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Військові зі всієї України

молилися у Зарваниці
Понад три тисячі
прочан просили у
Бога миру і спокою
для нашої
2
держави
стор.
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прийом та доставку видання до передплатників

опадів, температура повітря
вночі 7-8, вдень 19-20 градусів тепла. Схід сонця - 7.11,
захід - 19.04.
29 вересня - хмарно,
можливий дощ, температура
повітря вночі 8-9, вдень 1011 градусів тепла. Схід сонця - 7.13, захід - 19.02.
30 вересня - ясно, без
опадів, температура повітря
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26 вересня - хмарно з
проясненням, без опадів,
температура повітря вночі 3-6, вдень 11-12 градусів
тепла. Схід сонця - 7.08, захід - 19.08.
27 вересня - хмарно з
проясненням, без опадів,
температура повітря вночі 4-7, вдень 14-15 градусів
тепла. Схід сонця - 7.10, захід - 19.06.
28 вересня - ясно, без

вночі 3-4, вдень 12-13 градусів тепла. Схід сонця - 7.14,
захід - 19.00.
1 жовтня - хмарно з проясненням, без опадів, температура повітря вночі 6-7,
вдень 15-16 градусів тепла. Схід сонця - 7.16, захід
- 18.58.
2 жовтня - хмарно з проясненням, без опадів, температура повітря вночі 5-6,
вдень 14-15 градусів тепла. Схід сонця - 7.17, захід
- 18.55.

Тел.: +38 (0352) 40-77-60
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ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН: «Реформу децентралізації

буде продовжено, і переданий на місця ресурс
треба конвертувати в нову якість життя»
Фундаментальна реформа децентралізації – передачі на місця адміністративних
повноважень і фінансових можливостей –
буде продовжена, але вимога до місцевого
самоврядування – конвертувати переданий
ресурс у нову якість життя людей. Про це
сказав Прем’єр-міністр України Володимир
Гройсман під час форуму представників місцевого самоврядування «День діалогу з владою». Форум відбувся в Тернополі, де Глава
Уряду перебував з робочою поїздкою.
«Ще кілька років тому, зазвичай, у нас
були монологи: центральна влада говорила
одне, місця – інше. І вони один одного не чули.
Ми побудували нову систему, - сказав Володимир Гройсман. – Перед нами стоїть завдання
– побудувати економічно сильну державу. Чи
можливо це без сильних громад? Ні. Місцеве самоврядування потрібно стверджувати

шляхом зміцнення повноважень, передачі ресурсів і відповідальності. Це три фундаменти,
на яких базується місцеве самоврядування».
Глава Уряду наголосив, що сьогодні на
центральному рівні запроваджуються фундаментальні зміни – в освіті, медицині, в
промисловій політиці, сфері розбудови ділового клімату. І залучення регіонів до цих
змін має бути максимальним. Нову якість
життя має відчути кожен українець.
«І тут органам місцевого самоврядування
треба розуміти, як конвертувати ресурс у необхідну якість, - сказав Володимир Гройсман.
- Цього року Уряд вийшов з трьома пріоритетами роботи: економіка та пакет економічних
законів, європейська інтеграція і децентралізація. Я пройшов з цією ідеєю непростий і немалий шлях. І я радий, що ця ідея сьогодні має
практичне застосування і добрий результат».

Військові зі всієї України молилися у Зарваниці
Понад три тисячі прочан просили у Бога миру
і спокою для нашої держави

М

инулих вихідних
на Тернопільщині
відбулося десяте
військове паломництво
до Зарваниці. У
Марійський духовний
центр з’їхалися
військовослужбовці
та члени їхніх родин,
ветерани війни, учасники
бойових дій на Сході,
родини загиблих і
пропалих безвісти,
курсанти, волонтери,
медики.
Військове паломництво у
Зарваниці започаткували ще
у мирний час. Та особливим
змістом воно наповнилася з початком війни на Сході країни.
Відтоді прощі до Марійського
духовного центру стали місцем духовного відновлення і
внутрішнього порозуміння для
учасників АТО та їх родин, вшанування загиблих Героїв.
- Нашу державу та її територіальну цілісність на Сході
країни захищають 250 тисяч

солдатів, - зазначив голова
Тернопільської ОДА Степан
Барна. - Радий, що проща військових об’єднує сьогодні всіх,
хто кує перемогу – це волонтери, громадськість, солдати,
демобілізовані, військові медики. Всеукраїнське військове
паломництво до чудотворної
ікони Зарваницької Божої Матері у 2009 році започаткували на зразок Міжнародного
військового паломництва, яке
з 1956 року проходить у місті Люрд (Франція). На той час
українська військова делегація
вже понад десять разів брала
участь у заходах в Люрді, куди
щорічно приїжджають більше
20 тисяч військовослужбовців з
25 країн світу. Сьогодні ми маємо унікальне місце тут, у Завраниці, де є свій Український Єрусалим, і свій маленький «люрд»
для військових. Вірю в те, що за
покровительством Матері Божої Зарваницької ми здобудемо
нашу спільну перемогу. Молимося за кожного солдата, який

сьогодні не може бути тут, перебуваючи на своєму бойовому
посту.
Цьогоріч воїни та їх рідні
зі всієї України молилися під
гаслом «Дякую Богу, якому служу!». На прощу зібралося понад
три тисячі військовослужбовців.
Розпочалася проща військових з подячного Молебню
перед Чудотворною іконою За-

рваницької Матері Божої. Далі
паломники урочистою ходою
відправилися до скульптури
Матері Божої на площі перед
Собором. Тут владика Михаїл
Колтун спільно з єпископомпомічником ТернопільськоЗборівським Теодором Мартинюком та духовенством
урочисто відкрили військове
паломництво.
- Із цього священного місця
має прийти мир, і нехай кожен
у своєму серці посіє віру, - звернувся до паломників головний
капелан УГКЦ, владика Михаїл.

- Хай з євангельського слова
вродить Божа благодать, щоб
ми усі разом могли об’єднатися
у нашій вірі. Ми сьогодні заносимо Пресвятій Богородиці наші надії, очікування, щоб
Вона своїм чудесним служінням проявила до своїх дітей велику милість.
Учасники паломництва молилися за спокій і мир в Україні, сповідалися, спілкувалися з
священиками.
- Нехай кожна хвилина, проведена тут, кожен крок по цій
святій Зарваницькій землі буде
для вас благословенням, здобуттям сили, надії та оптимізму
у непростій боротьбі, - зазначив у проповіді владика Теодор.
- Нехай це десяте ювілейне паломництво стане однією великою вдячністю від усієї військової родини нашому Творцеві.
У Зарваниці військовослужбовцям вручили відзнаки і
нагороди, а також вшанували
загиблих героїв. На завершення паломництва у каплиці св.
Юрія Переможця відслужили
панахиду за душі героїв, які віддали життя за незалежність і
цілісність України.
Фото Ярослава ФАЛЮША
і Юрія КУЛЬПИ.
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«Кирило показує всім,
що ніякі проблеми
не зупинять людину,
якщо в неї є мрія
і вона докладає зусиль
для її здійснення»

М

рії окремих людей
і мешканців
цілої країни
про її майбутнє схожі.
Кирило Богданюк до
втілення своєї ішов шість
років. У дитбудинку на
Херсонщині, де він ріс,
навчився малювати. Тоді ж
переконався, що мистецтво
має терапевтичний ефект.
Воно допомогло Кирилу,
який народився із важкою
недугою – церебральним
паралічем, знайти не лише
своє покликання, а й нову
родину.

Зараз хлопець навчається на
четвертому курсі юридичного
факультету Тернопільського національного економічного університету на соціального робітника. Кирило продає свої картини на благодійних аукціонах і
проводить майстер-класи для сиріт і хворих діток. Але найбільшою його мрією був свій терапевтичний центр, де такі ж, як і він,
хлопці та дівчата разом би вчилися втілювати свої мрії.
Вчора це здійснилося – в
рідному університеті Кирила з’явилася його «Лабораторія
мрій». Затишна і простора аудиторія, з новими стільцями і столами,
зі зручним диванчиком і новою
технікою, з книжками і картинами хлопця стане місцем натхнення для всіх, хто цього потребує.
На відкриття лабораторії до
Тернополя спеціально приїхав відомий економіст, а нині – народний депутат і лідер партії «Основа» Сергій Тарута. Півроку тому
на зустрічі зі студентами ТНЕУ
він дізнався про мрію Кирила і
допоміг її втілити.

Мистецтво
маленьких речей

- Кирило в нас особливий і
дуже світлий студент, - розповідає викладач хлопця, заступник
декана юридичного факультету Оксана Коваль. - Можна подивуватися його силі духу й тому,
наскільки він любить життя і вірить у нього. Зараз у нього є прийомна сім’я і він справляється зі
всім. Але через те, можливо, що
сам виріс у дитячому будинку, він
захотів допомагати іншим. Коли
взимку в університеті побував
Сергій Тарута, Кирило захотів подарувати йому картину. Сергій
Олексійович був вражений майстерністю нашого студента і захотів допомогти.

Заповітне бажання талановитого студента з Тернополя, який попри
вроджену хворобу надихає інших, допоміг втілити Сергій Тарута

У масштабах держави це маленька, хоч і хороша, справа, а
для Кирила – втілення мрії. Багато років тому мистецтво, яким
він тепер допомагатиме іншим,
поєднало його з прийомною мамою. До дитбудинку, де жив хлопець, режисер лялькового театру, художниця Алла Бехтольд
прийшла, аби провести дітям
майстер-клас з енкаустики - незвичного способу малювання з
допомогою гарячої праски. Сам
процес такого малювання є терапією – допомагає розслабитися, розвиває фантазію і творчість.
Під час навчання хлопець здружився з художницею, а згодом її
сім’я стала для нього рідною. Повіривши у себе, він навіть вирішив знайти батьків, які його народили, зумів зрозуміти їх, пробачити і тепер, розповідає, має багато рідних людей.
- Кожна людина потребує відпочинку, підтримки, щоб набратися сил і піти далі. Ця лабораторія стане таким місцем, - розповідає Кирило. - Тут відбуватиметься арт-терапія – і малювання

праскою, і терапія казками. У когось, може, є мрії, які нема можливості здійснити. Всі можуть прийти сюди і ми разом створимо
план для їх втілення. А ще сюди
зможуть приходити наші студенти, зробити собі каву, сісти
на диванчик і просто відпочити.
Такі маленькі речі, але вони дуже
ефективні й потрібні.

Якою бачить Україну
один з найуспішніших
економістів світу

- Сьогодні я в Тернополі з гарною місією, - зауважив під час відкриття лабораторії Сергій Тарута.
- Кирило унікальний, він має обмежені фізичні можливості, а з іншого боку – показує всім, що ніякі проблеми не зупинять людину,
якщо в неї є мрія і вона докладає
зусиль для її здійснення. І це, я
впевнений, буде гарний приклад
для інших.
Під час зустрічі зі студентами
університету Сергій Тарута розповів про те, як йому самому вдалося здійснити свої дитячі мрії та
пройти шлях від дитини з простої

сім’ї до одного з найуспішніших
економістів і підприємців світу.
Як відомо, недавно партія
«Основа» висунула Сергія Таруту
кандидатом у майбутніх виборах
президента України. На відкриття лабораторії політик прийшов
зі своєю тернопільською командою. Тому під час спілкування молодь цікавилася, як вони планують реформувати державу і що
потрібно, аби втілити тепер мрії
не лише однієї людини, а більшості українців.
- Я народився на околиці Маріуполя, після інституту пішов
працювати на завод «Азовсталь»,
майстром у мартенівському цеху,
- розповів Сергій Тарута. – Згодом
дійшов до керівних посад, вдалося зробити завод одним з кращих в Україні. Були колосальні
напрацювання і щоденна робота
над реалізацією цілей. Я займався і займаюся бізнесом, ніколи
не бажав бути політиком. Війна
змусила зайнятися справою, якої
для себе я не очікував. Це був виклик, коли постав дуже великий
вибір – чи відстоюєш свої особис-

ті інтереси, чи служиш державі. Я
погодився стати головою Донецької ОДА, коли територія була
захоплена, коли за нами кожен
день ганялися машини бойовиків. На жаль, тоді ніхто не слухав,
що я пропонував у Донецьку, але
дали можливість захистити Маріуполь. Після цього я став депутатом і прийняв дуже непросте для
себе рішення – створити політичну партію, яка б об’єднала людей,
мотивованих змінювати життя
країни.
Оцінюючи ситуацію в Україні, Сергій Тарута назвав три найбільші виклики, які постали перед державою. Це - бідність, яка
сьогодні змушує українців виживати. Це - війна, яка руйнує наше
майбутнє. І міграція, яка залишає
майбутнє країни без людей.
Відповідаючи на запитання студентів, політик представив Стратегію розвитку країни,
з якою має намір балотуватися у
президенти.
- Я мрію, щоб на прикладі корпорації й бізнесу, який я
розвивав, показати можливості
України, - підсумував він. - Адже
якщо економіка розвивається,
тоді вистачає грошей на все. На
гарну освіту, культуру, на те, щоб
наші міста й люди були заможні. Тоді буде злагода в родинах,
селах і регіонах. Для розробки
стратегії було залучено багато
людей – промисловці, науковці.
Вони детально прописали план
розвитку країни до 2030 року.
Адже те, що ми маємо зараз, це
не перемога Росії. На жаль, це
програш України. І 2019 рік буде
роком вибору, чи реалізує Україна свій потенціал іти далі.
Анастасія ЗАРІЧНА.
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Олігархи гривню
здешевлюють -

УКРАЇНЦІ ЗА ЦЕ ПЛАТЯТЬ

В

алютні стрибки доводять
українців до стресу. Бо слідом
за ними зростають ціни на
продукти, послуги, інші товари. І
якщо долар та євро згодом трохи
вгамовуються й здають крок-два
назад, то ціни, фактично, ніколи.
Особливо неадекватно поводить себе
інвалюта перед виборами. І в цьому «заслуга» олігархів, які є навколо чинної влади.
Вони не впевнені, зможуть далі працювати
на таких же засадах, чи ні, й починають притримувати валютну виручку за кордоном. А
за девальвацію платять українці.
Якщо події сприятливі, - валюта знову
заходить в країну, заявив у ефірі телеканалу ZIK економіст, банкір, ректор МІБ Олександр Савченко. Крім того, на курс валют
впливає паніка, яка також робить гривню
дешевшою.
І значну частину цих дешевих гривень
«з’їдають» дорогі харчі. Адже більшість зароблених грошей українці витрачають на
їжу та комуналку. Загалом ці видатки вимивають із сімейного бюджету 53,4 відсотки
коштів. Такого висновку дійшли аналітики
Держстату.
Слід зазначити, за останні чотири роки
структура бюджету середнього українця
дуже змінилася. Якщо протягом першого
півріччя 2014 року на їжу йшло 37,6 відсотків сімейного доходу, то зараз - 42,8 відсотків. У цифрах - це майже 233 мільярди
гривень.
До речі, жителям Тернопільщини трохи пощастило. Наша область - у трійці регіонів, де найдешевші продукти. (Проте не
слід забувати й про найнижчі зарплати).
На Тернопільщині одразу шість соціальних
продуктів мають найнижчу ціну серед усіх
регіонів країни, написав на своїй Фейсбуксторінці директор асоціації постачальників
торгівельних мереж Олексій Дорошенко. У
нас найдешевше продають рис, макарони,
ячмінну крупу, вершкове масло, олію і сало.
А хто «годує» вітчизняну економіку?
Крім експортерів, завдяки яким поволі зростає внутрішній валовий продукт країни, значно підгодовують економіку заробітчани. За
словами економічного експерта Тараса Загороднього, в Україні великий дефіцит торговельного балансу - приблизно 10 мільярдів
на рік. Однак він покривається за рахунок
трансферів наших заробітчан. Тобто, торговельний баланс негативний, а платіжний
- приплив валюти в країну, - позитивний. І
він покриває цей дефіцит. Навіть створює
додатковий драйвер зростання економіки.
Через п’ять років життя українців круто
зміниться, прогнозують у МВФ. Хотілося б

вірити. Але ми вже наслухалися стільки про
життя по-новому, реформи та інше, що чергове «шаманство» викликає іронію. Зрештою,
п’ять років (чомусь пригадались радянські
п’ятирічки) - чималий відрізок часу, коли живеш у такій екстремальній країні, як наша.
То чим же втішають українців аналітики Міжнародного валютного фонду? За їхніми підрахунками, через «п’ятирічку» ВВП
на душу населення зросте у 1,5 разів. І це
повинно відбутися завдяки двом основним
факторам. Перший: реформування законодавства - прийняття законів про корупцію,
судову реформу, ринок землі. Другий: зростання економіки. А цьому має сприяти подальше приведення наших стандартів випуску продукції до європейських норм.
Якщо друге завдання виконати більшменш реально, то перше…
Середня зарплата в Україні за п’ять років може досягнути 20 тисяч гривень, прогнозують у Фонді. Відповідно, зросте купівельна спроможність населення.
Щоправда, наша економіка все ще почуватиметься слабкою, а валовий внутрішній
продукт на душу населення так і залишиться удвічі меншим, ніж у країн, що розвиваються. Відставання ж від розвинених країн
буде більше, ніж у 20 разів.
Вітчизняні експерти оптимізму МВФ не
поділяють, вважаючи, що прогнози Фонду
швидше схожі на бачення розвитку економіки України у світлі їхніх рекомендацій.
Адже на сьогодні у нас немає глибоких
структурних змін в економіці. В країну не
приходять потужні інвестори. «Один із реальних шляхів - виведення економіки з тіні.
Інших джерел серйозного збільшення ВВП
поки не бачу, і це не вселяє оптимізму», зокрема наголосив виконавчий директор
Економічного дискусійного клубу Олег
Пендзин.
Цікаво, а фактор олігархічного впливу на українську економіку аналітики
МВФ враховують?
Ольга ЧОРНА.

Чи сплачує «спрощенець» другої групи єдиний
внесок за працівника-пенсіонера?

Сплата єдиного внеску регулюється
Законом України від 8 липня 2010 року
№2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування» (далі - Закон №2464).
Абзацом третім пункту 1 частини першої
статті 4 Закону №2464 визначено, що платниками єдиного внеску є роботодавці, а саме:
фізичні особи - підприємці, зокрема ті, які
використовують працю інших осіб на умовах
трудового договору (контракту) або на інших
умовах, передбачених законодавством про
працю, чи за цивільно-правовим договором
(крім цивільно-правового договору, укладе-

ного з фізичною особою - підприємцем, якщо
виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців).
Платники єдиного внеску, зокрема, роботодавці, зобов’язані своєчасно та в повному обсязі нараховувати, обчислювати і сплачувати єдиний внесок за застрахованих осіб
(п.1 частини другої ст. 6 Закону № 2464).
Отож, звільнення від сплати єдиного внеску для працюючих пенсіонерів законодавством не передбачено.
Головне управління ДФС в області.
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Партія «Основа» на праймеріз
обрала Сергія Таруту
кандидатом у Президенти
У суботу, 22 вересня, в Києві у виставковому
центрі АККО-інтернешнл відбувся з’їзд
політичної партії «Основа».

У партійному з’їзді взяли участь близько 500 учасників зі всієї України,
голови обласних партійних організацій та почесні гості. Головуючий на
з’їзді голова партії Андрій Ніколаєнко привітав усіх учасників.

Тернопільщина також була представлена делегатами.

За підсумками праймеріз, 96%
присутніх висловилися «за» участь
партії «Основа» у чергових виборах
Президента України. У той же час,
партійці вибрали Сергія Олексійовича Таруту кандидатом у Президенти.
- Я вдячний партії за підтримку
моєї кандидатури. Ми в партії «Основа» визначаємо для себе завдання
повернути повагу до людської праці
– через гідні зарплати. Ми повинні
повернути повагу до наших старших
– через гідні пенсії та доступну медицину. Ми повинні повернути повагу
держави до тих, хто навчається – забезпечити
їм гідну роботу після
навчання в університеті. Ми повинні повернути повагу до кожної
людини. Ми повинні
повернути повагу держави до громадян, а
громадян – до держави. Але для цього нам
спершу потрібно побудувати таку державу,
яку будуть поважати,
- заявив Сергій Тарута,
коментуючи своє призначення.
На з’їзді партії учасники також
обговорили розроблену «Основою» модель розвитку економіки,
соціальної сфери і системи держуправління. Як відзначили в «Основі», політсила спершу будувалась
як партія мультилідерського типу,

основана на демократичних принципах – як партія, в якій кожна
людина справи приходить зі своїми ідеями, приносить свій досвід і
знання. Слідуючи цим принципам,
зробити свій внесок у розробку документу зможуть усі представники
територіальних громад. Було прийнято рішення, що розглянутий

на з’їзді документ «Платформа
– «Наша Основа» після його обговорення стане новою програмою
партії.
Віктор ЗАБІГАЙЛО,
голова Тернопільської
партії «Основа».
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Тернопільщина та Люблінське воєводство
підписали Угоду про співпрацю
Делегація Тернопільщини взяла
участь у Європейському тижні інновацій. Цей форум відбувався у Любліні уже
другий рік поспіль і зібрав понад тисячу
учасників із різних країн європейського
співтовариства.
ІІ європейський тиждень інновацій охопив три напрямки: біоінновації, економіка,
медицина, в рамках яких відбувалися дебати про роль інновацій, крос-секторальних
технологій, товариські зустрічі, адже захід
організовують спільно з XV Люблінським
фестивалем науки тощо.
Головною подією заходу став економічний конгрес. Учасники відвідали павільйони виставки сільськогосподарської
продукції та промисловості у торгововиставковому центрі Таргі Любліна, де
представляють свій товар відомі та молоді
компанії, обговорюють питання маркетингу та менеджменту, обмінюються досвідом
тощо.
«Участь у таких міжнародних виставках
може стати стартовим майданчиком для
підприємців Тернопільщини для просування української продукції на європейські
ринки, - зазначає голова обласної ради Віктор Овчарук. – Адже є можливість взяти
участь у практичних конференціях, набратися досвіду, поспілкуватися з представниками зрілого бізнесу та налагодити ділові
зв’язки».
У Любліні також була підписана угода
між Тернопільськими обласною радою, облдержадміністрацією та Люблінським воєводством про співпрацю. В угоді, зокрема,
йдеться: «Сторони розвиватимуть співро-

бітництво та обмін досвідом в таких галузях: європейська інтеграція, культура та
охорона культурної спадщини; транспорт
і транспортна інфраструктура; економічна співпраця та промоція підприємництва;
охорона здоров’я; освіта, спорт і туризм;
охорона навколишнього середовища та
використання природних ресурсів». Угоду підписали голови обласної ради Віктор
Овчарук, обласної державної адміністрації Степан Барна, маршалок Люблінського
воєводства Славомір Сосновскі та віцемаршалок воєводства Криштоф Грабчук.
«Переконаний, що співпраця з Люблінським воєводством стане хорошою базою

для розвитку усіх галузей діяльності нашого краю. Зокрема, для економічної, адже
третє за величиною воєводство Польщі
утворилося майже 20 років тому, проте за
цей період змогло стати одним із найрозвинутіших», - наголосив Віктор Овчарук.
В останній день перебування у Польщі
на ІІ Європейському тижні інновацій делегація з Тернопільщини вшанувала пам'ять
вояків УНР, які служили у війську Симона
Петлюри та поховані на міському кладовищі Любліна. Голова Тернопільської обласної
ради Віктор Овчарук та голова ОДА Степан
Барна поклали квіти до меморіалу "Борцям
за волю України 1917-1921 років".
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ТНЕУ запрошує
11-класників
на курси
для підготовки
до ЗНО

Випускники
матимуть
пільги при вступі до вишу
Тернопільський
національний економічний університет запрошує на підготовчі
курси учнів 11-их класів для
підготовки до Зовнішнього
незалежного
оцінювання.
Слухачі матимуть нагоду поглибити свої знання з таких
дисциплін: українська мова та
література; математика; історія України.
Навчання розпочнеться у
жовтні 2018 року.
Слухачі денної форми навчання займатимуться у суботу й неділю - з 9.00 до 13.30
години. Групи для занять
формуватимуться у кількості
10-ти осіб. Навчання здійснюється на контрактній основі.
Випускники підготовчих
курсів при вступі до ТНЕУ користуватимуться пільгами,
передбаченими Правилами
прийому до вишу.
Адреса: вул. Львівська,
11а, к. 501-А, м. Тернопіль,
46009.
Тел.: (0352) 53-95-92,
офіційний сайт:
www.tneu.edu.ua
E-mail: vdp@tneu.edu.ua

ВАЛЕНТИН НАЛИВАЙЧЕНКО: «Українці хочуть

і мають отримати мир, порядок і захист»
Е

кс-глава Служби безпеки
України, а нині лідер
руху «Справедливість»
побував минулої п’ятниці на
Тернопільщині. Він представив
Національний план дій для
відновлення миру на території
України.
Як розповів Валентин Наливайченко,
цьому плану передував довгий період
перемовин з міжнародними партнерами,
спілкування з громадськістю, ветеранами та волонтерами. Із цією програмою,
яка включає звільнення політв’язнів
і заручників, залучення міжнародної
спільноти для завершення війни та відновлення економіки, лідер «Справедливості» має намір іти у президенти.
Відновлення миру очікують мільйони українців, і насамперед для цього,
за словами Валентина Наливайченка,
необхідно запустити оборонну промисловість. Це - заводи та підприємства, які
налагодять випуск продукції для потреб
української армії.
- Аби показати приклад подібної роботи, наша команда протягом двох років
замовляла з українських заводів, потім
отримувала та доставляла на передову
модулі безпеки, санітарні модулі. Ці речі
не тільки захищатимуть життя наших
вояків, але забезпечать бійцям умови
служби, як в арміях європейських держав, країн-членів НАТО, - розповів політик.

Говорячи про проблему, власне, відновлення миру, Валентин Наливайченко
наголосив на тому, що саме наші воїни є
основою захисту країни.
- Зараз треба зробити все можливе,
залучивши міжнародні організації, щоб
розшукати всіх зниклих безвісти, розшукати й ідентифікувати загиблих і звільнити наших заручників і політв’язнів, зазначив політик.
За словами лідера руху «Справедливість», до виборів він також представить
міжнародним партнерам нову угоду для
звільнення тимчасово окупованих тери-

торій.
- Ні «Мінські домовленості», ні інші
переговорчі механізми не спрацювали
для головного – не виводить окупант
війська, адже досі жоден міжнародний
документ не зобов’язав Росію до цього.
Тож нам важливо укласти нову міжнародну дієву угоду з нашими партнерами
- США та країнами ЄС.
Водночас Валентин Наливайченко
і його команда пропонують план дій із
створення міжнародного фонду для відновлення зруйнованих територій, допомоги вимушеним переселенцям і тим, чиї

рідні загинули під час бойових дій.
- Знаю, що на Тернопільщині близько
89 сімей втратили рідних на війні. Кожна така сім’я має отримати допомогу, а
кожна дитина в ній - безкоштовну освіту, - наголосив Валентин Наливайченко.
– Окрім того, необхідно прийняти закон
про добровольчу армію. Добровольці та
волонтери мають нарешті отримати від
держави належний статус і забезпечення.
На думку Наливайченка, план відновлення миру – це також і відновлення
цивільного виробництва і розвиток економіки на місцях.
- У кожній області ми зустрічаємося
з колективами і знаємо, які є проблеми і
які інвестиції потрібно здійснити уряду,
- зазначив політик. - Національний план
передбачає обов’язкове створення для
кожного регіону власного плану відновлення економіки.
А ключовим, за словами Валентина
Наливайченка, має стати подолання корупції в Україні.
- Не може бути корупції у владі, не
може бути строку давності за такі злочини, - наголосив він. - Крім жорсткого
покарання за це, має бути і повернення
краденого. Україна повинна стати на
шлях розвитку. Національний план дій –
це відновлення країни. Українці хочуть
і мають отримати мир, порядок і захист.
Це те, що має робити новий президент і
нова влада.
Інна МАТУШ.
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БАЛОГУ «МОЧАТЬ», бо різко
критикує Порошенка
Замовні статті, «чорнуха» - останнім часом так звана
«популярність» Віктора Балоги різко зросла.

У чому причина? – запитаєте ви. Все просто. Передусім
тому, що долучився до команди сильного лідера – Анатолія
Гриценка. А саме йому, за даними останніх соцопитувань,
найбільше довіряють українці
та готові голосувати за нього
як за майбутнього президента України.
Другою причиною сміливо
можна назвати ту, що саме
Віктор Балога піддає нещадній
критиці діяльність Петра Порошенка.
Зокрема, саме Балога порадив Порошенку не балотуватися на другий термін.
Про це він заявив у ефірі
програми «Український формат», провівши паралелі з
аналогічною порадою, яку дав
президенту Віктору Ющенку,
коли очолював його адміністрацію.
– Я не ворог президента, я
не бажаю йому зла, я бажаю
йому успіху, але ці 4 роки показали, що він не може керувати
Україною, – зауважив Віктор
Балога, додавши, що як у 2014ому році Порошенко об’єднав
всю країну і переміг у першому турі, зараз він об’єднав усю
країну проти себе.
– Краще не балотуватися. Відступитись у бік, час все
вилікує, і можливо завтра за

це український народ тобі подякує. Він має поступитися і
дати дорогу тим, хто зможе
цю країну об’єднати і зупинити війну, – наголосив Балога.
Конструктивна критика
діючого Президента, як на долоні відображена й на власній сторінці Віктора Балоги у
«Фейсбук». Думаючі люди замисляться і зроблять вірні
висновки.
«ГОТОВИЙ НА ЩО ЗАВГОДНО,
АБИ ЩЕ 5 РОКІВ
«НАВОДИТИ ПОРЯДОК»
- Заради влади він готовий
на все. Якщо потрібно - пообіцяє
і долар по 8, і "рішучі реформи",
і АТО за лічені години. А якщо
треба зізнатися, що це була неправда - він це визнає. Треба
бути "червоним директором" він ним буде. Треба стати помаранчевим лібералом? Запросто!
Потрібно бути патріотом? Легко!
Ситуація вимагає трохи щирості? Будь-ласка! Він готовий на
що завгодно, тільки б мати можливість ще 5 років "наводити порядок", "втілювати реформи" і
"боротися з корупцією".
«ЇМ ПРОСТІШЕ КРАСТИ,
РОЗДАВАТИ СВОЇМ ДРУЗЯМ
МІЛЬЯРДИ НА ДОТАЦІЇ»
- Ще вчора Порошенко говорив, що кожен українець може
«випити фантастичну каву в
Братиславі». Що масовий виїзд

працездатного населення – це
«нормальний процес». А сьогодні виявилося, що в західних областях немає уже навіть офіціантів і продавців. Усі «полетіли на
каву». При цьому ті, хто при владі, не думають, що тут потрібно
будувати дороги, знижувати
податки, боротися з корупцією,
запускати сюди ті ж самі польські компанії і нехай українці
працюють на них вдома, а поляк
хай платить тут податки і всі будуть задоволені. Але їм простіше
красти, пиляти ліс, торгувати
посадами, копати бурштин, роздавати своїм друзям мільярди на
дотації. І все, що ця влада може
дати українцям – заборонити рекламу роботи за кордоном, ніби
від цього щось зміниться.
«ВІН БОЇТЬСЯ ПРОГРАТИ ЩЕ
ДО СТАРТУ ПРЕЗИДЕНТСЬКОЇ
КАМПАНІЇ»
- Спочатку Порошенко дав
команду губернаторам блокувати будь-які спроби проведення виборів в ОТГ. Бо він боїться
програти ще до старту президентської кампанії. Потім він
заблокував оновлення ЦВК. Він
взагалі хотів би, щоб Охендовський керував вічно. А сьогодні
він звинувачує в цьому Верховну
Раду. Не знаю, чи багато людей
продовжують йому вірити, але
знаю точно, що Порошенко міг
би давати майстер-класи. Це те,
в чому він дійсно став успішним
на посаді президента.
«ЦЕ ЯКИЙСЬ ТЕАТР АБСУРДУ…»
- Ще питання: хто більше наближає реванш – вчорашні «ре-

гіонали», чи сам Гарант, коли
призначає суддю, який посадив
Луценка. Це якийсь театр абсурду. Луценко нібито не винен, а
суддя, який його судив, отримує
не тюремний строк, а підвищення. Виходить, що або Порошенко
– рука Кремля, або нинішнього
Генпрокурора притягнули до
відповідальності не безпідставно. В політиці всяке буває, але
такого за всі 27 років у нас ще не
було.
«ЇМ ЛЕГШЕ ВИВОДИТИ
ГРОШІ В ОФШОРИ…»
- За тиждень долар виріс
більше, ніж на 2 гривні. А вони
нам розказують про свої стратегії економічного росту. Немає
ніякого економічного росту! Є
лише зростання цін і тарифів. Є
стратегія штучного знецінення
гривні, бо їм треба чимось наповнювати бюджет. Їм легше мити
бурштин, займатися контрабандою, виводити гроші в офшори.
А коли треба виконувати бюджет – залізти в кишені і так бідних українців. Після цього – знову розказувати як підняли всім
пенсії і зарплати. І поки вони при
владі, по-іншому вже не буде.
«ПОРОШЕНКО БІЛЬШИЙ
«РЕГІОНАЛ», НІЖ ЙОГО
ПОПЕРЕДНИКИ?..»
- Справу Кернеса закрили, бо,
очевидно, він домовився з Порошенком і Луценком. Але так як
народу треба навішати локшину, то крайнім буде суддя, який
просто виконав волю Гаранта. І
ні президент-ветеран Майдану,
ні Генпрокурор-політв'язень не

соромляться топтатися по долях
людей, які привели їх до влади.
Бо сьогодні Порошенко, мабуть,
більший "регіонал", ніж його попередники.
«УКРАЇНА ДЛЯ НЬОГО –
ЛИШЕ ТЕРИТОРІЯ ДЛЯ
ВИКАЧУВАННЯ ГРОШЕЙ»
- Коли йшли бої під Іловайськом, Верховний Головнокомандувач був зайнятий реєстрацією
своїх офшорів. Коли у Херсоні позвірячому кислотою покалічили
Катерину Гандзюк, Гарант Конституції мовчав. І в цьому немає
нічого дивного. Гроші, Мальдіви
і гарне життя він любить більше
за все. Україна для нього – лише
територія для викачування грошей. Він навіть для проформи не
поїде відпочивати в Карпати. Бо
це все йому чуже. Він – типовий
пострадянський олігарх. Його
зона комфорту – це дорогі яхти,
багаті люди і шампанське вартістю в дві мінімальні зарплати
за пляшку. А статус президента
воюючої держави – це лише для
телевізора. Він не знає, що таке
відповідальність і співчуття до
чужого горя. І ця людина уже ніколи не зміниться. Він має піти і
залишити Україну в спокої. А ми
маємо збудувати міцну, багату
державу, в якій добре житиме
кожен громадянин, а не лише Гарант і його друзі.
За матеріалами:
https://poglyad.te.ua/
podii/balogu-mochatbo-rizko-krytykuyeporoshenka.html

БИТВА СТРАТЕГІЙ: Тимошенко ставить на покращення
життя людей, Порошенко – на міжнародні проблеми

М

инулий тиждень показав
гостру суперечку
між двома лідерами
перегонів.
Петро Порошенко з трибуни парламенту виголосив свою промову як кандидата на пост Президента. Наголосив
про свої здобутки. Зокрема, щодо протистояння загрозі з Росії та посилення
армії. Незручні питання – економіки,
покращення життя оминув стороною.
Навіть «Стратегія-2020» - документ виголошений на початку президентської
каденції – не звучав у промові. Очевидно, звітувати про виконання цієї програми Порошенко банально не може.
Натомість, Юлія Тимошенко у
п’ятницю провела форум, присвячений
новому економічному курсу України.
Петро Порошенко зробив наголос на
зовнішній політиці. Юлія Тимошенко ж
запропонувала своє бачення виходу з
кризи та підняла теми, які менше стосуються міжнародного порядку денного, а
більше – про рівень життя людей.
Опоненти часто звинувачують Тимошенко в популізмі та відсутності розуміння проблем бізнесу. Натомість, на
заході в п’ятницю вона дуже чітко сформулювала свої пріоритети – розвиток

бізнесу та перехід від сировинної економіки до інноваційної.
Якщо поглянути на приклад розвинутих країн, то тези Тимошенко виглядають ще більш обґрунтованими. Адже
додана вартість і нові робочі місця створюються там, де розробляється повноцінний продукт, а не лише матеріал для
нього. Відсутність розуміння цих процесів може привести до того, що більшість населення України буде просто
непотрібна. У моделі агродержави, яку
створює нинішня влада, велику частину
людської роботи робитимуть технічні
засоби.
Юлія Тимошенко пропонує піднімати ринок внутрішнього споживання.
Іншими словами, ВВП має збільшуватися за рахунок того, що українська економіка буде розвиватися. Бізнесмени
зможуть отримувати кредити за розумними ставками (до 5%), а ринок буде
рости через те, що українці витрачатимуть більше. У той же час її опоненти
роблять ставку на залучення іноземних
інвестицій, де головною інвестиційною
привабливістю є дешева робоча сила.
Згодьтеся, не найкраще позиціонування
держави. Українці мають добре заробляти та гідно жити, а не рахувати ко-

пійки для того, щоб викликати інтерес
у міжнародних компаній.
На відміну від Порошенка, тези для
Тимошенко писали не професійні спічрайтери, а науковці. Тому і текст програми наповнений важкими графіками
та формулами. Втім, справжній план
виходу України з кризи так і має вигля-

дати. Відійшовши від абстрактних слів,
Юлія Тимошенко тим самим зробила
можливою свою програму для критики. Це може свідчити про готовність до
діалогу та випрацювання конкретики.
Дуже сміливо та нестандартно як для
вітчизняного політика.
Петро ОХОТІН, політолог.
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ФЕДІР СТРИГУН: «Не треба вигадок
і витребеньок про якийсь європейський театр.
Наш театр має бути справді європейським!»

С

вятковим минулий
тиждень зробили наші
традиційні Театральні
вечори. І хоча їх географічні й
фінансові можливості стають
дедалі вужчими, ми все ж
цінуємо театри-побратими, які
порадували нас своєю творчістю.
«Бо фестиваль, - сказав голова
журі, лауреат Шевченківської
премії, улюбленець тернополян
н. а. України Федір Стригун, - не
для акторів, а для глядачів. Сюди
з’їжджаються ті, хто любить
тернополян, а робите свято ви
своєю любов’ю до театру і доводите
нам, що ми потрібні для душі».
Метр побажав щасливої дороги
фестивалю, прозвучали його
позивні, виголосив своє кредо
Лесь Курбас (актор Євген Лацік) і –
пішло-поїхало…
«Ножі в курях або спадок мірошника» Д. Гарровера (реж. В. Кучинський),
Львівський академічний театр ім. Леся
Курбаса.
Атмосфера якоїсь першобутності різних за світоглядом людей, долі яких перетнулися. У кожного своя місія у цьому
житті, свої відчуття, думки й переконання.
Перемішалось і святе природне, і дикунське. У трикутнику з двох чоловіків і жінки кожен розкривається по-своєму. Тут і
прозріння, дароване коханням, і жорстока
помста за приниження, бажання вирватись на волю, усвідомити себе і прагнути
подальшого розвитку. Освічений мірошник вривається у дрімучу атмосферу сільського побуту, де дружина – дитя природи,
а чоловік більше любить кобилу, ніж її…- і
все набуває нового сенсу. Гра всіх трьох
емоційна, переконлива, актори працюють
на успіх вистави. Щоправда, шокує «голий
натуралізм» господаря, приправлений ненормативною лексикою. Але шотландська
драматургія має свій гнітючий присмак.
Хоча світло в кінці тунелю є.
«Кафе «Республіка» Б. Гнатюка
(реж. Б. Гнатюк), Київська академічна майстерня театрального мистецтва
«Сузір’я».
На сцені – різні покоління народних
обранців: молодий цілеспрямований ідеаліст і теж цілеспрямовані, але на власну
наживу, замахровілі прагматики. Людині,
що прагне змінити країну на краще, пропонують чималий куш за перебіжництво.
В хід іде все: брехливі обіцянки, гасла, не
гребують навіть почуттями, підіславши
дівчину, яка теж прагне скористатися з нагоди і втілити свою мрію – стати розкрученою співачкою. На ремствування юнака,

«Марія Заньковецька»

«Джалапіта»
що його хочуть підкупити – її моментальна реакція: а скільки дають? У відповідь:
«Спочатку треба змінити світ, а потім співати – не перед рабами». Хочеться, аби з
такими переконаннями приходили до влади нові політики. Адже старі бояться змін,
бо тоді їх чекають кайдани і колапс. Він не
вписується в їхні плани. І що тут скажеш?
Думаймо! І то - добре!
Із задоволенням публіка зустрілася з
улюбленими акторами Іриною Сопіт, Анатолієм Гнатюком, Сергієм Калантаєм та ін.
«Скупий» Ж.-Б. Мольєра (реж. В. Борисяк). Хмельницький академічний
облдрамтеатр ім. М. Старицького).
Класика. Комедія про батька-скнару,
через патологічну скупість якого діти готові покинути рідний дім. Окрім колоритного образу самого Гарпагона (з. а. України
М. Валівоць), де і зовнішність, і внутрішня
природа талановитого актора спрацювали
на успіх, ще та бестія - звідниця Прозіна, і
кучер-кухар (два в одному), і слуга-філософ
творять цікавий ансамбль. Вистава динамічна, відмінна пластика, сценографія у
стилі епохи, а на тлі – промовисті загребущі руки над купою монет. І, попри те все,
щасливий фінал. Музичне оформлення –
також в лад зі сценічним дійством. Браво
Хмельницькому театру!
«Жінки – ще ті бестії» М. Камолетті (реж. н. а. України А.Романюк), Волинський академічний муздрамтеатр
ім. Т. Шевченка.
Комедія в суто французькому дусі. У паризького ловеласа Бернара три «наречені»стюардеси, що з’являються в його помешканні за графіком прибуття літаків. Однак,
раптовий збій графіка порушує звичний
ритм життя – і все летить шкереберть. Тоді

приходить на виручку надійна служниця і недотелепуватий, на перший погляд,
друг з провінції. Саме він бере на себе ініціативу в залагодженні та пом’якшенні
ризикованих ситуацій, стаючи таким собі
цапом-відбувайлом. А від жіночого палкого
поцілунку змінюється на очах: набирається
відваги, запалу й рішучості. Всі емоції, що
дрімали десь у глибині, вириваються назовні – і хлопця несе сила закоханості. З ним
стається чудова метаморфоза, він – кум королю! Браво, Робер! (актор Ігор Натанчук).
«В неділю рано зілля копала»
О.Кобилянської (реж. н. а. України
О.Мосійчук), Коломийський академічний драмтеатр ім. І. Озаркевича.
Відома драматична легенда заграла
в коломийців усіма барвами художнього
вираження. Музика – то трембіта й бубен,
як віщуни лиха, то ніжна любовна мелодія
скрипки. Дуже вдала, хоча й малозатратна
сценографія, багато музики й пісень, особливо циганських, що розривають душу,
прекрасне хореографічне вирішення Мирослави Воротняк, добротні костюми грають на контрастах і підсилюють дійство.
Покарана циганами за зраду молода
жінка, підкинута заможній селянській парі
її дитина, батько-циган, що через роки знаходить дочку і внука, щоб одразу ж його поховати, фатальна пристрасть героїні, яка,
«втопивши себе в коханому», божеволіє
через його зраду…
Спалахує й гасне небесне світило. Чорна туга охоплює душу. Вистава, за оцінкою Федора Стригуна, така хороша, щира,
глибока й чиста, що й самому захотілось
поставити таку річ.
«Одруження» М. Гоголя (реж. І. Данілін), Чернівецький Молодий театр.
Вистава починається з хорошого «заспіву»: купу женихів на мотузці тягнуть
свататись. Серед добре підтоптаних і молодий, але дуже несміливий. І одружуватись ніби хочеться – і колеться. На сцені –
весільна сукня, навколо якої кружляє сонм
претендентів-конкурентів в очікуванні нареченої. Справжній друг Подкольосіна всіляко відмовляє підстаркувату братію від
женихання і врешті допомагає Агафії Тихонівні «викурити» їх. Вона таки «запала»
на молодого і чекає щасливої миттєвості
одруження з ним, а він, слабкодухий, щодуху втікає через вікно. Наречена шаленіє,
її дикий свист – свідчення крайнього розпачу… І знову сідає при віконці, мріючи про
наступного під гуркіт поїздів.
У виставі багато комічних ситуацій, добра акторська гра, цікаві сценічні знахідки.
«Джалапіта» Е. Андієвської (реж.

«Кафе «Республіка»
А. Вусик), Перший Львівський академічний театр для дітей та юнацтва.
Джалапіта (актор Юрій Курило) особливий, не зі звичного для нас світу. Його
знали як мандрівника космосом, винахідника надзвичайних речей та автора дивовижних відкриттів. Про нього залюбки
оповідають анекдоти, пригадують добрі
вчинки, преса не вгаває дивувати повідомленнями на кшталт: «Джалапіта пішов на
концерт, а його музикою рознесло на частки – тепер мусять збирати їх по космосу»
чи «пішов на виставку, а всі персонажі вийшли за рамки», «так добре пильнує дітей,
що за десять годин немовля стало 20-літньою дівчиною» і т.д.
Неймовірні історії приправлені молодим запалом, динамізмом, чудовою технікою пластики й хореографії, надсучасним
сценічним вирішенням з яскравим графіті.
Молодь «купалась» у матеріалі – їм було
цікаво, нам – незвично, але ж то сюр! (реалістично).
«Марія Заньковецька» І. Рябокляча
(реж. н. а. України Ф. Стригун), Львівський національний академічний драмтеатр ім. М. Заньковецької.
Вистава корифеїв про життя і творчість
своєї Патронеси – гість фестивалю. Багата,
яскрава і промовиста сценографічно, наповнена пісенною творчістю сестер Тельнюк,
шляхетні, зі смаком втілені персонажі, сенситивні (сенсибельні) монологи й діалоги,
колоритний антураж, естетика доброго
класичного театру. Велике спасибі й доземний уклін заньківчанам!
Вісім днів проминули швидко в очікуванні й осмисленні театральних див. У завершальний вечір організаторів і гостей
привітав мер міста Сергій Надал, побажав
творчих успіхів і висловив сподівання, що
вже традиційний Курбасівський фестиваль
матиме своє продовження. А начальник
управління культури області Григорій Шергей назвав театральне свято мистецькою
подією, що таки відбулася всупереч фінансовим проблемам, про що свідчили переповнені
зали. Це - стимул для організаторів на майбутнє. Із вдячністю згадав незабутнього
та далекоглядного Михайла Форгеля, який
започаткував цей фестиваль у пам’ять про
геніального режисера-земляка Леся Курбаса. А мене пройняло: а де ж зірка Курбаса на
нашій алеї? Може, таки з’явиться в наступній черзі зорепадів?!
Закінчився вечір оголошенням номінацій експертного та журналістського журі,
цінним призом від Миколи Булата і сподіваннями на цікавий майбутній фестиваль.
Влада СОБУЦЬКА.
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Духовність

Хресту Твоєму поклоняємось, Владико!
Завтра, 27 вересня свято Воздвиження чесного і животворящого Хреста Господнього

На священній відправі в день празника Воздвиження чесного і животворящого
Хреста Господнього Свята Церква урочисто
виносить Хрест на середину храму. Церква
бажає цим оживити перед нами дивну й священну голгофську подію, коли вперше було
піднесено той Хрест, на якому «Христос,
Цар слави, руки свої простягнув». По-друге,
Свята Церква хоче привести нам напам’ять
радісно-сумну подію знайдення чесного й
побожно шанованого дерева Хреста Господнього. Воно, як відомо, після постраждання
на ньому Сина Божого триста років залишалося в темних надрах землі.
У цей празник Церква закликає вірних
дітей своїх побожно поклонятися чесному і
животворящому Хресту Сина Божого. Хрест
колись був знаряддям ганебної страти, а тепер він для нас, християн, є найвеличнішою
святинею, нашою духовною зброєю спасенного миру і перемоги над гріхом.
Хрест для побожних християн – найбіль-

Із редакційної пошти

ша, найвища і єдина в світі духовна сила, яка
й тепер покоряє та осіняє віруючі душі. Апостол Павло знав це з власного досвіду. Хрест
покорив його горду, невгамовну й завзяту
душу, перетворивши гнобителя, фарисея
Савла у великого апостола Павла. Хрест не
тільки переміг його, але й став найголовнішою зброєю перемоги слова Божого в руках
апостола. В посланні до Колоссян він охоче
згадував про всіх великих світу цього, приведених у покорі до підніжжя Хреста.
Хрест дійсно був силою, яка змінила
світ. Сяйво хреста проникло у найпохмурішу глибінь язичества, в найсумніші закутки
стародавнього суспільства і вивело звідти
тисячі просвітлених, оновлених душ. Вони
мужньо вмирали за істину, за Божу правду,
прощення і надію на безсмертя.
Хрест є сила Божа, бо на ньому найбільш виразно і незвичайно виявлялася
любов Божа до грішного людства. Ця любов сходить до жертви найбільш таїн-

ственної, до скорбот, для яких немає назви.
Велич Хреста Христового не виразити
словом людським. Апостол Павло пише,
що його найбільша надія, найвищий
обов’язок, справа, на яку послав його Бог у
світ, полягає в тому, щоб, відкриваючи людям безмірну любов Христову, навчити їх
дивитися на Хрест Господній і намагатися
збагнути ширину і довжину його, глибину
і висоту (Єфес.3.18-19).
Хрест Сина Божого широкий, як світ,
бо Христос умер за весь світ, як написано:
«Він є умилостивлення за гріхи наші, і не
тільки за наші, але й за гріхи всього світу»
(1 Ів.2.2).
Який довгий Хрест Господній? Такий,
що продовжиться на всі віки, поки залишиться на світі хоч один грішник, якого
можна спасти.
Який високий Хрест Спасителя? Такий
же, як небо, бо коли Христос був розп’ятий
на Хресті, небо зійшло на землю, а земля

піднялася до неба.
Та коли Господній Хрест висотою сягає
небес, то глибиною він сходить до пекла,
до найтяжчого грішника в найглибшій ямі
гріха, в яку б він не потрапив, бо Христос
зійшов до пекла і проповідував духам у
темниці (1 Петр.3.19).
Тому в день празника Воздвиження
чесного і животворящого Хреста Господнього схилімось до землі перед Хрестом
Сина Божого і зворушеним серцем промовляймо до Господа: «Спасителю наш!
Безмежна й вічна Любове! Слава Твоєму
Хресту, слава Твоєму довготерпінню, слава страстям
Твоїм, Господи!»
о. Богдан ЗІНЧЕНКО,
член Національної
спілки
журналістів
України.

Диво в Бережанах

Про місто, де вміють шанувати минуле, і особливого наставника,
який відкриває таланти і вчить любові

Х

очу поділитися
враженнями від
побаченого дива.
Недавно мені випала
нагода побувати
на фестивалі замку
Синявських, що в
Бережанах. Ми із дочкою
випадково почули по
радіо запрошення на
цей фестиваль і, не
роздумуючи, поїхали в
Бережани. Разом ми дуже
любимо подорожувати

і вже відвідали багато
цікавих історичних
місць в Україні. Завжди
захоплює їх культура,
історія, традиції. Тішить
те, що люди цінують їх і
бережуть.
У Бережанах ми не впереше. Про цей замок з великою
любов’ю розповіла нам козівчанка Олена. Цікавим є те, що
турки боялись до нього і підступити, навіть війни його не

зруйнували, лише в мирний
час «дбайливі» містяни розтягли замок по цеглині задля
своїх потреб. Добре, що ще хоч
залишилась більша частина,
довкола якої і відновлюють
старовинну архітектуру фортеці. У Бережанах мешкають
надзвичайно відповідальні та
небайдужі жителі – патріоти
та цінителі свого містечка. Тут
ми познайомились із скромним бережанцем – Богданом
Тихим. Він дуже багато зусиль
прикладає для відродження
замку - вивчає історичне минуле, щоб відбудоване зберегло
свою автентичність. Він багато років, просіюючи землю, по
шматочках збирав скульптуру
відомого майстра Пфістера, яку
за часів війни, граючись, розбили солдати. Такі люди, як пан
Богдан – це гордість нашої Тернопільщини й України. Адже і
сама назва міста – Бережани,
ніби промовляє, що тут проживають ті, що бережуть.
Одним із головних дійств
фестивалю була вистава Козівського зразкового дитячого
драмтеатру «Дивосвіт» під ке-

рівництвом Людмили
Ткаченко. Діти дуже
професійно
зіграли
свої ролі, і здавалося,
що сам Господь допомагав створювати живі
декорації до цієї п’єси.
Коли Мара поцупила
Сонце - враз небо затягнуло важкими чорними хмарами і стало
холодно. Це було дуже
моторошно, аж до «мурашок» по тілі. А коли
сміливий Василько визволив
Сонце з полону – на небі в ту ж
мить засяяло яскраве сонечко
і стало тепло-тепло. Ми були
вражені цією п’єсою до глибини
душі.
Велика заслуга в такій щирій грі дітей саме їх наставника – Людмили Василівни. Адже
вона вкладає у них всю душу,
розвиваючи їх таланти, навчаючи любові до українських
традицій, доброті та людяності. Колись Людмила Василівна
була і моєю вчителькою, яку
ми, учні, дуже любили і поважали, із задоволенням йшли на її
уроки. Вона уміла так захопити,

що ми закохувались у поетів
та їх вірші. У цієї вчительки завжди був свій незвичний підхід
до дітей на уроках. А от реформу, яку в школі впроваджують
лише зараз, Людмила Василівна ввела ще багато років тому,
бо поряд зі своїми вихованцями
вона у душі завжди залишається дитиною – щирою і доброю.
«Будьте, як діти» - вчить нас
Ісус. Саме Людмила Василівна
і є такою людиною із великим,
милосердним, сповненим Божою любов’ю серцем. Велике
щастя, що є такі вчителі від
Бога!
З вдячністю,
Олена ТАРНОВИЧ.
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Новини
Україна
МВФ від-клав майже
двомільярдну позику Україні

Отримання фінансової допомоги від
МВФ у розмірі $1,9 мільярдів відкладається до прийняття Україною держбюджету-2019. За повідомленням «Українських новин», після закінчення роботи місії
МВФ у Києві меморандум про надання довгоочікуваного траншу так і не був підписаний. За новою умовою Фонду, гроші виділять тільки після ухвалення Верховною
Радою бюджету-2019. Стандартно термін
прийняття держбюджету на наступний рік
- грудень. Тому, швидше за все, фіндопомоги від МВФ раніше чекати не варто. У Фонді заявили: незважаючи на від’їзд місії, переговори з Україною тривають.

Верховний суд дозволив
отримувати паспорти
старого зразка

та інформатизації. У компанії зазначили: діючі тарифи зараз у місті вони нижчі від собівартості на 10 відсотків, а у селі аж на 75.
Документ буде направлений на реєстрацію
у Мін’юст. Отже, пропонують підвищити тарифи: з 1 листопада по 31 грудня 2018 - на
14 відсотків; із 1 січня 2019 року - на 10,5
відсотків. Також у першому етапі запропонували збільшити тариф лише для населення, у другому - для всіх категорій користувачів, що дозволить зрівняти тарифи між
категоріями абонентів в місті і селі.

Чому молодь їде з країни?
Відповідь у держбюджеті

Гучно презентований урядом фінансовий план життя країни на рік - це набір із нереалістичних цифр: дутих доходів, необґрунтованих видатків для силовиків та урізаних - для соціального сектору. Для прикладу - ситуація із кредитами на молодіжне житло. Вони мізерні цього року, а наступного - ще зменшаться. Тим
часом, під час публічних заходів представники української влади скаржаться на трудову міграцію, наймасштабнішу з 90-х років. Кажуть: їдуть молоді, і через це Україна втрачає майбутнє. І що необхідні програми підтримки для молодих сімей та спеціалістів. Слід зводити молодіжне житло. Але
у бюджеті на це закладено аж 27 мільйонів
гривень. Це приблизно 30 квартир на всю
молодь країни, передає 24tv.ua.

Донбас - одна з найбільш
замінованих територій у світі

Схід України став однією з найбільш
замінованих територій у світі. Про це заявив спецпредставник ОБСЄ на мінських переговорах щодо Донбасу Мартін Сайдік, повідомляє «Interfax.by». У зв’язку з цим, координатор групи з безпеки Ертугрул Апакан
«підкреслив важливість так званого гуманітарного розмінування і системного підходу до нього». Раніше в інтерв’ю «Укрінформу» засновник «розмінувальної» компанії
«Трансімпекс» Володимир Петраченков заявив, що для гуманітарного розмінування
на Донбасі знадобиться 20 років.

«Укртелеком» знову
підвищить тарифи

Від «Укртелекому» надійшла пропозиція підвищити тарифи на послуги у два етапи. Перший - з 1 листопада по
31 грудня цього року. Відповідне рішення ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку

Світ
Що трапиться зі світом
після Трампа?

На українських заправках продають
прострочену їжу і засоби для догляду за
машинами, розповідає ICTV. Багато продукції просто без дати. Крім того, є товар,
який вже давно мали списати. Згідно із законом про харчову продукцію, будь-який
оператор ринку харчової продукції повинен бути зареєстрований у відповідному
реєстрі. За відсутність реєстрації штраф у
розмірі 10 тисяч гривень. А ось засоби для
догляду за авто завжди є на вході до АЗС,
щоб не забути їх купити. Але деякі з цих товарів стоять на прилавках по кілька років.
Тому слід звертати увагу на терміни придатності товару, за який віддаєте свої гроші.
В Україні 80 відсотків безробітних
людей мають вищу освіту. Про це заявила міністр освіти Лілія Гриневич, пишуть
«Коментарі». Вона зазначила, що такі дані
свідчать про диспропорцію в підготовці кадрів у професійній і вищій освіті, а з іншого боку - про неналежний рівень підготовки як в професійних закладах, так і у вищих.
Міністр навела приклад, що в Європі 40 відсотків випускників навчаються у закладах
професійної освіти, а в Чехії, Австрії, Хорватії та Фінляндії цей показник досягає 70
відсотків. Причиною таких даних в Україні
Гриневич назвала те, що у нас старе обладнання у навчальних закладах, встановлене
ще в радянські часи, на якому неможливо
підготувати хорошого професіонала.

Наша країна щороку втрачає
до 750 млн євро податків
через «схеми»

Щороку Україна втрачає до 750 мільйонів євро податків через існуючі схеми
з уникнення їхньої сплати. Про це йдеться у дослідженні фракції Лівих та скандинавських Зелених у Європарламенті, результати якого оприлюднило німецьке видання «Spiegel Online». За даними дослідників, під «схеми» потрапляють залізна
руда, сталь, продукти сільського господарства. «У 2015- 2017 роках експорт залізної
руди з України був як мінімум на 20 відсотків недооцінений», - ідеться у дослідженні.
Експерти роблять висновок: приховування
прибутків за кордоном коштує Україні приблизно 3 мільярди євро. Щороку - це 750
мільйонів євро. І нагадують: із 2014 року ЄС
надав Україні фінансову допомогу на 11 мільярдів євро.

Кабмін дозволив
відпрацювати борги
за компослуги

Боржники замість оплати за компослуги можуть прибирати свої двори і
під’їзди. «Ініціатором відпрацювання може
бути як боржник, так і правління ОСББ, але
добровільно. Укладається договір за підписами сторін про виконання робіт на суму,
що не перевищує розмір заборгованості.
Після його виконання та акта про приймання боржнику видається довідка, на скільки зменшився борг. Відпрацювати можна лише один вид боргу - з утримання будинку та прибудинкової території. За воду,
газ, електроенергію, опалення, вивіз сміття
розрахуватися працею не вийде», - пояснили у Кабміні, пише «Сьогодні». Нововведення допоможе зменшити суму боргів, зазначають в уряді. А фінансисти кажуть: не вирішено питання з податками.
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му передбачено відмову претендентам у
грін-кард, які раніше користувалися соціальною підтримкою, а також визначено
жорсткіші умови та критерії для видачі
віз та грін-кард», - йдеться у повідомленні. У деяких випадках заявникам треба буде внести заставу у 10 тисяч доларів при розгляді документів на отримання грін-кард. Подібними заходами влада
хоче отримати гарантію, що претендент
зможе самостійно себе забезпечити.

В Англії відкрили 5-зірковий
готель для собак

Прострочена їжа й хімікати:
як українців обманюють на АЗС

У вітчизняного безробіття вища освіта

Верховний суд України захистив право особи на невтручання в особисте життя у зв’язку з обробкою персональних
даних та зняв заборону на оформлення паспорта старого зразка - у вигляді
книжки. Відповідна інформація оприлюднена на сайті «Судова влада». Зокрема, повідомляється: «Впровадження новітніх технологій не повинно бути безальтернативним і примусовим. Ті, хто відмовляються
приймати ці технології, повинні мати альтернативу - використання традиційних методів ідентифікації особистості».
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Чи повернеться традиційний світовий уклад та дипломатія? Це актуальне питання, але на нього неможливо відповісти. Напевне можна сказати тільки
одне - все вже не буде так само, як колись.
Світ змінився. Хто би не став президентом США після Трампа, він успадкує інші
реалії. Про це на сторінках «Нового часу»
пише президент Ради з міжнародних стосунків (США) Річард Хаас. «Трамп уособлює явище, яке я б назвав трампізмом. У
моєму розумінні трампізм - це суміш популізму з націоналізмом, - зазначає експерт. - Чи з’являться трампи в кожній країні? Ми вже спостерігаємо натяки на це.
Навіть в Україні. Практично половина Європи проявляє ознаки якщо не трампізму,
то популізму… Навряд чи щось зміниться
і у відносинах США з Росією… Думаю, що
ми переживаємо складні та потенційно
небезпечні часи».

Путін завалив «Газпром»

«Газпром» утратив лідерство у рейтингу «S&P Global Platts». Про це стало
відомо з повідомлень російських ЗМІ. У
заяві йдеться, що зараз «Газпром» посідає
лише 17-е місце. Раніше було перше. Тепер чільне місце у рейтингу, як і два роки
тому, дісталося «ExxonMobil».

У Венеції заборонять
сидіти на землі

Мер Венеції Луїджі Бругнаро ініціює
нові обмеження для туристів, за порушення яких загрожує штраф від 50 до
500 євро. Так, гостям міста хочуть заборонити навіть просто сидіти або лежати
на землі. Також під заборону може потрапити музика на гондолах та іншому морському транспорті. На думку мера, музика є «джерелом підвищеного шуму» і заважає роботі та відпочинку містян. Наразі
Венеція продовжує боротьбу з «антисоціальною» поведінкою туристів. Зокрема, у
місті заборонено будівництво нових готелів у центрі, а на в’їздах стоять турнікети,
які рахують кількість відвідувачів. Також
заборонено сидіти поза спеціально відведеними місцями на площі Сан-Марко,
уздовж портиків тощо. Зупинятися для їжі
або пиття, за винятком спеціально відведених зон відпочинку і громадського харчування, годувати голубів, їздити в центрі
міста на велосипеді та інше.

Яка найбільш смертельна
інфекція на планеті?

Представники Всесвітньої організації охорони здоров’я заявили, що найбільш смертоносним є туберкульоз. На
офіційному сайті ВООЗ вже розміщено
заклик вживати термінових заходів для
протидії поширенню інфекції, повідомляє
«vladtime». В організації кажуть: не дивлячись на максимальне зусилля щодо запобігання поширенню хвороби, лише у 2017
році від неї загинули більше 1,6 мільйонів
осіб. А кількість заражених перевалила за
10 мільйонів.

США планують ускладнити
умови видачі грін-кард і віз

У США заявили про плани ускладнити умови видачі віз і дозволів на проживання для мігрантів (грін-кард). Про
це повідомляє «Politico». «Американське
Міністерство внутрішньої безпеки представило 447-сторінковий документ, в яко-

У Великій Британії відкрили
п’ятизірковий готель для собак «Love
Ur Dog». У ньому є багато зручностей:
консьєрж, басейн у формі кістки і шефкухар. «У готелі є три різних типи номерів: представницькі люкси, номери з виглядом на сад і пентхауси. У люксах - великі панорамні вікна, 22-дюймовий телевізор і односпальне ліжко», - розповів
власник готелю Скотт Вільямс. На його
відкриття чоловік витратив мільйон фунтів, пише changeua.com. У всіх номерах є
опалення, підлога з підігрівом, освітлення, матраци, постільна білизна з єгипетської бавовни та іграшки. Коштує проживання від 25 фунтів.

В Іспанії хочуть брати плату
за примірку одягу в магазинах

У деяких магазинах Іспанії можуть
ввести заходи із боротьби з «хитрим
шопінгом» й почати стягувати плату
за примірку одягу. На такий крок готові піти для захисту малого бізнесу від дій
великих корпорацій, що працюють через
Інтернет, інформує news.enovosty.com. Річ
у тім, що зараз багато клієнтів вибирають та приміряють у звичайному магазині вподобану модель, а купують одяг уже
онлайн. «Якщо нічого не робити, покупці будуть і далі замовляти речі онлайн», сказала радник з питань економіки та фінансів співтовариства «Кастилія і Леон»
Марія дель Пілар-дель-Олмо.

Сендвіч в аеропорту виявився
смертельним для доньки
мільйонера

15-річна донька засновника мережі іграшок «Wow Toys» Надім ЕднанЛаперуза померла, з’ївши звичайний
бутерброд. Це сталося після того, як дівчина вирішила перекусити в аеропорту,
повідомляє «Daily Mail». Донька мільйонера купила сендвіч у кафе мережі «Pret
a Manger» і з’їла його перед вильотом із
Британії - в Ніццу. У літаку в неї виникла
гостра алергічна реакція. Дівчина померла від зупинки серця. На думку лікарів, реакцію могло викликати насіння кунжуту,
яке було додано у хліб. Кунжут входить у
число 14 алергенів, про наявність яких у
їжі, за британськими законами, виробник
повинен вказувати на упаковці. Але ця
вимога не поширюється на заклади громадського харчування. Після цього інциденту у Великій Британії можуть посилити правила маркування продуктів, що містять алергени.

Коли тріщить Земля…

23 вересня сталося виверження одного з найбільших грязьових вулканів
у світі, повідомляє прес-служба мінекології та природних ресурсів Азербайджану. Вулкан Отман-Боздаг розташований у Гарадагському районі Баку, на території державного заповідника групи грязьових вулканів. Під час виверження вулкан викинув величезну кількість бруду.
Стовп сягнув 200-300 метрів у висоту. А
на поверхні, поруч із вулканом, з’явилися
гігантські тріщини глибиною до 40 метрів. Зазначається, що
поблизу вулкана немає
населених пунктів.

Ольга
ЧОРНА.
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Сімейне

гніздечко
Вкраїнська пісня голос невсипущий,
Душі людської вічне
відкриття.
Вона ніколи, як і хліб
насущний,
Не вийде з моди сущого
життя.
На фото Мирослава КОЛОМІЙЧУКА: жіночий гурт «Берегиня» Ванжулівського сільського клубу на Лановеччині:
Тетяна Кізюк, Галина Охнівська, Світлана Данилюк, Раїса Хом’як, Марія Возняк, Лариса Паранюк, Марія Гуменюк,
Галина Процюк, Марія Войцещук. Керівник Лариса Данилюк, концертмейстер Володимир Шевчук.
Тиха осінь ходить містом,
Павутинка, як чекання.
Опадають мрії листом.
...Подаруй мені кохання.
Знаю: хочеш прилетіти, Доля-зрадниця тримає.
Ти чужий ласкаєш вітер,
Але ж я тебе кохаю...
Віднайду, як пісню, промінь
Квіти осені зігрію.
Залиши, любові повінь,
У душі моїй надію.
Ранній приморозок вдарить Посивіють трави знову.
Пізня осінь не захмарить
Сонце ніжної любові.
* * *
Торкається холоду куртка...
Навмисне забутий кашкет.
Недопалком, а чи окурком
Димиться осінній сюжет.
І звично хвилюється небо,
Гойдаючи місиво хмар.
Ще зиркне на мене й на тебе
Хлібиною сонце, мов дар.
* * *
Листки дарують щедро клени.
Невже не вистачить для всіх?
Міжвіття декілька зелених
Ще зберегло, мов літній сміх.
Давайте вірити, що встигнем
Ще поклонитись цій листві.
...На вітрі сонце злегка стигне
І вірші гроняться живі.
Володимир КРАВЧУК.

На життєвих
перехрестях

У

кожного своє
поняття любові.
Хтось вкладає
в нього шалену
пристрасть, інший не
мислить без ревнощів,
ще комусь судилося
«впізнати» це почуття
у своєму житті аж
після втрати близької
людини.
Історія, яку розповіли
мені, не нагадує
жодного вияву з
названих вище, однак
заслуговує на визнання
в ній цього високого
почуття. Хоча про це
її герої, либонь, і не
сказали одне одному.

ЛЮБОВ…

вернувся додому. І не так уже
важливо, чи безногий, чи з
контузією – основне, щоб живий! А вдома вже, вірили, і
здоров’я повернеться, і рани
затягнуться, огорнуті цілющим повітрям рідної землі,
і душа втішиться від пам’яті
про кожен день виживання
під кулями…
Семенові
пощастило:
мав легкі поранення, руки й
ноги вціліли. А те, що побачив на війні… Хто повернувся
…Повернувшись із війни зі смертельного двобою без
до рідного села, Семен недов- шрамів на душі, без непомітго ходив у парубках. Викоси- них, але назавше відчутних
ла, клята, чоловічого гурту усією свідомістю моральних
вдосталь – понад сотня одно- ран? Нині це називають «синсельців залишилася навічно дромом вічного солдата».
на її фронтах. Отож дівчата, Тоді той синдром мав кожен,
яким випало квітувати саме хто воював, і ніхто й не наматакої лихої пори, раді були гався лікуватись від нього.
кожному парубкові, який поНайкращим
цілителем

Устами відомих

Т

вори Гарбіеля Гарсії Маркеса
відомі у багатьох країнах світу,
а вислови стали заповідями для
тисяч людей. Пропонуємо кілька цитат
письменника, які яскраво відображають
його ставлення до людей, світу і життя

Про кохання

А ви кажете:

• Якщо ви зустрінете своє справжнє кохання,
воно нікуди від вас не зникне – ні через тиждень,
ні через місяць, ні через рік.
• У сімейному житті значно легше уникнути
катастрофи, ніж прикрих дрібниць.

• Умій цінувати того, хто без тебе не може, і не
женися за тим, хто щасливий без тебе.

Про щастя

• Немає ліків, які могли б вилікувати те, що
може вилікувати щастя.
• Легко здобуте щастя не може тривати
довго.

Про життя

• Життя – це не ті дні, які минули, а ті, які
запам’ятались.
• Не витрачай стільки зусиль, усе найкраще
трапляється неочікувано.
• Натхнення приходить тільки під час роботи.
• Вік - це не те, скільки тобі років, а те, як ти
себе почуваєш.

для колишніх фронтовиків
став час. А ще – родина: поринали з головою в одвічні селянські клопоти про хліб насущний, про дітей… Семен не
став винятком: одружившись
із працьовитою дівчиною
Оксаною, всі душевні рани,
яких завдала війна, лікував
працею: зводили з дружиною хату, разом з односельцями ходили щодня в поле обробляти то колгоспні буряки, то
льон – було до чого докласти
рук у повоєнному колгоспі.
Одного лиш бракувало подружжю – діток. Обоє щиро
сподівалися на маля. Проте
мораль того часу не дозволила переступити межу відвертості й щиро порозмовляти про причини своєї спільної біди. Семен страждав, але
дружини не звинувачував. А в
Оксани снувалися свої здогади, проте не ділилася ними з
чоловіком, прагнучи зберегти сім’ю.
Вчинила по-іншому, переступивши через власне «я»
задля сімейного затишку, –
потай завагітніла від іншого. Чоловік, може, й здогадався, але й ця розмова між подружжям так і не відбулася.
Семен з Оксаною просто радо
прийняли у своєму житті маленьку людину, яка одразу
наповнила їхню сім’ю найсоковитішим відчуттям щастя.
Галинка росла, однаково відчуваючи любов і мами,

і татка. Жодного разу не прозвучало в сім’ї: «не моя». Так
було аж до смерті Семена,
хоча через роки й стала помітна абсолютна неподібність
між батьком і донькою.
Час зробив своє: нині за
межею буття всі троє героїв
цієї розповіді. Однак, зустрічаючись із їхніми нащадками
(Галина вийшла заміж, стала
щасливою мамою), не раз подумки повертаюся до історії
їхнього роду, прагнучи назвати єдиним словом те, на чому
трималася Семенова сім’я.
Оксана, поважаючи чоловіка, не принижувала його
правдою, яка, можливо, знищила б Семена морально. Він
же, чи не з поваги до прагнення дружини реалізувати себе
як матір, не засуджував її ризикованого кроку і прийняв
факт без зайвого шуму.
Обов’язок? І він також. Поєднуючи дві долі, ці люди,
обоє биті лихом пережитого,
цінуючи кожен день життя, з
честю виконали суспільний
обов’язок, у якому сім’я – це
раз і назавжди, а дитина – почесна і найзмістовніша його
складова. А може, перше й
друге разом і є основою того,
про що всі знають і кожен
сприймає по-своєму, – любові?.. Принаймні цю пару можна визнати гідною такого почуття. І непідвладною осуду.
А ви кажете: любов…
Леся ГУДЗЬ.

рошей Діні не
вистачало відтоді,
коли пішов із сім’ї
чоловік. Тоді Дімкові,
синові, було три роки.
Зараз - тринадцятий.
Росте, як на дріжджах. За
літо взуття та одяганки
стали малі. А ціни… От і
мудрує Діна над родинною
бухгалтерією, щоб на все
вистачило…
…Коли Степан, чоловік, дізнався, що народиться син, сказав:
- Назвемо Дімою. Діна і Діма.
Правда, гарно?
Степан любив малого. Вони
були щасливі. А потім чоловік
випадково зустрів своє перше
шкільне кохання. Воно працювало на закордонних заробітках.
Гарно виглядало. Було розлучене. Без дітей.
Колишнє кохання поклало
на Степана око. Запрошення на
горнятко кави переросли у романтичні зустрічі. Все так закрутилося… Діна і Дімка програли
коханню. Чоловік заявив, що залишає родину. А оскільки Діна
була в невістках, довелося зібрати свої речі, взяти сина і повернутися в двокімнатну материну
квартиру.
- Якось проживемо, - підбадьорювала матір. - З Божою поміччю…
- Не хочу жити «якось»! - зривалася на крик донька.
…Діна майже не пам’ятає
свого батька. Працював на будові. Травмувався. Тоді й житло дали. До цього сім’я мешкала в гуртожитку. Батько довго
не протягнув. Ніна залишилася вдовою. Було сутужно. Також
працювала на будові. Допомагала робити ремонти «на боці»,
аби перепав якийсь гріш.
Їхня сусідка, тітка Анатолія, була заможною і гоноровою. Жила з чоловіком і єдиною
донькою у трикімнатній квартирі. З сусідами майже не спілкувалася. У неї та благовірного посади, статус. Що їй до простих
людей? Лише до Діни в Анатолії чомусь лежала душа. Тому дівчині перепадали речі, з яких виростала її донька - Світлана була
старшою за Діну. Ніна була вдячна Анатолії. Раділа «обновкам»
Діна. А потім, коли Світлана відверто насміялася над її бідністю,
все це тихо зненавиділа. У Світлани гонору було ще більше, ніж
у її матері. Й зневаги до тих, хто
не мав статків і статусів.
А Діна в усьому звинувачувала матір. Робота не престижна. В
хаті простенькі меблі. Ходить у
східках.
- Треба було мене не народжувати! - дорікала при першійліпшій нагоді.
…І ось знову повернулася до
матері. Благо, що сусіди перебралися у власний дім. А то Світлана знову насміялася б над її
невдачею.
Діна злостилась на весь світ.
І на матір.
- Ти так і не доробилася до
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Материн

заповіт
Колектив, у якому працювала Діна,
збирався на прощу. Їй не дуже
хотілося мандрувати до святого
місця, але на роботі існувало
правило: ініціативи шефа не
обговорюються і не ігноруються.
А в неї «горить» бухгалтерія у
невеличкій фірмі, де підробляла.

нового дивану, - «пиляла» Ніну.
- Як на цьому старому нещасті
спати? А «стінка»?.. Її місце в музеї, а не в хаті. Чому в людей все
нормально, а в мене?..
- Не гніви Бога, дитино. В людей буває ще гірше. Головне здоров’я. А все решта додасться.
- Ага! Дітям батьки «все решта» додають. А що ти можеш?
Ніна плакала. Від образи і душевного болю, якого завдавала донька. Розраду знаходила у
молитвах. Почала часто ходити
до церкви. Лише там знаходила
спокій, ставало легше на серці.
…Степан спершу платив такісякі аліменти. А потім разом зі
своїм уже законним коханням
подався у світи. Про сина не згадував…
…Коли Ніна почала хворіти,
стало ще сутужніше. Лікарні, медикаменти…
- Ти навіть занедужала невчасно, - кинула Діна матері. Степан зник. А мене вже й підробітки не рятують.
Ніна мовчки зітхала. Немов
відчувала: не довго залишилося
на цім світі.
Під час чергової перепалки
Діна мовила матері:
- Батьки залишають своїм дітям заповіт. А ти? Квартиру, яку
отримав батько? Якби не той
випадок на будові, певно, досі в
гуртожитку жила б. Ну, чому комусь дістається все, а мені - нічого?!
- Я також залишаю тобі заповіт, доню. Свою любов, молитви і
благословення.
- І що я з цим буду робити? На
хліб намащу?..
Ніна цілу ніч молилася, розмовляла з Господом. Просила
прощення за холодне доньчине
серце. А ще просила Всевишнього опікуватися Діною. Бо більше
нікому. Над ранок Нінина душа
відлетіла у засвіти…
…Діна крутилася, як могла.
Навіть згадувала сусідку Анатолію, яка віддавала їй Світланині речі. Жаль, тепер нема таких
сусідів, які могли б підсобити Дімці. Якби не «секонд-хенд»…
…На прощі зібралося чима-

ло люду. Хтось щиро молився,
хтось почувався туристом. Діні
не терпілося, аби проща швидше закінчилася. На неї чекала
бухгалтерія. Присіла на лавку.
Глянула на годинник.
- Слава Ісусу Христу, - почула.
Біля неї присіла жінка середнього віку. Скромно одягнена.
Її голос нагадував материн. Тихий, лагідний…
- Не поспішайте, - мовила. Тут так спокійно. Навіть, коли
багато людей, все одно відчувається умиротвореність. Без поспіху і суєти. І думки інші.
- У мене думка одна, - відмахнулася Діна.
Незнайомка усміхнулася.
- Людям завжди чогось не
вистачає. Бідним - багатства. А
багаті мають клопіт, як уберегти статки. А життя тече, як ця
маленька річечка, що біля храму. Правда, вода у ній благодатна. Люди ж своє життя отруюють злістю, жадобою. От, у вас…
- А що в мене? - перебила
Діна незнайомку. - Ні долі, ні
статків. Батьки допомагають
дітям, щось залишають. Мені ж
ніхто нічого. І чоловік знайшов
іншу.
- Але ж вам також залишили
заповіт.
- Хто? Який?
- Ваша матір. Проте ви його
досі не знайшли, не усвідомили,
не повірили.
Діна давно забула материні слова. Згадка її розізлила. Хотіла відповісти незнайомій жінці щось в’їдливе, але тієї вже не
було.
Дорогою додому думала про
зустріч із незнайомкою, про сказане нею. І водночас, переконувала себе: воно немає жодного
значення. Але серце запитувало:
звідки ця жінка знає, що сказала
перед смертю матір?
Діна нипала по хаті. Робота
не бралася.
- Щось шукаєш, мамо? - запитав син.
- Бабусин заповіт.
Дімка здвигнув плечима.
…Діну викликав шеф. Хвилювалася: невже щось напарта-

Струни серця
* * *
Старіють вулиці й доми,
Така ж стара, як світ дорога.
Ось так старіємо і ми,
Коли б літа вернути змога.
Біжить примарою життя,
Отой дивний дарунок неба,
І не збагнеш тут до пуття
Чого тобі від нього треба.
У ньому кожен – лицедій,
Який зійти не хоче з сцени,
Багаж оманливих надій
Життя осмислює нужденне.
Чогось вичікуєш весь час,
Хоч і нема чого чекати,
Життя, виповнене прикрас,
Тебе зуміє ошукати…

Ти будеш
завжди з нами
чила у звіті.
- Ви знаєте, Діно Іванівно, що
наша головний бухгалтер іде
у декретну відпустку. Хто б подумав, така пізня дитина. Але
я не про це. Будете виконувати
її обов’язки. Зарплату матимете вищу. Ну й, відповідальності
більше. Але ви - гарний працівник. Упораєтесь. Якщо все буде
гаразд - премію отримаєте.
А згодом у її житті з’явився
Олесь. Охоронець з їхньої установи. Вдівець. Трошки молодший за Діну. Вона йому подобалась. Але не зважувався зізнатися. І ось нарешті…
Олесь кликав Діну заміж. Називав Дімку сином. Пропонував
переселитися у його нове помешкання. І мріяв, що Діна народить йому донечку. Діану. Маленьку принцеску.
…Їхній колектив знову збирався на прощу. Це стало традицією. Цього разу Діна не вагалася їхати чи ні. Їй хотілося знову зустріти цю незнайому жінку.
Подякувати, що допомогла знайти і зрозуміти материн заповіт.
Скільки разів після цього Діна
просила прощення у покійної
матері. І благословення…
На прощі шукала між сотнями людей незнайомку. Ось, наче,
промайнула схожа постать. Ні,
не вона. А, може, ця жінка… Ні…
У церкві зупинилася перед
маленьким образком святої Марії. Мабуть, його приніс сюди
хтось із прочан. Очі… Незнайомка мала такий же добрий, теплий погляд, як у Діви.
- Хтозна, чиїми устами до нас
промовляє Господь, - почула шепіт позад себе.
Цей голос... Він належить
тій жінці. Шалено забилося серце. Шукала слова, які має сказати. Обернулася. Жінка у скромному одязі, такому, в якому Діна
побачили її уперше, вже стояла
на порозі храму. Діна кинулась
за нею. У той час до церкви підійшла велика група паломників.
Незнайомка загубилася серед
десятків людських душ. А, може,
пішла рятувати котрусь із них…
Ольга ЧОРНА.

Світлій пам’яті
сина Руслана.
Спустіла вся земля, мій сину.
Без тебе опустів наш дім,
Коли ти нас із матір’ю
покинув,
Лишивши сум і наші сльози
в нім.
Безсилі були ми для тебе
щось зробити,
І чувся із жалем твій плач.
Тобі хотілося ще довго, сину,
жити.
Спасали ми, та не змогли.
Пробач!
Тобі осінні несемо ми квіти,
Звучить молитва наша
у журбі,
Та де ж наш жаль в хвилини
ці подіти?
Хіба що нести з мукою в собі.
Тепер ти бродиш іншими
світами,
Десь простелився
неземний твій шлях,
Але ти будеш завжди поряд
з нами
У нашій пам’яті і в люблячих
серцях…
* * *
За днем минає знову ніч,
Збігає часу течія,
І день новий спішить навстріч,
Промінням сонячним сія.
І незабутня світла мить
Ще не пророчить розставання.
Вона, здавалось, не спішить,
Немов спинилась на прощання.
«Ось так постій!» –
сказав би їй.
Та чи вона мене почує?
Кудись майне собі мерщій
І непостійністю здивує…
Ігор ТОПОРОВСЬКИЙ.
м. Хоростків.
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На аплодисменти
заслужила лише «Ворскла»

Ліга Чемпіонів

У стартовому матчі групового раунду Ліги чемпіонів
“Шахтар” та “Гоффенгайм” зіграли у результативну нічию
– 2:2. Команда Паулу Фонсеки невдало розпочала гру та
пропустила на 6-й хвилині.
Марлос втратив м’яч у середині поля, німці організували
швидку контратаку, яку точним ударом завершив Флоріан Грілліч. Гірники відігралися на 27-й хвилині. Ісмаїлі промчав лівим флангом, змістився
у центр та завдав точного удару в дальній кут воріт.
“Гоффенгайм” знову повів у
рахунку на 38-й хвилині. Голкіпер господарів Андрій П’ятов
невпевнено зіграв на виході
після кутового, а Ховард Нордвейт влучно пробив головою.

У першому турі Ліги Європи
“Ворскла” зустрілася з лондонським “Арсеналом” і програла 4:2.
На матчі був аншлаг. У першому таймі йшла рівна боротьба. «Ворскла» грала організовано
і намагалася атакувати. Більшу
половину тайму полтавчани тримали свої ворота недоторканими,
але помилка в нападі призвела до
контратаки лондонців - 1-0.

На початку другого тайму
наші пропустили вдруге, а потім ще двічі. Утім, коли втрачати було нічого, полтавчани заграли у свою гру, і спершу Чеснаков в ближню “дев’ятку” розпечатав ворота суперників, а в доданий час красивим голом крапку у матчі поставив Шарпар.
Хвилювання, індивідуальні
помилки і різниця у класі далися взнаки, але «Ворскла» зірвала
оплески на Емірейтс стедіум і зіграла достойно з таким сильним
суперником.
Натомість, столичним динамівцям, які на Олімпійському «відмучили» нічийний результат 2:2 у грі з «Астаною»,
болільники навряд чи аплодували. Кияни активно почали
поєдинок і не стали відкладати питання з голами в довгий
ящик. Буяльський скинув м’яч
на Циганкова, який відправив
його у ціль. Але гості ще до
настання екватора стартової
45-хвилинки зуміли відновити
паритет. Та все ж ще до свистка
на перерву динамівці зусиллями Гармаша встигли знову вийти вперед. Матч котився до
перемоги киян, але господарі
втратили перевагу в рахунку
в компенсований до другої половини час.

Результати матчів 9 туру в
українській Прем’єр-лізі:
"Маріуполь" – "Олександрія" – 1: 0
"Львів" – "Карпати" – 1: 1
"Арсенал" Київ – "Олімпік" – 1: 3
"Динамо" – "Десна" – 4: 0
"Шахтар" – "Чорноморець" – 3: 0
"Ворскла" – "Зоря" – 2: 1
Після 9 турів лідирує «Шахтар», у якого 24 очки, на другому місці – «Динамо» - 17 очок і

гра у запасі. Третьою йде «Олександрія» - 16 пунктів.
Найяскравішим футболістом
звітного туру став півзахисник
«Динамо» Віктор Циганков, який
у матчі з «Десною» забив м’яч і
віддав дві результативні передачі.
26 вересня відбудеться пропущений матч першості «Маріуполь» - «Динамо». Початок о 17
годині.

“Шахтар” відновив рівновагу на 81-й хвилині. Суперники залишили на підступах
до штрафного майданчика без
опіки Майкона, який отримав
пас від Марлоса та завдав потужного дальнього удару у
нижній кут.
Наступний матч “Шахтар”
зіграє 2 жовтня у гостях проти
французького “Ліона”.

Ліга Європи

«Динамо» прорвало…

За шаховою короною – у Грузію

23

вересня у
грузинському місті
Батумі відбулася
церемонія відкриття
43-ї Всесвітньої шахової
олімпіади. Серед учасників
змагань – чоловіча та жіноча
збірні України.

У чоловічому турнірі Олімпіади змагатимуться 185 національних збірних, у жіночому –
151. У складі кожної команди – 4
основних гравці та 1 запасний.
Чоловіча збірна України: Василь Іванчук, Павло Ельянов,
Юрій Криворучко, Руслан Пономарьов, Антон Коробов (капітан – Олександр Сулипа).
Жіноча збірна України: Анна
Музичук, Марія Музичук, Анна
Ушеніна, Наталя Жукова, Юлія
Осьмак (капітан – Михайло
Бродський).
Церемонія відкриття Олімпіади була масштабною і яскравою. Справжній фурор викликали українські шахістки, які прийшли на свято у вишуканих сукнях відомої дизайнерки Юлії

Магдич.
А вже наступного дня жіноча збірна України протистояла
збірній Монако. Українки доволі впевнено провели свій матч,
вигравши всі чотири партії. При
цьому Марії Музичук для перемоги знадобилося лише 22 ходи.
Натомість, чоловіки, як срібні призери попередньої Олімпіади, не надто вдало зіграли з
африканською командою – внічию звів свою партію лідер чоловічої збірної Василь Іванчук.
А Юрій Криворучко, Руслан
Пономарьов та Антон Коробов
свої матчі виграли.
Триватиме Шахова Олімпіада до 5 жовтня.

* * *

Олімпійський чемпіон Ріо2016 Олег Верняєв завоював дві медалі на етапі Кубка
світу зі спортивної гімнастики в угорському місті Сомбатхей. 24-річний спортсмен виграв золото у вправах на коні,
а також завоював срібло у вільних вправах. Ще один українець Петро Пахнюк став сьомим у вправах на коні. Серед
жінок Україну представляла
Яна Федорова, яка показала
четвертий результат в опорному стрибку і сьомий – у вправах
на брусах.
* * *
17-річна українка Дарина
Білодід стала наймолодшою
чемпіонкою світу в історії дзюдо.

nday.te.ua

Спорт

Тренер «Ниви» подав у відставку
23 вересня футбольний клуб “Нива” Тернопіль у 10 турі Другої ліги у домашньому поєдинку зазнав поразки від вінницької
“Ниви” - 0:1.
Одразу після матчу головний тренер тернопільського клубу Віталій Шумський подав у відставку. Тимчасово виконувати
обов’язки головного тренера буде Вадим Боженко.
Нагадаємо, що Віталій Шумський очолив “Ниву” 28 травня
цього року перед заключним поєдинком минулого сезону.

От якби на Росії усі були
такими витязями, як Повєткін

У

ніч на неділю 39-річний «русский витязь» Повєткін
програв 28-річному Джошуа технічним нокаутом
в сьомому раунді. Поєдинок відбувся у Лондоні на
стадіоні “Уемблі”. На кону стояли титули чемпіона світу
за версіями Всесвітньої боксерської асоціації (WBA, з
приставкою “супер”), Всесвітньої боксерської організації
(WBO) і Міжнародної боксерської федерації (IBF), які
належать Джошуа.

Ніхто з букмекерів не вірив у
перемогу росіянина. Так і сталося. Джошуа захопив ініціативу
з першого раунду. Єдине, на що
міг сподіватися Повєткін, так це
на свій фірмовий удар. Та британець не давав супернику жодних шансів.
У сьомому раунді Повєткін невдало пішов в атаку і напоровся на моментальну відповідь від Джошуа. Все закінчилося тим, що росіянин опинився на ринзі. Він піднявся і був
готовий продовжити бій, на що
рефері дав добро. Та вже за декілька секунд удари від Джошуа
посипалися на Повєткіна, і тренер росіянина мало не вибіг на
ринг, щоб захистити його. Суддя

одразу ж зупинив бій, а Повєткін просто впав на ринг.
В активі британця це вже
21 дострокова перемога із 22 виграшів без жодної поразки.
Відтак, Джошуа захистив
свої титули і заробив 20 мільйонів фунтів стерлінгів. Повєткін програв другий поєдинок на
професійному рівні (перший – у
Москві у 2013 році Володимиру
Кличку). Він за цей бій заробив
6 мільйонів фунтів стерлінгів.
Також стало відомо, що боюреваншу між росіянином Олександром Повєткіним і британським боксером Ентоні Джошуа не буде, відповідний пункт
в контракті був передбачений
тільки в разі перемоги росіянина.

На змаганнях у Баку у категорії до 48 кг Білодід у фінальному поєдинку достроково перемогла чинну чемпіонку
світу Фуну Танаку з Японії. Це лише друга золота медаль збірної України за весь час участі у
ЧС із дзюдо. У 2009 році золото світової першості нашій команді приніс Георгій Зантарая.
* * *
Збірна України у новому
рейтингу ФІФА піднялася одразу на шість позицій та досягла
найбільшого прогресу у світі. У
вересневій класифікації команда Андрія Шевченка займає 29те місце. Лідера рейтингу національних збірних, команду
Франції, наздогнала Бельгія, у
якої з чемпіонами світу однакова кількість очок. Третьою
йде Бразилія, четвертою - Хорватія, п’ятим - Уругвай.
* * *
Українка Юлія Єлістратова
здобула золоту медаль на етапі
Кубка Європи з триатлону у Туреччині. Вона випередила Роксану Суплек з Польщі, яка ста-

ла другою, на 19 сек.
Єлістратова подолала 1 500
м плавання за 21,15 хв., потім
проїхала на велосипеді 41,3 км
за 1 год. 4 хв. та пробігла 10 км
за 37,35 хв.
* * *

Спортивна арена

Українська
спортсменка Маргарита Песоцька завоювала срібну нагороду в одиночному розряді на чемпіонаті Європи з настільного тенісу, який проходив в іспанському Аліканте. У фіналі турніру
українка програла Лі Цянь, яка
представляє Польщу. Для Маргарити це третя медаль в одиночному розряді на континентальних змаганнях. У 2009 році
у німецькому Штутгарті вона
виграла “срібло”, а у 2011-у у
польскому Гданську - “бронзу”.

Подорожуємо світом
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Левова гора: чому вам
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потрібно побувати у Сигірії
Все-таки життя варте всього, що в ньому
є, вже тому, що завжди можна зірватися з
насидженого місця, відкласти на тижденьдва всі питання – і опинитися, наприклад, за
6,5 тисяч кілометрів від Тернополя, посеред
тропічних вічнозелених джунглів, на висоті
370 метрів над рівнем моря і майже біля неба.
Уявіть: ви стоїте на величезному камені,
який міг би перекрити Дніпро десь у Києві. Він
валяється на рівнині, ніби хтось спересердя
жбурнув його – і той так і залишився височіти
над деревами, річками і людьми. З часом люди
ще й примудрилися збудувати на верхівці
неприступну фортецю.
Як їм це вдалося – досі загадка. З тих, завдяки
яким по-новому дивишся на все навколо.
Це – про Сигірію, що в перекладі означає
Левова гора. Її називають восьмим дивом
світу і вона варта того, аби з її вершини
хоча б раз у житті подивитися на неосяжні
простори світу.

Місто на… горі

Сигірія розташована в центрі
Шрі-Ланки – острівної країни в Індійському океані, яка раніше звалася Цейлоном і добре відома всім,
хто любить чай. Цейлонські чайні
плантації – одні з найкращих у світі.
Сьогодні вчені з різних країн намагаються розгадати загадку Сигірії. Адже це не лише гора, а
ціле місто, збудоване на її верхівці. Комплекс сягає своєю історією
5 століття і містив фортецю, палац, мережу садів і фонтанів. І все
це було створене на висоті кількасот метрів!
Науковці не мають відповіді:
як можна було побудувати таке за
18 років? Як можна було провести
настільки вправні інженерні гідрокомунікації, що досі фахівці не можуть з’ясувати, звідки в одному з
басейнів б'є фонтан? Як могло статися, що такий грандіозний комплекс споруд був покинутий усіма
600 років тому? Як могло статися,
що його випадково відкрив британець? Розкопали древній комплекс, що нині охороняється ЮНЕСКО, тільки 100 років тому.

Найбільша в світі
картинна галерея

Це – теж про Сигірію. Західна
частина скелі – це унікальне видовище, вона практично повністю
покрита чудовими фресками. Висота цієї ділянки – 40 метрів, а довжина – 140. Всього було 500 прекрасних фресок, але, на жаль, до наших днів збереглося лише 18.
На фресках можна побачити фігури жінок, півоголених, з осиною
талією і пишними формами. Цим
малюнкам – півтори тисячі років.
Чи були ці жінки реальними придворними дамами або наложницями правителя? Можливо, це
богині? Це – теж велике питання,
на яке поки нема відповіді.

Цар-батьковбивця

За переказами, історія Сигірії
пов’язана з царем, у якого було два
сини: старший - від наложниці, молодший - від дружини. Влада пере-

давалася старшому з роду, але король цього не хотів і заповів царство молодшому. Старший син не
міг цього перенести і вбив батька.
Молодший став вигнанцем, але пообіцяв повернутися.
Всі роки старший син зі страхом чекав повернення єдинокровного брата. І побудував неприступну фортецю-цитадель на вершині
гори. Молодший син тим часом поплив до Індії, зібрав там військо і
через 18 років повернувся, як і обіцяв.
Фортеця не врятувала батьковбивцю, він загинув у першому
ж бою, який відбувся біля підніжжя скелі.
Офіційно відомо, що місто на
верхівці Сигірії побудував цар Кассапа, який жив у 477-495 роках.
Сама скеля – вулканічного походження, це охолола магма, яка залишилася після виверження.
Археологи вважають, що гора
могла бути заселена в доісторичні часи. Точно відомо, що задовго

до царя Кассапи тут були печери, в
яких медитували буддійські ченці.
Монахи знову повернулися в
Сигірію після того, як її покинули
королі. Монастир існував там до
XIV століття. І відтоді ніяких відомостей про подальшу долю Сигірії
тривалий час не було.

Фонтани на вершині

Щоб піднятися на верхівку Сигірії, потрібно подолати близько
1800 сходинок, вирубаних у скелі. Внизу чекають місцеві провідники – щоб допомогти, якщо буде
потрібно. За додаткову плату вони
буквально виштовхають вас на
верхівку, якщо забракне сил піднятися.
Однак люди піднімаються. Але
ще цікавіше – люди якось це будували... Руками, без техніки, піднімаючи брили і необхідні будівельні матеріали.
Уявити собі це складно. А ця
скеля була ще й вся у садах, у тому
числі – терасових. Штучні басейни

для води скрізь – знизу доверху. І
вся водна інженерна система здатна працювати і тепер. Не завжди
зрозуміло – як там всередині, в скелі, але діє. Зовні можна тільки побачити прорубані стоки для відведення води.
Палац-фортеця на вершині скелі починається з платформи, яка
колись мала форму лева. Від неї залишилися тільки лапи, але зате які
це лапи! Трохи вище – Дзеркальна стіна. Вона була відполірована, і
древні відвідувачі могли залишити
свої враження від фресок.
Всього вершина гори займає
понад півтора гектара. І вона вся
була колись покрита штучними
спорудами.
Нині від них залишився тільки
фундамент, як, наприклад, від королівського палацу. Є гігантський
кам'яний царський трон, величезні басейни і для короля, і для прислуги. Королівський басейн на вершині гори і зараз слугував би зразком інженерної думки.

В ущелинах скелі видно і сторожові пости для охоронців. Вони настільки вузькі, що, якщо охоронець
раптом засипав, він тут же падав у
прірву.

Для тих, хто шукає

Європейці відкрили для себе
гору лише в 1831 році. Сталося це
випадково – на неї натрапив майор британської армії Джонатан
Форбс, повертаючись із походу зі
своїми солдатами.
Ця приголомшлива скеля серед
джунглів, чим би вона не була 1500
років тому і раніше, зараз – світова культурна спадщина. Як і інші
прекрасні пам'ятки Шрі-Ланки,
яка сьогодні готова відкривати таємниці світу всім,
хто шукає.

Антоніна
БРИК.

Фото Андрія БРИКА.
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Культура

«У кожного в житті своя зоря…»

У

вересні могло б
виповнитися 95 років
з дня народження
відомого українського поета,
публіциста і журналіста,
члена Національної спілки
письменників і Національної
спілки журналістів України
Миколи ПОДОЛЯНА.
Він був залюблений у рідну землю, її
працьовитих людей. У ніби мальовані
сільські краєвиди, густі отави. Народився Микола Петрович 24 вересня
1923 року в Кам'янці-Подільському, а

точніше в селі Підзамче. За плечима в
нього воєнні дороги та тяжке поранення, журналістська робота, зокрема, й головним редактором журналу
"Україна". Викладав також в інституті журналістики Київського університету імені Тараса Шевченка.
Він - лауреат Шевченківської премії. Автор понад десятки збірок поезій і публіцистики. Багато його творів покладено на музику.
«Прекрасна вітчизна наша – куди
не глянь. Але з-поміж тої любої краси
найдорожча – рідна сторона. Та, що
купала тебе в любистку і сповивала
білоцвітом садів, та, де ти вперше
зробив крок по землі, та, що навчила
цінувати хліб і поважати старших;
та, що відкрила чари юнацького кохання… Таким для мене є наше Поділля”, – писав М. Подолян у нарисі
“Уклін вам, подоляни”.
Уже шість років, як відійшов у засвіти справжній Поет. Як пам’ять,
пропоную читачам «Нашого ДНЯ»
кілька чудових поезій Миколи Подоляна.

Моя зоря

У кожного в житті своя зоря,
Засвітиться і світиться допізна,
У кожного є батьківська земля,
Вона – моя любов,
Вітчизна, пісня...

Батько

З ним у жнива не був я в полі,
Він в степ не брав на ніч мене,
Я не чекав, прилігши долі,
Коли він казку розпочне.
Мене шершавою рукою
Не ніжив, кажучи: «Мій син!»
Він десь над Збручем, над рікою,
Упав з коня в сухий полин.

Гостина у матері

Пригощає мати медом і вином,
І напоєм з липового цвіту.
Ластівки під мамине вікно
Позліталися з усього світу.
Сива мамо,
Ластівко моя,
Пригубіть і ви медку хоч краплю.
Заспіваю вам за солов’я,
Бо коли до вас я ще потраплю.
На ослоні кухлик з молоком

Та хлібина свіжа – щойно з печі.
Сидимо в хатині під вікном,
Хустка прикрива похилі плечі.
Замалий обом великий світ
І солодкий полуничний ранок…
Скільки ж це минуло,
Скільки літ,
Як дорослим я ступив на ґанок?!
Сидимо край столу знов удвох.
Скільки літ!
Не нажились і досі.
Гей, обоє вже срібноволосі,
Тільки серце з серцем:
тьох та тьох…
Та очей жаринки ще горять.
Знову рідну хату залишати.
“Ластівки чекають ластів’ят,
А тебе коли мені чекати?”
– Зачекайте, мамо,
Через рік
Прилечу я знову соловейком.
Хто ж бо винен, що в буремний вік
Народились ми обоє, ненько?!
Пригубімо меду і вина,
Вип’єм чаю з липового цвіту…
Ластівки злітають з-під вікна,
Кличуть і мене у повінь світу.

Бальзам для душі
Щ

Незабаром – прем’єра

е раз мала змогу
переконатися, що
Тернопільщина
багата талановитими
людьми. На одному диханні
прочитала випущений
у тернопільському
видавництві «Принтерінформ» збірник п’єс
«Квіти цвітуть завжди
вчасно» відомих авторів
Лілі Костишин та Богдана
Мельничука.
Драматурги висвітлюють актуальні проблеми сучасності, зодягнені у сувій художнього слова.
Кожна п’єса приваблює по-своєму.
Читач може насолодитись історією справжнього і ніжного кохання, оцінити віддану дружбу, що
базується на принципах рівності,
безкорисливості й взаємоповаги,
поліпшити настрій, поринувши у
чарівний світ гумору й повчитися
не опускати руки перед труднощами, а долати їх за допомогою цілеспрямованої праці.
Тема соціальної нерівності завжди хвилювала як вітчизняних,
так і зарубіжних письменників. У
п’єсі «Блискавка на голе гілля»
автори показують чисте і світле
кохання двох молодих людей з різних соціальних прошарків. Арсен
– син першого заступника мера,
а Віка – дочка перукарки. Батьків
хлопця більше цікавлять матеріальні цінності, ніж стосунки між
людьми.
Віка мудра і розсудлива дівчина. Для неї щастя – це коли двоє
дивляться в один бік і при цьому
ще й бачать одне одного. Вона
порівнює їхнє кохання з неопалимою купиною, що незважаючи ні
на що… цвіте.

Римую чуття, заримовую
сльози –
І ріже строфа, як ніж,
Бо в наших стосунках –
реальності проза,
А прози боїться вірш…
Хоч Арсенові батьки її зневажають, вона все одно просить
поважати і любити їх, бо вони
дали йому життя. За такі виховні
моменти – творцям особливий
респект.
Дівчина ніби відчуває щось недобре і просить маму видати збірку з її віршами під назвою «Блискавка на голе гілля». Для неї жити
правильно – це означає «вчасно
зайнятись і яскраво горіти». Та не
судилося…
Автори вустами своїх героїв закликають поважати почуття закоханих, дати змогу молодим людям
жити так, як хочуть вони, адже це
їхнє життя і ніхто, навіть батьки,
не мають права нав’язувати свою
думку.
Твоєю я була, а ти – моїм.
І будемо довіку ми з тобою.
Допоки будуть люди на землі,

Ми їх благословлятимем
любов’ю…
Трагічна кінцівка п’єси – це
виклик суспільству, в якому панують цинічні й нікчемні людці,
котрих цікавить тільки власне
збагачення – щось «приватизувати» і здерти останню латану свитину, застосовуючи погрози. Вони
відбирають найцінніший скарб
– життя, скалічуючи долі навіть
власних дітей.
…Порада для тих, хто мріє потрапити у казку здорового сміху,
зарядитись енергією гарного настрою, відчути пульс іронічних
жартів, тимчасову свободу від сімейного життя – прямуйте у клуб
розлучених жінок, який знайдете у сатирично-гумористичній
п’єсі «Розлучені теж сміються».
Драматурги,
мудро й
ненав’язливо просять читача
робити відповідні висновки і не
зациклюватися на вільних стосунках без жодних зобов’язань,
не старатися «переробляти» своїх
чоловіків, а сприймати їх такими,
якими вони є. Адже людина пре-

красна у цьому світі своєю індивідуальністю і неповторністю. Родзинка сімейного щастя – у вмінні
зберегти сімейне вогнище. Воно
має горіти, зігріваючи всіх. Це буде
тільки тоді, коли матиме захист із
усіх боків, побудований на любові,
повазі й взаєморозумінні.
У п’єсі-казці «Пастка для
орла» автори вустами казкових
героїв висвітлюють важливість
дружби, в якій інтереси друга повинні важити не менше, ніж власні. Дружба – це «дорогий діамант»
і, знайшовши його, потрібно докласти максимум зусиль для того,
щоб він не втратив блиску.
Головна героїня драми «Квіти цвітуть завжди вчасно, або
«Без права на повернення» Мирослава – художниця опиняється
у пастці жорстокої людини, котра
заради власної вигоди застосовує
будь-які нікчемні методи. Звільнившись із лабетів цього нікчеми
– їде до Італії. Малює. Її картини
потрапляють на виставку. Жорстоку, але справедливу оцінку
отримує від авторитетного італійського мистецтвознавця.
Повернувшись в Україну, продовжує навчатись у відомого
українського художника Івана Мулярчука, якого запрошували залишитися на проживання і в Канаді,
й у США, і навіть в Австралії, однак
творити там не міг – чужина не надихає.
У цій драмі автори закликають
цілеспрямовано йти до наміченої мети, бути патріотом рідного
краю, щоб ніхто не посмів нази-

вати українців другосортними у
будь-якій сфері.
Дуже приємно, що деякі з цих
п’єс вже отримали сценічне життя.
Драматична повість «Перерваний політ» (так перейменували «Блискавку на голе гілля»)
побачила світло рампи у Львівському академічному обласному
музично-драматичному театрі ім.
Юрія Дрогобича. Поставив її головний режисер Олександр Король
і митці з Дрогобича показали цю
виставу не лише у себе «вдома»,
а й у Тернополі та більш як двадцяти інших містах. «Пастка для
орла» у постановці народного
артиста України Адама Цибульського на сцені Коломийського
академічного драматичного театру відкрила 9 вересня Всеукраїнський фестиваль «Коломийські
представлення».
29 вересня у Тернополі народний театр-студія «Сузір’я»
під орудою заслуженого діяча
мистецтв України Ореста Савки
покаже в "Бункері муз", а згодом (дату буде встановлено) – і
в Тернопільському театрі ім.
Т.Шевченка прем'єру комедії
«Розлучені теж сміються або в
ЦРУ тільки жінки».
Читайте, насолоджуйтесь і
пийте неповторний бальзам для
спраглої душі з невтомного джерела творчості двох талановитих
митців – Лілі Костишин та Богдана
Мельничука.
Василина
ВОВЧАНСЬКА.
м. Тернопіль.
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Пîíåдіëîê
УТ-1
06.00 М/с “Гон”.
06.10 М/с “Ведмедi-сусiди”.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25,
13.00, 15.00, 21.00, 03.00
Новини.
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго
ранку, Країно!
09.30, 11.45, 16.45, 01.00, 04.00
Погода.
09.40 Т/с “Елiза”.
11.25 Телепродаж.
12.00 Д/с “Смачнi iсторiї”.
13.10, 14.30 РадiоДень.
13.35 Енеїда.
14.05 Д/с “Гордiсть свiту”.
15.15, 04.30 Фольк-music.
16.20 Вiдкривай Україну з
Суспiльним.
17.00 Д/с “Як працюють мiста”.
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 “Неповторна природа”.
22.45 Д/с “1000 днiв для планети”.
01.10, 04.05 #МузLove з Любою
Морозовою.
01.40 Розсекречена iсторiя.
02.35 Складна розмова.
03.40 Тема дня.
05.35 Д/с “Спiльноти тварин”.

Êàíàë “1+1”

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок
з “1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45,
19.30, 00.45, 05.30 “ТСН”.
09.30 “Чотири весiлля”.
11.00, 12.20 “Одруження наослiп”.
13.20 “Мiняю жiнку”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами”.
17.10 Т/с “Величне столiття. Нова
Володарка”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.20 “Чистоnews”.
20.30 Т/с “Школа. Недитячi iгри”.
21.30, 22.25 “#ШоуЮри”.
23.25, 00.50 “Танцi з зiрками”.
02.20 “Клiнiка”.

Iíòåð

03.25, 02.45 “Щоденник вагiтної”.
04.05 “Подробицi” - “Час”.
04.50, 04.55 “Top Shop”.
05.20 “Таємницi пiрамiд”.
06.05 М/ф.
06.15, 00.00 “Слiдство вели...” з Л.
Каневським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00 “Новини”.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з
Iнтером”.
10.00 Х/ф “Тато напрокат”.
12.25 Т/с “Почати спочатку. Марта”, 1-4 с.
16.10 “Чекай на мене. Україна”.
17.40 Новини.
18.00, 19.00, 01.50 “Стосується
кожного”.
20.00 “Подробицi”.
20.40 Т/с “Поверни мою любов”.

ICTV

04.30 Скарб нацiї.

04.40 Еврика!
04.45 Служба розшуку дiтей.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.40, 19.20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
06.30 Факти тижня. 100 хвилин з
О. Соколовою.
08.45 Факти. Ранок.
09.10 Спорт.
09.15 Надзвичайнi новини.
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
10.15 Антизомбi.
11.15 Не дай себе ошукати!
12.10, 13.20 Секретний фронт.
Дайджест.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.15, 16.25 Х/ф “Скайлайн”.
16.40 Х/ф “Скайлайн 2”.
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.20 Прорвемось!
21.30 Т/с “Папаньки”.
22.35 Свобода слова.
00.50 Х/ф “Бiйцiвський клуб”.
03.15 Стоп-5.

ÑТÁ

05.25, 15.25 Все буде добре!
07.15 Х/ф “Висота”.
09.10 Х/ф “Знак долi”.
11.20 Т/с “Анатомiя Грей”.
13.15 Битва екстрасенсiв.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Т/с “Коли ми вдома”.
19.55, 22.45 Хата на тата.

Íîâèé êàíàë

03.00 Зона ночi.
03.20 Служба розшуку дiтей.
04.50 Абзац.
06.40, 08.35 Kids` Time.
06.45 М/с “Том i Джерi шоу”.
08.40 М/ф “Том i Джерi: Робiн Гуд
i миша-веселун”.
09.50 Х/ф “Великий Стен”.
12.00 Х/ф “Не гальмуй”.
13.55 Х/ф “Таксi 3”.
15.45, 00.05 Таємний агент.
17.00, 01.20 Пост шоу. Таємний
агент.
19.00 Ревiзор.
21.40 Пристрастi за ревiзором.

Êàíàë «Уêðà¿íà»

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
23.00, 02.50 Сьогоднi.
09.30, 03.20 Зоряний шлях.
11.00 Реальна мiстика.
13.20, 15.30, 04.30 Агенти
справедливостi.
16.00 Iсторiя одного злочину 3.
18.00 Т/с “Доктор Ковальчук 2”.
19.45 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Круговорот”, 1 i 2 с.
23.30 Х/ф “Форсаж 6”.
01.45 Телемагазин.

Êàíàë «2+2»

06.00 М/ф.
07.55 Т/с “Пляжний коп”.
08.50, 01.00 Т/с “Пляжний коп 2”.
09.30, 18.15 “Спецкор”.
10.10, 18.50 “ДжеДАI”.
10.50, 01.55 Т/с “Опер за викликом 3”.

3 жовтня

Ñåðåдà
УТ-1
06.00 М/с “Ведмедi-сусiди”.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25,
13.00, 15.00, 21.00, 03.00
Новини.
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго
ранку, Країно!
09.30, 11.45, 15.15, 16.45, 20.20,
01.00, 04.00 Погода.
09.40 Т/с “Елiза”.
11.25 Телепродаж.
12.00 Д/с “Смачнi iсторiї”.
13.10 РадiоДень.
13.35 Енеїда.
14.05 Д/с “Гордiсть свiту”.
14.30 52 вiкенди.
15.20 Т/с “Галерея Вельвет”.
17.00 Д/с “Як працюють мiста”.
18.00, 00.10 Iнформацiйна година.
19.00 Плiч-о-плiч.
19.25 Д/с “Наглядачi заповiдника”.
20.30, 23.40, 02.35 Складна розмова.
21.25, 03.20 Новини. Спорт.
21.45 Д/с “Неповторна природа”.
22.45 Д/с “1000 днiв для планети”.
01.10, 04.05 #БiблiоFUN з Р.
Семкiвим.
01.40 Розсекречена iсторiя.
03.40 Тема дня.
04.30 Фольк-music.
05.35 Д/с “Спiльноти тварин”.

Êàíàë “1+1”

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок
з “1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45,
19.30, 00.45, 05.30 “ТСН”.
09.30 “Чотири весiлля”.
11.00, 12.20 “Одруження наослiп”.
13.20 “Мiняю жiнку”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами”.
17.10 Т/с “Величне столiття. Нова
Володарка”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.20 “Чистоnews”.
20.30 Т/с “Школа. Недитячi iгри”.
21.30, 01.35 “Король десертiв”.
23.20, 00.50 Х/ф “Iнша жiнка”.

Iíòåð

05.25 М/ф.
06.15, 00.00 “Слiдство вели...” з Л.
Каневським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з
Iнтером”.
10.00, 12.25, 20.40 Т/с “Поверни
мою любов”.
13.50, 14.50, 15.45, 16.45 “Речдок”.
18.00, 19.00, 01.55 “Стосується
кожного”.
20.00 “Подробицi”.
02.45 “Щоденник вагiтної”.
04.05 “Подробицi” - “Час”.

04.55 “Top Shop”.

ICTV

04.05 Скарб нацiї.
04.10 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей.
04.25 Студiя Вашингтон.
04.30 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.35, 10.10 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
11.10, 13.25 Х/ф “Пункт призначення”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.50, 21.30 Т/с “Папаньки”.
14.50, 16.20 Дизель-шоу.
17.45 Т/с “Марк+Наталка”.
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.20 Секретний фронт.
22.40 “На трьох”.
23.45 Х/ф “Пункт призначення 2”.
01.35 Т/с “У полi зору”.
02.25 Х/ф “Поїзд поза розкладом”.

ÑТÁ

04.45, 15.25 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”.
23.40 Слiдство ведуть екстрасенси.

Íîâèé êàíàë

03.00 Зона ночi.
04.45 Абзац.
06.40, 07.55 Kids` Time.
06.45 М/с “Том i Джерi шоу”.
08.00 Т/с “Друзi”.
09.00 Т/с “Любов напрокат”.
11.45 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”.
17.00, 19.00 Любов на виживання.
21.00 Х/ф “Кiлери”.
23.00 Гастарбайтери.
01.00 Х/ф “Прискорення”.
02.50 Служба розшуку дiтей.

Êàíàë «Уêðà¿íà»

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.
11.00, 02.50 Реальна мiстика.
13.20, 15.30, 04.30 Агенти
справедливостi.
16.00 Iсторiя одного злочину 3.
18.00 Т/с “Доктор Ковальчук 2”.
19.45 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Круговорот”, 5 i 6 с.
23.30, 02.00 Т/с “CSI: Маямi”.
01.30 Телемагазин.

Êàíàë «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”.

14.50 Х/ф “Андроїд-полiцейський”.
16.25 Х/ф “Бунт”.
19.25, 20.30 Т/с “Ментiвськi вiйни.
Харкiв”.
21.35 Т/с “Касл 7”.
23.20 Х/ф “Планета акул”.
04.15 “Облом.UA”.

ÍТÍ

05.15, 04.55 “Top Shop”.
06.15 Х/ф “Дама з папугою”.
08.10 “Свiдок. Агенти”.
08.45 Х/ф “Алмази шаха”.
11.00, 19.30 Т/с “Коломбо”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 03.00
“Свiдок”.
12.50 “Речовий доказ”.
15.55, 16.50, 21.05 “Легенди карного розшуку”.
23.45 Т/с “Кримiналiст”.
01.55 “Таємницi кримiнального
свiту”.
03.30 “Випадковий свiдок”.
03.35 “Правда життя. Професiї”.

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса.
07.00, 13.55 Правда життя.
08.00 Природа сьогодення.
09.00, 20.50 Фестивалi планети.
09.55 Там, де нас нема.
11.05 Україна: забута iсторiя.
12.00 Майор “Вихор”.
12.50, 19.40 Речовий доказ.
15.00, 23.45 Вирiшальнi битви 2
свiтової.
16.00, 21.45, 00.40 Рiчковi монстри.
16.55, 22.45 Зброя: сiмейна справа.
17.50 Секретнi територiї.
01.40 Мiстична Україна.
03.20 Код доступу.

Ôóòáîë. (Уêðà¿íà)

06.00 Сассуоло - Мiлан. Чемпiонат
Iталiї.
07.45, 01.00 Журнал Лiги чемпiонiв.
08.15 Арсенал-Київ - Динамо.
Чемпiонат України.
10.00 “Великий футбол”.
11.45, 16.55, 19.55, 00.55 Топ-матч.
12.00 Ювентус - Наполi. Чемпiонат
Iталiї.
13.50 Вест Хем - МЮ. Чемпiонат
Англiї.
15.40, 22.45 Футбол News.
16.00 Журнал Лiги Європи.
17.05 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
18.00 Передмова до матчу “Спартак-Динамо (К)”
(1994/95). Золота Колекцiя
Лiги чемпiонiв з А. Шевченком.
18.05 Спартак - Динамо (К)
(1994/1995). Золота
Колекцiя Лiги чемпiонiв з А.
Шевченком.
20.05 Чорноморець - Марiуполь.
Чемпiонат України.
21.55 Live. Борнмут - Крiстал Пелас. Чемпiонат Англiї.
00.00 Чемпiонат Англiї. Огляд туру.
10.55, 17.15 “Загублений свiт”.
13.00 “Помста природи”.
15.15 Х/ф “Сталевий свiтанок”.
19.25, 20.30 Т/с “Ментiвськi вiйни.
Харкiв”.
21.35, 23.20 Т/с “Касл 7”.
01.55 Т/с “Терра Нова”.
02.35 “Облом.UA”.

ÍТÍ

05.55 Х/ф “Де 042?”
07.10 Х/ф “Спосiб убивства”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Нiчний мотоциклiст”.
10.25, 19.30 Т/с “Коломбо”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.40
“Свiдок”.
12.50 “Речовий доказ”.
15.50, 16.50, 21.05 “Легенди карного розшуку”.
23.45 Т/с “Кримiналiст”.
02.00 “Таємницi кримiнального
свiту”.
03.10 “Випадковий свiдок”.
03.25 “Правда життя. Професiї”.
04.45 “Top Shop”.

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса.
07.00, 13.55 Правда життя.
08.00 Природа сьогодення.
09.00, 20.50 Фестивалi планети.
10.00 Брама часу.
11.00 Україна: забута iсторiя.
12.00 Таємницi дефiциту.
12.50, 19.40 Речовий доказ.
15.00, 23.45 Вирiшальнi битви 2
свiтової.
16.00, 21.45 Рiчковi монстри.
16.55, 22.45 Зброя: сiмейна справа.
17.50 Секретнi територiї.
00.40 Вiйна всерединi нас.

Ôóòáîë. (Уêðà¿íà)
06.00, 08.00 Топ-матч.
06.10 Рома - Лацiо. Чемпiонат
Iталiї.
08.10 Ювентус - Янг Бойз. Лiга
чемпiонiв УЄФА.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.25 МЮ - Валенсiя. Лiга чемпiонiв
УЄФА.
12.10 Десна - Ворскла. Чемпiонат
України.
13.55 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв
УЄФА.
15.10 “Ситкорiзи”.
16.05, 18.50 “Нiч Лiги чемпiонiв”.
17.00 Лiон - Шахтар. Лiга чемпiонiв
УЄФА.
19.40 Live. Локомотив - Шальке.
Лiга чемпiонiв УЄФА.
21.50 Live. Тоттенхем - Барселона.
Лiга чемпiонiв УЄФА.
23.55 Наполi - Лiверпуль. Лiга
чемпiонiв УЄФА.
01.45 Огляд середи. Лiга чемпiонiв
УЄФА.
03.10 Журнал Лiги Європи.
04.05 ПСЖ - Црвена Звезда. Лiга
чемпiонiв УЄФА.
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Віâòîðîê

ÍТÍ

УТ-1

ICTV

06.00 М/с “Ведмедi-сусiди”.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25,
13.00, 15.00, 21.00, 03.00
Новини.
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго
ранку, Країно!
09.30, 11.45, 15.15, 16.45, 01.00,
04.00 Погода.
09.40 Т/с “Елiза”.
11.25 Телепродаж.
12.00 Д/с “Смачнi iсторiї”.
13.10, 14.30 РадiоДень.
13.35 Енеїда.
14.05 Д/с “Гордiсть свiту”.
15.20 Т/с “Галерея Вельвет”.
17.00 Д/с “Як працюють мiста”.
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 “Неповторна природа”.
22.45 Д/с “1000 днiв для планети”.
23.40 Перша шпальта.
01.10, 04.05 #KiноWALL з С.
Тримбачем.
01.40 Розсекречена iсторiя.
02.35 Складна розмова.
03.40 Тема дня.
04.30 Фольк-music.
05.35 Д/с “Спiльноти тварин”.

04.15 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.30 Факти.
04.50 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!
11.10, 13.20 Х/ф “Перший лицар”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.25, 21.30 Т/с “Папаньки”.
15.25, 16.20 Дизель-шоу.
17.45 Т/с “Марк+Наталка”.
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
22.45 “На трьох”.
23.45 Х/ф “Пункт призначення”.
01.45 Т/с “У полi зору”.
02.25 Х/ф “Загiн особливого призначення”.

Êàíàë “1+1”

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок
з “1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45,
19.30, 00.45, 05.30 “ТСН”.
09.30 “Чотири весiлля”.
10.55, 12.20 “Одруження наослiп”.
13.15 “Мiняю жiнку”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами”.
17.10 Т/с “Величне столiття. Нова
Володарка”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.20 “Чистоnews”.
20.30 Т/с “Школа. Недитячi iгри”.
21.30, 01.15 “Модель XL 2”.
23.10, 00.50 Х/ф “Дiамантова
рука”.
04.45 “Клiнiка”.

Iíòåð

05.25 М/ф.
06.15, 00.00 “Слiдство вели...” з Л.
Каневським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з
Iнтером”.
10.00, 12.25, 20.40 Т/с “Поверни
мою любов”.
13.50, 14.50, 15.45, 16.45 “Речдок”.
18.00, 19.00, 01.55 “Стосується
кожного”.
20.00 “Подробицi”.
02.45 “Щоденник вагiтної”.
04.10 “Подробицi” - “Час”.
04.50 “Top Shop”.

ÑТÁ

05.05, 15.25 Все буде добре!
07.05, 20.00, 22.45 МастерШеф.
11.00 Т/с “Анатомiя Грей”.
12.55 Битва екстрасенсiв.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Т/с “Коли ми вдома”.
23.40 Один за всiх.

Íîâèé êàíàë

03.25, 00.50 Зона ночi.
05.00 Абзац.
06.40, 07.55 Kids` Time.
06.45 М/с “Том i Джерi шоу”.
08.00 Т/с “Друзi”.
09.00 Т/с “Любов напрокат”.
11.45 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”.
17.00, 19.00 Хто проти блондинок?
(12+).
21.00 Х/ф “Прискорення”.
22.50 Гастарбайтери.

Êàíàë «Уêðà¿íà»

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
23.00, 02.00 Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
11.00, 02.50 Реальна мiстика.
13.20, 15.30, 04.30 Агенти
справедливостi.
16.00 Iсторiя одного злочину 3.
18.00 Т/с “Доктор Ковальчук 2”.
19.45 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Круговорот”, 3 i 4 с.
23.30 Т/с “CSI: Маямi”.
01.30 Телемагазин.

Êàíàë «2+2»

06.00 М/ф.
08.00 Т/с “Пляжний коп”.
08.55, 21.30 Т/с “Пляжний коп 2”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “ДжеДАI”.
10.55, 17.15 “Загублений свiт”.
13.00 “Нове Шалене вiдео поукраїнськи”.
15.15 Х/ф “Бої в бронежилетах”.

4 жовтня

Чåòâåð
УТ-1

ICTV

06.00 М/с “Ведмедi-сусiди”.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25,
13.00, 15.00, 21.00, 03.00
Новини.
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго
ранку, Країно!
09.30, 11.45, 15.15, 16.45, 20.20,
01.00, 04.00 Погода.
09.40 Т/с “Елiза”.
11.25 Телепродаж.
12.00 Д/с “Смачнi iсторiї”.
13.10, 14.30 РадiоДень.
13.35 Енеїда.
14.05, 22.45 Д/с “Гордiсть свiту”.
15.20 Т/с “Галерея Вельвет”.
17.00 Д/с “Як працюють мiста”.
18.00, 00.10 Iнформацiйна година.
19.00 #ВУкраїнi.
19.25 Д/с “Наглядачi заповiдника”.
20.30 Схеми. Корупцiя в деталях.
21.25, 03.20 Новини. Спорт.
21.45 Сильна доля.
23.40 Нашi грошi.
01.10, 04.05 #NeoСцена з Олегом
Вергелiсом.
01.40 Розсекречена iсторiя.
02.35 Складна розмова.
03.40 Тема дня.
04.30 Фольк-music.
05.35 Д/с “Спiльноти тварин”.

04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.25 Студiя Вашингтон.
04.30 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.35 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
10.10 Секретний фронт.
11.15, 13.20 Х/ф “Таємничий
острiв”, 1 с.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.40, 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 Iнсайдер.
22.20 Новi лiдери.
00.00 Х/ф “Пункт призначення 3”.
01.50 Т/с “У полi зору”.
02.40 Стоп-5.

Êàíàë “1+1”

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок
з “1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45,
19.30, 00.45, 05.30 “ТСН”.
09.30 “Чотири весiлля”.
10.55, 12.20 “Одруження наослiп”.
13.05, 14.25 “Мiняю жiнку”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами”.
17.10 Т/с “Величне столiття. Нова
Володарка”.
19.20, 04.45 “Секретнi матерiали”.
20.20 “Чистоnews”.
20.30 Т/с “Школа. Недитячi iгри”.
21.30 “Грошi”.
22.30 “Право на владу”.
01.00 Х/ф “Чорне Рiздво”.

Iíòåð

05.25 М/ф.
06.15, 00.00 “Слiдство вели...” з Л.
Каневським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з
Iнтером”.
10.00, 12.25, 20.40 Т/с “Поверни
мою любов”.
13.50, 14.50, 15.45, 16.45 “Речдок”.
18.00, 19.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
00.50 Х/ф “Неприборканий”.
03.20 “Код доступу”.
03.30 “Щоденник вагiтної”.

19.20, 20.25 Т/с “Ментiвськi вiйни.
Харкiв”.
01.25 Т/с “Терра Нова”.
03.00 “Облом.UA”.

ÑТÁ

04.30, 15.25 Все буде добре!
06.25 МастерШеф.
11.20 Т/с “Анатомiя Грей”.
13.15 Битва екстрасенсiв.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Т/с “Коли ми вдома”.
20.00, 22.45 Зваженi та щасливi.
00.00 Слiдство ведуть екстрасенси.

Íîâèé êàíàë

02.55, 01.05 Зона ночi.
04.45 Абзац.
06.40, 07.55 Kids` Time.
06.45 М/с “Том i Джерi шоу”.
08.00 Т/с “Друзi”.
09.00 Т/с “Любов напрокат”.
11.45 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”.
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф “Коломбiана”.
23.00 Гастарбайтери.
01.00 Служба розшуку дiтей.

Êàíàë «Уêðà¿íà»

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.
11.00, 02.15 Реальна мiстика.
13.20, 15.30, 04.30 Агенти
справедливостi.
16.00 Iсторiя одного злочину 3.
18.00 Т/с “Доктор Ковальчук 2”.
19.45 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Круговорот”, 7 i 8 с.
23.20 Контролер.
00.00 Т/с “CSI: Маямi”.
01.45 Телемагазин.

Êàíàë «2+2»

06.00 М/ф.
08.00, 08.55, 01.00 Т/с “Пляжний
коп 2”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “ДжеДАI”.

05.35 Х/ф “Не було б щастя...”
06.50 Х/ф “Викуп”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Зупинився потяг”.
10.55, 19.30 Т/с “Коломбо”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.35
“Свiдок”.
12.50 “Речовий доказ”.
15.50, 16.50, 21.20 “Легенди карного розшуку”.
23.45 Т/с “Кримiналiст”.
02.00 “Таємницi кримiнального
свiту”.
03.05 “Випадковий свiдок”.
03.20 “Правда життя. Професiї”.
04.45 “Top Shop”.

МЕГА

06.00 Бандитський Київ.
07.00, 13.55 Правда життя.
08.00, 16.00, 21.45 Рiчковi монстри.
09.00, 20.50 Фестивалi планети.
09.55 Там, де нас нема.
11.05 Україна: забута iсторiя.
12.00 1377 спалених заживо.
12.50, 19.40 Речовий доказ.
15.00, 23.40 Вирiшальнi битви 2
свiтової.
16.55, 22.45 Зброя: сiмейна справа.
17.50 Секретнi територiї.
00.40 Теорiя Змови.
05.40 Бандитська Одеса.

Ôóòáîë. (Уêðà¿íà)
05.00 Журнал Лiги Європи.
05.55 Програма передач.
Вiвторок, 2 жовтня
06.00, 16.05 “Європейський
weekend”.
06.45 Десна - Ворскла. Чемпiонат
України.
08.15 Борнмут - Крiстал Пелас.
Чемпiонат Англiї.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.25 Арсенал-Київ - Динамо.
Чемпiонат України.
12.10 “Великий футбол”.
13.55 Рома - Лацiо. Чемпiонат
Iталiї.
16.55 Челсi - Лiверпуль. Чемпiонат
Англiї.
18.45 Ювентус - Наполi. Чемпiонат
Iталiї.
20.30 Журнал Лiги чемпiонiв.
21.00, 23.55 “Нiч Лiги чемпiонiв”.
21.55 Live. Лiон - Шахтар. Лiга
чемпiонiв УЄФА.
00.45 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв
УЄФА.
02.10 Хоффенхайм - Ман Сiтi. Лiга
чемпiонiв УЄФА.
04.00 Олiмпiк - Александрiя.
Чемпiонат України.
10.55, 17.15 “Загублений свiт”.
13.00 Вiдеобiмба.
15.20 Х/ф “Iрландець”.
19.25, 20.30 Т/с “Ментiвськi вiйни.
Харкiв”.
21.35, 23.20 Т/с “Касл 7”.
01.55 10 тур ЧУ з футболу. “Зоря”
- “Львiв”.
03.45 “Облом.UA”.

ÍТÍ

05.55 Х/ф “Чекаю та сподiваюсь”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Гладiатор за наймом”.
10.50, 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 розшуку”.
23.45 Т/с “Кримiналiст”.
02.00 “Таємницi кримiнального
свiту”.
03.10 “Випадковий свiдок”.
03.30 “Правда життя. Професiї”.
04.50 “Top Shop”.

МЕГА

06.00 Бандитський Київ.
07.00, 13.55, 00.40 Правда життя.
08.00 Природа сьогодення.
09.00, 20.50 Фестивалi планети.
10.00 Брама часу.
11.00 Україна: забута iсторiя.
12.00 Таємницi дефiциту.
12.50, 19.40 Речовий доказ.
15.00, 23.45 Вирiшальнi битви 2
свiтової.
16.00, 21.45 Рiчковi монстри.
16.55 Скарби зi сховищ.
17.50 Секретнi територiї.
22.45 Зброя: сiмейна справа.
04.15 Мiстична Україна.

Ôóòáîë. (Уêðà¿íà)
06.00 Локомотив - Шальке. Лiга
чемпiонiв УЄФА.
07.45, 03.35 “Ситкорiзи”.
08.15 МЮ - Валенсiя. Лiга чемпiонiв
УЄФА.
10.00, 15.40, 20.40, 22.45 Футбол
News.
10.25 Тоттенхем - Барселона. Лiга
чемпiонiв УЄФА.
12.10 “Лiга чемпiонiв. Online”.
14.35 Топ-матч.
14.45 Журнал Лiги Європи.
16.05 Наполi - Лiверпуль. Лiга
чемпiонiв УЄФА.
17.55 Огляд середи. Лiга чемпiонiв
УЄФА.
18.45, 21.55 “Шлях в Баку”.
19.50 Live. Ворскла - Спортiнг. Лiга
Європи УЄФА.
23.00 Live. “Лiга Європи. Online”.
23.55 Айнтрахт - Лацiо. Лiга Європи
УЄФА.
01.45 Астана - Ренн. Лiга Європи
УЄФА.
04.05 Карабах - Арсенал. Лiга
Європи УЄФА.
05.55 Програма передач.
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П’яòíèця
УТ-1
06.00 М/с “Ведмедi-сусiди”.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25,
13.00, 15.00, 21.00, 03.00
Новини.
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго
ранку, Країно!
09.30, 11.45, 15.15, 16.45, 20.20,
01.00, 04.00 Погода.
09.40 Т/с “Елiза”.
11.25 Телепродаж.
12.00 Д/с “Смачнi iсторiї”.
13.10, 14.30 РадiоДень.
13.35 Енеїда.
14.05, 23.15 Д/с “Гордiсть свiту”.
15.20 Т/с “Галерея Вельвет”.
17.00 Д/с “Як працюють мiста”.
18.00, 00.10 Iнформацiйна година.
18.50 VoxCheck.
19.00 Чудова гра.
19.25 Д/с “Наглядачi заповiдника”.
20.30 Перша шпальта.
21.25, 03.20 Новини. Спорт.
21.45 Д/ф “Процес. Росiйська держава проти Олега Сенцова”.
23.40 Схеми. Корупцiя в деталях.
01.10 52 вiкенди.
01.30 Роздягалка.
02.00 Д/с “Орегонський путiвник”.
03.40 Тема дня.
04.05 Як дивитися кiно.
04.30 Фольк-music.
05.35 Д/с “Спiльноти тварин”.

Êàíàë “1+1”

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок
з “1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45,
19.30 “ТСН”.
09.30 “Чотири весiлля”.
10.55, 12.20 “Одруження наослiп”.
13.00, 14.20 “Мiняю жiнку”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами”.
17.10 Т/с “Величне столiття. Нова
Володарка”.
19.20, 05.10 “Секретнi матерiали”.
20.15 “Лiга смiху”.
22.20 “Iгри приколiв”.
23.20, 01.20 “Вечiрнiй Київ”.
05.20 “Чистоnews”.

Iíòåð

05.25 М/ф.
06.15, 22.00 “Слiдство вели...” з Л.
Каневським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з
Iнтером”.
10.00, 12.25 Т/с “Поверни мою
любов”.
13.50, 14.50, 15.45, 16.45, 01.35
“Речдок”.
18.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi тижня”.

23.50
04.00
04.50
05.20

04.05 Скарб нацiї.
04.10 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей.
04.25 Студiя Вашингтон.
04.30 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.35 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
10.10 Iнсайдер.
11.10, 13.20 Х/ф “Таємничий
острiв”, 2 с.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.35 Т/с “Папаньки”.
14.40, 16.25, 21.30 Дизель-шоу.
17.50, 00.20 Т/с “Марк+Наталка”.
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.20 Антизомбi.
04.00 Стоп-5.

ÑТÁ

05.45, 18.00 Т/с “Коли ми вдома”.
07.40 Х/ф “Кардiограма кохання”.
09.25 Т/с “Пiзнє каяття”.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
20.00 Цiєї митi рiк потому.
22.45 Ультиматум.

Íîâèé êàíàë

03.00, 02.20 Зона ночi.
04.15 Абзац.
05.50, 07.45 Kids` Time.
05.55 М/с “Том i Джерi шоу”.
07.50 Т/с “Друзi”.
09.45, 21.40 Київ вдень i вночi.
12.35 Любов на виживання.
16.30, 19.00 Топ-модель.
00.30 Х/ф “З темряви”.
02.15 Служба розшуку дiтей.
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, 05.30 Зоряний шлях.
11.00, 03.30 Реальна мiстика.
13.10 Т/с “Одна на двох”, 1 i 2 с.
15.30 Т/с “Одна на двох”.
18.00 Т/с “Доктор Ковальчук 2”.
19.45 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Бiжи не озирайся”,
1 i 2 с.
23.20 По слiдах.
00.00 Т/с “Бiжи не озирайся”.
02.00 Телемагазин.

Êàíàë «2+2»

06.00 М/ф.
08.00, 08.55 Т/с “Пляжний коп 2”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.

06.00 М/с “Ведмедi-сусiди”.
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00 Новини.
09.30, 16.35 Погода.
09.40 Х/ф “Йосип Прекрасний.
Намiсник фараона”.
11.15 Телепродаж.
11.40 Своя земля.
12.10 #ВУкраїнi.
12.40 Перший на селi.
13.10 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018.
Церемонiя вiдкриття.
15.00 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018.
Баскетбол 3х3. Груповий
раунд (юнаки).
16.05 Д/с “Незвичайнi культури”.
16.50 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018.
Баскетбол 3х3. Груповий
раунд (юнаки/дiвчата).
18.10 Д/с “Iмперiя”.
19.15 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018.
Плавання.
20.10 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018.
Футзал. Груповий раунд.
21.30 Олiмпiйська доба.
21.50 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018.
Спортивнi танцi.
00.00 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018.
Плавання. Фiнали.
01.15 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018.
Дзюдо (юнаки, 55 кг).
02.15 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018.
Важка атлетика. Фiнали
(юнаки, 56 кг).
03.30 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018.

Êàíàë “1+1”

06.00 “ТСН”.
07.00, 02.05 “Українськi
сенсацiї”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
09.00 “Лото-Забава”.
09.45 М/ф “Маша i ведмiдь”.
10.00, 11.05, 12.05, 13.05,
14.00 “Свiт навиворiт 4:
В`єтнам”.
15.05 Х/ф “Iнша жiнка”.
17.30 Х/ф “Iван Васильович
змiнює професiю”.
19.30, 05.00 “ТСН-Тиждень”.
21.00 “Танцi з зiрками”.
00.00 “Лiга смiху”.

Iíòåð
05.55
06.25
08.00
09.00

М/ф.
Х/ф “Раз на раз не випадає”.
“Вдалий проект”.
“Готуємо разом”.

10.00 “Орел i решка. Морський
сезон 2”.
11.00 “Орел i решка. Перезавантаження 3”.
12.00 Т/с “Полiт метелика”,
1-4 с.
15.50 Х/ф “Мiльйонер”.
18.00 “Крутiше за всiх”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Тiльки не вiдпускай
мене”, 1-4 с.
00.30 “Речдок”.

ICTV
05.10
05.20
05.25
05.50
07.50
12.45
13.00
14.30

Скарб нацiї.
Еврика!
Факти.
Iнсайдер.
Т/с “Вiддiл 44”.
Факти. День.
“На трьох”.
Х/ф “Примарний вершник 2: Дух помсти”.
16.15 Х/ф “Шалений Макс: Дорога гнiву”.
18.45 Факти тижня. 100 хвилин
з О. Соколовою.
20.35 Х/ф “Оселя зла: Фiнальна
битва”.
22.50 Х/ф “Дедпул”.
00.55 Х/ф “Пункт призначення 3”.
02.35 Т/с “У полi зору”.
03.15 Х/ф “Бережiть жiнок”,
2 с.

ÑТÁ

05.00, 06.00 Т/с “Коли ми
вдома”.
09.00 Все буде смачно!
09.55 Караоке на Майданi.
10.55 Хата на тата.
13.00 МастерШеф.
19.00 Битва екстрасенсiв.
21.00 Один за всiх.
22.15 Х-Фактор.

Íîâèé êàíàë

03.00 Зона ночi.
04.50 Стендап-шоу.
05.40, 06.50 Kids` Time.
05.45 М/ф “Том i Джерi: Робiн
Гуд i миша-веселун”.
06.55 М/ф “Дозор джунглiв”.
08.55 М/ф “Рататуй”.
11.00 Х/ф “Коломбiана”.
13.00 Х/ф “Кiнгсмен: Секретна
служба”.
15.30 Х/ф “Кiнгсмен: Золоте
кiльце”.
18.30 Х/ф “Шпигунка”.
21.00 Х/ф “Повiтряна
в`язниця”.
23.15 Х/ф “Швидкiсть: Автобус 756”.
01.10 Х/ф “З темряви”.

Êàíàë «Уêðà¿íà»

06.50 Сьогоднi.
07.45 Зоряний шлях.
08.40 Т/с “Кров янгола”.
12.30 Т/с “Бiжи не озирайся”.
16.50 Т/с “З минулого з
любов`ю”, 1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з
Олегом Панютою.

05.55 Х/ф “Ще до вiйни”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Таємниця записної
книжки”.
10.35, 19.30 Т/с “Коломбо”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 03.00
“Свiдок”.
12.50 “Речовий доказ”.
15.55, 16.55, 21.30 “Легенди карного розшуку”.
23.45 Т/с “Кримiналiст”.
01.55 “Таємницi кримiнального
свiту”.
03.30 “Випадковий свiдок”.
03.50 “Правда життя. Професiї”.
05.10 “Top Shop”.

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса.
07.00, 13.55 Правда життя.
08.00 Природа сьогодення.
09.00, 20.50 Фестивалi планети.
10.00 Брама часу.
11.00 Iсторiя українських земель.
12.00 Таємницi дефiциту.
12.50, 19.40 Речовий доказ.
15.00, 23.45 Вирiшальнi битви 2
свiтової.
16.00, 21.45 Рiчковi монстри.
16.50 Зброя: сiмейна справа.
17.50 Секретнi територiї.
22.45 Скарби зi сховищ.
00.40 Мiстична Україна.
02.20 Бандитський Київ.

Ôóòáîë. (Уêðà¿íà)

Êàíàë «Уêðà¿íà»

7 жовтня

10.15, 18.50 “ДжеДАI”.
10.55, 17.20 “Загублений свiт”.
13.00, 01.30 Т/с “Терра Нова”.
19.25 Т/с “Разом назавжди”.
23.10 Змiшанi єдиноборства. UFC.
¹211.
02.50 “Облом.UA”.

ÍТÍ

ICTV

Íåдіëя
УТ-1

Х/ф “34-й швидкий”.
“Ролан Биков”.
“Top Shop”.
“Україна вражає”.

Наш ДЕНЬ

06.00 Хоффенхайм - Ман Сiтi. Лiга
чемпiонiв УЄФА.
07.45 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв
УЄФА.
08.15, 23.25 Айнтрахт - Лацiо. Лiга
Європи УЄФА.
10.00, 15.40, 22.15 Футбол News.
10.25 Наполi - Лiверпуль. Лiга
чемпiонiв УЄФА.
12.10 Огляд середи. Лiга чемпiонiв
УЄФА.
13.00 Карабах - Арсенал. Лiга
Європи УЄФА.
14.45 Огляд матчiв. Лiга Європи
УЄФА.
16.05, 18.55 “Шлях в Баку”.
17.10 Ворскла - Спортiнг. Лiга
Європи УЄФА.
19.40 Яблонец - Динамо (К). Лiга
Європи УЄФА.
21.25 Live. Торiно - Фрозiноне.
Чемпiонат Iталiї.
01.15 Чемпiонат Iталiї. Передмова
до туру.
01.45 ПСЖ - Црвена Звезда. Лiга
чемпiонiв УЄФА.
03.35 “Лiга Європи. Online”.
05.55 Програма передач.

20.00 Головна тема.
21.00 Т/с “З минулого з
любов`ю”.
23.10 Х/ф “Я буду поряд”.
01.10, 02.30 Iсторiя одного
злочину 3.
02.00 Телемагазин.

Êàíàë «2+2»

06.00 М/ф.
10.00 “Вiн, вона та телевiзор”.
13.05 Т/с “Разом назавжди”.
16.50 11 тур ЧУ з футболу. “Динамо” - “Олiмпiк”.
19.00 Х/ф “12 раундiв”.
21.10 Х/ф “12 раундiв 2: Перезавантаження”.
23.00 “ПроФутбол”.
00.00 “Облом.UA”.

ÍТÍ

05.55 Х/ф “Останнiй гейм”.
07.20 “Страх у твоєму домi”.
11.00 Х/ф “Три тополi на
Плющисi”.
12.30 Х/ф “Це було в Пеньковi”.
14.25 Х/ф “Скарби стародавнього храму”.
16.55 Х/ф “Блеф”.
19.00 Х/ф “Солодка жiнка”.
21.00 Х/ф “Дiвчина без адреси”.
22.40 Х/ф “Тiло”.
00.45 Х/ф “Шлях вiйни”.

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса.
07.30, 19.00 Iсторiя
кримiналiстики.
10.00 Вирiшальнi битви 2
свiтової.
12.00 Таємницi матерiї.
15.05 Природа сьогодення.
17.15 Рiчковi монстри.
21.30 Ера Хаббла.
22.25 Всесвiт Хаббла.
23.20 Мiсяць зблизька.
00.20 Телеформат.
04.20 Мiстична Україна.

Ôóòáîë. (Уêðà¿íà)

06.00 Лiон - Шахтар. Лiга
чемпiонiв УЄФА.
07.45 Свiт Прем`єр-лiги.
08.15 Брайтон - Вест Хем.
Чемпiонат Англiї.
10.00, 16.15, 20.15 Футбол
News.
10.25, 03.25 Журнал Лiги
чемпiонiв.
10.55 Удiнезе - Ювентус.
Чемпiонат Iталiї.
12.40 Огляд матчiв. Лiга Європи
УЄФА.
13.30, 15.55, 16.35, 18.55 “Тур
Online”.
13.55 Live. Львiв - Десна.
Чемпiонат України.
14.45, 17.45 Футбол Tables.
16.55 Live. Шахтар - Зоря.
Чемпiонат України.
19.25 Live. Ворскла - АрсеналКиїв. Чемпiонат України.
21.20 “Великий футбол”.
23.00 Лацiо - Фiорентiна.
Чемпiонат Iталiї.
00.50, 03.00 “Check-in”.
01.10 Лiверпуль - Ман Сiтi.
Чемпiонат Англiї.
03.55 Фулхем - Арсенал.
Чемпiонат Англiї.
05.45 Програма передач.

Пðîгðàмà ТÁ
6 жовтня

Ñóáîòà
УТ-1
06.00, 09.35 М/с “Ведмедi-сусiди”.
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго
ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 01.10,
03.30 Новини.
10.05 Д/с “Це цiкаво”.
10.30 Чудова гра.
11.00 Сильна доля.
12.00 Х/ф “Йосип Прекрасний.
Намiсник фараона”.
13.45 Телепродаж.
14.10 Т/с “Галерея Вельвет”.
20.00 Д/с “Iмперiя”.
21.30 Олiмпiйська доба.
21.50 Д/с “Неповторна природа”.
23.55, 01.00, 03.50, 04.55 Погода.
00.05, 04.00 Д/с “Дива Китаю”.
00.35, 04.30 Д/с “Китайський
живопис”.
02.00 III лiтнi Юнацькi Олiмпiйськi
iгри 2018. Церемонiя
вiдкриття.
05.05 Розсекречена iсторiя.

Êàíàë “1+1”

06.00, 19.30 “ТСН”.
07.00 “Грошi”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
10.00, 10.35 “Їмо за 100”.
11.20, 23.10 “Свiтське життя”.
12.30 “Модель XL 2”.
14.25 “Король десертiв”.
16.35 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка”.
20.15 “Українськi сенсацiї”.
21.15 “Жiночий квартал”.
00.15 “Iгри приколiв”.
01.15 “Вечiрнiй Київ”.
05.00 “Секретнi матерiали”.

Iíòåð

06.15, 04.00 М/ф.
06.55 “Чекай на мене. Україна”.
08.20 Х/ф “Ключ без права
передачi”.
10.20 Х/ф “Доживемо до
понедiлка”.
12.30 Х/ф “Весна на Зарiчнiй
вулицi”.
14.30 Х/ф “Про Любов”.
16.15 Т/с “Криве дзеркало душi”,
1-4 с.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Крутiше за всiх”.
22.30 “Свято Великого боксу”.
23.25 Х/ф “Краща пропозицiя”.
02.00, 05.15 “Подробицi” - “Час”.
02.30 “Код доступу”.
03.05 “Леонiд Куравльов. Це я
вдало зайшов”.
04.45 “Top Shop”.

ICTV

05.05 Скарб нацiї.
05.10 Еврика!

05.20 Факти.
05.40 Бiльше нiж правда.
07.30 Я зняв!
09.25 Дизель-шоу.
10.45, 11.45 Особливостi
нацiональної роботи 4.
12.45 Факти. День.
13.00 “На трьох”.
14.50 Т/с “Марк+Наталка”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
20.05 Х/ф “Шалений Макс: Дорога гнiву”.
22.35 Х/ф “Примарний вершник 2:
Дух помсти”.
00.30 Х/ф “Пункт призначення 2”.
02.05 Т/с “У полi зору”.
03.25 Х/ф “Бережiть жiнок”, 1 с.

ÑТÁ

05.50, 21.55 Т/с “Коли ми вдома”.
08.30 Караоке на Майданi.
09.30 Все буде смачно!
11.30 Цiєї митi рiк потому.
13.30 Зваженi та щасливi.
16.30 Хата на тата.
19.00 Х-Фактор.

Íîâèé êàíàë

03.00, 01.50 Зона ночi.
05.50, 07.05 Kids` Time.
05.55 М/с “Лунтiк i його друзi”.
07.10 Ревiзор.
10.00 Пристрастi за ревiзором.
12.15 Хто проти блондинок? (12+).
14.15 Хто зверху? (12+).
16.15 М/ф “Рататуй”.
18.20 Х/ф “Кiнгсмен: Секретна
служба”.
21.00 Х/ф “Кiнгсмен: Золоте
кiльце”.
00.00 Х/ф “Ультраамериканцi”.

Êàíàë «Уêðà¿íà»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
07.15, 05.10 Зоряний шлях.
08.10 Т/с “Круговорот”, 1-7 с.
15.20 Т/с “Круговорот”, 8 с.
16.10 Т/с “Кров янгола”, 1-3 с.
19.40 Т/с “Кров янгола”.
21.00 Шоу Братiв Шумахерiв.
23.00 Т/с “Нелюбима”, 1-3 с.
01.50 Телемагазин.
02.20 Т/с “Нелюбима”.
03.10 Реальна мiстика.

Êàíàë «2+2»

06.00 М/ф.
08.10 “102. Полiцiя”.
09.05 “Загублений свiт”.
13.10 Т/с “Дiлянка лейтенанта
Качури”. Фiльм 3. “Смертельний танець”.
17.25 Х/ф “Аттiла”.
19.10 Х/ф “Царство небесне”.
22.00 “Неминуча вiйна”.
23.55 Т/с “Терра Нова”.
03.05 “Цiлком таємно”.
04.45 “Облом.UA”.

Пðîгðàмà місцåâèх òåëåêàíàëіâ
TV-4
Пîíåдіëîê, 1 жîâòíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Серцю не
накажеш» +16
06.45, 09.15, 10.45 Бадьорий
ранок
07.00 Провінційні вісті. Тиждень
07.50, 18.45 Міська рада інформує
08.00 Вікно в Америку
08.30, 20.00 Єдина країна
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30 Справжня ціна
09.45 Про кіно
09.55, 22.35 Добрі традиції
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 У фокусі Європа
12.40 Євромакс
13.10, 02.30 Хіт-парад
14.00, 01.00 Х.ф. «Живим»
16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 03.30
Провінційні вісті
17.00 Відкрита зона
17.30 Про нас
19.30, 21.00 Наші вітання
20.30 ТНЕУ - калейдоскоп подій
20.40 Дім книги
21.30 Погляд зблизька
22.40, 04.00 Х.ф. «Іржавий алюміній» +16

Віâòîðîê, 2 жîâòíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Серцю не
накажеш» +16
06.45, 09.15, 10.45 Бадьорий
ранок
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30,
03.30 Провінційні вісті
07.35 Погляд зблизька
08.05 Українські традиції
08.30 Єдина країна
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 17.00 Відкрита зона
11.00, 16.10 Дитяча година
11.45 Дитяча програма «Чарівний
ключик»
12.10, 21.20 Добрі традиції
12.15 Про кіно
12.30 Євромакс
13.00, 02.30 Хіт-парад
14.00, 01.00 Х.ф. «Інспектори -2»
17.30 ПроОбраз із Наталкою
Фіцич
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Межа правди
21.30 Музична програма «Галкліп»
22.35, 04.00 Х.ф. «Маленька
Фадетта»

Ñåðåдà, 3 жîâòíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Серцю не
накажеш» +16
06.45, 09.15, 10.45 Бадьорий
ранок
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30,
03.30 Провінційні вісті
07.35 Межа правди
08.30 Калейдоскоп
08.55, 17.55 Добрі традиції
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 17.00 Відкрита зона
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 Музична програма «Галкліп»
12.40 Тіна Тьорнер, «Дикі мрії»
14.00, 01.00 Х.ф. «Милий друг»
+12
16.40 Дитяча програма «Чарівний
ключик»

17.30 Українські традиції
18.45, 22.30 Міська рада інформує
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Щоденник для батьків
21.30 ПроОбраз із Наталкою
Фіцич
22.40, 04.00 Х.ф.«Неминучість»
+12
02.30
Хіт-парад

Чåòâåð, 4 жîâòíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Серцю не
накажеш» +16
06.45, 09.15, 10.45 Бадьорий ранок
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30,
03.30 Провінційні вісті
07.35 Щоденник для батьків
08.30 Калейдоскоп
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 17.00 Відкрита зона
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 Формула здоров’я
13.00, 02.30 Хіт-парад
14.00, 01.00 Х.ф.«Одна ластівка
весну приносить»
15.45, 20.25 Добрі традиції
17.30 Музична програма «Галкліп»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 У фокусі Європа
20.30 Євромакс
21.30 Смачна мандрівка
22.35, 04.00 Х.ф.«Мама-привид»
+16

П’яòíèця, 5 жîâòíя
06.00, 10.00 Т.с. «Серцю не накажеш» +16
06.45, 10.45 Бадьорий ранок
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30,
03.30 Провінційні вісті
07.35 У фокусі Європа
08.00 Євромакс
08.30 Смачна мандрівка
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.15 Ранковий фітнес
09.30, 17.00 Відкрита зона
11.00, 16.10 Дитяча година
11.45 Дитяча програма «Чарівний ключик»
12.10 Музична програма «Галкліп»
12.40 Українські традиції
13.00, 02.30 Хіт-парад
14.00, 01.00 Х.ф. «Один у лісі»
17.30 ПроОбраз із Наталкою
Фіцич
18.00 Т.с. «Серцю не накажеш»
+16
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 ТНЕУ - калейдоскоп подій
20.10 Погляд зблизька
20.40 Слід
21.20 Добрі традиції
21.30 Єдина країна
22.35, 04.00 Х.ф. «Повір мені»
+16

Ñóáîòà, 6 жîâòíя
06.00 Про кіно
06.15, 11.00 Про нас
06.45, 09.15 Бадьорий ранок
07.00 Провінційні вісті
07.35 Х.ф. «Мій дикий Захід»
+16
08.55, 19.55 Добрі традиції
09.00, 00.10 Час-Tайм
09.30, 19.00 Єдина країна
10.00 Огляд світових подій
10.30 Зміни свій світ
11.30 ПроОбраз із Наталкою
Фіцич
11.55, 14.25, 16.55, 20.05, Тернопільська погода
12.00 Смачна мандрівка
12.30, 00.30 Х.ф. «Тільки після
Вас»
14.30 Мультфільми

ÍТÍ
06.10 Х/ф “Слухати у вiдсiках”.
08.50 Х/ф “Товариш генерал”.
10.35 Х/ф “Мiцний горiшок”.
12.00 “Україна вражає”.
12.55, 03.25 “Речовий доказ”.
15.05 “Склад злочину”.
16.40 “Крутi 90-тi”.
18.25 “Свiдок. Агенти”.
19.00, 02.20 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Ти - менi, я - тобi”.
21.15 Х/ф “Блеф”.
23.30 Х/ф “Шлях вiйни”.
01.15 “Таємницi кримiнального
свiту”.
02.50 “Випадковий свiдок”.
03.55 “Легенди бандитської Одеси”.
04.50 “Top Shop”.

МЕГА

06.00 Бандитський Київ.
07.30, 19.00 Iсторiя кримiналiстики.
10.00 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
12.00 Ера Хаббла.
12.55 Всесвiт Хаббла.
13.50 Мiсяць зблизька.
14.50 Природа сьогодення.
17.00 Рiчковi монстри.
21.30 Таємницi матерiї.
00.35 Шосте вiдчуття. Дар чи прокляття?
01.30 Секти. Контроль свiдомостi.
02.25 Прокляття вiдьом.
03.15 Академiк Корольов.
04.10 Мiстична Україна.
05.45 Бандитська Одеса.

Ôóòáîë. (Уêðà¿íà)
06.00 Ювентус - Янг Бойз. Лiга
чемпiонiв УЄФА.
07.45 Чемпiонат Iталiї. Передмова
до туру.
08.15 Яблонец - Динамо (К). Лiга
Європи УЄФА.
10.00, 15.40, 22.15 Футбол News.
10.25 Лiон - Шахтар. Лiга чемпiонiв
УЄФА.
12.10 Брайтон - Вест Хем.
Чемпiонат Англiї.
13.55 Ворскла - Спортiнг. Лiга
Європи УЄФА.
15.55 Live. Кальярi - Болонья.
Чемпiонат Iталiї.
16.45, 19.45 Футбол Tables.
17.55, 23.25 Огляд матчiв. Лiга
Європи УЄФА.
18.50 Топ-матч.
18.55 Live. Удiнезе - Ювентус.
Чемпiонат Iталiї.
20.55 Свiт Прем`єр-лiги.
21.25 Live. Емполi - Рома.
Чемпiонат Iталiї.
00.20 Марiуполь - Карпати.
Чемпiонат України.
02.10 МЮ - Ньюкасл. Чемпiонат
Англiї.
04.00 Александрiя - Чорноморець.
Чемпiонат України.

15.00 Дитяче кіно.Х.ф.«Ледіказка»
16.30 Дім книги
17.00 Хіт-парад
17.50 ТНЕУ - калейдоскоп подій
18.00 Наші вітання
19.30 У фокусі Європа
20.10, 03.00 Джон Леннон. Концерт в Нью-Йорку
22.00, 04.00 Х.ф. «Рука, що
гойдає колиску» +16
02.30 Євромакс

Íåдіëя, 7 жîâòíя
06.00 Х.ф. «Мій дикий Захід» +16
07.30, 16.30 Українські традиції
07.45, 09.50 Бадьорий ранок
08.00, 21.30 Єдина країна
08.35, 15.55, 22.05 Тернопільська
погода
08.40, 23.45 Час-Тайм
09.00 Повнота радості життя
09.30 Справжня ціна
10.15 Пряма трансляція Божественної Святої Літургії з
Архикатедрального Собору УГКЦ м.Тернополя
11.40 Дім книги
12.05 Дитяче кіно.Х.ф.«Ледіказка»
13.30 Дитяча програма «Чарівний
ключик»
14.00 Сільський календар
14.30 Межа правди
15.30 Слід
16.00 ПроОбраз із Наталкою
Фіцич
16.25, 22.10 Добрі традиції
17.00 Вікно в Америку
17.30 Про нас
18.00 Наші вітання
19.00, 00.00, 03.30 Провінційні
вісті. Тиждень
19.45, 00.45 Міська рада інформує
20.00, 02.30 Огляд світових подій
20.30 Про нас
21.00, 03.00 Музична програма
«Гал-кліп»
22.15, 04.15 Х.ф. «Скажені корови» +16
01.00 Джон Леннон. Концерт в
Нью-Йорку
02.00 ПроОбраз із Наталкою
Фіцич

ТТÁ
Пîíåдіëîê, 1 жîâòíя
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 української мови”
16.08 Док.фільм
17.10 Д/ф “В Україні”
17.36, 19.48 Док.фільм
18.31 Д/с “Незвичайні культури”
19.22 “Тема дня”

Віâòîðîê, 2 жîâòíя
7.00 “Файний ранок”
9.00 Т/с “За службовим
обов”язком”
13.30, 17.00, 19.00, 20.40 “Новини”
13.40, 19.22 “Тема дня”
14.10 РадіоДень “Модуль знань”
14.50 “Світло”
15.45 “100 років історії. Wise
Cow”
16.08, 19.48 Д/с “Незвідані
шляхи”
17.10 “До справи”
17.36 Док.фільм
18.31 Д/с “Незвичайні культури”

Ñåðåдà, 3 жîâòíя
7.00 “Файний ранок”
9.00 Т/с “Роксолана ”
13.30, 17.00, 19.00, 20.40 “Новини”
13.40, 19.22 “Тема дня”
14.10 РадіоДень “Модуль знань”
14.50 “Світло”
15.45 “100 років мистецтва. Wise
Cow”
16.08, 19.48 Д/с “Неповторна
природа”
16.34, 20.14 Д/с “Таємниці підводного світу”
17.10 “Наші гроші”
17.36 Док.фільм
18.31 Д/с “Незвичайні культури”

Чåòâåð, 4 жîâòíя
7.00 “Файний ранок”
9.00 Т/с “Роксолана ”
13.30, 17.00, 19.00, 20.40 “Новини”
13.40, 19.22 “Тема дня”
14.10 РадіоДень “Модуль знань”
14.50 “Світло”
15.45 “100 років кіно. Wise Cow”
16.08, 19.48 Д/с “Неповторна
природа”
16.34, 20.14 Д/с “Таємниці підводного світу”
17.10 “Складна розмова”
17.36 Док.фільм
18.31 Д/с “Незвичайні культури”

П’яòíèця, 5 жîâòíя
7.00 “Файний ранок”
9.00 Т/с “Роксолана”
13.30, 17.00, 19.00, 20.40 “Новини”
13.40, 19.22 “Тема дня”
14.10 РадіоДень “Модуль знань”
14.50 “Світло”
15.45 “100 років літератури.
Wise Cow”
16.08, 19.48 Д/с “Неповторна
природа”
16.34, 20.14 Д/с “Таємниці підводного світу”
17.10 “Схеми. Корупція в деталях”
17.36 “Розсекречена історія”
18.31 Д/с “Незвичайні культури”

Ñóáîòà, 6 жîâòíя
7.00 М/с“Принцеса Сіссі”
8.00 “Файний ранок”
9.34 “Енеїда”
13.30 “Edera. Лайфаки з української мови”
13.40 “Тема дня”
14.10 “Розсекречена історія”
15.10 РадіоДень “Книжкова лавка. ТОП 7”
16.04 “Культурна афіша здорової
людини”
16.35 Х/ф
18.05 Док.фільм
19.00 “Новини. Події тижня”
19.30 “Поза рамками”
19.59 “Фольк Muzik”

Íåдіëя, 7 жîâòíя

7.00 М/с“Принцеса Сіссі”
8.00 “Школа Мері Поппінс”
8.30 “Файний ранок”
9.34 “Енеїда”
13.30 “Edera. Лайфаки з української 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 підводного
світу”
19.00 “Розсекречена історія”
19.52 “Візитівки Карпат”
20.00 Д/с “Незвідані шляхи”
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Як правильно прати подушки

З

часом на подушках починають
з’являтися жовті плями від поту,
усередині накопичується пил
і сміття, а також постільні кліщі.
Купувати нові подушки або здавати
кілька разів у хімочищення - не варіант,
та й затратно дуже. А своєчасне прання
подушок дуже важливе для нашого
здоров’я! Виявляється, привести
подушки в порядок самостійно можливо
і не так вже й складно.

Господар

Р

Миші не люблять
м’яту і ромашку

азом із осінню в
оселі пробираються
гризуни. Як відлякати
їх, не використовуючи
хімічних препаратів.
Гризуни мають вкрай
чутливі органи нюху. Який
запах не люблять миші і
щури?

Бузина містить синильну кислоту, яка представляє велику небезпеку для дрібних тварин, в
тому числі і гризунів. Тому щури і
миші не наближаються до цієї рослини.
Полин – безпечна для тварин
і людини рослина. Вона має гіркий, терпкий запах, який відлякує
мишей. Засушені пучки цієї трави
розкладають в місцях появи гризунів, по периметру підвалів, схо-

вищ із зерновими запасами.
Польова м’ята найчастіше застосовується у вигляді ефірної
олії або екстракту. Для людського
нюху аромат цієї рослини досить
приємний, а мишей не приваблює.
Невелику кількість розчину капають поблизу щурячих і мишачих
нір, поряд з харчовими продуктами, в місцях появи гризунів. Можна використовувати і саме листя
м’яти.
Пижмо – польова рослина, що
володіє яскравим запахом камфори. Пучки цієї трави використовуються і для відлякування комах.
Ромашка польова – джерело
різкого смолистого запаху, що не
подобається гризунам. Пучки засушеної рослини можна тримати
в господарських будівлях, поряд з
продуктами.

Щоб морква була
і корисна, і смачна

Матраци, ковдри, простирадла - усе це, поза всяким сумнівом,
важливо, коли мова заходить про
повноцінний сон. Але одним з головних атрибутів залишається
подушка, яка згодом забруднюється, втрачає свій первісний вигляд. Тому важливо знати кілька
правил догляду за ними.
Щоб повернути блискучу білизну подушкам, скористайтеся
детальною інструкцією з їхнього
чищення. Цей метод підійде для
бавовняних, пухових і синтетичних подушок.
Насамперед, перед пранням
перевірте цілісність чохла, у який
упакований наповнювач. У барабан бажано класти по 2 подушки.
Не використовуйте відбілювачі з хлором.
Візьміть 2-3 тенісних м’ячі,
покладіть їх у чисті шкарпетки, а
потім у барабан разом з подушка-

Щоб вирішити – настав час
збирати моркву, чи залишити
її в землі ще на 10-15 днів, треба просто викопати один-два коренеплоди з землі. Якщо морква обросла дрібними корінцями, то вже пора, інакше моторні
гризуни доберуться до неї раніше за вас.
Морква – холодостійка
культура і найбільш інтенсивне збільшення врожаю (до 40–
45%) вона дає наприкінці серпня й у вересні в період поступового зниження середньодобової температури. Цьому сприяє швидкий відтік живильних
речовин з листя у коренеплоди
при температурі 7–8°С.
Найбільш
сприятливим
строком для збирання моркви на ділянках слід вважати
кінець вересня. При збиранні
в цей час ви одержите максимальний урожай моркви, яка
буде добре зберігатися взимку.
Подальше тривале зволікання зі збиранням позитивного
ефекту не дає, оскільки якщо
денна температура повітря не
піднімається вище 4–5°С тепла,
то відтік живильних речовин
з листя у коріння практично
припиняється й овоч перестає
рости. Коренеплоди цієї культури в ґрунті переносять ко-

Обережно –
не пошкодьте!

Збирають моркву тільки в
гарну погоду. Сорти з короткими
й напівдовгими коренеплодами
легко висмикуються із землі руками, але при збиранні довгих
коренеплодів без вил або лопати не обійтися.
При цьому треба не забувати, що морква досить чутлива
до механічних ушкоджень. Тому
при її збиранні, транспортуванні
та закладці на зберігання необхідно ретельно дотримуватися
загальноприйнятих правил: не
допускати ударів, зламів, подряпин та інших механічних ушкоджень, тому що коренеплоди погано зарубцьовують такі ушкодження, а саме через них проникають збудники гнилі.
Не можна тривалий час залишати бадилля необрізаним,
тому що листя, швидко випаровуючи вологу, викличе в’янення
коренеплодів, що різко знизить
їхню стійкість до хвороб при
зберіганні. Крім того, не треба повністю очищати коренеплоди від землі, а також мити
їх, оскільки це може прискорити розвиток хвороб. Не рекомен-

Під час прання подушки в
пральній машині наповнювач неминуче зіб’ється в грудки, які потрібно буде розім’яти руками.
Розрівнявши чохли з пухом, розкладіть їх на старих простирадлах або купальних рушниках і
згорніть у щільний рулон - це допоможе віджати воду, що залишилася. Після цього пух у чохлах сушать на сонячному балконі або
батареї центрального опалення,
час від часу перетрушуючи і збиваючи. Зазвичай наповнювач сохне близько двох днів.

Як зберегти яблука
до Нового року?

Щ

Ч

роткочасне зниження температури до -3…-5°С, але якщо їх викопати із землі, то вони не переносять навіть найслабшого
заморозку.

ку відбілювача і півслянки бури.
Запустіть прання в максимально гарячій воді. Потрібно також передбачити 2 цикли полоскання, щоб не залишилося хімії.
От і все!
Після цього потрібно добре
висушити подушки.

об узимку не купувати магазинних фруктів
і смакувати домашніми яблучками, варто
ретельно поставитися до збору врожаю.
Найкращі сорти для зберігання - це зимові або пізні
осінні. Варто спробувати зберегти кілька різних сортів,
оскільки в кожного різний ступінь лежкості.

им довше морква залишається на грядці, тим вона
корисніша, бо саме в осінні дні в ній інтенсивно
накопичуються поживні речовини і вітаміни. Від
правильності вибору строків збирання моркви залежать
і її розмір, і якість, і лежкість коренеплодів узимку.

Не поспішайте
викопувати

ми при пранні та сушінні.
Подушки можна сушити під
сонячними променями, якщо
температура на вулиці не менше
25°С.
Не можна прати: подушки з
такими органічними наповнювачами, як гречка, рис, кокосове волокно, подушки з ефектом
пам’яті, ортопедичні подушки.
Зніміть наволочки, їх потрібно прати окремо (якщо у ваших подушок є спеціальні чохли,
періть їх також окремо).
Покладіть подушки в
пральну машину (краще прати
відразу дві, так машинка зможе
зберігати баланс, а подушки не
будуть битися до стінки).
Додайте мийний засіб.
Щоб ефективно відбілити
подушки і позбутися жовтизни,
змішайте 1 склянку мийного засобу у вигляді порошку, 1 склян-

дується зібрану моркву тримати
довго в купах на грядці, тому що
коренеплоди швидко в’януть і
стають непридатними для зимового зберігання.

З бадиллям надовго
не залишайте

Як видаляти бадилля? Не обривайте його, викручуючи руками, а акуратно обрізайте ножем.
Якщо при цьому залишите невеликі черешки, то ближче до весни на коренеплодах почне рости бадилля, яке не тільки знизить масу моркви, а й різко погіршить її живильну цінність.
Тому, обрізайте коренеплоди ножем по лінії сплячих вічок, тобто
зрізуйте верхівку на 1-2 мм. У такому випадку при зберіганні бадилля не проросте.
Відразу після обрізки бадилля коренеплоди необхідно прибрати під навіс і злегка провітрити перед закладкою в ящики. Потім зібраний врожай сортують, прибираючи хворі, ушкоджені та м’які коренеплоди. Їх
вживають відразу в їжу або на
переробку, не залишаючи на зимове зберігання. Після цього відібрану для зимового зберігання моркву необхідно 5-6 днів витримати в темному і прохолодному приміщенні, щоб вона добре остудилася, і тільки потім
уже охолоджену її можна закладати на зберігання в підвал.

ЗБИРАЄМО АКУРАТНО

Для зберігання годяться не
всі яблука, а тільки акуратно зібрані, без ознак псування, гнилі, червивості, побитості. Навіть
подряпане яблуко може загнити, попсувавши життя і прилеглих сусідів.

ЯБЛУКА НЕ ОБТИРАТИ!

Неблискучий бочок яблука - це
його захисна плівка, природний
віск, що охороняє від псування.
Тому обтирати його, а тим більше
мити - у жодному разі не можна!

ЗНАЙДІТЬ ЯЩИКИ

Кращий спосіб зберігання - в
“дірявих” ящиках, можна пластикових, у яких зберігаються фрукти в магазинах.

 НЕ НАВАЛЮЙТЕ

ЯБЛУКА З ВЕРХОМ!

Намагайтеся не скидати всі
яблука в купу. Найкраще, щоб у
ящиках було два шари, максимум
три. Стежте, щоб ніжки-гілочки не
прокололи бік сусіда. Оптимальний варіант, щоб плодоніжки дивилися нагору або злегка вбік.

 ЗАКУТАЙТЕ

Найкраще обгорнути кожне
яблуко тонким папером - так ви
охороните їх від випадкових ударів, а папір забере зайву вологу.

ГОЛОВНЕ - ТЕМПЕРАТУРА

Найскладніше - знайти місце зберігання. Оптимальна температура зберігання для всіх
сортів яблук +3, +5 градусів, не
вище. Тоді фрукти довше збережуть соковитість. Сухе місце теж
не підходить - потрібна середня
вологість (у занадто вологому
приміщенні яблука теж довго не
пролежать - згниють).

 НЕ ЗМІШУЙТЕ

З КАРТОПЛЕЮ!

Яблука не дуже люблять сусідства, тому ставити їх в одному льосі з картоплею та морквою не варто. По-перше, виділюваний ними
особливий газ змушує все навколишнє швидше поспівати, тобто
картопля, морква можуть почати стрімко дозрівати, наче навесні. Тобто, вони стануть в’ялими. А
яблука можуть просочитися неприємним запахом від овочів.
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Дуже корисні й смачні
Сезон гарбузів в розпалі. Ми
радимо вам не залишатися
осторонь і приготувати
смачні страви із гарбуза. Це надзвичайно цінний і корисний
продукт.
З нього виготовляють
безліч кулінарних шедеврів,
його сушать, з нього варять
повидло та збирають насіння.
Гарбуз – один із найкорисніших
сезонних овочів восени.
Завдяки нейтральному
смаку він ідеально підходить
для приготування перших і
других страв, а також для
різноманітних десертів.
Рецепти страв з гарбуза
доволі прості та не
вимагають екзотичних
інгредієнтів.
Окрім смаку, гарбуз
славиться і своєю користю
– цей овоч містить багато
вітамінів і мінералів, які так
необхідні в осінньо-зимовий
період.

Теплий салат з гарбуза і груші

ПОТРІБНО: 800 г гарбуза, 1 солодка груша, 150 г руколи (або іншої зелені), 50 г волоських горіхів, 1 ст. л. меду, 2
ст. л. бальзамічного оцту, оливкова олія,
мелена кориця, сіль, мелений чорний
перець.
ПРИГОТУВАННЯ: гарбуз нарізати
скибочками середнього розміру. Зрізати
шкірку, почистити від насіння та серцевини. Викласти гарбуз на деко (попередньо
застелити пергаментом та змастити маслом), посипати корицею, сіллю та перцем.
Запікати до м'якості у розігрітій до 220 °С
духовці приблизно 10 хвилин. Якщо у вас
немає духовки – ви можете просто посмажити гарбуз. Потрібно нарізати його тоненькими слайсами і після смаження викласти на паперові рушники, щоб позбутися зайвої олії. Горіхи подрібнити, змішати мед з оцтом, сіллю і перцем. Очистіть
грушу від шкірки, розріжте уздовж навпіл,
видаліть серцевину. М'якоть нарізати поперек тонкими скибочками. У тарілку викласти руколу, на неї - запечений гарбуз та
грушу. Зверху посипте горіхами та полийте медовою заправкою та оливковою олією. Подавайте салат теплим. За бажанням
до салату можна додати фету та насіння
гарбуза.

Сирний суп з гарбузом

ПОТРІБНО: гарбуз (розміром з великий грейпфрут), 5 середніх картоплин, цибулина, плавлений сирок, 250 г жирних
вершків, спеції за смаком.
ПРИГОТУВАННЯ: гарбуз, картоплю і
цибулю очистити, після чого нарізати на
великі кубики і обсмажити в сотейнику на
вершковому маслі. Коли овочі обсмажаться, слід залити їх водою на п'ять сантиметрів вище суміші і залишити тушкуватись.
Коли стануть м'якими, необхідно перетворити їх на пюре за допомогою блендера.
Потім поставити на вогонь і поступово додавати плавлений сирок, даючи йому розчинитися.
Додайте вершки, посоліть і поперчіть.
При подачі можна прикрасити зеленню і
сухариками.

гарбузові
страви всі
Фарширований гарбуз

Цей рецепт популярний у багатьох
країнах, відрізняючись від йому подібних набором приправ та підлив. Ми
вибрали найніжнішу варіацію з вершковим смаком і запахом мускатного
горіха.
ПОТРІБНО: 1 круглий гарбуз близько
3 кг, 6 курячих грудок або стегон (кількість
залежить від розміру гарбуза), 2 цибулини,
1 ст. л. борошна, 200 мл сметани або вершків, сіль і мелений чорний перець за смаком, 2 ст. л. борошна, 2 ст. л. вершкового
масла, 1/2 склянки тертого твердого сиру,
1/2 ч. л. тертого мускатного горіха.
ПРИГОТУВАННЯ: з круглого гарбуза
зрізати верх, а з нижньої частини вишкребти м'якоть, щоб вийшла своєрідна "каструлька". Поставити її на 20 хвилин у розігріту до 150°С духовку, загорнувши у фольгу. Готову дістати і злегка охолодити. Курятину нарізати невеликими шматочками,
злегка (не довше ніж 5 хвилин) обсмажити
з додаванням солі і чорного перцю.
Окремо обсмажити нарізану кубиками цибулю з додаванням борошна.
Підрум'янену курку разом з цибулею викласти в порожнину гарбуза разом з дрібно нарізаною гарбузовою м'якоттю і приправити мускатним горіхом і сіллю. Залити суміш сметаною, прикрити верхньою
половиною, що залишилася, поставити на
деко і відправити в духовку на 40 хвилин.
Хвилин за 5 до готовності зняти з гарбуза верх і дати курці покритися скоринкою.
Подавати на стіл цілісно, вистеливши блюдо під гарбуз зеленню.

Млинці з гарбузом

ну), борошно, цукор та соду. Тісто за консистенцією має нагадувати звичайне тісто для оладок.
Оладки з гарбуза можна смажити на
сковорідці з невеликою кількістю олії. Але
після цього їх потрібно викласти на паперовий рушник, щоб позбутися зайвого жиру. Також ці оладки можна запікати в
духовці, так страва буде кориснішою, адже
буде містити менше жиру. Подавати зі сметаною.

Гарбузові біскотті

ПОТРІБНО: 300г борошна (неодмінно вищого сорту, пшеничне), 200г цільнозернового борошна, 30г вершкового масла, 250г пюре запеченого гарбуза, 3 яйця, 2
ч. л. розпушувача, дрібка кориці, сушеного
імбиру та мускатного горіха, екстракт ванілі і 150г коричневого цукру.
ПРИГОТУВАННЯ: піч розігріти до 175
градусів. Покласти на деко пергамент та
розтопити вершкове масло.
Змішати всі сухі компоненти в мисці.
В іншій збити яйця з коричневим цукром,
згодом додавши масло, ваніль та гарбузове пюре.
Перелити суміш до борошна та додати горіхи. Добре змішати тісто – воно має
бути густим, як для печива. Скатати тісто
у круглі «ковбаски» і випікати близько 25
хвилин. Остудити, порізати на невеличкі
шматочки та випікати ще 15 хвилин. Вони
мають бути сухими, щось середнє між печивом та сухариками.

Кекси з гарбузом

ПОТРІБНО: 300 г гарбуза (запікати не
потрібно), склянка борошна, 1 яйце, склянка кефіру або кислого молока, олія.
ПРИГОТУВАННЯ: на найдрібнішій
тертці натерти гарбуз (в блендері перебивати не варто, він пустить сік і млинці вийдуть надто рідкими). Додати кефір
і яйце та перемішати. Поступово перемішуючи додати борошно. Приправити за
смаком. Змастити гарячу сковорідку олією та наливати по пів черпачка тіста на
один млинець. Не забувайте періодично
помішувати готову суміш. У млинці можна додати різні начинки, якщо ви бажаєте зробити їх солоними, то можна додати домашній сир із часником та кропом,
якщо солодкими, то додайте макову начинку, горіхи і мед.

Рецепт гарбузових оладок

ПОТРІБНО: 400 г гарбуза, 3 яйця, 1 ст. л.
цукру, 1,5 ст. борошна, 2 ст. л. йогурту, сода,
олія.
ПРИГОТУВАННЯ: гарбуз очистити
від шкірки, насіння та серцевини. Натерти на дрібній тертці, з отриманої маси вичавити зайвий сік. До натертого гарбуза
додати яйця, йогурт (можна взяти смета-

ПОТРІБНО: 90 г вершкового масла, 280
г борошна, 1 ст. л. меленої кориці, 3 яйця,
1 ст. л. цукру, 180 мл молока, 350 г м'якоті
гарбуза, 1 ст. л. розпушувача.
ПРИГОТУВАННЯ: просіяти борошно в
миску і змішати з розпушувачем, корицею

і дрібкою солі. В окремому посуді змішати
яйця, молоко і м'яке масло.
Додати цукор і добре збити. Поступово
всипаючи борошняну суміш, замісити тісто і змішати з тертим гарбузом.
4. Розмістіть формочки для кексів на
деко і заповніть їх сумішшю на 3/4 об'єму.
Випікайте при температурі 200 градусів
протягом 20-25 хвилин.

Десерт з яблук і гарбуза

ПОТРІБНО: гарбуз, яблука, курага, волоські або будь-які інші горіхи, мед.
ПРИГОТУВАННЯ: яблука і гарбуз слід
очистити від шкірки і нарізати кубиками.
Потім потрібно викласти в форму для запікання і випікати протягом 10 хвилин в духовці. Тим часом подрібнити горіхи і курагу.
Коли яблука і гарбуз запечуться, посипати їх горіхами та курагою і випікати ще
5-7 хвилин. В кінці полити десерт медом.
Такі ласощі можна їсти як гарячими,
так і холодними.

Гарбузове лате

ПОТРІБНО: 2 чашки молока, 2 невеликих кубики звареного гарбуза, 2 ст. л. цукру, трохи ванілі, 1/2 ч. ложки суміші спецій (меленої кориці, тертого мускатного
горіха, кардамону), 2 чашки свіжозвареного еспресо, збиті вершки (за бажанням).
ПРИГОТУВАННЯ: у невелику каструльку влити молоко, додати кубики
гарбуза і цукор. Проварити все на середньому вогні, помішуючи, до кипіння.
Зняти каструльку з вогню, додати ваніль і спеції, перелити суміш у чашу блендера і добре збити до однорідної консистенції.
Влити отриману молочно-гарбузову
суміш в два келихи для лате. Далі додати
еспресо і, за бажанням, збиті вершки .

Правда про гарбуз
Взагалі, гарбуз – не овоч,
а ягода, а його найближчі
родичі – кавуни і кабачки.
М'якоть плоду на 90%
складається з води. У ній
всього до 22 ккал, зате чимало цінної харчової клітковини.
Гарбуз ідеальний у ролі
гарніру до м'яса, оскільки допомагає засвоювати
важку їжу.
У гарбузів їстівне майже
все: м'якоть, насіння, квіти.
Біле насіння – найвідоміший народний засіб від
глистів, найкраще після
устриць джерело цинку і
визнаний афродизіак.
Гарбузова олія неймовірно корисна і одна з най-

дорожчих у світі.
Крім столових і кормових сортів, бувають декоративні та прикладні. Перші використовують для
прикраси саду і у флористиці, а з других роблять посуд, музичні інструменти,
іграшки, мочалки і т. д.
Найпоширеніші – три
види столових плодів: мускатний, твердокорий та великоплідний. Довше за все
зберігаються великоплід-

ні, а найкращим смаком і
поживними якостями володіють мускатні.

ЯК ВИБРАТИ ГАРБУЗ:
найсмачніші плоди – середніх розмірів і не важчі
за 5 кг;
чим менший гарбуз, тим
він солодший;
гарний гарбуз виглядає
важче, ніж насправді;
шкірка якісного плода
щільна, без плям і пошкоджень;
м'якоть смачних столових сортів м'ясиста, пружна, яскраво-помаранчева
і в жодному разі не волокниста, за винятком сортів
гарбуза "Спагетті"
хвостик повністю дозрілого гарбуза абсолютно сухий.

Корисна інформація
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Івано-Франківськ - лідер

за темпами зростання будівництва

Я

к повідомляє Державна служба статистики України,
лідером за обсягами виконання будівельних
робіт у січні-червні 2018 року залишається Київ.
Першість серед міст з найбільшими темпами зростання
обсягів будівництва отримує Івано-Франківська область
з рекордним приростом у 141,5%.

Аналітичний центр будівельної компанії «Благо» дослідив історію розвитку ринку нерухомості міста і з‘ясував
основні фактори, що призвели
до «будівельного буму».
Як не дивно, до зародження
та активного розвитку будівництва міста, яке почалося у
2000-х, чи не найбільше вплинула економічна криза країни, еміграція робочої сили та
девальвація національної валюти. Нерухомість стала надійним джерелом збереження коштів для заробітчан, котрі прагнули забезпечити майбутнє сім‘ї. Зародження попиту призвело до активного
зростання кількості будівельних компаній. Маючи стабільний грошовий потік та постійну зацікавленість у нерухомості, кількість новобудов поступово зростає, підтверджуючи
суперечливу тенденцію: знецінення гривні = підвищення попиту на «первинці».
Чому Івано-Франківськ став
магнетичним містом для будівельників та інвесторів?
Експерти мають на те кілька варіантів:
• Географічне
розташування
Івано-Франківськ має розвинене сполучення з усіма районами та іншими областями,
а також близькість до країн Єв-

росоюзу. Це приваблює мешканців районів і сіл переїхати в
обласний центр з метою покращення житлових умов. В ІваноФранківську чудова природа,
це екологічно відмінне місто
для життя, тут багато парків,
дві річки, майже з усіх частин
міста з поверхів вище середини будинку видно Карпати.
Така особливість неабияк подобається мешканцям та приваблює жителів інших міст до
переїзду.
• Бізнес та економіка
Івано-Франківськ – відносно молоде місто, яке активно
розвивається. У 2018-му році
місто втретє здобуло приз Європи (оголошено Президентом
Парламентської асамблеї Ради
Європи, що призначається для
того міста, яке найактивніше
просуває європейські ідеї), а
також визнано одним з кращих
міст для життя. Іноземні інвестиції, міжнародне співробітництво, розумна прогресивна молодь, успішне ведення малого
та середнього бізнесу, розвиток освіти – це хороші переваги для мешканців. Переважна
більшість населення - молодь,
котра стікається з різних регіонів країни та іноземних держав. Це дало поштовх до будівництва абсолютно нових сучасних житлових комплексів з новітніми технологіями і якісною

інфраструктурою, як наприклад район «Manhattan». Елітне житло теж залишається в
топі запитів. Комплекс апартаментів «Парус» приваблює керівників великих підприємств
і топ-менеджерів найуспішніших компаній країни та іноземних бізнесменів.
• Зміна цінностей
і поглядів
Сучасна молодь поступово втрачає зацікавленість у
веденні сільського господарства, прагне до якісних змін,
починаючи з місця проживання та нвоого стилю життя. Місто дає можливість реалізувати свій потенціал, отримувати
гідну оплату праці та агітує до
саморозвитку. Нове покоління
приваблює саме міський спосіб
життя, як перспектива кращого майбутнього.
• Ціна
Вартість новозбудованого житла в обласному та районних центрах суттєво нижча, ніж у сусідніх областях. Середня ціна квадратного метра
- 9 900 грн, тоді як у Львівській
області - 13 000 грн, Тернопільській обл - 10 300 грн.
• Конкуренція та якість
На ринку нерухомості збільшилась кількість будівельних
фірм, відповідно зросла конкуренція. Забудовники намагаються використовувати сучасні технології будівництва,
високоякісні матеріали, створюючи продумані планування
квартир та унікальні архітектурні рішення.
Підсумовуючи всі фактори,
бачимо, що Івано-Франківськ
та область загалом мають значний потенціал для розвитку
будівельної сфери, підкріплений фінансово та затребуваний
з боку інвесторів. Купити якісні
квартири в Івано-Франківську
можна у ЖК «Comfort Park»,
«Паркова Алея», Містечко «Соборне», смарт-квартири у районі «Manhattan», та помешкання еліт-класу у ЖК «Parus»
та «Franko River Club» від будівельної компанії «Благо».

Першим поштовим
маркам України - 100 років

У

країна цього року
святкує 100-річчя
випуску перших
поштових марок України.
Запровадження наклеюваної
поштової марки пов’язують
з ім’ям англійського
поштмейстера Роуленда
Хілла - автора ескізу першої
у світі поштової марки, яка
увійшла в обіг 6 травня 1840
року в Британії.

Перша марка відома під назвою
«чорний пенні», оскільки вона мала
номінал саме в 1 пенні і була надрукована чорною фарбою. На марці був
водяний знак у вигляді малої корони
та портрет королеви Великобританії Вікторії. Перейнявши почин Англії, почали випускати поштові марки й інші країни.
В Україні поштові марки вперше
з’явилися у 1918 році, в часи Української народної республіки. Творцями сюжетів поштових мініатюр були
видатні графіки Георгій Нарбут і Антін Середа. На підставі закону Центральної Ради від 18 квітня 1918
року, замість зниклих з обігу розмінних монет, були випущені маркигроші з номіналом від 10 до 50 шагів.
Першу серію, названу «шагівковою»,
друкували на тонкому картоні з написом на звороті «Ходять нарівні з
дзвінкою монетою».
Після УНР - більше 70 років Україна жила без власних марок,
хоча ще у 1947 році УРСР стала членом Всесвітнього поштового союзу.
Власні марки незалежна Україна почала випускати у 1992 році.
Щодо перших поштових марок,
то їх друкували на дуже недосконалих машинах, іноді навіть вручну. Використовували техніку гравюри - спосіб розмножування малюнка за допомогою друкарської форми

Особливості спадкування утриманців
Згідно діючого цивільного кодексу у
п’яту чергу право на спадкування за законом одержують утриманці спадкодавця, які
не були членами його сім’ї.
Утриманцем вважається неповнолітня або непрацездатна особа, яка не була
членом сім’ї спадкодавця, але не менше
як п’ять років одержувала від нього матеріальну допомогу, що була для неї єдиним
або основним джерелом засобів до існування.
Непрацездатними є:
– особи в віці до 16 років (які навчаються – до 18 років),
– жінки, які досягли 55 років,

Наш ДЕНЬ

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

– чоловіки, досягнувши 60-річного віку,
– інваліди І, ІІ, ІІІ групи.
Непрацездатність повинна мати місце
на день відкриття спадщини. Наявність інвалідності повинно бути підтверджене заключенням ВТЕК. Причина настання інвалідності і час не мають значення. Важливо
те, що особа є інвалідом на день відкриття
спадщини.
Відповідно до Сімейного кодексу України, непрацездатний з подружжя зберігає
право на одержання утримання від іншого з подружжя і після розірвання шлюбу
або протягом року після розірвання шлюбу, якщо він став непрацездатним до розі-

рвання шлюбу або протягом року після розірвання шлюбу.
Спадкоємці по закону п’ятої черги спадкують одночасно в рівних долях при відсутності спадкоємці четвертої черги, неприйняття ними спадщини, а також у випадку, коли вони не закликаються до спадкування. На жаль, законодавець не вказує, хто
буде займатися розшуком далеких родичів.
Отже, утриманці мають право на спадкування при наявності одночасно двох
умов.
До числа утриманців відносяться й особи, яким спадкодавцем надавалась допомога, котра була основним і постійним джере-

Головний редактор - Зіна КУШНІРУК.

з дерева, металу, пластмаси, лінолеуму тощо.
Тепер марки друкують на високоякісному папері, фарбами з високим балом світло- та водостійкості. Зворотний бік гумують (проклеюють), а для того, щоб полегшити
відокремлення марок від аркуша та
одну від одної, аркуш перфорують
(проколюють). Перші марки не перфорувалися - їх відрізали ножицями.
Перфорувальну ж машину винайшов працівник Дублінського поштамту Генрі Аргер.
Після появи поштової марки
з’явились і поціновувачі, які зрозуміли не лише її практичне значення,
а й художню цінність як твору прикладної графіки малих форм. Таким
чином, марка стала предметом колекціонування, а людей, які почали
збирати знаки поштової оплати, з
середини 60-х років XIX ст., стали називати філателістами.
У 1926 році було створено Міжнародну федерацію філателії. В
Україні існує Асоціація філателістів
України та он-лайн журнал «Філателія України».
Із нагоди 100-річчя випуску перших поштових марок України, ПАТ
«Укрпошта» у жовтні 2018 року проведе XVI Національну філателістичну виставку з міжнародною участю «Укрфілекспо-2018». Вона проходитиме в м. Києві, в «Українському
домі», 9-14 жовтня. Тоді ж відбудуться презентації та урочисті церемонії погашення нових знаків поштової оплати.
До слова, «Укрпошта» - єдине
підприємство на території України,
яке має виключне право на видання
та введення в обіг поштових марок,
маркованих конвертів і карток (знаків поштової оплати). Це регламентовано Законом України «Про поштовий зв’язок».

лом їх існування, то отримання ними невеликої пенсії або наявність будь-якого ще іншого додаткового джерела існування не позбавляє їх права на отримання спадщини.
Не має значення і факт проживання
утриманця окремо від спадкодавця, а також те, зобов’язаний був спадкодавець надавати допомогу спадкоємцю чи така допомога надавалась добровільно. Наприклад, допомога позашлюбній дитині, батьком якої спадкодавець не записаний.
Факт знаходження непрацездатного на
утриманні може бути підтверджений довідкою, виданою відповідним органом місцевої ради, а також судовим рішенням.
Юля ВИСОЧАН,
державний нотаріус Першої Тернопільської державної
нотаріальної контори.
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Вітаємо!

Дорогу дружину,
люблячу маму і
чудову бабусю

Ольгу Зінченко
із села Буцнів
Тернопільського
району

з Днем народження!

Хай літа цвітуть
під мирним небом,
У добрі і спокої – до ста,
Хай Господь дає усе,
що треба,
Душу благодаттю огорта!
Хай сльоза не заступає сонця
І самотність серця не гнітить,
Хай завжди до рідного віконця
Гарна звістка птахою летить.
Зичимо родинної любові,
Радості на кожен день і мить.
Зичимо у доброму здоров’ї
Внуків до вінця благословить!
Хай надія і глибока віра
Витіснять із серця біль тривог,
У молитві - добрій, щирій,
Хай завжди оберігає Бог!
З любов’ю і повагою - чоловік, син Володимир з
дружиною Наталею, син Ігор
з дружиною Наталею, онуки Олеся, Арсеній,
Віктор, Назарій, свати.
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Вітання

Вітаємо!

Чудову донечку та
онуку

Люблячу доньку, добру сестру,
братову, хресну

з Теребовлі

із села Городище Козівського
району

Андріану
Гузелик

Оксану Воляник

з 16-річчям!

Мов хризантеми,
зорі золоті
Зберем тобі
на щастя й світлу
долю,
Щоб мала стільки
радості в житті,
Як струн вітрів
у пізній пісні поля.
Бажаєм долі щедрої, тепла,
Кохання, добрих, вірних друзів,
Щоб врода не зів’яла, а цвіла,
Немов калина у широкім лузі!
Здоров’я тобі міцного, щастя людського,
Успіхів в навчанні, в житті — щирого кохання!
Хай Матір Божа тебе оберігає,
А Господь із неба гарну долю посилає!
З любов’ю - мама, тато, бабуся Оля, дідусь
Дмитро, тьотя Марія, дядя Володя.

з Днем народження!

Хай пливе щасливо
Твій життєвий човен,
І минає легко береги круті.
І любові буде хай завжди він повен - ,
То найголовніше у людськім житті.
Нехай в душі завжди горять
Іскринки радості й бажання.
Нехай не знає серце зрад,
А тільки радість і кохання!
Бажаєм ще мирного неба,
В житті щоб Ти мала аж більше,
ніж треба,
Як сон, негаразди щоби забувались,
А краще, щоб зовсім вони не з’являлись!
Нехай Матір Божа Тебе охороняє,
Ісус здоров’я посилає!
З любов’ю – тато, мама, сестра, брат
з дружиною, похресник та вся родина.

Вітаємо!

Дарію Василівну та Олександра Михайловича Сидор
із смт Козова

Вітаємо

Чарівну жінку, добру дружину, люблячу
доньку і сестру

Ольгу Березу

із села Городище Козівського району

З Днем народження!

Прийми Ти від нас вітання найкращі,
Бажаємо миру, здоров’я і щастя!
Хай буде цей день незабутньо прекрасним,
А небо завжди – чистим і ясним!
Хай сонечко сяє промінням ласкавим,
Життя буде довгим і дуже яскравим!
Хай горе минає завжди стороною,
А радість приходить і ллється рікою!
Хай буде здоров’я міцним, як граніт,
Прожити бажаєм Тобі до ста літ!
Хай Господь дарує надію й тепло,
На долю щасливу, любов і добро!
З любов’ю і повагою –
чоловік, мама, тато і брат.

з 55-річчям подружнього життя!
Життя подружнє – як лелека в небі,
Якому долетіть до щастя треба.
А Ви пройшли крізь бурі і завії,
Здолали всі життєві заметілі.
Трояндове всміхалося весілля,
Було скляне, і срібне, і з перлин,
І платина втішала, і рубін.
Була в житті і злива золота,
Прожиті в мирі й злагоді літа.
Тепер всміхається смарагдове весілля,

Замовити вітання для своїх
рідних, близьких та друзів
можна безпосередньо у редакції
тижневика “Наш ДЕНЬ“, або за
телефоном (0352) 40-77-60.
Ціна привітання - від 100 грн.
Для передплатників "
Нашого ДНЯ" - знижки.

На Лановеччині вродили гігантські гарбузи

Чудовий врожай добрих господарів сфотографував отець Олексій Філюк із села
Шушківці Лановецького району і опублікував у спільноті «Моя Лановеччина». Світлини вже вподобали сотні людей. У коментарях жартують – цими гарбузами
можна нагодувати все село. Дорогі читачі, поділіться з нами фото свого гарного
врожаю. Висилайте світлини на нашу електронну пошту nday-te@ukr.net або на
нашу сторінку у фейсбуці.

Запрошує гостей чарівним зіллям
Добра і щастя, спокою й любові
На стежку долі, по якій йшли двоє…
Тож щиро вітаєм із цим гарним святом,
Здоров’я бажаєм й радості багато.
Щоб лихо й хвороби Вас обминали,
Зозуля сто років життя накувала!
З любов’ю і повагою - дочка Марія з родиною, син
Ігор з родиною, внуки Даруся, Катруся, Олежик,
сестра Стефанія з родиною.

ГОРОСКОП

З 26 ВЕРЕСНЯ ДО 2 ЖОВТНЯ
ОВЕН
Якщо сiмейний конфлікт уже
дійшов до межі, не варто утримувати одне одного, згодом ви
зустрiнете людину, з якою проживете щасливе життя. Вас чекає багато приємних сюрпризів долі.
ТЕЛЕЦЬ
Направте свою енергію на налагодження взаєморозуміння в партнерських відносинах. Дуже важливо в цей період вирішувати будь-які
труднощі з оточуючими мирним
шляхом, ґрунтуючись на гармонії
та справедливості.
БЛИЗНЮКИ
У цей період ви укладатимете вигідні угоди, які надають значимість у вищому світі. Водночас
перiод не зовсім сприятливий для
вирішення спірних питань зі страховкою та спадщиною.
РАК
Можуть бути проблеми з податковими та правоохоронними органами. Ключем до вирішення подібних проблем є вміння спокійно, не
втрачаючи внутрішньої рівноваги,
робити правильний вибір.
ЛЕВ
Колеги по роботі можуть стати
каменем спотикання в реалізації
планів і надій. Може з’явитися спокуса використати службові можливості в корисливих цiлях.
ДІВА
Не звертайте увагу на дрiбницi,
таким чином удасться уникнути неприємностей по роботі й зберегти

здоров’я на довгі роки. Заплануйте
мандрівку – вас чекає цікава пригода.
ТЕРЕЗИ
Період несприятливий для
перестановок або зміни роботи,
серйозних процедур чи операцій,
пов’язаних зі здоров’ям. Також є
сенс відмовитися від додаткових
домашнiх зобов’язань.
СКОРПІОН
Дуже багато залежить від вас,
від уміння повірити у свої сили і
розрахувати їх. Основною темою
тижня будуть партнерські стосунки. Заявляючи про себе, ви зможете
заволодіти серцями і душами людей.
СТРІЛЕЦЬ
Не бійтеся бути лідером. Ваші
щирі прагнення доля високо
оцiнить. Дуже важливо при цьому
зберігати дипломатичність, гнучкість у вирішенні питань.
КОЗЕРІГ
Тиждень принесе жадану свободу, самостійність у бізнесі та
партнерських відносинах. Зiрки
обiцяють взаємну любов, хороших
партнерiв i повагу з боку колег.
ВОДОЛІЙ
Зробіть ті справи, на які не вистачало сил і часу, вирішуйте питання, які відкладали. Однак слід
остерігатися надмірної активності
та наполегливості у справах.
РИБИ
Хибне уявлення про те, що краще за вас ніхто не зможе зробити
справу, може призвести до втрати
часу на вирішення важливих питань, а ваші справжні цілі так i залишаться нереалізованими. Тому не
бійтеся делегувати свої обов’язки.

