30 Х/ф “Дiамантова рука”.
19.30, 05.00 “ТСН-Тиждень”.
21.00 “Танцi з зiрками”.
23.30 “Мiс Україна 2018”.
01.20 “Лiга смiху”.

Iíòер
04.05 “Юрiй Богатирьов. Iдеальний ви-

конавець”.
04.55 “Top Shop”.
05.30 “Подробицi” - “Час”.
06.00 М/ф.
06.25 Х/ф “Стежки-дорiжки”.
08.00 “Вдалий проект”.
09.00 “Готуємо разом”.
10.00 “Орел i решка. Морський сезон”.
11.00 “Орел i решка. Перезавантаження”.
12.10 Х/ф “Розсiяний”.
14.00 Х/ф “Повернення високого блон-

дина”.
15.30 Х/ф “Жiноча iнтуїцiя”.
18.00 “Крутiше за всiх”.
20.00 “Подробицi”.

20.30 Х/ф “Не квап кохання!”
23.00 Х/ф “Як вкрасти дiамант”.
00.50 “Речдок”.

ICTV
04.20 Скарб нацiї.
04.30 Еврика!
04.40 Факти.
05.05 Iнсайдер.
06.55 Т/с “Вiддiл 44”.
10.50, 13.00 Х/ф “Перший лицар”.
12.45 Факти. День.
13.50 Х/ф “Джi Ай Джо: Атака кобри”.
16.05 Х/ф “Морський бiй”.
18.45 Факти тижня. 100 хвилин з О. Со-

коловою.
20.35 Х/ф “Скайлайн”.
23.00 Х/ф “Скайлайн 2”.
00.45 Х/ф “Бiйцiвський клуб”.
03.25 Стоп-5.

ÑТБ
05.55, 07.15 Т/с “Коли ми вдома”.
09.15 Все буде смачно!
10.10 Караоке на Майданi.
11.15 Хата на тата.
13.20 МастерШеф.
19.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
21.00 Один за всiх.
22.10 Х-Фактор.

Íоâий êаíаë
03.00, 02.40 Зона ночi.
04.50 Стендап-шоу.
05.40, 07.10 Kids` Time.
05.45 М/ф “Том i Джерi: Форсаж”.
07.15 Х/ф “Зоотрополiс”.
09.10 Х/ф “Встигнути за Джонсами”.
11.20 Х/ф “Ми - Мiллери”.
13.30 Х/ф “Васабi”.
15.30 Х/ф “Таксi”.
17.20 Х/ф “Таксi 2”.
19.10 Х/ф “Таксi 3”.
21.00 Х/ф “Не гальмуй”.
22.50 Х/ф “Машина часу в джакузi 2”.
00.50 Х/ф “Нью-йоркське таксi”.

5 êаíаë
06.00, 09.30 Вiкно до Америки.
06.30, 00.25 Акцент.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 04.00, 05.00 Час новин.

07.10, 12.55, 15.15, 18.50, 23.10 Погода 
в Українi.

07.15, 04.20 Феєрiя мандрiв.
07.50, 08.50, 22.00, 00.10 Актуально: 

Економiка. Полiтика. Соцiум.
07.55, 08.10, 08.55, 09.55, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 20.55, 00.15, 
01.10 Погода на курортах.

08.15 Клуб Life.

08.40 Натхнення.
09.10 Мотор ТВ.
09.15 Автопiлот-Тест.
09.20 Драйв.
10.05 Сiмейнi зустрiчi.
10.25, 03.20 Кiно з Я. Соколовою.
11.05 Кордон держави.
11.20 Будемо жити.
11.30 Гра iнтересiв.
12.10 Невигаданi iсторiї.
12.35 Брифiнг речника МО України щодо 

ситуацiї на лiнiї зiткнення.
13.05 Медекспертиза.
13.25 Дiалоги з Патрiархом.
14.10, 20.00, 01.15, 04.40, 05.15 Маши-

на часу.
15.20 П`ятий поверх.
16.10 Агрокраїна.
16.25 Фiнансовий тиждень.
17.05 Особливий погляд.
17.25 Компанiя героїв.
18.20 Дзеркало iсторiї.
19.10 Стоп корупцiї!
21.40, 03.00 Час-Time.
22.10 Медсестри-вбивцi. Злочини у лiкарнi.
23.15 Про вiйсько.
02.10 Кендзьор.
02.55 Огляд преси.

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.50 Сьогоднi.
07.45 Зоряний шлях.
08.30 Т/с “Благими намiрами”.
12.50 Т/с “Пташка спiвоча”.
16.50 Т/с “Одна на двох”, 1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом Па-

нютою.
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с “Одна на двох”.
23.10 Т/с “Сонячне затемнення”, 1-3 с.
01.50 Телемагазин.
02.20 Т/с “Сонячне затемнення”.
03.15 Х/ф “Служниця трьох панiв”.
05.10 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.40 “TiBi Абетка”.
07.50 “Чи знаєте ви, що...”
08.15 “Орел i решка. Шопiнг”.
10.10 “Ух ти show”.
10.40 М/ф “Астерiкс i Обелiкс: Вели-

ка бiйка”.
12.10 “Орел i решка. Ювiлейний 2”.
23.50 “Вечiрнiй квартал”.
01.35 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
06.05, 08.55 “Страх у твоєму домi”.
08.00 “Україна вражає”.
10.50 Х/ф “Бiлi роси”.
12.30 Х/ф “Баламут”.
14.10 Х/ф “Командос”.
17.00 Х/ф “Протистояння”.
00.30 “Мiжнародний турнiр зi змiшаних бо-

йових мистецтв WWFC 12”.

ТÅТ
06.00 Байдикiвка.
06.30 ТЕТ Мультиранок.
12.30 Х/ф “Лимонадний голос”.
14.30 Чотири весiлля.
17.30 Х/ф “Сам вдома 4”.
19.00 Одного разу пiд Полтавою.
21.00 Сiмейка У.
23.00 Країна У.
00.30 Х/ф “Сватання на Гончарiвцi”.
02.00 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
09.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

19.00 “Репортер”. Новини.
09.15, 11.15, 14.15, 17.15 “Live”.
10.00 “Полiтична кухня” з К. Ашион.
12.15, 19.15 “Один за всех” з Ю. Лит-

виненко.
13.00 “Кисельов. Авторське”.
15.15 “Слова i музика” з I. Ратушною та 

Д. Клiмашенко.
16.00 “18 плюс” з С. Лойко та А. Тулин-

ською.
18.00 “Закрита зона” з В. Арьєвим.
20.00 “Пiдсумки тижня” з Є. Кисельовим.
22.00 “The Week” з Т. Березовцем та П. 

Залмаєвим.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.00, 18.30 Таємний код зламаний.
10.35 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
12.35 Китайськi першопрохiдцi.
14.30 Природа сьогодення.
16.30 Рiчковi монстри.
21.00 Китай у II свiтовiй.
23.10 Секретнi територiї.
00.50 Легендарнi замки України.
01.50 Мiстична Україна.
03.30 Iлюзiї сучасностi.
05.10 Професiя - альфонс.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “Не було б щастя”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.40 М/ф.
07.50 “Моя правда”.
09.30 Т/с “Територiя краси”.
12.15 Х/ф “Вiдданий друг”.
13.55 Х/ф “Вершник без голови”.
15.40 Х/ф “Балада про доблесного лица-

ря Айвенго”.
17.25 Х/ф “Їсти подано”.
19.10 Х/ф “Таємничий острiв”.
21.00 Х/ф “Закляття Долини Змiй”.
23.00 Х/ф “Таємниця “Чорних дроздiв”.
00.50 Х/ф “Загадка Ендхауза”.
02.40 “Позаочi”.
03.20 Кiноляпи.
04.20 Саундтреки.
05.05 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 “Вiн, вона та телевiзор”.
12.45 Х/ф “Сльози Сонця”.
15.00 Т/с “Полювання на Вервольфа”.
19.00 Х/ф “Сталевий свiтанок”.
21.00 Х/ф “Бої в бронежилетах”.
23.00 “ПроФутбол”.
00.00 “Змiшанi єдиноборства”. UFC.

ÍЛО-ТБ
06.00 “Руйнiвники мiфiв”.
07.00 М/с “Футурама”.
08.30 “Без краватки”.
09.00 Латиноамериканський Чекiн.
12.00 М/с “Сiмпсони”.
15.10 Х/ф “Назад у майбутнє 2”.
17.30 Х/ф “Назад у майбутнє 3”.
20.00 Мамареготала.
22.00 Х/ф “Американський пирiг. Весiлля”.
00.00 Х/ф “Останнi днi на Марсi”.

ªâроñïорò
04.00, 05.00, 12.45, 22.05, 01.30 Велоспорт 

(шосе). ЧC. Австрiя.
06.30 Снукер. China Championship. 1/2 

фiналу.
08.30 Автоперегони. WTCR. Нiнбо. 

Квалiфiкацiя.
09.00 Автоперегони. WTCR. Нiнбо. Пе-

регони 2.
10.00, 19.30 Автоперегони. WTCR. Нiнбо. 

Перегони 3.
11.00, 18.00 Настiльний тенiс. Кубок свiту. 

Китай. Жiнки. Фiнал.
20.00 Футбол. Чемпiонат MLS. Тур 31. 

“Нью-Йорк Ред Буллз” - “Атлан-
та Юнайтед”.

23.00, 02.30 Снукер. China Championship. 
Фiнал.

00.35 Стрибки з трамплiна. Лiтнiй Гран-прi. 
Чоловiки. HS 94.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Ювентус - Наполi. Чемпiонат Iталiї.
07.45, 13.00, 03.10 Свiт Прем`єр-лiги.
08.15 Вест Хем - МЮ. Чемпiонат Англiї.
10.00, 16.15, 20.15 Футбол News.
10.25, 00.50 Журнал Лiги чемпiонiв.
10.55 Iнтер - Кальярi. Чемпiонат Iталiї.
12.45, 05.30 Топ-матч.
13.30, 15.55, 16.35, 18.55 “Тур Online”.
13.55 Live. Десна - Ворскла. Чемпiонат 

України.
14.45, 17.45 Футбол Tables.
16.55 Live. Чорноморець - Марiуполь. 

Чемпiонат України.
19.25 Live. Арсенал-Київ - Динамо. 

Чемпiонат України.
21.20 “Великий футбол”.
23.00 Болонья - Удiнезе. Чемпiонат Iталiї.
01.20 Кардiфф - Бернлi. Чемпiонат Англiї.
03.40 Фiорентiна - Аталанта. Чемпiонат 

Iталiї.

Íедіëя

Програма міñцеâих òеëеêаíаëіâ

  TV-4
Поíедіëоê, 24 âереñíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Серцю не 

накажеш» +16
06.45 Бадьорий ранок
07.00 Провінційні вісті. Тиждень
07.50 Міська рада інформує
08.00 Вікно в Америку 
08.30 Єдина країна
09.00 Час-Tайм
09.15 Бадьорий ранок 
09.30 Справжня ціна
09.45 Про кіно
09.55 Добрі традиції
10.45 Бадьорий ранок
11.00 Дитяча година 
12.10 Межа правди
13.10 Хіт-парад 
14.00 Х.ф. «Мільярдер»
16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 03.30 

Провінційні вісті 
16.10 Дитяча година
17.00 Відкрита зона
17.30 Про нас
18.45 Міська рада інформує
19.30 Наші вітання 
20.00 Єдина країна
20.30 ТНЕУ - калейдоскоп подій
20.40 Дім книги 
21.00 Наші вітання
21.30 Сільський календар
22.35 Добрі традиції
22.40 Х.ф. «Містерія» +16
00.15 Час-Tайм
01.00 Х.ф. «Мільярдер»
02.30 Хіт-парад
04.00 Х.ф. «Містерія» +16

Віâòороê, 25 âереñíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Серцю не 

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

03.30 Провінційні вісті
07.35 Сільський календар
08.05 Українські традиції
08.20 ТНЕУ - калейдоскоп подій 
08.30 Єдина країна
09.00 Час-Tайм
09.15 Бадьорий ранок
09.30 Відкрита зона
10.45 Бадьорий ранок
11.00 Дитяча година
11.45 Дитяча програма «Чарівний 

ключик»
12.10 Добрі традиції
12.15 Про кіно
12.30 Євромакс 
13.00 Хіт-парад 
14.00 Х.ф. «Заміна» +16
16.10 Дитяча година
17.00 Відкрита зона
17.30 Смачна мандрівка
19.30 Наші вітання
20.00 У фокусі Європа
20.30 Євромакс

21.00 Наші вітання
21.20 Добрі традиції
21.30 Музична програма «Гал-кліп»
22.35 Х.ф. «Моє життя без мене» 

+16 
00.15 Час-Tайм
01.00 Х.ф. «Заміна» +16
02.30 Хіт-парад 
04.00 Х.ф. «Моє життя без мене» 

+16

Ñереда, 26 âереñíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Серцю не 

накажеш» +16
06.45 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 Калейдоскоп
08.55 Добрі традиції
09.00 Час-Tайм
09.15 Бадьорий ранок
09.30 Відкрита зона
10.45 Бадьорий ранок
11.00 Дитяча година
12.10 Музична програма «Гал-кліп»
12.40 Про кіно
13.00 «Стрімка ріка», концерт 

П.Доскоча, 1с.
14.00 Х.ф.«Упіймати буревій»
16.10 Дитяча година
16.40 Дитяча програма «Чарівний 

ключик»
17.00 Відкрита зона
17.30 Українські традиції
17.55 Добрі традиції
18.45 Міська рада інформує
19.30 Наші вітання
20.00 Формула здоров’я
21.00 Наші вітання
21.30 Смачна мандрівка
22.30 Міська рада інформує
22.40 Х.ф.«Вікторія і Альберт» 
00.15 Час-Tайм
01.00 Х.ф.«Упіймати буревій»
02.30 «Стрімка ріка», концерт 

П.Доскоча, 1с.
04.00 Х.ф.«Вікторія і Альберт»

Чеòâер, 27 âереñíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Серцю не 

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

03.30 Провінційні вісті
07.35 Формула здоров’я
08.30 Смачна мандрівка
09.00 Час-Tайм
09.15 Бадьорий ранок
09.30 Відкрита зона
10.45 Бадьорий ранок
11.00 Дитяча година 
12.10 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
12.40 Про кіно
13.00 «Стрімка ріка», концерт 

П.Доскоча, 2с.
14.00 Х.ф.«Італійська казка» 

15.45 Добрі традиції 
16.10 Дитяча година
17.00 Відкрита зона
17.30 Музична програма «Гал-кліп»
19.30 Наші вітання
20.00 У фокусі Європа
20.25 Добрі традиції
20.30 Євромакс 
21.00 Наші вітання
21.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
22.35 Х.ф. «Святкові велоперего-

ни» +16
00.15 Час-Tайм
01.00 Х.ф.«Італійська казка»
02.30 «Стрімка ріка», концерт 

П.Доскоча, 2с.
04.00 Х.ф. «Святкові велоперего-

ни» +16

П’яòíиця, 28 âереñíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Серцю не 

накажеш» +16
06.45 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 Калейдоскоп
09.00 Час-Tайм
09.15 Бадьорий ранок
09.30 Відкрита зона
10.45 Бадьорий ранок
11.00 Дитяча година 
11.50 Дитяча програма «Чарівний 

ключик»
12.10 Музична програма «Гал-кліп»
12.40 Українські традиції
13.00 Хіт-парад
14.00 Х.ф.«Моя мама шпигунка»
16.10 Дитяча година
17.00 Відкрита зона
17.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
19.30 Наші вітання
20.00 ТНЕУ - калейдоскоп подій 
20.10 Сільський календар
20.40 Про кіно
21.00 Наші вітання
21.30 Єдина країна
21.50 Добрі традиції
22.35 Х.ф. «Секрет в озері Ерроу»
00.15 Час-Tайм
01.00 Х.ф.«Моя мама шпигунка»
02.30 Хіт-парад
04.00 Х.ф. «Секрет в озері Ерроу»

Ñóáоòа, 29 âереñíя
06.00 Про кіно
06.15 Про нас
06.45 Бадьорий ранок
07.00 Провінційні вісті
07.35 Х.ф. «Живим»
08.55 Добрі традиції 
09.00 Час-Tайм
09.15 Бадьорий ранок
09.30 Єдина країна
10.00 Огляд світових подій
10.30 Зміни свій світ 
11.00 Про нас
11.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
11.55 Тернопільська погода
12.00 Євромакс

12.30 Х.ф.«Сезон повернення» 
14.25 Тернопільська погода
14.30 Мультфільми
15.00 Дитяче кіно.М.ф.«Острів 

скарбів»
16.30 Дім книги
16.55 Тернопільська погода
17.00 Хіт-парад
17.50 ТНЕУ - калейдоскоп подій
18.00 Наші вітання
19.00 Єдина країна
19.30 У фокусі Європа
19.55 Добрі традиції
20.05 Тернопільська погода
20.10 Тіна Тьорнер, «Дикі мрії»
21.00 Х.ф.«Шопен. Бажання лю-

бові» +16
23.00 Євромакс
23.30 Хіт-парад
00.05 Тернопільська погода
00.10 Час-Тайм
00.30 Х.ф.«Сезон повернення»
02.30 У фокусі Європа
03.00 Тіна Тьорнер, «Дикі мрії» 
04.00 Х.ф.«Шопен. Бажання лю-

бові» +16

Íедіëя, 30 âереñíя
06.00 Х.ф. «Живим»
07.30 Українські традиції
07.45 Бадьорий ранок
08.00 Єдина країна
08.35 Тернопільська погода
08.40 Час-Тайм
09.00 Повнота радості життя
09.30 Справжня ціна
09.50 Бадьорий ранок
10.15 Пряма трансляція Божествен-

ної Святої Літургії з Архика-
тедрального Собору УГКЦ 
м.Тернополя 

11.40 Дім книги
12.05 Дитяче кіно.М.ф.«Острів 

скарбів»
13.30 Дитяча програма «Чарівний 

ключик»
14.00 Погляд зблизька 
14.30 Формула здоров’я
15.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
15.55 Тернопільська погода
16.00 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
16.25 Добрі традиції
16.30 Українські традиції
17.00 Вікно в Америку
17.30 Про нас
18.00 Наші вітання 
19.00 Провінційні вісті. Тиждень
19.45 Міська рада інформує
20.00 Огляд світових подій
20.30 Про нас
21.00 Музична програма «Гал-кліп»
21.30 Єдина країна 
22.05 Тернопільська погода
22.10 Добрі традиції
22.15 Х.ф. «Нікчемний» +16 
23.45 Час-тайм
00.00 Провінційні вісті. Тиждень
00.45 Міська рада інформує
01.00 Тіна Тьорнер, «Дикі мрії» 
02.30 Огляд світових подій
03.00 Музична програма «Гал-кліп»
03.30 Провінційні вісті. Тиждень
04.15 Х.ф. «Нікчемний» +16

  ТТБ
Поíедіëоê,  24 âереñíя
7.00 “Файний ранок”
9.00  “Енеїда”
13.30, 17.00, 19.00, 20.40 “Новини”
13.40 “Поза рамками”
14.10 РадіоДень “Модуль знань” 
14.50 “Світло”
15.45 “Edera. Лайфаки з україн-

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

Віâòороê ,  25 âереñíя
7.00 “Файний ранок”
9.00 Т/с “За службовим обов’язком”
13.30, 17.00, 19.00, 20.40 “Новини”
13.40 “Тема дня”
14.10 РадіоДень “Модуль знань” 
14.50 “Світло”
15.45 “100 років історії. Wise Cow”
16.08 Д/с “Незвідані шляхи”
17.10 “До справи”
17.36 Док.фільм
18.31 Д/с “Смаки культур”
19.22 “Тема дня”
19.48 Д/с “Незвідані шляхи”

Ñереда, 26 âереñíя
7.00 “Файний ранок”
9.00 Т/с “За службовим обов’язком”
13.30, 17.00, 19.00, 20.40 “Новини”
13.40 “Тема дня”
14.10 РадіоДень “Модуль знань” 
14.50 “Світло”
15.45 “100 років мистецтва. Wise 

Cow”
16.08 Д/с “Неповторна природа”
16.34 Д/с “Таємниці підводно-

го світу”
17.10 “Наші гроші”
17.36 Док.фільм
18.31 Д/с “Смаки культур”
19.22 “Тема дня”
19.48 Д/с “Неповторна природа”
20.14 Д/с “Таємниці підводно-

го світу”

Чеòâер, 27 âереñíя
7.00 “Файний ранок”
9.00 Т/с “За службовим обов’язком”
13.30, 17.00, 19.00, 20.40 “Новини”
13.40 “Тема дня”
14.10 РадіоДень “Модуль знань” 
14.50 “Світло”
15.45 “100 років кіно. Wise Cow”
16.08 Д/с “Неповторна природа”
16.34 Д/с “Таємниці підводно-

го світу”

17.10 “Складна розмова”
17.36 Док.фільм
18.31 Д/с “Смаки культур”
19.22 “Тема дня”
19.48 Д/с “Неповторна природа”
20.14 Д/с “Таємниці підводно-

го світу”

П’яòíиця, 28 âереñíя
7.00 “Файний ранок”
9.00 Т/с “За службовим обов’язком”
13.30, 17.00, 19.00, 20.40 “Новини”
13.40 “Тема дня”
14.10 РадіоДень “Модуль знань” 
14.50 “Світло”
15.45 “100 років літератури. Wise 

Cow”
16.08 Д/с “Неповторна природа”
16.34 Д/с “Таємниці підводно-

го світу”
17.10 “Схеми. Корупція в деталях”
17.36 “Розсекречена історія”
18.31 Д/с “Незвичайні культури”
19.22 “Тема дня”
19.48 Д/с “Неповторна природа”
20.14 Д/с “Таємниці підводно-

го світу”

Ñóáоòа, 29 âереñíя
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” 

Íедіëя, 30 âереñíя
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 “Розсекречена історія”
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 підводно-

го світу”
19.00 “Розсекречена історія” 
19.52 “Візитівки Карпат”
20.00 Д/с “Незвідані шляхи”

30 вересня
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Грибні супи
Суп грибний 
класичний

ПОТРІБНО: 500 г грибів, 5 
картоплин, 2 моркви, 1 цибуля, 
1 корінь петрушки, олія, сіль, пе-
рець, лавровий лист – до смаку, 
сметана або майонез, масло.

ПРИГОТУВАННЯ: будь-які 
свіжі гриби порізати та обсма-
жити на вершковому маслі, пе-
рекласти у каструлю з 2 л окро-
пу та півгодини варити на не-
величкому вогні. Картоплю (5 
штук) порізати та додати у буль-
йон. Дві морквини, одну цибули-
ну та один корінь петрушки по-
різати, обсмажити на рослин-
ній олії та додати у суп. За сма-
ком посолити, приперчити, до-
дати лавровий лист та повари-
ти ще з півгодини, доки не зва-
риться картопля. В тарілку до-
дати сметану, вершкове масло 
або майонез.

Суп-пюре з грибами  
та сиром

ПОТРІБНО: 500 г грибів, ци-
буля, масло, морква, 3-4 карто-
плини, 2 терті сирки, сіль і час-
ник за смаком, зелень, грінки.

ПРИГОТУВАННЯ: свіжі гри-
би нарізати. Цибулину подрібни-
ти та обсмажити на вершковому 
маслі 10 хвилин, додати морк-
ву, натерту на тертці, і потуши-
ти разом 5 хв. Всипати гриби і 
тушити все під кришкою 15 хв. 
Суміш викласти в каструлю, до-
дати 3-4 картоплини та залити 
окропом, щоб ледве покрити всі 
інгредієнти. Варити 10-15 хви-
лин. Додати два терті плавле-
них сирки, посолити, за потреби, 
можна додати пару зубчиків час-
нику, пропустивши їх через прес. 
Залишити суп під кришкою хви-
лин на десять, щоб настоявся та 
ретельно подрібнити бленде-
ром. Такий суп гарно смакувати-
ме з зеленню та грінками.

Грибні закуски
Жульєн

ПОТРІБНО: 400 г грибів, ци-
буля, куряча грудка, сметана або 
вершки, сіль і перець за смаком, 
твердий сир.

ПРИГОТУВАННЯ: гриби 
дрібно порізати, обсмажити ра-
зом із цибулею, додати поріза-

ну курячу грудку. Тушкувати 
під кришкою близько 10 хв., по-
тім кришку зняти й готувати 
до випаровування вологи. До-
дати сметану чи вершки (3-4 ст. 
ложки), сіль, перець. Фактично, 
жульєн готовий, а от над пода-
чею доведеться ще попрацюва-
ти. Перший варіант – кокотни-
ця. Для цього жульєн треба пере-
класти у невеликі керамічні єм-
ності, які придатні для запікан-
ня у духовій шафі, а зверху масу 
присипати тертим сиром. Запі-
кати жульєн у кокотницях тре-
ба при температурі 200 С хвилин 
15, доки сир не зарум’яниться. 
Другий варіант – подача у тон-
ких млинцях. Для цього варто 
сформувати мішечки з млинців, 
начинити їх жульєном та «під-
перезати» пером зеленої цибулі. 
Або ж можна млинці скрутити у 
«равлики» й викласти начинку 
посередині. Гарно смакуватиме 
цей варіант також, якщо посипа-
ти тертим сиром й трохи запікти 
у духовці.

Гриби у конвертиках

ПОТРІБНО: 500 г грибів, мас-
ло, часник, цибуля, сіль і перець 
за смаком, листкове тісто, твер-
дий сир.

ПРИГОТУВАННЯ: гриби 
дрібненько порізати. На сково-
роді розігріти вершкове масло, 
видавити у нього шість зубчиків 
часнику, додати подрібнену ци-
булину і обсмажити її до готов-
ності. Додати до цибулі гриби, 
посолити, поперчити за смаком, 
можна додати кмин. Смажити 
до повного випаровування соку. 
Будь-яке листкове тісто, без-
дріжджове або дріжджове, влас-
ного приготування або магазин-
не (400-500 г) розкатати тонень-
ко та нарізати на квадратики. Їх 
змастити розтопленим вершко-
вим маслом, викласти грибну 
начинку, присипати потертим 
сиром та завернути все конвер-
тиком або, за бажанням, мішеч-
ком. Деко змастити маслом та 
присипати борошном, викласти 
на нього конвертики. Випікати у 
духовці, розігрітій до 200 граду-
сів, 15 хвилин. Подавати сокови-
ту закуску до столу можна як га-
рячою, так і охолодженою.

Салати з грибами
Салат з куркою, 
маринованими 

грибами та горіхами

ПОТРІБНО: 200 г філе курки, 
3 картолини, 3 яйця, 200 г мари-
нованих грибів, 100 г твердого 
сиру, 100 г волоських горіхів, ма-
йонез.

ПРИГОТУВАННЯ: відвари-
ти філе курки та порізати солом-
кою, три картоплі та три яйця – 
порізати кубиками, сир натерти. 
Мариновані гриби помити й по-
різати на невеличкі шматочки. 
Викладати салат шарами, зма-
щуючи кожен майонезом: курка, 
картопля, яйця, гриби, натертий 
сир. Посипати зверху подрібне-
ними горіхами. Дати настоятись 
у холодильнику хвилин трид-
цять.

Салат з 
маринованими 

грибами, куркою  
та селерою

ПОТРІБНО: стегно курки 
(300 г), перець горошком, 250 г 
кореню селери, оцет, 150 г ма-
ринованих грибів, 250 г кисло-
солодких яблук, сік лимону, ма-
йонез, петрушка. 

ПРИГОТУВАННЯ: стег-
но курки відварити у підсоле-
ній воді з додаванням лаврово-
го листа та чорного перця го-
рошком. Готове м’ясо порізати 
шматочками у вигляді соломки. 
Відварити корінь селери у воді, 
до якої додати чайну ложку оцту, 
протягом 10 хв., і теж порізати 
соломкою. Порізати також ма-
риновані гриби та кисло-солодкі 
яблука. Все змішати, приправи-
ти перцем, соком лимону та змі-
шати з майонезом. Можна при-
красити листям петрушки.

Грибні начинки
Грибна начинка – це за-

вжди запорука смачної і аро-
матної випічки. Готують її як 
зі свіжих, так і з маринованих, 
сушених або солоних грибів. 
Тож ми наводимо рецепти та-
ких начинок, а тісто можете 
обрати будь-яке за своїм сма-
ком.

Начинка вершкова
ПОТРІБНО: 600 г грибів, ци-

буля, борошно, сметана чи верш-
ки. 

ПРИГОТУВАННЯ: гриби по-
дрібнити та тушкувати разом 
із подрібненою цибулею до по-
вного випарювання соку. Додати 
1 столову ложку борошна, пів-
склянки сметани чи вершків і 
все це довести до кипіння.

Начинка з грибами  
та капустою

ПОТРІБНО: 400 г свіжих гри-
бів або 200 г сушених грибів, ци-
буля, 400 г капусти, олія, сіль і 
перець, за смаком – яйця. 

ПРИГОТУВАННЯ: нашатку-
вати гриби, цибулину, свіжу ка-
пусту. Підсмажити на олії цибу-
лю, додати гриби і капусту і все 
разом тушкувати під кришкою. 
Коли стануть м’якими, відкри-
ти і готувати до випарювання 
рідини, посолити і поперчити. 
У начинку можна додати зваре-
ні яйця.

Грибні соуси
Грибний соус  

з сушених грибів

ПОТРІБНО: 40 г сухих грибів, 
борошно, цибуля, спеції, вершки.

ПРИГОТУВАННЯ: попере-
дньо замочені сухі гриби від-
варити. Борошно (1,5 ст. л.) па-
серувати, розвести бульйоном 
від грибів, проварити хвилин 
п’ять та процідити. Окремо об-
смажити подрібнену цибулю, 
додати до неї порізані гриби і 
трохи все разом просмажити. 
Додати проціджений соус з бо-
рошна і бульйону, спеції і пова-
рити ще хвилин 15. Заправити 
соус вершками.

Грибний соус  
зі сливами

ПОТРІБНО: гриби, борошно, 
масло, томатна паста, цибуля, 
сіль, перець, лавровий лист, сві-
ді сливи.

ПРИГОТУВАННЯ: гриби від-
варити та порізати. Дрібку бо-
рошна підсмажити на вершко-
вому маслі, додати грибний від-
вар, розмішати до однорідної 
маси, закип’ятити та проварити 
20 хв. Добавити подрібнену та 
підсмажену у томатній пасті ци-

булю (2 ст. ложки), посолити та 
знов закип’ятити. Проварити ще 
п’ять хвилин з перцем та лавро-
вим листом. Змішати все з порі-
заними грибами та свіжими сли-
вами, додати чайну ложку верш-
кового масла.
Грибні смаколики 

на зиму
Мариновані гриби

ПОТРІБНО: гриби, сіль, пе-
рець горошком, гвоздика, лавро-
вий лист, оцет. 

ПРИГОТУВАННЯ: гриби ре-
тельно почистити, помити, круп-
ні порізати, скласти у каструлю, 
залити водою та довести до ки-
піння, знімаючи пінку, що буде 
утворюватись. Проварити хви-
лин п’ятнадцять, після чого про-
цідити і промити холодною во-
дою. Після того, як гриби сте-
чуть, знову помістити їх у ка-
струлю, залити водою і довести 
до кипіння. Додати із розрахун-
ку на 1 кг грибів: 0,5 ст. л. солі, 
по 1 г чорного перця горошком 
та гвоздики, один лавровий лис-
тик та 0,5 склянки оцту. Прова-
рити все разом три хвилини, піс-
ля чого розкласти у підготовлені 
стерильні банки, залити марина-
дом і закатати. До повного ости-
гання банки помістити в тепле 
місце кришками донизу.

Солоні гриби
ПОТРІБНО: гриби, листя 

хрону, смородини та кропу, сіль. 
ПРИГОТУВАННЯ: гриби по-

чистити, обрізати ніжки, зали-
шивши до одного сантиметру 
від шляпки, ретельно промити 
та вимочити у холодній підсоле-
ній воді (білі та грузді - 24 годи-
ни, всі інші - 2-3 доби), змінюючи 
воду кожні 10 годин. Готові гри-
би укласти в посуд, в якому вони 
будуть солитись, кошичками 
вниз, перекладаючи їх листям 
хрону, смородини та кропу і пе-
ресипаючи крупною нейодова-
ною сіллю. Верхній шар повинен 
бути з листя. Накрити все полот-
няною або марлевою серветкою, 
покласти дерев’яний круг (мож-
на тарілку або кришку) і при-
давити все це гнітом, вага яко-
го буде складати десять відсо-
тків від ваги грибів. Слідкувати, 
щоби верхній шар не пересихав 
(доливати чотирьохвідсотковий 
розчин солі). Гриби треба соли-
ти при температурі від двох до 
восьми градусів 1-1,5 місяці. Ри-
жики просоляться за два тижні.

Як завжди, швидко і стрімко промайнуло таке довгоочікуване і бажане 
літо – час спекотного сонця та веселого відпочинку. Але це зовсім не привід 

сумувати. Осінь щедра на дари, тим паче, вже почалась грибна пора. Грибочки 
можна купити в супермаркеті. Або ж - зібрати самим, дотримуючись 

усіх правил безпеки. Гарний настрій гарантований, а на кухні з’являться 
делікатеси, з яких можна приготувати безліч смачних страв для всієї родини.

Грибна пора, 
або 12 грибних страв  

на будь-який смак
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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

Строк, протягом якого прийма-
ються анкети та документи, триває:

«ОПЕРУПОВНОВАЖЕНИЙ»  ДО 
28.09.2018

«ДІЛЬНИЧНИЙ ОФІЦЕР ПОЛІ-

ЦІЇ» ДО 12.10.2018
«СЛІДЧИЙ» ДО 01.10.2018
Для участі у конкурсі необ-

хідно заповнити анкету  на сайті  
https://nabir.np.gov.ua

Прийом документів та надан-
ня консультацій щодо порядку про-
ведення конкурсу здійснюється за 
адресою: місто Тернопіль, вулиця 
Галицька, 40.

Для довідок можна звертатись за 
телефонами: 

0352-27-15-40, 
067-653-45-93 або 
067-653-77-28 
з 9.00 до 18.00 щодня, окрім ви-

хідних та святкових днів.

ЗАПРОШУЄМО НА СЛУЖБУ В ПОЛІЦІЮ НА ЗАЙНЯТТЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД ДО ПІДРОЗДІЛІВ 
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ

14 ВАКАНСІЙ «ОПЕРУПОВНОВАЖЕНИЙ»
22 ВАКАНСІЇ «ДІЛЬНИЧНИЙ ОФІЦЕР ПОЛІЦІЇ»
8 ВАКАНСІЙ «СЛІДЧИЙ»
ДО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ВІДДІЛІВ ТА ВІДДІЛЕНЬ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
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ГОРОСКОП
З 19 ДО 25 ВЕРЕСНЯ

ОВЕН 
Не зовсім сприятливий 

час для шлюбу. Ви маєте пе-
реосмислити свої стосунки з 
партнером і попрацювати зі 
своїми недоліками, щоб згодом 
зустріти справжнє кохання. Не 
бійтеся ризикувати! 

ТЕЛЕЦЬ 
У ділових відносинах ви 

можете зіткнутися зі зрадою і 
нечесністю. Варто убезпечити 
себе необхідними документа-
ми й не приймати на віру обі-
цянки та запевнення.

БЛИЗНЮКИ 
Ангел-охоронець завжди з 

вами. У найкритичніші ситу-
ації, коли здаватиметься, що 
немає виходу, хмари розходи-
тимуться і небо буде яснішим.

РАК 
Тиждень створить багато 

ситуацій, які вимагатимуть 
від вас активності та незалеж-
ності. Тим, хто живе пробле-
мами інших людей, вдасться 
реалiзувати свої можливостi.

ЛЕВ 
Навряд, чи вдасться схова-

тися за спиною у партнера. Для 
того, щоб удача усміхалася вам, 
необхідно жити під девізом: 
«Рух — це життя».

 ДІВА 
Слід пам’ятати, що шлях 

до досягнення особистісних 
висот не повинен нести руй-
нування для оточуючих. Усі 
життєві зміни необхідно до-
лати без зайвої суєти, але при 
цьому невідступно рухатися 
до мети.

ТЕРЕЗИ 
Слід уникати боргових 

зобов’язань, небажано бра-
ти кредити і позики. Важливо 
пам’ятати, що будь-яка криза 
направлена на розкриття ваших 
особистісних можливостей.

СКОРПІОН 
Оптимістичний підхід і рух 

уперед дозволять вам створи-
ти міцний фундамент. На жаль, 
ризик не виправданий і може 
привести до сумних роздумів 
про марно витрачені зусилля.

СТРІЛЕЦЬ
Можуть почастішати кон-

флікти з оточуючими на ґрунті 
різних поглядів на фінансові 
питання. Необхідно відзначи-
ти, що ваше завдання — про-
никнути в глибокий смисл, 
намагатися йти шляхом стабі-
лізації відносин.

КОЗЕРІГ 
Конфлікти можуть при-

звести до важких життєвих ви-
пробувань, руйнування справи 
і добробуту. В цілому ви взяли 
курс на стабілізацію фінансо-
вого становища, зростання до-
ходів і нових придбань.

 ВОДОЛІЙ 
Ідіть від легких грошей, 

оскiльки зірки не обіцяють 
надовго залишити їх у вас. У 
сімейних справах та особистих 
відносинах переважатимуть 
ревнощі i прагнення в усьому 
контролювати партнера.

РИБИ 
Займайтеся улюбленою 

справою і не бійтеся ризикува-
ти. Приділіть час спілкуванню 
з рідними і зробіть подарунки 
найдорожчим людям. Повірте, 
ви отримаєте добрі дивіденди 
за хороші вчинки. 

Вітаємо!
Колектив Козівського районного сектору та 18 

державної пожежно-рятувальної частини УДСНС 
України у Тернопільській області,   вітає своїх 

працівників - іменинників вересня:
Андрія Михайловича Гетьмана, 

Ігоря Івановича Семчишина
з Днем народження!

Сердечно вітаємо всім колективом,
Бажаємо жити довго й щасливо.
Життя корабель хай пливе лиш туди,
Де радість, здоров’я, любов, мир завжди.
Чого забажаєте – нехай у вас буде,
Нехай і надалі шанують вас люди,
Хай успіх доводить до самих зірок
І не відстає ні на мить, ні на крок! 

Вітаємо!
Гарну, чуйну, доброзичливу сусідку

Людмилу Богданівну 
Зіневич
з Козови

із золотим ювілеєм!
Летять роки, мов чайки над водою,
А разом з ними доля непроста,
А ти завжди лишайся молодою,
Живи у щасті й радості – до ста!
Хай звучать найщиріші вітання,
«З Днем народження!» - скажуть усі.
Хай здійсняться усі побажання,
Буде радісно хай на душі. 
Хай здоров’я не зрадить завчасно,
Мир і злагода будуть в сім’ї,
Нехай на серці буде осінь ясна,
Навіть в сірі, нахмарені дні.
Хай Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує щасливі і довгі літа.

З повагою – сусідка Поліна Іванівна Базар, смт Козова.

Цілющі властивості солі 
відкрили стародавні ченці. 
Вони розміщували людей з 
різними хворобами у соляні 
печери. У Максимівці створи-
ли кімнату з аналогічним мі-
крокліматом. 

Відкрили її на території 
місцевої лікарні. У соляній 
кімнаті безкоштовно оздо-
ровлюватимуть військових, 
пенсіонерів, дітей. Перші від-
відувачі зізнаються: не очіку-
вали чогось особливого, про-
те навіть після одного сеансу 
з’являється легкість у тілі та 
гарний настрій. 

Створити таку кімнату 
надумав місцевий житель 
Михайло Хомишак. Чоловік 
очолює фермерське господар-
ство «Михайлів сад». Заняття 
підприємництвом поєднує з 
громадською діяльністю, є го-
ловою громадської організації 
«Максимівська ініціатива».  

Каже, що соляна печера в 
рідному селі була його мрією. 

- Я щасливий, що в моїй 
Максимівці вдалося затрима-
ти солоні бризки моря, шмато-
чок солоних озер і дивних пе-
чер, - розповідає чоловік. - Як 
не прикро, але цей дар Бога не 
можуть відвідати всі сім'ї. Не 
завжди виходить сільським 
трудівникам викроїти час і 
кошти, щоб лікуватись та від-
почивати на солоних берегах, 
дихати оздоровчим повітрям 
печер. Я мріяв відтворити це в 
соляній кімнаті у Максимівці. 

Від виникнення ідеї до її 
втілення минуло два роки. 
Заручившись підтримкою 

друзів-однодумців, чоловік 
об’їздив десяток подібних кім-
нат в області та за її межами, 
цікавився методикою оздо-
ровлення у монахів, оббивав 
пороги обласних і районних 
чиновників, заручився їх під-
тримкою. Переконував про 
необхідність такого «солоного 
дива» для діток, старших лю-
дей, для реабілітації та ліку-
вання військових.

- Втілювати мрії за-
вжди нелегко, та дякую-
чи, насамперед,  друзям,  
депутатам сільської ради 
і голові, громадам райо-
ну, архітекторам, тепер у 
Максимівці є соляна кім-
ната і тут лікуватимуть 
усіх, кому  це потрібно. А 
я думаю, що з часом в наш 
оздоровчий центр при-
їжджатимуть з інших сіл і 
міст, - каже пан Михайло.

Соляна кімната лікує 
бронхіти, алергії, астми, 

фарингіти, трахеїти, пневмо-
нію, дерматологічні хвороби. 
Добре діє для загального зміц-
нення організму. Знімає син-
дром хронічної втоми, кашель 
через паління. 

Лікарі кажуть: досить кіль-
кох процедур по 30 хвилин, 
щоб підвищити стресостій-
кість організму, очистити ле-
геневу систему і значно зміц-
нити ослаблений імунітет.

Співчуття
 Надзвичайно важко втрачати рідних, до-

рогих серцю людей. Біль втрати – як незагой-
на рана. Рідним залишається тільки спомин і 
хвилини смутку. Висловлюю щире співчуття 
заступнику голови Конгресу ділових жінок 
України у   Тернопільській області, директору 
ЗОШ І-ІІІ ст. села Гадинківці Любі Василівні 
Білик з приводу непоправної втрати – смерті 

батька Василя Дмитровича Заліщука 
(11.02.1933 р. - 13.09.2018 р.) 

Поділяю Ваше важке горе, сумую разом 
з Вами. Нехай земля буде померлому пухом і 
Царство Небесне. 

Із щирими словами підтримки - 
голова Конгресу ділових жінок 

України у Тернопільській області 
Михайлина Черниш.

У Максимівці на Збаражчині облаштували унікальну 
сольову кімнату. Для неї використали майже 2 тонни солі!

Голова ГО “Максимівська 
ініціатива” Михайло Хомишак.

Юрій Шепелик, виконавець робіт щодо облаштування 
соляної кімнати.

«На море поїхати можуть не всі,  
а тепер шматочок моря –  

у нас в селі»




