ТОМОС. Це – ВЕЛИКА ПЕРЕМОГА боголюбивого
українського народу над московськими
демонами, перемога добра над злом,
світла над темрявою.
ПЕТРО ПОРОШЕНКО, ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Як ставляться відомі жителі Тернопільщини до надання автокефалії Українській православній церкві - 3, 5 стор. >>>
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Василь Деревенчук: "Хочу, щоб мої
діти жили у європейському місті,
де немає корупції"
2 стор.

Життєві історії у “Сімейному гніздечку”

«Ходімо до хати,
люди слухають…» 10-11 стор.

Ліси – під загрозою
Громадські
активісти
переконані:
під виглядом
санітарних
вирубок у
Монастириському
9 районі масово
стор.
крадуть ліс

Погода в Тернополі й області
18-19 градусів тепла.
Схід сонця 7.44, захід - 18.20.
20 жовтня - хмарно, без
опадів, температура повітря
вночі 7-8, вдень 14-15 градусів тепла. Схід сонця - 7.45, захід - 18.19.
21 жовтня - хмарно з проясненням, без опадів, темпера-

Триває передплата «Нашого ДНЯ»
на наступний, 2019 рік!
індекс - 68710

1 місяць – 24 грн. 70 коп.
3 міс. – 72 грн. 10 коп.

6 міс. – 138 грн. 95 коп.
12 міс. – 274 грн. 10 коп.

Також можна здійснити передплату
улюбленого видання ще до кінця 2018 року.

2 міс. – 46 грн. 63 коп.
Передплатити «Наш ДЕНЬ» можна у будь-якому
поштовому відділенні або у листонош
У ціну газети враховано вартість поштових послуг:
прийом та доставку видання до передплатників

Сучасні інноваційні технології

м. Тернопіль, вул. Замкова, 8/1.
+38 (098) 77 000 60
+38 (098) 37 000 60

Реклама в газеті
"Наш ДЕНЬ".
Тел.: +38 (0352) 40-77-60

17 жовтня - ясно, без опадів, температура повітря вночі
6-8, вдень 19-22 градуси тепла.
Схід сонця - 7.40, захід - 18.24.
18 жовтня - ясно, без опадів, температура повітря вночі
7-9, вдень 19-20 градусів тепла.
Схід сонця - 7.42, захід - 18.22.
19 жовтня - хмарно з проясненням, без опадів, температура повітря вночі 5-6, вдень

тура повітря вночі 6-7, вдень
11-12 градусів тепла. Схід сонця - 7.47, захід - 18.17.
22 жовтня - хмарно з проясненням, без опадів, температура повітря вночі 4-5, вдень
13-14 градусів тепла. Схід сонця - 7.48, захід - 18.15.
23 жовтня - хмарно з проясненням, без опадів, температура повітря вночі 3-4, вдень
12-13 градусів тепла. Схід сонця - 7.50, захід - 18.13.

2

№40 (275) / 17 жовтня-23 жовтня 2018 р.

Наш ДЕНЬ

nday.te.ua

Василь Деревенчук:

Особистість

«Хочу, щоб мої діти жили
у європейському місті,
де немає корупції»
У світі відбувається динамічне омолодження знакових політиків.
Серед них 40-річний президент Франції Емануель Макрон, 31-річний
австрійський канцлер Себастьян Курц, 46-річний прем’єр Канади
Джастін Трюдо. Вони відкриті, креативні та готові до експериментів.
Однозначно не вистачає нових та цікавих облич українській політиці.
Голод відчувається не лише у столиці, а й у регіонах. "Наш ДЕНЬ" на своїх
сторінках знайомитиме вас із цікавими особистостями нашого краю,
молодими людьми, які роблять перші кроки в політиці. Вони готові взяти
на себе відповідальність, хочуть працювати і змінювати рідне місто.

Т

ернополянину
Василю
Деревенчуку – 31.
За фахом він юрист.
Закінчив магістратуру
юридичного факультету
Тернопільського
національного
економічного
університету. До 2012
року працював у
міському бюро технічної
інвентаризації. Згодом
розпочав власну справу.
Василь Деревенчук надає
юридичі консультації,
правові послуги людям у
різних цивільних справах,
допомагає з оформленням
документів. Одружений,
виховує сина і доньку.

- Ви - самодостатній підприємець, тож, вочевидь,
справ і зайнятості вам вистачає. Чому вирішили
піти у політику?
- Мабуть, кожна свідома молода людина, спостерігаючи за тим,
що відбувається в нашій державі, розуміє, не можна залишатися осторонь і спостерігати. Адже
саме наша байдужість і бездіяльність підживлює корупцію та свавілля чиновників. Потрібно щось
робити, не уникати відповідальності, свідомо голосувати на виборах і брати участь в політичному житті. З іншого боку, я усвідомив, аби змінити щось у своєму
місті, потрібна команда. Одна людина не може зробити багато. А
ще важливий план дій і розуміння того, що потрібно змінювати
насамперед. У 2014 році я вступив
у політичну партію "Добрий самарянин". Шукав політичну силу, де

немає узурпації влади, вождя партії. Балотувався у депутати міської
ради на окрузі, де я живу. На жаль,
ця політична сила не набрала необхідну кількість голосів, щоб потрапити у міську раду. Але для
мене це був величезний досвід.
Сьогодні партія "Добрий самарянин" призупинила розвиватися в
політичному напрямку. Тому я обрав для себе молоду, перспективну політичну партію, яка активно розбудовується, і став членом
«Сили Людей». Я маю знання і досвід у юридичній сфері, хочу допомагати людям і принести користь
рідному місту.
- Якими критеріями керувалися, вступаючи у
«Силу Людей»?
- У цій політичній силі все
прозоро. Створюєш осередок і

працюєш. Кожен член партії має
право голосу і бере участь у прийнятті всіх важливих рішень. Немає закритих списків. Кожен працює на авторитет об’єднання.
"Сила Людей" - молода партія європейського типу з прогресивним мисленням і бажанням змін.
Ми усвідомлюємо, що, аби зламати систему, потрібно запропонувати суспільству нові правила
гри і продемонструвати їх ефективність на практиці. Змінити
старі схеми, усталені домовленості та корупційні традиції непросто. Проблема не лише у політиках. Багато залежить і від людей. Більшість звикли нарікати
на владу - так зручніше. Небагато українців готові брати на себе
відповідальність, ініціювати зміни у своєму будинку, на вулиці,
об'єднуватися заради спільної

мети. Це потрібно змінювати і,
насамперед, починати з себе.
- Ви новачок у політиці.
Як опановуватимете тонкощі цієї сфери?
- Коли я балотувався вперше,
то відчув, є багато питань, в яких
не обізнаний. Звичайно, самотужки шукав інформацію, вчився. А зараз «Сила Людей» дала можливість
систематизувати ці знання під час
внутрішньопартійних навчальних
семінарів «Школа політичної освіти». Ми маємо нагоду поспілкуватися з міськими головами, діючими депутатами, ТОП-політиками
країни, перейняти їхній досвід та
успішні кейси. Також дізнатися як
працює місцеве самоврядування,
хто за що відповідає і на що впливає, про роботу міського голови,
виконавчого комітету, проведення сесій. Думаю, це дуже потрібно.
Адже завдяки отриманим знанням
ми зможемо ефективніше розвивати свою політичну силу, а в перспективі і рідне місто.
- Що найбільше хвилює
у Тернополі? Що хотіли б
змінити, якщо отримаєте
таку можливість?
- Я мешкаю на вулиці Лучаківського. Це округ №4 у Тернополі. У нас немає свого депутата
вже тривалий час. І, якщо на інших округах щось відбувається, у
нас тиша. Мовляв, люди не обрали
того депутата, що потрібно, тож
навіщо щось робити для них. Цього тижня ми власноруч з головою
ОСББ латали дорогу. Я домовився про доставку асфальту, ми розвезли його і самотужки ліквідовували ями. Я не проти таких акцій,
адже сам їжджу цієї дорогою. Але
як підприємець, я сплачую податки, однак у нашому місті розподіл
коштів відбувається згідно з кулуарними інтересами - на округи депутатів окремих політичних сил.
Це неправильно, адже всі тернополяни мають однакові права. Це
елементарний політичний вплив
на виборців. Те ж саме стосуєть-

ся і дитячих майданчиків. Один із
них просто знищили, зводячи незаконну забудову. Ми протестували, боролися, а сьогодні у цю багатоповерхівку вже заселяються люди. А майданчик, зруйнований під час будівництва, так і стоїть зруйнований. І відновити його
важко, адже буде порушення ДБН
щодо відстані від будинку. Порушення забудовника тягне за собою ось такі негативні наслідки.
Тож в іншому місці разом з батьками ми самотужки облаштували
дитячий майданчик. Об'єдналися,
за власні кошти все купили, і тепер діти мають де гратися.
- Як юрист ви постійно
спілкуєтеся з людьми. Чи
покращився рівень юридичної обізнаності тернополян? З якими проблемами стикаєтеся найчастіше?
- Звичайно, за останні роки
є прогрес, однак люди дуже часто розгублюються перед проблемами з ЖЕКом, потребою оформлення власності, написання позовів, заяв. До прикладу, не знають,
що робити, як затоплює квартиру. Не потрібно боятися відстоювати свої права. Коли людина не
знає, що робити, то вона починає
панікувати, шукати інколи навіть
незаконні способи все вирішити.
Я завжди рекомендую в таких ситуаціях порадитися з юристом. І
надаю безкоштовні консультації
всім, хто до мене звертається.
- У вас чудова сім’я. Розкажіть трішки більше про
них?
- Моя дружина Вікторія також
юрист. Сину Віктору – 9 років, донечці Ванессі – 2,5 роки.
- Як ставляться рідні до
вашого рішення зайнятися політикою?
- Вони мене підтримують у
всьому. Мабуть, саме моя сім’я і стала тим найважливішим фактором,
який спонукав мене вступити в політичну партію. Дуже хочу, щоб мої
діти виростали у сучасному європейському місті, де немає корупції,
де не потрібно вирішувати проблеми за гроші, де діє закон, а не знайомства, чиновники працюють над
розвитком усіх вулиць та мікрорайонів, а не лише обраних, де парки
не вирубують і дбають про довкілля. Вірю, ми зможемо це зробити.
Розмовляла
Юлія ТОМЧИШИН.

Тема тижня
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ТОМОС – це фактично
ще один акт проголошення
незалежності України!
ПЕТРО ПОРОШЕНКО, ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

Як ставляться відомі жителі Тернопільщини
до надання автокефалії Українській православній церкві
Ірина СКАКАЛЬСЬКА,
доктор історичних наук,
професор

Повернення чи надання Томосу –
це важлива подія для України, це означає канонічність і незалежність української церкви від російської. Нагадаю, як
історик, що після хрещення Руської держави від Візантії, у Києві була створена
митрополія, яка була у підпорядкуванні Константинопольського патріарха,
тому рішення про надання Томосу якраз
підтверджує давні права української православної церкви на автокефалію. Також актуально, що це є шлях до міжрелігійного діалогу і створення в Україні єдиної помісної церкви. Необхідно підкреслити, що реальність отримання Томосу, стала можливою завдяки довгій дипломатичній праці Президента Петра Порошенка і його команди.
* * * * *

Іван КОВАЛИК,
громадський активіст,
представник
ВГО «Вільні Люди»

Це насправді історичне рішення. Ми
дуже довго йшли до того, щоб отримати Помісну церкву, керівний центр якої
знаходився б не в Росії, з якою ми сьогодні
фактично ведемо війну, а в Києві. Це, безсумнівно, є велика перемога!
Тепер нам потрібно прикласти максимум зусиль, щоб всіх православних християн, в тому числі і тих, які
ходять до УПЦ МП, залучити до новоствореної помісної православної церкви. Сподіваюся, що в очільників всіх православних конфесій знайдеться сила волі, аби втілити рішення Священного синоду Константинопольського патріархату.
Створення Української Помісної церкви – це велика стратегічна поразка Росії. Незважаючи на намагання Москви всіма силами зірвати рішення про Томос, завдяки твердій державницькій позиції керівництва держави
та церков, вдалося добитися найголовнішого – Священний синод Константинопольського патріархату своїм рішенням підтвердив готовність Константинополя до створення в Україні Помісної православної церкви.
* * * * *

Володимир КАНІЩЕВ,
волонтер, керівник
волонтерської групи
«Схід та Захід єдині»

Створення помісної церкви дає можливість ідентифікуватися кожному громадянину України. В кожній країні є своя
помісна церква, то чому в Україні її немає, доки ми можемо бути якимось додатком до чужої країни? Підтримую повністю Президента, коли він сказав про
те, що отримання рішення про Томос – це перемога українського народу
над московськими демонами.
Я волонтер, виступаю тільки за Україну і всі останні роки я був на
Сході України майже щомісяця. Часто бувало так, що хлопці, які ходили
до московського патріархату, йшли на схід воювати і приходили в церкву та просили благословення на захист Батьківщини, то священики їх
благословляли не як воїнів, а як подорожуючих. Такого не може бути і
тому, я переконаний, що рішення про надання Томосу Українській Помісній православній церкві є надважливим для держави.
* * * * *

Тетяна Чубак,
президент благодійного
фонду «Подоляни

Так як ми виборювали незалежність
нашої держави, так само ми боролися й
за нашу православну віру. І зараз наша
церква має шанс отримати автокефалію, що, без сумніву, є перемогою на духовному фронті. Адже Україна позбулася
важливого впливу з боку Росії через такі
дуже тонкі, релігійні почуття. Українці
дуже довго чекали на цю подію і підтримують Томос. Тому дякую Богові за цю подію. Дякую нашому Президенту Петру Порошенку за наполегливу працю і за його рішучість в цьому питанні. Тому що він не перший Президент, який намагався досягти такої цілі і лише йому це вдалося. Дякую також Патріарху Філарату і Митрополиту Макарію за їх
стійкість і непохитність та бажання відвоювати цю незалежність
для православної церкви. Це ще одна перемога, яка наближає нас до головної перемоги, коли Україна стане незалежною, сильною духовно, економічно і морально.

Андрій ПІДЛУЖНИЙ,
співак, композитор,
лідер гурту «Нічлава»

Українці мають право на свою церкву. Бо те, що робили московити проти
українців віками, це злочин. І навіть тепер Путін використовує церкву як маніпулятивний інструмент для того, щоб
сіяти зло, розкол і ворожнечу. Йому це добре вдавалося робити ще й за допомогою
мови й розпочати війну на Донбасі через
начебто порятунок російськомовного населення, яке зазнає утисків. Тож у ситуації з релігією держава має чітко
діяти. Бо сьогодні це вже не просто церкви московського патріархату
в нашій державі. Це осередки «руского міра» замасковані під віру в Бога.
І рано чи пізно вони знімуть маски й покажуть свої справжні обличчя.
* * * * *

Василь Вислоцький,
директор приватного
сільськогосподарського
підприємства
«Ягільниця - В»

Це значна подія для українського народу, тому що об’єднується православна церква, яка була розділена на автокефальну православну церкву, московський та київський патріархати. Тепер
люди об’єднаються і буде одна помісна українська церква. Я спілкуюся з
багатьма людьми і всі визнають, що ініціатива про надання автокефалії українській церкві Вселенським Патріархом Варфоломієм, яка нарешті була доведена до кінця, - необхідна для нас, для нашої держави, особливо тепер у такий складний час. І це перемога українського народу над
Москвою.
* * * * *

Валерій Чоботар
(псевдо «Гатило»),
доброволець,
громадський діяч

Мене часто запитують, якого я віросповідання. Завжди відповідаю: «Християнин». І тоді завжди є уточнення: православний, греко-католик…? І коли запитуєш, що є символом віри, то багато людей відповідають, що символом віри є біблійний текст і можуть його напам’ять
розказати. А коли просиш уточнити, яка саме церква, то чітко в символі віри означено – єдина свята апостольська церква. І не вказано, яка
вона: чи православна, чи греко-католицька. Тобто, це певна єдність. Однозначно, що там, де стоїть питання єдності я лише "за". Шлях, яким це
все буде проходити, буде болісний, насамперед тому, що країна-агресор
Росія буде робити все, щоб розділяти. І на жаль, одна із церков, де можна
зустріти багато злості, агресії, що взагалі протирічить християнському вченню, то це зараз церква московського патріархату, і це можна побачити на Тернопільщині. До мене колись приїжджали люди, вони були
російськомовними і їх вражало, що у Почаївській Лаврі багато чого заборонено – молитися за греко-католиків, православних київського патріархату тощо. Так бути не повинно. Інституції не повинні роз’єднувати,
а якщо вони є такими – значить вони ворожі. Тому я не можу бути байдужим до цього питання. Я за те, щоб об’єднання церков було, бо це
об’єднання людей.
* * * * *

Микола Лазарович,
доктор політичних наук,
професор ТНЕУ,
учасник російськоукраїнської війни.

Відбулася, без сумніву, історична подія. Ми сьогодні продовжуємо справу Володимира Великого – хочемо мати єдину
Українську помісну церкву, яка б, впливаючи на людей, допомагала будувати Українську Державу. Ті священнослужителі підросійської церкви, які приєднаються до новоствореної автокефальної УПЦ,
змушені будуть або перейти на проукраїнські позиції, або звільнитися.
Підтримую патріарха Філарета в тому, що Українська православна церква може бути лише одна. Тому теперішня підросійська церковна
структура має називатися Російською православною церквою в Україні.
Я за віросповіданням греко-католик, але мені як громадянину України важливо, щоб наш народ мав єдину Українську церкву. Вважаю, що
було б дуже добре, якби наступним кроком після отримання Томосу від-

булось об’єднання Української православної церкви та Української грекокатолицької церкви в єдину українську автокефальну помісну церкву.
Таким чином ми могли б стати прикладом для подальшого об’єднання
світових церков – Православної й Католицької.
* * * * *

Дем’ян Чернець,
голова Тернопільської
обласної організації
Всеукраїнського
товариства політичних
в’язнів і репресованих

Це велика перемога. Православ’я, що
існує вже півтори тисячі років, має свої
правила. Згідно з ними, у кожній незалежній країні, де православні християни становлять більшість населення, повинна бути створена незалежна помісна православна церква. Виходячи з цього, ми півтори тисячі років очікуємо і боремось за це. Тому Президент України Петро Порошенко, як і раніше Президент Віктор Ющенко, ініціював процес створення
помісної автокефальної церкви. А сучасні Кирил і Онуфрій та їхня команда десятиріччями наголошують на неканонічності створення Київського патріархату. Проте ані словом не згадують, що їхня власна відмова одному з найчисельніших народів світу у створенні власної помісної церкви, є ще серйознішим порушенням канонів. Вселенський Патріарх
Варфоломій визнав незаконною і такою, що суперечить православним
канонам, передачу Київської Митрополії у підпорядкування Московському патріарху в 1686 році.
У Константинополі зрозуміли, що Московський патріархат треба поставити на місце допоки ще не пізно. Відтак склалися всі умови для того,
щоб з одного боку задовільнити справедливі та законні вимоги українських
православних, а з іншого - покласти край духовній експансії Москви.
* * * * *

Богдан Буяк, політолог,
доктор філософських
наук, ректор
Тернопільського
національного
педагогічного
університету імені
Володимира Гнатюка

Томос – це позитивний чинник в
контексті утвердження Незалежності України. Це рішення наближає Україну до реального стану незалежності. Отримання Томосу вимагає від суспільства, церковних
ієрархів єдності навколо цього питання. Бо має бути представлена єдина кандидатура, якій має бути вручений документ про автокефалію. Це має бути людина, яка зможе представляти Українську
церкву перед православною спільнотою. Небезпека деструктивного
впливу Росії на цей об’єднавчий процес є. Бо ми бачимо, як РФ втручається в різні політичні й економічні сфери по всьому світу. Але політики в Росії розуміють, що вони втрачають Російську православну церкву в Україні.
* * * * *

Микола Казюк,
представник Державної
служби України у справах
ветеранів війни
та учасників АТО
в Тернопільській області,
учасник бойових дій

Президент України Петро Порошенко назвав рішення про надання автокефалії Україні перемогою над "московськими демонами". У мене теж є це відчуття і в людей, з якими я
спілкуюся, яких я поважаю і вважаю справжніми захисниками. Тому
що, навіть якщо взяти останні події, у січні, Українська православна церква Московського патріархату відмовилась відправляти службу за 2-річною дитиною, яка загинула. Бо вона була хрещена у Православній церкві Київського патріархату. Починаючи з 2014 року, відколи я був на сході, масово розповідали мої побратими, що родичі, друзі, які зверталися щодо відправи служби за захисників України, отримували відмову у церкві московського патріархату. У нашій державі
це неприпустимо.
З отриманням Томосу ми будемо мати гідне відношення до наших
загиблих захисників, друзів, родичів. Вирішення релігійного питання є
надзвичайно важливою частиною нашої перемоги над ворогом.
(Закінчення на 8-ій стор.) >>>
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Віктор ЗАБІГАЙЛО, голова Тернопільської обласної
організації політичної партії «Основа»:

«Мирний план
Сергія Тарути»

П

«Лиш боротись значить жить!» - Леся Українка.

очну з роздумів
вголос. Так, я вибрав
складну особисто
для мене тему і, думаю,
не тільки для мене. У
нашому західному регіоні
України питання миру на
Донбасі останнім часом
не згадується. Зрозуміло,
чому – час затягнувся і
ніхто не бачить виходу з
такої складної ситуації.
Думаю, що все-таки
комусь доведеться
приймати зважене
доленосне рішення для
України.
«Сором мовчати, гинути й
страждати, як маєм у руках хоч
заржавілий меч», - писала Леся
Українка. Перед тим, як проаналізувати цю складну тему
– «Мирний план Сергія Тарути»
- я почав із крилатого вислову української поетеси – і хотів
би повернутися до своєї статті
«Спішити повільно» від 3 жовтня в газеті «Наш ДЕНЬ». У ній
я розмірковую: якщо сусід створює пожежну ситуацію, граючись із вогнем, то чи не повинні
ми мати свій вогнегасник удома і не чекати, коли приїде пожежна машина, адже може бути

різне на дорозі, різні погодні
умови, різні обставини. Можна
моделювати різні ситуації, але
коли підпалили твій будинок,
потрібно його рятувати, а не
бігати по сусідах просити допомоги…
Так, я переконаний, українці не повинні шарахатись у пошуках стратегій між Заходом
і Сходом, а розраховувати в
першу чергу на свій військовопромисловий комплекс, підприємства якого чекають на багатомільярдні державні замовлення,
але чомусь небагаточисельні
держінвестиції ідуть повз вітчизняних виробників. Із останніх прикладів, які свідчать про
надання пріоритету під час закупівель зарубіжним постачальникам, - отримання кредиту на
475 мільйонів євро (14 мільярдів гривень) на придбання 55
гелікоптерів виробництва компанії «Airbus Helicopters». Тоді
як «Мотор Січ» має свій проект
гелікоптера «Надія», який пройшов сертифікацію. Цей вітчизняний гелікоптер можна використовувати для різних цілей.
У підсумку мільярди гривень
пішли з країни, а з ними – нові
робочі місця та податки.

Станом на 1990 рік Україна
за ВВП була на 5-му місці в Європі. Разом із падінням ВВП скорочувалась чисельність армії - і, як
наслідок, маємо військовий конфлікт на сході нашої держави.
Відновлення миру на українській землі є невідкладною
умовою початку виходу України
з кризи та сталого розвитку. У
першу чергу, це завдання включає у себе деокупацію Донбасу з
подальшою його реінтеграцією
і поверненням Криму.
Мирний план Сергія Олексійовича Тарути «Три основи»
був запропонований ще 2,5 роки
тому, на Мюнхенській конференції із безпеки. І сьогодні практично всі положення цього плану
стали предметом переговорів на
високому міжнародному рівні.
Три роки мирних переговорів щодо Донбасу, які проводили
в двох форматах – Мінському та
Нормандському, не тільки не привели до врегулювання конфлікту,
але й загострили проблеми.
План мирного врегулювання
«Три основи» пропонує сконцентрувати зусилля саме на
вирішенні трьох головних проблем – легітимність, безпека,
довіра.

Першим кроком цього процесу стане домовленість на
рівні Ради безпеки ООН про
створення і запровадження миротворчої місії ООН в
окуповані райони Донбасу,
невід’ємним компонентом якої
має стати міжнародна тимчасова адміністрація (МТА) для
вирішення питань соціальноекономічного управління. Військовий компонент місії повинен взяти на себе контроль над
усіма нині окупованими ділянками Донбасу до держкордону
включно (можливо поетапно) і
забезпечити участь (як мінімум
присутність)
представників
влади України у контролі кордону з РФ.
Для вирішення актуальних
економічних питань та життєзабезпечення, а також фінансування реінтеграції буде
створено спеціальний фонд
міжнародних донорів (на першому етапі його засобами розпоряджатиметься МТА), а також
введений режим особливої віль-

ної економічної зони. При цьому
посилену увагу буде приділено
вирішенню актуальних проблем екології та інфраструктури. Українська правова система
відновить свою дію там разом
із введенням місії ООН та доповниться елементами юстиції
перехідного періоду (особливо
це стосується питань амністії і
відновлення порушених прав
громадян і юридичних осіб).
Для реалізації мирного плану
для Донбасу «Три основи» потрібно створити і задіяти Віденський формат. Так, якщо українські дипломати не будуть спати
на засіданнях ООН тоді, коли виступає президент України, то
гармати стріляти не будуть.
Як хочеться закінчити статтю на чомусь позитивному, адже
ми віримо, що негаразди, як
хмари, які затягнулися над нашим небом, розжене вітер, вітер
перемін, якого зачекалися українці. Як обнадійливо висловився
Сен-Жюст – перемагають лише
ті, хто бореться.

Владі не соромно, що Україну визнали

Ч

НАЙБІДНІШОЮ В ЄВРОПІ?

им більші палаци
у вітчизняних
можновладців, чим
дорожчі машини і чим
більше американських
банкнот на їхніх рахунках
- тим бідніша Україна. Тим
більше людей мандрує у
світи в пошуках роботи.

«Що ж воно далі буде? Хто
працюватиме в Україні?», - заламують руки чиновники, не гребуючи то тут, то там «умикнути»
якийсь гріш з державної казни чи
отримати «винагороду» за послугу, коли треба порушити закон. І
при цьому не забувають нагадати
українцям: ми йдемо до Європи,
до кращого життя… А Європа насправді поки що нам не «світить».
Бо спершу треба «краще життя»
збудувати на своїй землі, аби не
стояти на європейському порозі з
дірявою торбинкою. Але в наших
будівничих дві лівих руки, якщо
треба робити щось для держави і
дві правих - якщо треба у держави щось узяти…
От і «добудувалися». Україну
визнали найбіднішою в Європі.
Ми обійшли і Папуа-Нову Гвінею,

і Молдову, і…
Міжнародний валютний фонд
оновив свої дані, і за показником
ВВП на душу населення Молдова
нас обскакала, повідомив економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому
ринку США Володимир Компанієць на сторінці у Фейсбук. Тепер
наша сусідка посідає 133 місце у
світі із 2694,469 доларами ВВП на
душу населення, а Україна - 134
місце із 2656,01 «зеленим».
Як гадаєте, закордонні інвестори при таких злиденних показниках понесуть свої гроші в
Україну?
Слід зазначити, найбільший
показник ВВП на душу населення
в Україні було зафіксовано десять

років тому - у 2008-у. Він складав
4095 доларів. «Тоді ми майже наблизилися до показників найбіднішої країни ЄС - Болгарії»,
- акцентував президент Центру
антикризових досліджень Ярослав Жаліло. А тепер про це нам
доводиться лише мріяти…
До речі, в Молдові, порівняно
з Україною, вища офіційна зарплата. У другому кварталі цього
року вона склала 375,82 долари.
Натомість, в Україні - 325,53 долари, тобто, 8529 гривень. А скільки
українців отримають таку платню? Небагато.
Останнє місце серед країн, де
офіційні зарплати - найменші,
також отримала Україна. Зате у
наших чиновників, директорів

державних підприємств, національних компаній - десятки, сотні тисяч гривень місячної платні. Так і живемо…
У нашої бідності - різні
причини. Експерти кажуть: з
об’єктивних - війна, обмеження
до мінімуму економічних відносин з державою-агресором. Крім
того, пояснює старший економіст
Центру соціально-економічних
досліджень Кейс-Україна Володимир Дубровський, ми не встигли
оговтатися від кризової ситуації
2008 року, як почала розвиватися
нова - внутрішня криза.
Щодо суб’єктивних чинників недостатній темп реформ, один із
найвищих у Європі рівнів тінізації економіки, корупція тощо.
І при нашій бідності в Україні
- найвища у Європі ставка ПДВ на
харчові продукти - 20 відсотків.
Щоправда, у двох європейських
країнах схожий показник - в Литві і Латвії. Серед країн ЄС - це держави з найнижчим рівнем життя.
«А нам потрібно рівнятися на
Францію, де ПДВ на харчові продукти складають сім відсотків, на
Польщу з її 5-відсотковим ПДВ, на
Німеччину, де ПДВ на продукти

всього вісім відсотків», - заявив
у ефірі телеканалу ZIK директор Української асоціації постачальників торговельних мереж
Олексій Дорошенко. І наголосив,
коментуючи зростання в Україні
цін на харчі: деякі продукти у нас
коштують на 20 відсотків дорожче, ніж у сусідній Польщі.
У вересні в Україні подорожчали майже 85 відсотків продуктів. А подешевшала тільки картопля. І якщо до кінця року буде
12-відсоткова інфляція, то ціни
зростатимуть на все щомісяця.
Проблема ще й у тім, каже експерт, що в Україні немає контролю за ціноутворенням.
Чи не єдиний спосіб вплинути
на рівень цін - знизити ПДВ на продукти харчування. Але, навряд, чи
уряд та парламент підуть на це.
Наповнювати бюджет хто буде?
Переважно, про зниження 20-відсоткового ПДВ політики згадують лише під час
виборчих перегонів. А потім - усе
як завжди…
Ольга ЧОРНА.
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Якої ми хочемо України Роман Безсмертний дискутував
із тернополянами
Непослідовні та кволі реформи не дали результату державі потрібне перезаснування
Так вважає Роман Безсмертний, досвідчений політик і дипломат, який
одним з перших заявив, що братиме
участь у президентських виборах. Минулого тижня він приїхав до Тернополя
із дискусією на тему «Якої ми хочемо
України».
Такі зустрічі уже відбулися у Львові,
Харкові, Одесі, Вінниці, Дніпрі, Луцьку,
Чернігові та інших містах. За словами
Романа Безсмертного, він обрав формат
дискусії, бо планує більше слухати, аніж
говорити сам. І саме відповіді українців
на питання «Якої ми хочемо України»
стануть основою для програми політика як кандидата у президенти.
На зустрічі зал у Народному Домі
«Перемога» був переповнений. Під час
дискусії обговорили багато питань, які
сьогодні турбують українців і вже довший час залишаються невирішеними.
Роман Безсмертний переконаний, що
однією із найбільших проблем сьогодення є розрив між державою і суспільством.
- Українська політика потихеньку
перетворилася на шоу, - зауважив він.
- Ми дуже любимо дивитися такі шоу,
але забули, що політика - це мистецтво
управління, а після таких шоу все одно
хочеться їсти. Нині діагноз країни складний і дуже небезпечний. Люди займаються самовиживанням, а інститути держави існують самі для себе.
Саме тому Роман Безсмертний вважає, що державу треба перезаснувати.

Країні необхідний інший парламентаризм, інша модель виконавчої влади й
інша модель місцевого самоврядування. Інакше нас чекає чергова революція.
- Виникла ситуація, за якої не можна
далі рухатися з такою моделлю держави, яка є, - зазначив політик. - Сьогодні дві третіх потреб наших громадян
перебувають на рівні територіальних
громад, при цьому дві третіх управлінських повноважень сконцентровані в
Києві. Просто реформувати і лагодити
вже неможливо. Треба створювати все
з нуля. Будувати. Потрібне повне перезаснування держави і нова якість політики.
Для таких змін потрібні нові закони,
підзаконні акти, та головне - нова Конституція, наголосив Роман Безсмертний. Політик, який був одним з авторів
чинної Конституції, вважає, що вона
не відповідає потребам часу та людей.
Конституція 1996 року писалася заради існування держави. В центрі нового
Основного Закону має бути людина та
її інтереси.
Стратегічно ж побороти українцям
належить насамперед три проблеми.
Перші з них – це війна та корупція. І
ще, на думку майбутнього кандидата
в Президенти, нагального вирішення
потребує проблема економіки, котра
не росте та не розвивається через надмірний тиск з боку уряду.
- Влада не використала можливості,

коли треба було діяти, - зазначив Роман
Безсмертний. - Сьогодні окремо в нас
відбуваються процеси децентралізації,
реформування системи освіти, охорони
здоров’я. І подальші несинхронні дії в
цих трьох напрямках - це катастрофа.
Люди виїжджають із сіл, спиняються у
містах, і міста продовжують тягнути цю
проблему. Але це відбувається на межі
можливого. Наприклад, на цей рік субсидії - чверть від показників минулого
року. Як ми ввійдемо в опалювальний
сезон? Очевидно, що допущено дуже
багато прорахунків урядом. Він мав би
проводити індексацію оплати, синхронізацію реформ. Проте уряд нині замість того, аби займатися вирішенням
питань, заповнює час копирсанням у
бізнесі.
За словами політика, він вважає неприйнятними ідею оподатковувати
тих українців, хто заробляє за кордоном. Адже податок і так сплачується,
коли ці кошти витрачають в Україні.
Щоб люди не шукали щастя в інших
країнах, а могли утримати свої родини
вдома, уряду потрібно налагодити діалог з підприємцями.
- Потрібно одне: щоб люди захотіли
повернутися. Бізнесу необхідно створення умов, за якими він може платити
зарплату таку ж або не значно меншу,
як в Польщі, Румунії, Угорщині. Нині
Україна демонструє стабільність хіба
в такому чиннику, як друкування грошей. Держава програє у фінансовій ста-

Богдан Яциковський: «Кожен з нас,
як воїн УПА, повинен захищати Україну
і думати про її майбутнє»

76

-річницю
створення
УПА на
Тернопільщині
традиційно відзначили
у місці повстанської
слави, поблизу
Антонівців, де
розташовувався штаб
військової округи УПА
«Волинь-Південь».
У святкуванні взяв
участь депутат Тернопільської обласної ради від
Радикальної партії Олега Ляшка Богдан Яциковський. «Для мене велика
честь вшанувати пам’ять
героїв УПА, тому що немає
мабуть родини в нашому
краї, якої не торкнулася ця
сторінка визвольного руху.
Торкнулася вона і моєї сім’ї.
Мій дідусь Ярослав свого часу
відбув десять років каторги у
Воркуті через зв’язки з українською повстанською армі-

єю. З його розповідей знаю
про справжніх повстанців, які
йшли на смерть, але не зрадили Україну. Тепер маю велику
честь спілкуватися з великим
патріотом, сином славного

командира Української повстанської армії Романа
Шухевича - Юрієм Шухевичем - нині депутатом ВР від
Радикальної партії Олега
Ляшка. Це – жива легенда,
приклад незламності і наслідування.» - зазначив він.
Після святої літургії у
повстанській капличці Богдан Яциковський поклав
квіти до могил загиблих
вояків на повстанському
цвинтарі. Під час виступу на відкритті традиційного пісенного фестивалю «Луни повстанського
краю» головний радикал
області наголосив: «Події,
що відбулися 76 років тому
змушують нас замислитися над тим, що відбувається у наш чаc. Кожен з нас, як
воїн УПА, повинен думати про
Україну», - наголосив Богдан
Яциковський.
Прес-служба РПЛ.

більності через порушення експортноімпортного балансу, через повну
інвестиційну залежність економіки.
Україна не має внутрішнього ринку як
такого. Ми настільки провалилися в
усіх цих складових, що я мушу зробити
цей висновок - розуму нема, є виключно емоції. Тому треба повернути розум
у систему державного управління.
Щодо війни на Донбасі, то основною проблемою політик вважає те,
що її продовжують недооцінювати. Це
не просто конфлікт між Україною та
Росією – це конфлікт між різними цивілізаціями, розгортання якого поставить під загрозу всю систему світової
безпеки.
Для її припинення потрібно декілька надважливих речей. Перша – сильна,
боєздатна армія. Друге – діалог з мирними українськими громадянами, які
фактично залишилися в заручниках
на тимчасово окупованих територіях.
Наступна проблема - діалог з Кремлем.
Досягти миру, принаймні зупинити
фазу кровопролиття, вважає політик,
можна лише через прямі переговори.
Роман Безсмертний запросив мешканців області до подальшої дискусії
про те, якою ж ми хочемо бачити Україну. Потрібно розбудити українську
інтелігенцію, лідерів думок на місцях,
каже він. Адже саме вони робитимуть
перетворення - кожний в своєму місті
чи селі.
Інна МАТУШ.

Обіцяли, але не прийняли: «сирий»
закон про вибори зник у надрах
парламентського комітету

Г

ромадські організації розпочали під стінами
парламенту безстрокову акцію через закон
про вибори. Документ депутати ухвалили
у першому читанні ще торік і з того часу його
подальший розгляд усіляко гальмується, навіть на
рівні розгляду правок комітетом.
Проект, зокрема, передбачає вибори за відкритими партійними списками і скасування мажоритарних округів. Ухвалити
ці правила парламентарі пообіцяли ще у 2014 році і це є окремим пунктом в коаліційній угоді.
Однак, виборчий закон зник у надрах парламетського комітету. Навіть автори називають його «сирим» та неготовим
до розгляду. А депутати тим часом готуються до виборів повним ходом.

На розвиток української армії наші
краяни віддали 170,4 мільйони гривень

В

несок платників
податків
Тернопільщини до
держбюджету у вигляді
військового збору з
початку нинішнього року
склав 170,4 мільйони
гривень. Як зазначив
начальник Головного
управління ДФС в області
Ігор Комендат, це на 35

мільйонів або на 25,8
відсотків більше, ніж
торік.
«Патріотичний» збір - це
внесок кожного офіційно
працюючого українця на підтримку та реформу Збройних
сил нашої держави. Ставка
військового збору складає 1,5
відсотка вiд об’єкту оподаткування.

Соціум
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Степан БАРНА: «Героїзм нашого
незаперечне право на свою
війська бентежить ворогів»
православну автокефальну церкву»
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жовтня ми
відзначаємо
День Покрови
Пресвятої Богородиці,
яка століттями
захищала українське
військо, підтримувала
героїзм нашого народу
у захисті своєї землі.
Понад тисячу років традиції християнства Пресвята
Богородиця впевнено вела
нас до здобуття та утвердження власної держави. На
цьому наголосив голова облдержадміністрації Степан
Барна під час урочистостей з
нагоди Дня захисника України, Дня Покрови
Пресвятої Богородиці та Дня українського
козацтва, які відбулися на Театральному
майдані Тернополя.
«2014 рік був періодом зламу свідомості
і повернення довіри до нашої армії і віри в
те, що тільки ми самі здатні захистити свою
землю. Недаремно багатьох шовіністів корчить від словосполучення Збройні сили
України, Національна гвардія та Українська
церква. Тому що наша армія – це 250 тисяч
військових, які захищають нас на Сході України та проявляють унікальні навики ведення бойових дій з російським окупантом», –
наголосив Степан Барна.
Участь в урочистостях на головній площі
міста взяли підрозділи Збройних сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної служби України
з надзвичайних ситуацій, Національної поліції. Також вперше урочисту клятву склали курсанти Тернопільського професійного

Шановні краяни!

коледжу з посиленою військовою і фізичною підготовкою та ліцеїсти Коропецького
обласного ліцею-інтернату з посиленою
військовою та фізичною підготовкою. Текст
клятви зачитав вихованець 10-А класу Коропецького ліцею-інтернату Дмитро Семенишин.
«Дякую всім військовим з’єднанням на
території області, структурам та підрозділам, котрі задіяні до проведення заходів,
спрямованих на відновлення територіальної цілісності нашої держави. Водночас,
звертаюся до наших курсантів та ліцеїстів:
сьогодні ви маєте унікальну можливість
вчитися у наших воїнів та переймати їх досвід і навики. Ми повертаємо нове життя у
наші військові коледжі у Збаражі і Коропці, а
також у військові частини у Тернополі, Теребовлі, Чорткові та Бережанах. І це є найкращим свідченням того, що Тернопільщина
здатна формувати майбутню еліту Збройних сил України», – підкреслив Степан Барна.

Вітаю вас із великою звісткою – прийняття рішення Синоду Вселенського патріархату
про надання Томосу Україні про
створення Єдиної Помісної Автокефальної Української Православної Церкви.
Українська церква має тисячолітню історію і її автокефалія
відповідає правді, канонам та історичним традиціям. Тож рішення
про надання Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні
є подією особливого, епохального
значення. Ми віримо, що нормалізація канонічного статусу й церковного життя тих православних
вірян, які прагнуть відродити давні, органічні для Київської Церкви форми благочестя, позитивно
вплине на духовний клімат в Україні, злагоду серед вірян, а відтак на
безпекову ситуацію.
Адже війна Росії проти України, анексія Криму та безперервні дії російсько-терористичних
збройних формувань на Донбасі
підтримана Московським Патріархатом. Тисячі мужніх українців поклали голови у цьому
конфлікті. Кращі сини та доньки
нашої землі стали на захист незалежності, про яку мріяли, за
яку боролися не одні покоління
українського великого роду. Чи
не в кожному населеному пункті

від заходу і до сходу, від півночі і
до півдня нашої країни з’явилися
нові алеї пам’яті та пантеони захисників України.
Тож не може церква, яка є фактично п’ятою колоною агресора у
нашій державі, носити ім’я "Українська Православна Церква".
Надання Томосу - цього історичного моменту з нетерпінням
та трепетом чекає українське
суспільство. Фактично, це буде
відновлення історичної справедливості, адже незаперечним
є факт незаконного та неканонічного приєднання Київської
Митрополії до Московського патріархату в 1686 році.
Зараз Україна розвивається
як держава. Ми створили потужну армію, боронимо та утверджуємо рідну мову. Тож маємо повне
незаперечне право на свою православну автокефальну церкву.
Голова обласної ради
Віктор ОВЧАРУК

ВІЦЕ-ПРЕМ'ЄР-МІНІСТР ІВАННА КЛИМПУШ-ЦИНЦАДЗЕ:
«Європейський проект буде неповноцінним без України»

М

ожливості та міфи
євроінтеграції
обговорили
у Тернополі Віцепрем'єр-міністр з
питань європейської
та євроатлантичної
інтеграції України Іванна
Климпуш-Цинцадзе,
голова Тернопільської
ОДА Степан Барна,
представники бізнесу,
громадських ініціатив
та освіти в рамках
інформаційної кампанії
«Євроінтеграція: сила
можливостей».
- Тернопільщина – регіон,
який активно розвивається, а
можливості, які дає європейська інтеграція, допомагають
тернополянам досягти ще
більших успіхів, - зазначила
Іванна Климпуш-Цинцадзе. Зокрема, зростає експорт продукції підприємств регіону.
Сальдо зовнішньої торгівлі
Тернопільщини позитивне і
складає +28,9 мільйонів доларів. Більшість продукції
область експортує до ЄС. Половина всіх поставок (51,2%)
припадає на Польщу.
Іванна Климпуш-Цинцадзе
переконана: Україна і її розвиток цікаві для ЄС.
- Я впевнена, європейський

проект буде неповноцінним без
України. Наші товари, IT-послуги
затребувані і вже
завойовують ринки ЄС, - зазначила
Віце-прем’єрміністр.
Тернопільщина
– привабливий для
інвесторів
край.
За словами голови
Тернопільської ОДА
Степана Барни, в
області
успішно
працюють підприємства з іноземним капіталом. Для прикладу, на підприємстві «СЕБорднетце» близько 3,5 тисячі
людей виготовляють комплек-

туючі до автомобілів провідних марок.
- Інвестори зацікавлені у
тому, щоб будувати автомобілі
або виготовляти комплектуючі до них на території нашої

області. Ми сьогодні робимо
все, аби заохотити машиновиробників розвивати бізнес на
Тернопільщині, - каже голова
ОДА.
Також у краї роблять все
для того, щоб підтримати
підприємців. За словами Степана Барни, Тернопільщина
першою в Україні спільно з
Німецько-українським фондом
запустила програму часткового відшкодування відсоткових
ставок за кредитами банків
для суб’єктів малого і середнього підприємництва, яка дає
змогу отримати кредит за відсотковою ставкою 7,5% річних
в гривнях.
Уряд також найближчим
часом запропонує малому
та середньому бізнесу систему доступних кредитів, не
прив'язаних до курсу долара.
- Перемовини з ЄБРР, який
через державні та деякі приватні банки надаватиме довготривалі доступні кредити, на
фінальній стадії, - каже Іванна
Климпуш-Цинцадзе. - Доступ
до дешевого кредитування дозволить успішно розвиватися
малому і середньому бізнесу.
Цього ж дня у Тернопільському національному економічному університеті Іванна
Климпуш-Цинцадзе зустрілася

із студентами чотирьох місцевих вишів.
- Молодь визначатиме
наше майбутнє, - зазначила у
своєму виступі пані Іванна. Адже саме молоді люди через
свою нестереотипність світогляду, відкритість та активність, будуть продовжувати ті
речі, які ми розпочали. Україна
сьогодні має можливість перетворитися з країни, яка переслідує свою європейську мрію,
у державу, де ця європейська
реальність домінує.
Співпрацю з ЄС тернопільські студенти можуть використовувати у навчанні. Студентка факультету міжнародного
маркетингу Мар'яна Білик стала учасницею програми "Еразмус+" і безкоштовно отримала
можливість навчатися в Університеті прикладних наук
Інхолланд у Королівстві Нідерланди.
- Практичні освітні проекти, взаємодія з місцевими студентами, маркетингові дослідження – це безцінний досвід,
який я запам'ятаю на все життя, - розповіла дівчина. – Також
я познайомилася з культурою
цієї країни. Найбільша сила нідерландців - у єдності, саме це
необхідно плекати і в Україні.
Оля ПРИШЛЯК.
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ДОРТМУНД –
місто носорогів
і свободи вибору
Як виховують малюків
у дитсадках Німеччини

М

ені пощастило… А
може це нарешті
сталося – знайшла
мене винагорода за
багаторічну працю на ниві
українського дошкілля.
Я увійшла в дванадцятку
учасників Міжнародного
проекту, присвяченого
цінностям дошкільної освіти,
започаткованого українцями
Німеччини за підтримки
програми «Зміцнення взаємодії
з громадянським суспільством
країн Східного партнерства»
Міністерства закордонних справ
Німеччини.
Першим етапом проекту був конкурс аналітичних текстів на тему:
«Цінності в дошкіллі України», за результатами якого було обрано тридцять учасників з різних куточків нашої
країни. Наступний етап – теоретичнопрактичний семінар у Львові, який
розгорнув широку дискусію про стан
сучасної дошкільної освіти. Керівник
проекту, голова ГО “KSF Vita e.V” Валентина Гребенюк ознайомила присутніх
із системою освіти Німеччини та працею доктора Маргарет Бланк-Матьє
«Супровід розвитку дітей від 0 до 6
років». Конкурсна комісія пропонувала учасникам неординарні завдання,
складні проблемні ситуації, організовувала роботу в групах і у підсумку відібрала дванадцять педагогів для поїздки у місто Дортмунд.
І ось якихось дві години літаком, і
наша група в Дортмунді – строкатому,
гамірливому місті з більш як півмільйонним населенням, символом якого є
крилатий носоріг. Тут носороги скрізь,
правда, не живі, а рукотворні. Червоні,

зелені, рожеві, сині… Лише в околицях
нашого готелю ми нарахували їх тринадцять, а усього їх в місті більше сотні.
У цих тварин ідеальний слух, вони символізують Дортмундську філармонію, а
крила прилаштували їм для того, щоб
пробуджувати в людей стремління до
нових інтелектуальних вершин.
Однак ми приїхали не носорогів рахувати, у нас інше завдання – ознайомитися із системою цінностей німецької
дошкільної освіти, сформувати власні
судження, перейняти перспективний
досвід у колег-дошкільників. Ці питання дуже актуальні, адже із впровадженням нової української школи гостро
стала потреба реформування системи
дошкільної освіти. Позитивний досвід
європейських країн нам вкрай необхідний, щоб сміливо виходити за рамки
системи, творити нове...
Перше, що приємно здивувало, це
те, що в Дортмунді майже триста дитсадків і кожен з них має свій «концепт»
– програму, яка складається із багатьох
проектів, але у якій прослідковується
один напрямок, наприклад, музичний,
природовідповідності, фізкультурнооздоровчий, художній, математичний...
Познайомилася я із освітнім проце-

сом закладу Монтессорі, організацією
життєдіяльності дітей Вольдорфського дитсадка, Євангельським сімейним
центром, дитсадками комунального та
муніципального підпорядкування, сімейним центром, який розташований
у звичайній квартирі і в якому виховується лише дев’ятеро дітей.
Основними
цінностями,
які
об’єднують усі ці заклади, є толерантність, мирне вирішення конфліктів,
а основне – свобода вибору дитиною
виду діяльності. До речі, у багатьох
дитсадках, крім директора, працюють
лише вихователі і немає інших спеціалістів. Дитсадкове життя облаштоване
так, що умови перебування малюків
наближені до домашніх, групи різновікові. Сплять діти за бажанням. Вихователь разом з вихованцями готує обід,
прибирає, виконує усю необхідну роботу. Діти різних національностей, у одному з дитсадків – а їх аж двадцять, і усі
розмовляють на різних мовах, а дехто з
дітей ще не говорить. Можете уявити
собі, як важко вихователю?!
Провідним методом роботи вихователя є спостереження за кожною дитиною. Педагоги не пишуть планів, але
ведуть портфоліо дитини, де фіксують
знакові моменти її життя, збирають
дитячі роботи. Вітається хобі вихователя, яке він може застосувати у своїй
професії. Практикуються батьківськодитячі групи для дітей у віці від двох до
одинадцяти місяців. Тут родини мають
змогу познайомитися, обмінятися національними традиціями, налагодити
дружні взаємини.
У муніципальному дитсадку керівники – двоє молодих чоловіків років
тридцяти п’яти. Вони із захопленням
розповідають про акваріум, який при-

дбали батьки. Ті ж годують рибок, прибирають і доглядають за тваринками.
У всіх дитсадках дітей єднає дружнє
ранкове коло, зазвичай зі свічкою, де
кожного разу використовується нова
цікава ідея. Сподобалась мені і форма
одягу педагогів – легка, зручна, спортивна. У сукні чи спідниці бути у дитсадку Німеччини неетично. В основі
усіх цінностей лежать потреби дитини – маленької Людини. А основними
критеріями відбору студентів до педагогічного коледжу є серце. У ньому мають жити добро, милосердя і любов до
дитини.
У Дортмунді є музей Гестапо, який
вдалося відвідати, хоча графік роботи був дуже щільний. Аура там важка і
гнітюча. Мені навіялися історичні спогади. Коли ідеш коридором, де багато
дверей до маленьких глухих камер, то
за плечима наче вчуваються кроки нацистів, і мурашки повзуть по тілі…
За короткий час перебування у
Дортмунді я встигла побачити і демонстрацію, і святкування 150-річчя
Червоного хреста, і зазирнути на рокфестиваль, і влитися у потік святкового ринку. Місто, як вулик, з різними
людьми, різними долями, зі своєю самобутньою культурою і неповторним
шармом. Йдучи до готелю вулицею,
вимощеною бруківкою, мені навіялися
рядки:
Стихають гучні пісні,
Бруківку встеляють тіні,
У Дортмунді дивні дні,
А небо, як в Україні…
Раїса ОБШАРСЬКА, директор
закладу дошкільної освіти №1
"Золота рибка". м. Чортків

У ТНЕУ відкрили центр міжнародної безпеки та співробітництва

У Тернопільському національному економічному університеті
в рамках засідання фокус-групи
«Право, економіка, міжнародні
відносини» з ініціативи проректора з науково педагогічної роботи (міжнародна діяльність та
інноваційний розвиток) Оксани
Миронівни Десятнюк відкрили
центр міжнародної безпеки та
співробітництва ТНЕУ.
Участь у відкритті взяли заступник декана юрфаку, доцент Валентина Слома, начальник відділу
міжнародних зв’язків, доцент Уляна Коруц, керівник центру міжнародної безпеки та співробітництва,

доцент Оксана Вівчар, консультант
з інформаційно-аналітичних та
правових питань центру міжнародної безпеки та співробітництва,
доцент Наталія Чудик, доцент кафедри кримінального права та
процесу М. Кравчук.
Оксана Вівчар презентувала
центр міжнародної безпеки та співробітництва ТНЕУ, окресливши
мету його функціонування, основні
завдання, структуру і напрями діяльності. А також зауважила, що на
сьогодні в умовах гібридної війни й
тотального використання засобів
масової інформації, актуальності
набуває співпраця держав щодо га-

рантування міжнародної безпеки.
Мета функціонування центру - організація наукової,
інформаційно-пошукової, аналітичної та освітньої діяльності
викладачів, студентів, аспірантів
університету у сфері міжнародної
безпеки та співробітництва.
Діяльність центру передбачає співпрацю з українськими та
закордонними науковими установами, дослідницькими та експертними центрами, освітніми
і навчальними закладами, що
займаються вивченням та дослідженням аналізу проблем міжнародної безпеки.
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Тема тижня

ТОМОС. Це є питання нашої
незалежності. Це – питання
нашої національної безпеки.
Це – питання нашої державності.
ПЕТРО ПОРОШЕНКО, ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Ігор Сачко,
актор, народний
артист України,
голова Тернопільської
обласної організації СТДУ

Отримання рішення про надання
Томосу Українській Помісній Православній церкві є надзвичайно актуальним і
потрібним вчинком, таким, який повинен об’єднати всіх українців. Я радий, що
саме напередодні Покрови пресвятої Богородиці Вселенські патріархи здійснили щодо України цей акт справедливості. Тепер важливо, щоб віруючі, церковні служителі, священики до
цього з мудрістю віднеслися. Треба докласти зусиль та зробити все для
об’єднання віруючих православних християн.
Кожна країна в світі має свою церкву. Наприклад в Польщі народ гуртувався навколо Католицької церкви у всі часи і в період благополуччя, і
в кризовий час. Для державного будівництва буде набагато краще, коли в
нас буде українська Помісна церква. Якщо ми хочемо мати державу Україну, якщо ми українці, якщо ми не соромимося своєї мови, свого хліба, своєї
землі у нас має бути Єдина Помісна Українська Православна церква.
* * * * *

Ігор Олещук,
політичний в’язень
сталінського режиму,
старший науковий
співробітник
Тернопільського
музею політичних в’язнів

Я гадаю, що прийняття рішення про
надання Томосу Українській православній
церкві дуже позитивне. Всі країни православні мають мати свою церкву. Росія в свій час у 1686 р. забрала у нас
церкву, а Томос об’єднає український народ. Ми повинні на основі релігії і
мови об’єднатись, адже жили колись під різними імперіями. Російська федерація назвала сама свою церкву канонічною, можна сказати «купила» її,
а тепер це все відмінили, наклала анафему на українських діячів, на Івана
Мазепу. Це все, якщо разом взяти – на користь України. Я думаю, що до кінця року Томос буде. Томос – це перемога над ворогами. Росія використовує церкву в політичних цілях, вона є мало духовна церква, якщо не визнає
в Україні війни, не хоче наших вояків хоронити. Якби ми були в Польщі – то
б рознесли той Московський патріархат, а так ми занадто терпеливі.
* * * * *

Валерій Федорейко,
голова громадської ради
при Тернопільській ОДА

Завдяки рішенню про надання Томосу
Українській православній церкві відновлено історичну справедливість. Україна має
ще один крок до того, щоб стати повноцінною державою. Я думаю, що у нас зараз є шанс об’єднати церкви, а це об’єднає,
згуртує населення. У нас на Заході України переважають греко-католики, ця
церква стоїть на державницьких позиціях, по відношенню до розбудови держави має позитивні характеристики.
Греко-католики, католики позитивно сприймають рішення про Томос.
Вони розуміють про що мова йде, РПЦ – це церква державна, яка стоїть
на тих позиціях, на яких стоїть будь-яка державна влада в Радянському Союзі чи Росії. Томос може стати християнським консолідуючим елементом, релігія ж одна - християнська, Бог один, але багато існує течій. А течії – це вже бізнес. Багато релігійних течій в Україні є елементом того, що в українців була дезорієнтація релігійному плані. Може нарешті знесуть пам’ятник Леніну в Почаєві. Московська церква є елементом п’ятої колони. Вони ж канонізують таких як Сталін. Це шизофренія, шовінізм. На основі цих постулатів вибудовується «рускій мір», Томос – один з аспектів знищення цього. Це важливо в ідеологічному плані.
Щодо повернення Лавр та святинь – це потрібно було зробити ще в 1991
році, але тоді в парламенті була прокомуністична більшість.
* * * * *

Леся Романчук,
українська лікарка,
викладачка,
письменниця, бард,
член Національної Спілки
письменників України

Томос – це подія надзвичайної історичної важливості, рівня якої ми не маємо в
новітній історії. Це не подарунок з неба, а
результат мудрої, виваженої роботи української дипломатії, насамперед Президента Петра Порошенка і Патріарха
Філарета, яка триває вже багато років. Надання автокефалії українській
церкві – це крок до єдності і водночас потужний удар у найболючішу точку московського режиму, який, маю надію, зруйнує його остаточно. Просимо Господа про те, щоб всі патріотичні сили мудро скористалися з цієї історичної нагоди і щоб було як в українському гімні «Боже, нам єдності дай».

Михайло Андрейчин,
доктор медичних наук,
професор, академік
Національної академії
медичних наук України,
голова Тернопільського
осередку Наукового
товариства ім. Т. Шевченка

Надання автокефалії українській
православній церкві – це не тільки піднесення, а й розкріпачення української віри та духу. Відновлення Церкви у
світі християнства – це відновлення історичної справедливості і релігійної правди. Це консолідація української нації, підняття духу українців,
яких у російському православ’ї вважали розкольниками. Нас це робить
рівними серед інших православних церков світу. Але я хотів би, щоб панувала християнська любов і християни інших конфесій раділи цій події.
* * * * *

Ігор Дуда,
мистецтвознавець,
краєзнавець,
заслужений працівник
культури України

Зрозуміло, що якщо ми незалежна
держава, то в нас має бути своя українська церква. І це є запорукою нашої незалежності. Надання автокефалії Україні
– це вікопомна подія, бо вона єднає українців та робить нашу державу ще єдинішою, згуртованішою та сильнішою.
* * * * *

Богдан Мельничук,
письменник, редактор,
краєзнавець, заслужений
діяч мистецтв України

Не секрет, що у зв’язку з російськоукраїнською війною, ми трохи розчаровуємося в очільниках окремих країн, які
лише обіцяють допомогу або дають її
мізерною чи навіть підтримують Росію. Вони не розуміють, що наступними об’єктами агресії можуть стати їхні
держави. У зв’язку з цим вигідно відрізняється позиція Вселенського Патріарха, який ще перед наданням томосу заявив відповідаючи на критику і шантаж Росії: «Ми не боїмося погроз. Вселенський патріархат не погрожує і не сприймає погроз, але послідовно йде вперед виконуючи свою
велику місію відповідно до священих канонів». І слова свого він дотримав.
Тепер завдання українців уміло використати надання томосу, у чому велика заслуга президента України Петра Порошенка, для згуртування нації. Особливо, перед лицем можливого продовження російської агресії. Зокрема, в нашій області можуть загостритися проблеми з Почаївською
лаврою, яка через недолугу політику попередніх очільників нашої держави є осідком московського православ’я і треба думати як цю проблему вирішити. Тож сподіваємось на розум і далекоглядність наших вірян.
* * * * *

Михайло Ониськів,
літературознавець,
краєзнавець,
заслужений
журналіст України

Нарешті з далеких історичних світанків зійшло сонце – Духу і Віри. Це мовби друге свідоцтво (перше – Декларація про державний суверенітет України)
– про волю! На цей раз – духовну, без якої
весь український народ не зібраний воєдино. Нині основне не втішатися завчасно і
сприймати це без ейфорії. І під світлим Хрестом перти плуга любові й
далі. Мусимо миритися з тим і дякувати Богові, що попри великі випробування він посилає нам промені надії на майбутнє, а час зробить своє,
єднає у молитві два береги Чорного моря – Київ і Константинополь.
* * * * *

Павло Сливка,
історик, громадський
діяч, релігієзнавець

До повного завершення ще треба
створити єдину православну церкву та
обрати патріарха. Як на мене, це також
непростий процес і він може й не закінчитися цього року. Загалом надання автокефалії українській православній церкві – це великий позитив, бо наша церква
визнана православним світом, а це означає, що наші ієрархи братимуть участь
у всіх заходах Вселенської церкви. Окрім того, це остаточний крах «руссково міра.

Ярослав Стоцький,
релігієзнавець, доктор
історичних наук,
професор ТНТУ
ім. І. Пулюя, голова
«Асоціації релігієзнавців
Тернопільщини»

Єднання – це великий позитив у державній системі і релігійному середовищі
як для УАПЦ так і УПЦ КП. Але насамперд
це великий плюс для вірян УПЦ МП, які би хотіли перейти в УПЦ КП, але
побоювалися цієї не канонічності і не легітимності. Новітня соціологія
релігії свідчить, що близько 30 % вірян УПЦМП готові перейти в Українську православну помісну церкву. Майже стільки ж вагаються. Структура помісної церкви має шанси консолідувати українців заходу і сходу.
Створення Української православної помісної церкви дає можливість говорити, що українське православ’я може стати найчисельнішим за кількістю віруючих і парафій серед світового православ’я. Ще один плюс, що
віруючі УПЦМП, які перейдуть у в об’єднану церкву зможуть не тільки
відчувати, а й виражати свій патріотизм, бо будучи вірянами УПЦ МП,
вони у своїх почуттях патріотизму були обмеженими. З іншої сторони
можуть активізувати діяльність спецслужби РФ, можливі провокації,
триватиме боротьба за храми.
* * * * *

Василь Тракало,
письменник, редактор,
голова ТОО НСЖУ,
заслужений
журналіст України

Надання автокефалії українській
православній церкві – це велика історична подія про яку мріяли покоління українців. Ми отримали друге крило для української державності. Першим є проголошення незалежності. Нині нарешті ми
отримали й незалежність духовну.
* * * * *

Дарія Чубата,
лікар, публіцист,
голова Тернопільської
міської організації
«Просвіта»

Я щаслива, що перемогла Господня
правда і Україна отримала духовну незалежність. Адже де правда – там Бог,
де Бог – там перемога. Від нині ми молитимемось і дякуватимемо Богові, що він
допоміг нам стати вільними від московського окупанта, дякуватимемо за всі ласки, які він посилає нашому багатостраждальному народу.
* * * * *

Іван Зуляк,
професор кафедри
стародавньої
і середньовічної історії
історичного факультету
ТНПУ ім. В. Гнатюка,
учасник АТО

По-перше, це явище дуже позитивне.
Я думаю, що це є хвиля релігійного відродження в Україні. Вона серйозно буде ламати оцей елемент російського ідеологічного впливу в Україні. Але рішення про надання Томосу ще не означає, що усе зразу буде вирішено. Ще
багато попереду організаційних питань. Думаю, що російська церква
так просто не здасться: буде створювати певні перешкоди, провокації, підніматимуть православних у Європі, не тільки в Україні. Але, як на
мене, явище Томосу має вже незворотній характер. У цьому велика заслуга не тільки релігійних, але й політичних діячів, президента і Верховної Ради, світових православних діячів. Томос – це серйозний прорахунок Росії, це один із наслідків, напевно, не тільки багатовікового російського релігійного гніту, але й з іншого боку це е наслідком цих подій, які
відбуваються на Сході України. Тобто ми вибороли в 1991 році державну
незалежність, але не релігійну. Я думаю, що це той варіант, коли дійсно
від надання Томосу буде користь не тільки для української церкви, держави, українського народу, але це вплине на українську незалежність та
ідеологію. Позаяк Москва дуже серйозно впливала і продовжує впливати
на ті чи інші процеси, які відбуваються в Україні. Надання Томосу – незворотній процес, який буде мати вагоме значення у майбутньому , перспектива і тенденція до помісності, я думаю, буде притаманна не тільки в Україні, але й серед інших православних церков. Інша питання – це
проблема нашого єднання на місцях. Буде проведено Архієрейський Собор, на якому, прихильники православ’я і помісності мали б прийти до
вирішення цього питання. Хоча це більше питання внутрішнього характеру, однак воно тісно пов’язане із зовнішніми процесами, які відбуваються в нашому середовищі.
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ЛІСИ – під загрозою

Громадські активісти
переконані: під виглядом
санітарних вирубок у районі
масово крадуть ліс

Т

ривалий час жителі
Монастириського
району ведуть
боротьбу з незаконним,
на їх переконання,
знищенням місцевих
лісів. Нещодавно у
мережі з’явилося відео
так званої санітарної
очистки лісу. На великих
пнях, які залишилися
від зрубаних місцевим
комунгоспом дерев,
нема жодних позначок.
Люди обурюються - під
виглядом санітарних
вирубок у районі
масово крадуть ліс.
Журналістка «Нашого
ДНЯ» побувала на місці
рубки і на власні очі
побачила, як знищують
зелені насадження у
Монастириському районі.
«SOS! Шановні люди, цей
жах відбувається на Монастирищині у селі Швейків, - написала на своїй сторінці у фейсбуці громадська активістка Ірина
Ванат. - Подивіться, будь ласка,
у що перетворюються ліси нашої громади заради наживи.
Вирізують на ділянці тільки
здорову сосну під виглядом санітарної рубки, яка практично
не клеймується, тільки на поодиноких пеньках ми бачимо
клеймо».
«Швейків, чому ти мовчиш.
Це ліс біля нашої цегольні, ліс,
який садили наші батьки», - додає у коментарях Василь Кохан.

Разом з односельцями Ірина Ванат зафільмувала десятки пеньків без жодних позначок. Переконана, більшість від
здорових дерев. Кращу деревину обрали і зрізали, а багато
сухих дерев досі стоять.
- Ось це пеньки здорових
дерев, які б мали залишитися і рости, а збоку росте хвора
сосна, яка потребувала санітарної вирубки, - каже Ірина
Ванат. - Виходить все навпаки
- здорову сосну вирізують, а
хвора залишається.
Вже через кілька днів у лісі
похапцем маркують дерева. Разом з місцевими активістами
застаємо на місці працівників
лісового господарства. Кажуть,
роблять переоблік. Однак на
багатьох пнях свіжа фарба. На
деяких досі немає жодних позначок.
На місце події приїхав директор Монастириського комунального лісогосподарського підприємства Володимир
Смолишин (на фото внизу).
Він вже 14 років керує підприємством. Пояснює, у господарстві проводять санітарні
заходи. Напередодні поставили клейма на хворих і сухих
деревах, а вже потім зрізали.
Пан Володимир заперечує, що
фарба свіжа. Показує документи, які мали б підтвердити законність вирубки. У них
йдеться про те, що надано дозвіл вирубати всього 11 кубів
хворих дерев на гектар, а в

лісорубному квитку вказано,
що було вирубано 124 кубічних метри дров’яної деревини
і 21 кубічний метр хворосту
і сучків на площі 7,2 гектара.

Тож бачимо, отримали
дозвіл на вирубку 79,2
кубічних метрів дерева,
однак по факту зрізали
значно більше дерев.
Громадські активісти
кажуть, сумнівно, що
такі старі і великі сосни
використали на дрова.
Частина із зрубаних дерев може бути діловою
деревиною, тож продати їх можна значно
дорожче. Підприємство
комунальне, і ці кошти
мали б йти на користь
громади.
Натомість,
скаржаться люди, гроші осідають в кишенях
місцевих чиновників. З
іншого боку, таке бездумне господарництво
нищить природу краю
– замість лісів залишаються
чагарники, як-от на Лисій горі
в Монастириськах.
Ірина Ванат розповідає,

НАДЗВИЧАЙНІ НОВИНИ

вже багато років бореться проти незаконних вирубок лісу у
місцевому комунальному господарстві. Неодноразово зупиняли машини з деревиною,
фіксували незаконні вирубки,
зверталися до місцевої влади.
Та поки нічого не змінюється.
Столітні буки, дуби, сосни зникають у невідомому напрямку,
а користі від цього громаді
жодної.
Ми просимо у депутатів та керівництва Тернопільської обласної ради, будь ласка, почуйте нас і допоможіть
нашій громаді позбутися цієї
зграї нелюдів, які грабують нас,
- закликає Ірина Ванат. – Ми
неодноразово писали заяви в
поліцію, СБУ з проханням провести перевірки діяльності
лісогосподарського підприємства. Однак, на жаль, це не дало
жодних результатів. Час йде,
ліси продовжуть вирубувати.
Юля ТОМЧИШИН.

13 ДТП і 5 загиблих - результати трьох вихідних на Тернопільщині

П

равоохоронці
просять водіїв і
пішоходів бути
уважнішими та не
ризикувати здоров’ям і
життям
9 аварій зареєстрували на
дорогах області в суботу, 13
жовтня, та чотири - у понеділок,
15-го.
Як розповіли в управлінні
поліції, у селі Смиківці водій автомобіля «Daewoo Lanos» здійснив наїзд на пішохода, який загинув на місці пригоди.
Помер в реанімаційному відділенні і потерпілий в аварії в
селищі Товсте. За попередньою
інформацією, чортківчанин на
«Hyundai Santa Fe» збив чоловіка, який вийшов на проїжджу
частину з-за припаркованого
автомобіля.
У Збаражі водій автомобіля
«ВАЗ-2108» не вибрав безпеч-

ної швидкості та збив хлопчика,
який раптово виїхав велосипедом на проїжджу частину. Потерпілого доправили в обласну
дитячу лікарню.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася і неподалік селища Дружба Теребовлянсько-

го району. Водій автомобіля
«Mitsubishi Pajero» збив місцевого жителя, який ішов узбіччям дороги, штовхаючи велосипед. Пенсіонер помер у лікарні.
Не вдалося врятувати життя й уродженцю Монастирищини. Кермувальник автомобіля

«Volkswagen Golf» на трасі ІваноФранківськ-Бучач-Тернопіль під
час обгону зіткнувся на зустрічній смузі з велосипедистом. Той
помер в автомобілі швидкої допомоги.
Правоохоронці звертаються
до усіх учасників дорожнього
руху бути обережними. Це стосується і водіїв, і пішоходів.
- Водію потрібно користуватися ременями безпеки, дбаючи
про особисту безпеку, - нагадують у поліції. - Не ризикувати,
зважаючи на несприятливі погодні умови. Завжди дотримуватися необхідної дистанції
між автівками. Не користуватися мобільним телефоном під
час руху. Пішоходу необхідно
уважно стежити за світлофором і категорично забороняється користуватися у цей час
телефоном. Під час очікування
громадського транспорту на зу-

пинці не слід стояти впритул до
проїжджої частини, тим більше,
коли поруч дитина.
У темну пору доби та в умовах недостатньої видимості, нагадують у поліції, пішоходи, які
рухаються проїзною частиною
чи узбіччям, повинні мати на
зовнішньому одязі світловідбиваючі знаки. Ними обов’язково
слід укомплектувати і велосипеди: спереду - білого, по боках
- жовтогарячого, позаду - червоного кольору. Для руху в темну
пору доби і в умовах недостатньої видимості на велосипеді
повинен бути встановлений та
увімкнений ліхтар.
- Запорукою зменшення
кількості ДТП є відповідальність кожного з нас, - наголошують правоохоронці. - Вкрай
важливо учасникам дорожнього
руху бути обережними та толерантними одне до одного.
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Просто життя
Вона з'явилася
на подвір'ї.
У Віри тривожно
забилося серце…

Сімейне

гніздечко
Народна пісня...
Дорога і мила.
Вона в душі щоденно
й уві сні.
Над цілим світом
розпускає крила...
Там, де людина,
там її пісні.
На фото Івана ПШОНЯКА: учасники народно-аматорського
ансамблю «Садківчани», село Садки Заліщицького району.

Сокровенне
Семен залишив молоду дружину вдовою з двома дрібними
дітьми. Тяжко було Наталці ростити Ігоря і Павла. Між хлопцями
- два роки різниці. А одяг та взуття носили однакового розміру.
Спробуй настарчити, коли капці
«горіли» після дворового футболу. І зі штанів та з сорочок виростали так швидко…
Якраз почали до тодішньої
Югославії їздити. І до Польщі.
Щось туди везли, щось - звідти.
Наталка сумно жартувала: популярна в ті часи пісня «Їду в Югославію» - і про неї. Бо також «човникувала». І на роботі мусила
триматися.
Чоловіки кликали Наталку
в коханки, а не в кохані. Бо хоча
жінка вродлива, з тоненькою талією, великими синіми очима,
проте ніхто не хотів на чужих дітей іти. Розлучені чоловіки з її роботи скрипіли зубами, коли своїм
аліменти платили.
Коли до Наталки почав залицятися колишній одногрупник,
який так і не встиг одружитися,
сини влаштували бойкот. Матір
вони любили і дуже ревнували,
аби поріг їхньої квартири не переступив чужий дядько.
- Роман розумний, порядний,
добрий - перераховувала синам
чесноти одногрупника. - Роботу
гарну має. Він в інституті до мене
небайдужий був.
- Хіба ми тобі не допомагаємо,
мамо? - виправдовувались хлопці.
- І на дачу їздимо працювати. Навіть вечерю самі готуємо. А коли
виростемо…
- А коли виростите, то будете мати власні сім’ї, свої інтереси
і своє життя.
- Мамо, ми завжди будемо про
тебе дбати.
- Це вам тепер так здається, зітхала Наталка.
Коли сини засинали, сідала
перед дзеркалом, розчісувала довге волосся, згадувала Семена.

Просто зустрілися
дві самітні

Чоловік любив її косу. Часто пісню наспівував: «Тільки ти роби,
як вчила мати, не обрізуй русої
коси…». Мало часу прожила з Семеном. Недовго щасливою була. А
він її так кохав…
…От і сини виросли. Вивчилися. Одружилися. Обоє з дому пішли. Старший поїхав до дружини в
сусідню область. Молодший живе
в приміському селі. Одружився на
одиначці. Там будинок великий.
Наталка залишилася сама. Робота, дім, робота… І так щодня. У
старшого сина доня народилася.
Не міг тепер часто до матері приїжджати. Наталка у вихідні сама
навідувала дітей. Бувало, радила невістці, як краще за маленькою доглядати. Та злилася на свекруху. Невістка була медсестрою і
вважала, що знає все сама.
Якось Наталка почула розмову між сином і невісткою:
- Скажи своїй мамі, хай не лізе
в наше життя.
- Ти про що? - здивувався Ігор.
- Про поради її. Те роби так, те
- сяк…
Молода жінка образливо надула губи.
- Добре, - обійняв дружину
Ігор, - я поговорю з мамою.
Наталка зробила вигляд, що
нічого не чула. І коли син завів
розмову, сказала:
- Може, й справді набридаю
своїми порадами.
Після цього почала їздити до
Ігоря зрідка - на великі свята. Аби
гостинцями внучку порадувати.
Та й поріг оселі Павла тепер
нечасто переступала. Думала,
може, й там їй не вельми раді. У
сватів вічна тема: купити, прода-
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душі…

ти, схитрувати… Син з невісткою
також «підсіли» на сімейний бізнес. Найцікавіше Наталці спілкуватися з внуком. Малий любив
бабусині казки та оповідки. І розказував їй свої нехитрі історії…
П’ятдесятиріччя Наталка хотіла відсвяткувати скромно. Не любила гучних застіль. Але сини наполягли: влаштуємо все на вищому рівні. Замовили ресторан.
Гості виголошували тости, бажали щастя, здоров’я, довгих років життя… А вона згадувала Семена, їхні скромні сімейні свята.
Вони були світлими і теплими.
Нині ж гості спілкуються у своїх
«коаліціях». Про справи, ціни, політику… Якби хтось не почав виголошувати черговий тост, то й
забулися б, чого сюди прийшли.
Їй було так самітно на власній забаві.
…Костю порадила Наталці
співробітниця, мовляв, руки в чоловіка золоті, все вміє робити і
твоїй «пралці» зарадить. Пральна
машина зіпсувалася вже більше
місяця. Просила Павла, аби знайшов майстра, але той не мав часу.
Костя поставив «діагноз»
«пралці». Обіцяв завезти до сервісу - без цього не обійтися. «Продіагностував» ще й сантехніку.
Щось підрихтував. І коли Наталка
запитала, скільки вартує його робота, відповів:
- Можна розрахуватися варениками. Чи борщем.
- Жартуєте?
- Ні. Живу сам. Готувати на-

вчився, але вареники та борщі
якісь не такі виходять.
- А я не маю нині ні то, ні іншого, - розвела руками Наталка. - Гречана каша з котлетою годиться?
...Костя був удівцем. Донька з
чоловіком і внучкою осіли в столиці. А він після роботи з охотою
допомагає комусь щось полагодити. Сумно самому вдома.
…Наталка соромилася комусь
сказати, що зустрічається з Костею. Їй минуло п’ятдесят, він - на
три роки старший. Це було не кохання. Просто зустрілися дві самітні душі.
Кожен жив у своїй оселі. У кожного свої сни і спогади. А по суботах Костя з Наталкою їздили на
її дачу. Працювали. Пили чай під
яблунею, яку колись посадив Семен. Заготовляли на зиму варення
й компоти. А ще Костя полюбляє
мандри. То ж їздили на екскурсії
в замки, відвідували давні храми.
Його цікавить історія, старовина.
Наталчиним синам не сподобалися материні зустрічі з Костею.

- У кохання вирішила побавитись? - дорікнули.
- Я маю право на особисте
життя, - відповіла на те.
- Чи не пізно?
- Пізно, бо колись вас послухала.
- Може, й заміж зібралася?
- А це вже не ваш клопіт. Правду кажуть, що діти часто бувають
егоїстами. Прикро, як прикро…
Сини влаштували бойкот. Як
тоді, коли дізналися про Романа.
Перестали з матір’ю спілкуватися.
…До Наталки причепився
якийсь вірус. Ломило голову і викручувало кожну кісточку. Підскочила температура. Відчувала:
до аптеки не дійде. В хаті за стіни тримається. Зателефонувала
до Павла.
- У нас гості. Я не можу всіх залишити і летіти до тебе. Зачекай
до ранку.
- Мені справді дуже погано.
- Мамо, в тебе звичайна простуда. Не смертельно. Зараз всі
кашляють і пчихають.
Поклала слухавку. Розплакалася. Голова розболілася ще дужче. Набрала номер телефону Кості.
Він приїхав не сам - з родичкою, яка працювала на «швидкій». Потім пішов до аптеки. Приготував малиновий чай.
Наталка задрімала. Костя сидів біля неї. Уже й ніч узялася. Додому не пішов. Боявся залишити
саму. Так і прокуняв до ранку.
Зателефонував Павло. Запитав, що потрібно.
- Про мене вже турбувалися,
сину. Дякую.
- Хто? Він?
- Певно, я лише йому потрібна, - мовила Наталка. - А він мені,
- тихо додала.
Син не почув, бо кинув слухавку. А Костя почув. Усміхнувся. Обійняв Наталку поглядом. І пішов
готувати малиновий чай.

Ольга ЧОРНА.

- І чого прийшла – не розумію. Все одно до хати не пущу!
Хай судиться зі мною, хай люди
говорять, що хочуть, а я рішення свого не зміню. Хата моя.
Своїми руками її будувала, не
знала від роботи ніколи спочинку. А вона? Спитайте її, де вона,
моя матір, була в цей час?
На якусь хвильку Віра замовкає. Злість, образа і сльози душать її, перехоплюють дихання.
Але вже через секунду знову викрикує на усеньке подвір'я:
- Коли здорова була, молода,
про дітей не думала. Роздала по
інтернатах - хай ростуть на чужих людях. А тепер, як старість
настала, як зігнуло до землі
вдвоє, припленталася. Згадала,
що в неї діти є. Не пущу в свою
хату - і все. Нехай на вулиці ночує. Хай у дім престарілих йде.
А клопоту в хаті мені не треба,
- Віра ображено закусує губи,
ніби ставить останню крапку.
Старенька мовчки сидить на
нижній сходинці веранди. Час
від часу витирає краєм фартуха
очі. Біля неї примостився малий
Сергійко, її п'ятирічний правнук. Довгою лозиною змахує з
бабиної ноги надокучливу муху.
Він ще не розуміє усієї драми,
яка розігралася тут, на їхньому
подвір'ї.
Через огорожу крадькома
зиркають цікаві сусіди. Чи то
їм, чи просто аби виговоритися,
Віра і далі виливає свій біль.
- Мати залишила нас зовсім
маленькими. Мені було чотири, а Олегу, братові, два рочки,
коли вона пішла від нас. Знайшла собі якогось заїжджого заробітчанина І вночі, зібравши
свої речі, втекла. Батько довго
шукав її.
Якось сусіди поїхали до родини в гості у Херсонську область. Там люди і побачили мою
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«Ходімо до хати,
люди слухають…»

матір. Переказали батькові…
Він зібрався і поїхав за Оленою, Віриною матір’ю. Любив
її, а головне, бачив, як страждають без матері діти. А приводити якусь чужаницю в хату не хотів. Тож тішив дітей словами,
мовляв, будьте чемні, слухайте
тітку Дарину, а він за те привезе їм маму.
Не привіз. Ні вмовляння, ні
просьби - нічого не повернуло
Олену до дітей.
Так і росли Віра з Олегом при
батькові. Аж поки не трапилася
біда. Чи то від тяжкої роботи, бо
ж вся господарка була на батькових плечах, чи з туги, захворів
тяжко. Згорів, як свічка, за недовгий час. Віра й досі пам’ятає
якусь вселенську печаль у батькових очах, коли він, важкохворий, гладив їх з братом по русявих голівках.
Залишилися діти одні. Хоч і
школярі вже, але ще зовсім маленькі. Спочатку доглядала їх
Дарина. Але була вже немолода, а ще смерть брата забрала
до решти здоров'я. Пригадує
Віра один вечір, як тітка Дарина читала зім’ятий папірець. Потім якось дивно глянула на принишклих дітей. Одним порухом
кинула той папір у вогонь.
- Нема у вас більше матері, - видихнула. – Померла

Ліричним рядком

Знову осінь надворі настала,
В золото все вбрала навкруги,
А я з літом ще не попрощався,
Не сказав я літу: «Ти іди...»
Ще не встиг теплом його зігрітись,
Сонечком натішитись не зміг,
А вже осінь холодом заносить,
Проситься до мене на поріг.
Не моя вина - я, літо, знаю,
Що так швидко дні спливли твої,
Відлетіли разом з журавлями,
Сум і біль, лишивши у душі.
Вже додолу листя опадає,
Холодом так тягне уночі,
А я з літом ще не попрощався,
Не відчув весь аромат землі...
Не іди ти, осене, до мене,
Не тривож струн серця і душі,
Хай ще гріє сонечко нам з неба,
А в гаях співають солов’ї….
Іван КУШНІР.

вона. Тепер ви - круглі сироти,
запам'ятайте.
Не знала тоді Віра, що тітка Дарина писала матері листи,
розказувала про смерть чоловіка, просила, аби повернулася
до дітей. Той папірець, лист від
матері, був черговою відмовою
Олени. Писала, що в неї нова
сім'я, чоловік теж дуже хворий,
отож приїхати не може.
Розказала про це тітка Дарина Вірі, коли помирала. Не хотіла нести із собою в могилу обману. Так Віра дізналася, що десь є
жива її мати. Хоча для них з Олегом вона ще з того пам'ятного
вечора була мертва.
Виховувалися вони з братом у дитячому будинку справді як круглі сироти. Чого тільки не натерпілися в житті, поки
стали на ноги. Олег їздив по різних заробітках, на сході України
й одружився. А Віра повернулася в село. Відбила з вікон погнилі дошки у батьківській хатині. Вимила скрипучу стареньку
підлогу й стала жити тут. Коли
її ровесниці вступали до інститутів чи училищ, щоб вирватися з села до міста, вона пішла на
ферму дояркою. Робила чорно,
аби хоч одягнутися в щось ліпше. Ніхто не спитав ніколи, як їй
живеться. Але Бог добрий, послав дівчині гарного, щирого

хлопця, хоча теж із бідної сім'ї.
Збудували з чоловіком хату, виростили дітей, дочекалися внуків.
Так би жили вони й досі.
Якби не об'явилася одного дня в
селі незнайомка. Віра не знала її.
Але коли незнайомка з'явилася
на подвір'ї, у неї чомусь тривожно забилося серце.
І недаремно. Перед Вірою
стояла Олена, її матір. Скупо, плутано злітали із зістарених уст слова. Про те, що давно
вже Олена жила сама. Чоловік
помер, дітей у них не було. Що
тяжко бідувала Олена в останні роки. Хата давня, дах протікає, вічно всередині повно як
не дощу, то снігу. Кругом чужі
люди, нікому допомогти. От і зібрала останні сили, повернулася додому, на рідне, старе обійстя.
Віра не вірила своїм вухам.
Не впізнавала матір. Та й хіба
вона могла її пам'ятати? Впізнавало Олену село, сусіди, які вже
встигли про все дізнатися. Бачили у цій старій, згорбленій жінці
колишню красуню, яка втекла із
заїжджим парубком.
Не привезла Олена із собою
нічого - ні статків, ні заощаджень. Тільки маленький клуночок з кількома старими сорочками. Мовчки сидить вона
на останній сходинці. Чужа,
мертва для рідних дітей, рідного колись обійстя...
Віра й собі принишкла, змахнула сльозу і сказала чи то незнайомці, чи собі:
- Ходімо обідати. А там про
все й поговоримо. Чого будемо на подвір'ї? Люди ж слухають...
Дві жінки, донька і матір,
пішли до хати. Сусіди розходилися по своїх домівках…
Зіна КУШНІРУК.

Уже Покрова минула,

а каштани в Тернополі цвітуть…

…Ж

овтень.
Покрова
минула.
Облітає листя з дерев.
Скоро вони будуть
«лягати спати». А
деякі каштани, що
в центрі Тернополя,
наче граються
хованки з небесним
годинником і з Часом.
Вони цвітуть…
Білі ніжні квіточки в обрамленні яскраво-зелених
листочків так чарівно виглядають на фоні неймовірно гарних голубих осінніх
небес. Тягнуться до сонечка, яке обіймає їх теплим

Етюд

промінням після холодних
ночей і ранків.
Хто знає, що на думці у
Природи. Вона - Таємниця,
Дивачка, Красива Пані… Хіба
її можна збагнути?! От і при-

красила осінь каштановим
квітом. Щоб зачудовувались
люди. Зупинялися, аби помилуватися пізньоцвітом.
Щоби глянули в небо…
Ольга ЧОРНА.

Струни серця
* * *
Вдягнулась осінь вишиванку
із туманів,
Підперезалась вітром,
І розпустила коси золоті…
Аж світ старезний закохався
у пустунку,
Й витягує із торби теплі дні.
А в тій торбині стільки чарів,
Стільки дощів, в ріжечку
причаїлись холоди…
Сміється світ небесними
очима,
І обціловує невидимі
звабливиці сліди…
Вона ж вальсує з жовтнем
Оця жінка-осінь,
То закружля несамовито,
А то притулиться
тихенько до плеча…
Зітхає світ - бо не його кохана,
Й хова в торбинку
золоту свою печаль…
* * *
Дорога у світ пролягла
через осінь…
Пізній птах загубив пір’їнку…
Вітер грає на гіллі
промерзлім…
Смуток малює на шибі тони
і відтінки…
Жовте листя листами
на землю лягає Жовтень пише про мандри
і небо.
Тобі сльози втирає
промінчик-хустинка…
Валізка готова…
Летіти вже треба…
Кладеш у кишеню каштанчик
на щастя,
Вдягаєш намисто
з усмішок й обіймів…
Кидаєш в фонтан мідяки
і бажання…
Твоя доля - дороги,
прощання, чекання…
* * *
Вона ішла - така осіння
і красива,
Губила сміх і золоту печаль.
Вона була, мов зима, сива,
Й, мов літо тепла…
Йшла вона у даль…
За нею йшли роки й тривоги,
Ішло життя, і радощі, й жалі…
Вона ішла, де сплять,
укрившись сонцем,
Втомлені душі журавлів…
Її услід кивали чорнобривці,
І мальви, що іще не одцвіли…
Йшла мама до Небес,
По золотій драбинці,
На неї чекав добрий Бог,
Без неї спорожніло на землі…
Ольга ЧОРНА.
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Спортивна гордість ТНЕУ

ідразу 20 нагород різного
ґатунку завоювала
збірна України з самбо на
молодіжному чемпіонаті світу, який
з 12-го по 14 жовтня проходив у
Тбілісі. Загалом наші спортсмени
завоювали одну золоту, п'ять срібних
і 14 бронзових медалей.
Ще більше приємно, що володаркою чемпіонського титулу стала студентка ТНЕУ
Алла Бегеба. У фіналі категорії до 48 кілограмів у дівчат вона перемогла Мушарраф
Ібодуллаєву з Киргизстану з перевагою в
один бал - 3:2. А студент університету Михайло Свідрак у категорії до 68 кг
виборов "бронзу", принісши до
скарбнички національної збірної
ще одну медаль.
У місті Загреб (Хорватія) відбулися змагання IAAF World
Challenge, де студентка Тернопільського національного економічного університету Вікторія Ткачук
посіла друге місце. А вже у м. Белек
(Турція) у змаганнях Gloria Cup Вікторія виборола золоту нагороду
в бігу на 400 м. з бар'єрами.
У Чернігові відбувся літній
Чемпіонат України з біатлону, який
став важливим етапом підготовки
збірної України до міжнародних
стартів. На турнірі були представлені майже всі найсильніші
спортсмени та представники молодіжного
складу. Спортсмени-студенти університету

достойно виступили на цих
змаганнях. Так Марія Кручова, Анастасія Меркушина
та Віталій Труш очолювані
ще одним нашим земляком
капітаном чоловічої збірної
Дмитром Підручним у складі команди Тернопільської
області здобули впевнену
перемогу у змішаній естафеті. Крім того, Анастасія Меркушина здобула «бронзу» у
спринтерській гонці.
У Львові розігрувався Кубок України з регбі-7 серед
жінок. У змаганнях взяли
участь команди суперліги – «Білі ангели» м. Одеса,
«Авіатор» м. Київ, «ХТЗ» м. Харків, «Анатра»
м. Одеса та вищої ліги – «Універ-ТНЕУ» м.
Тернопіль, «Левиці» м. Львів, МДУ м. Мукачеве, «Прикарпатські вовчиці» м. ІваноФранківськ, ДЮСШ м. Кременець.
Наша команда потрапила у групу з Чемпіонами України у суперлізі «Білі ангели» з
м. Одеси та ДЮСШ м. Кременець. Першу гру
«Універ-ТНЕУ» програла одеситкам, які складають кістяк національної збірної України.
У другому поєдинку наші дівчата перемогли
кременчанок. За 5-е місце «Універ-ТНЕУ»
боролася з господарками – «Левицями» з м.
Львова. У напруженій боротьбі наші дівчата
поступилися.
За результатами змагань троє студенток
ТНЕУ потрапили до складу молодіжної та національної збірних команд для проходження
навчально-тренувальних зборів.

АРЕНА
У 13 турі Другої ліги у виїзному поєдинку футбольний клуб "Нива" поступився
ужгородському "Минаю" - 3:0. Тернополяни
дозволили ужгородській команді взяти реванш за програш у першому колі, зазнавши
найбільшої поразки у сезоні.

Молода тенісистка Даяна Ястремська
здобула впевнену перемогу над кривдницею Еліни Світоліної китаянкою Ван
Цян. Українка віддала суперниці протягом
гри лише три гейми — 6:2, 6:1. Таким чином
Ястремська здобула перший титул на турнірах серії WTA Internationall.
У жіночому футзалі стартував новий
сезон. Відкрився він матчем за Суперкубок
України між київським ІМСом та харківською
Теслою. Першими рахунок відкрили гості.
Втім далі забивали лише торішні чемпіонки
- 3:1.
Наймолодша чемпіонка світу з дзюдо Дар'я Білодід візьме участь у ще одній
світовій першості цього сезону. Молода
спортсменка поїде на юнацьку першість U-21.
Турнір відбудеться з 17 до 21 жовтня на Багамських островах в місті Нассау. Крім Білодід
за збірну України виступлять Анастасія Антипіна, Дільшот Халматов і Геворг Манукян.
Щодня продовжують поповнювати
українську скарбничку медалей учасники

ІІІ літніх Юнацьких Олімпійських іграх у
Буенос-Айресі. Український гімнаст Назар Чепурний здобув срібло в опорному
стрибку. У фінал наш співвітчизник пробився з останнім, восьмим, результатом. 16-річний черкасець впевнено виконав обидва
свої стрибки і поступився лише американцю
Брендону Бріонесу. Український легкоатлет Олег Дорощук здобув бронзову медаль
у стрибках у висоту. 17-річний легкоатлет
з Кропивницького підкорив планку 2.14 м.
v Черговий чудовий здобуток на рахунку
нашого борця вільного стилю Владислава
Остапенка. У поєдинку за бронзову нагороду
українець впевнено переміг Уссаму Ларібі з
Алжиру.

Збірна України з футболу зіграла у Генуї внічию з Італією у товариському матчі 1:1. Збірна Італії краще виглядала у першому
таймі та неодноразово була близька до успіху.
Кілька разів українців від пропущеного голу
рятував голкіпер Андрій П’ятов. Однак, на
55-й хвилині саме через помилку воротаря
українці пропустили. Федеріко Бернардескі
змістився з правого флангу в центр та пробив у ближній кут, П’ятов парирував м’яч, але
не зміг його зафіксувати та випустив у сітку.
Збірна України швидко відігралася. На 62-й
хвилині, після подачі Євгена Коноплянки з
кутового, Микита Бурда скинув м’яч головою
на Руслана Малиновського, який з розвороту
відправив його у нижній кут.
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Спорт

Як ЧС-2018 довів,
що ФІФА бреше про
«футбол поза політикою»

П

рикриваючись
пустопорожніми
гаслами, ФІФА віддала
чемпіонат світу з футболу
на поталу Володимиру
Путіну, переконаний
оглядач «Експресо» Дмитро
Марценишин.

Масовка для політиків

Чемпіонат світу з футболу у Росії
перетворився на одну величезну піаракцію однієї тоталітарної країни та її
лідера. За її кульмінацією можна було
спостерігати 15 липня у Москві, коли
на стадіоні "Лужники" відбувався фінальний матч між збірними Хорватії
та Франції.
Під час церемонії нагородження
футболісти нагадували масовку, яку
зігнали задля втіхи головних дійових
осіб. Медалі французьким та хорватським футболістам видавав російський президент Володимир Путін,
якому допомагали глава Франції Еммануель Макрон, лідерка Хорватії Колінда Грабар Китарович та очільник
ФІФА Джанні Інфантіно.
Однією лише своєю появою на
п’єдесталі пошани ЧС-2018 вони заперечували улюблений вислів спортивних босів, про "футбол поза політикою". Та це був лише початок. Після
гри Путін разом із високопоставленими гостями з'явився у роздягальні збірної Франції. Зірок світового
футболу вишикували, мов на лінійці
та змусили слухати привітання політиків. А французи потім ще й повилазили на стіл та заспівали на честь
російського президента "Путін, ейей-ей". Кремлівський володар був задоволений. На цьому турнірі йому намагалися догодити усі, у тому числі й
чемпіони світу.

Подвійні стандарти

Дарма, що задля цього було потрібно застосовувати подвійні стандарти. Адже, саме на догоду Путіну
чиновники з ФІФА розпочали травлю
хорватів Домагоя Віди та Огнена Вукоєвича, які після перемоги над збірною Росії у чвертьфіналі наважилися
записати вітальне відео зі словами
"Слава Україні!", адресоване їхнім друзям у Києві.
Український патріотичний вигук
довів до оскаженіння росіян, а пропагандистські ЗМІ розпочали атаку на
екс-динамівців у своїх найгірших традиціях. У ФІФА негайно вирішили постати на захист "ображених" господарів чемпіонату світу та загадали, що
політичні гасла у футболі заборонені.
У Хорватському футбольному союзі зрозуміли, що ФІФА здатна піти у
цій справі далеко та відсторонили Вукоєвича, який входив до тренерського

штабу команди, від чемпіонату світу.
Жертва допомогла - Вукоєвич заплатив штраф, а Віда відбувся офіційним
попередженням, публічними вибаченнями перед росіянами та зміг зіграти у вирішальних матчах.
Політичні мотиви також стали
причиною покарання футболістів
збірної Швейцарії. Багато з них за походженням албанці, для яких матч із
сербами був особливо принциповим.
Джердан Шакірі, Граніт Джака та Штефан Ліхштайнер під час святкування
голу у ворота збірної Сербії символічно зображали руками албанського
орла, за що також були оштрафовані
ФІФА.
Але те, що заборонено одним, дозволено іншим. ФІФА не помітила
російські прапори на трибунах із назвами окупованих українських міст.
Спочатку під час чвертьфіналу між
Англією та Швецією за воротами стадіону у Самарі майорів триколор із написом Керч. А пізніше чиновники закрили очі на прапор із назвою іншого
загарбаного кримського міста - Севастополя, на грі за третє місце між Бельгією та Англією у Санкт-Петербурзі.
Навіть більше - фото із "Севастополем" з'явилося на офіційному акаунті
ФІФА у twitter.

Скинуті легенди

Жодним чином не відреагувала
ФІФА й на присутність у розташуванні збірної Єгипту сторонніх осіб на
чолі із Рамзаном Кадировим. На догоду чеченському ватажку Федерація
футболу Єгипту обрала місцем базування команди Грозний. У підсумку,
лідера єгиптян та одного з найкращих
футболістів світу Мохамеда Салаха
під час турніру використовували, як
хотіли. Кадиров, коли йому заманеться, забирав травмованого футболіста
та віз його на тренування, щоб фотографуватися з ним. А наостанок зробив Салаха почесним громадянином
Чечні.
Якщо Кадиров задовольнився
зіркою, що лише сходить, то Путіна
піарили справжні футбольні легенди.
Джанні Інфантіно привів на прийом
до Кремля таких видатних гравців
минулого, як голландець Марко ван
Бастен, німець Лотар Маттеус, данець
Петер Шмейхель, мексиканець Хорхе
Кампос, уругваєць Дієго Форлан та
хорват Звонімір Бобан.
Багато з них колись грали під номером 10, який традиційно віддають
найсильнішому футболісту команди.
А на зустрічі із легендами Інфантіно
вручив футболку з 10 номером і логотипом ФІФА Володимиру Путіну.
Ніби підкресливши, хто насправді на
цьому чемпіонаті світу був головною
дієвою особою.

Люди

nday.te.ua
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А ми тую червону
калину підіймемо…

На Чортківщині відбувся унікальний фестиваль

Д

ва десятиліття в селі
Шманьківці, що на
Чортківщині, щорічно
відбувається обласний
фестиваль національнопатріотичної пісні «Червона
калина», приурочений Дню
захисника України, святам
Покрови Пресвятої Богородиці,
Українського козацтва та 76-ій
річниці утворення Української
повстанської армії.

Розпочався фестиваль уже традиційно із духовного хоралу біля
пам’ятника винуватця свята – Степана
Чарнецького, який написав стрілецький гімн «Ой у лузі червона калина…».
Священнослужителі разом із місцевою громадою, керівниками району, гостями села вшанували пам’ять
про славетного земляка та дочок і синів України молитвою. Поклали квіти
до підніжжя монументу. Потім із оркестром Чортківського гуманітарно-

педагогічного коледжу усі присутні колоною вирушили на співоче поле.
Концертну програму для присутніх підготували художні колективи
Чортківського вищого професійно
училища, Чортківського гуманітарнопедагогічного коледжу ім. О. Барвінського, працівники районного комунального будинку культури, закладів
культури району, гості свята – митці
Теребовлянського вищого училища
культури.

«У їх мольберти заглядало синє небо…»
У Бережанах незвичайно відзначили День художника

М

алювали на асфальті, раділи
осені, гралися і бешкетували
вихованці Центру дитячої та
мистецької творчості у Бережанах. Вже
традиційно з нагоди Всеукраїнського
дня художника тут організували
мистецьке свято.
«У золоті сонячні дні жовтня на Площі Ринок
діти малювали, витинали, фантазували, змагалися,
співали і танцювали, - ділиться враженнями керівник творчого об’єднання «Пектораль» та фотоху-

«Родзинкою» цьогорічного фестивалю став гурт «Тріода», який розвеселив публіку виконанням власних
пісень.
Якщо ви не побували на обласному
фестивалі у Шманьківцях, можете переглянути дуже багато відео- та фотоматеріалів у Інтернеті, а саме у "Фейсбуці" в групі «Чортків 24/7» та моїй
особистій сторінці.
Максим ОГОРОДНИК.
Фото автора.

Матвій і Софія - найпопулярніші на
Тернопіллі імена. Але є й незвичні:
Рувім, Адам Таха, Нея, Тавіта…

На Тернопільщині в цьому році вже народилося 5746 дітей:
2954 хлопчиків і 2792 дівчаток. Найпопулярнішим чоловічим
іменем було Матвій. Це ім’я батьки дали 238 своїм синочкам. А
переважну більшість дівчаток - аж двісті - назвали Софійкою.
Популярні також чоловічі імена: Максим, Олександр, Артем,
Владислав, Давид, Денис. Серед жіночих - Вероніка, Анастасія, Вікторія, Анна.
За повідомленням Головного управління статистики в області, дітям часто давали імена, пов’язані з датами іменин за християнським календарем: у січні-лютому - Тетяна; у травні - Юрій; у
липні - Павло; у липні-серпні - Ольга та Володимир.
Називали наші краяни своїх дітей і нетрадиційними для українців іменами. Хлопчиків: Дамир, Дамір, Даніель, Демір, Домінік,
Карім, Мартін, Рувім, Симеон. Дівчаток: Данелія, Домініка, Емма,
Естер, Іларія, Мілена, Мія, Ніколь, Суламіта.
А незвичними іменами є: чоловічі - Адам Таха, Амфілохій, Еммануель, Пребі Джесая, Ріад. Жіночі - Айла, Асу, Версавія, Джівана,
Катерина Зейнеп, Кірія, Нея, Тавіта.

Отримати бебі-бокси
зможуть не всі батьки

дожниця Зіна Токарська. - Таку феєрію мистецького свята спостерігали наші бережанці і гості міста
між золотими липами і під золотими куполами
храму. Дорослі згадали дитинство і приєднались
до творчого процесу та веселих імпровізованих
ігор... Звучала музика сонячних арф і в мольберти
заглядало синє мирне небо і голуби... День художника… У Центрі дитячої та мистецької творчості
на вулиці Крутій - їх рівно 300 цікавих мистецьких
днів в році для розвитку уяви, фантазії та всебічного творчого розвитку дітей та юнацтва».
Фото Зіни ТОКАРСЬКОЇ

На отримання так званого
комплекту для новонароджених можуть розраховувати не всі
батьки. Про це повідомила представник Мінсоцполітики Оксана
Сулима.
Вона нагадала, що «пакет малюка» отримує кожна породілля
під час виписки з пологового будинку (в тому числі приватного)
або впродовж місяця після народження дитини. Якщо в лікарні
не буде бебі-боксу, то працівники
соцслужб зобов’язані пізніше привезти його додому.
За словами Сулими, допомога
від Кабміну не передбачена тим
жінкам, які вирішили народжува-

ти вдома. Також бебі-бокс не отримує мама, яка офіційно відмовляється від дитини в пологовому
будинку. Слід нагадати, згідно з
ініціативою Кабміну, з 1 вересня в
українських пологових будинках
батькам новонароджених почали
видавати дитячі набори - бебібокси. У набір входить 25 речей
(підгузки, серветки, пелюшки,
шапочки, повзунки, матрацик,
пледи, косметичні засоби і термометри) загальною вартістю до 5
тисяч гривень.
На сьогодні, за даними Мінсоцполітики, «пакети малюка»
вже отримали понад дев’ять тисяч українських породіль.
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Україна
Депутати хочуть перенести
День Незалежності

У Верховній Раді зареєстрували проект постанови, в якому пропонують перенести дату святкування Дня Незалежності на 22 січня - день проголошення
IV Універсалу УНР. 24 серпня хочуть залишити вихідним днем, перейменувавши на День відновлення Незалежності
України. Автори законопроекту - «свободівці»: Андрій Іллєнко, Михайло Головко,
Олег Осуховський, Олександр Марченко,
Юрій Левченко (всі позафракційні).

Скільки людей готові зі
зброєю захищати Вітчизну?

Соціологічна група «Рейтинг» провела опитування й дізналася, що більше половини українців готові захищати Україну зі зброєю в руках, якщо виникне така потреба. Водночас, їх стало
трохи менше на два відсотки, ніж торік,
- зараз це 52 відсотки. І більшість з них
- це чоловіки та заможні українці. Найбільше таких опитаних на Заході - 63 відсотки, у Центрі та Півдні - половина. На
Сході близько 55 відсотків зазначили, що
не готові захищати Батьківщину зі зброєю у руках, а готові - 35 відсотків.

За партійну агітацію платники
податків заплатять мільярд
гривень

Президентські вибори-2019 будуть
чи не найдорожчими в історії незалежної України. Ймовірно, держава заплатить понад мільярд гривень за політичну
агітацію. Про це в ефірі телепроекту «Перші про головне. Коментарі» заявив аналітик Комітету виборців України Денис Рибачок. Крім того, на виборах буде рекордна
кількість кандидатів. Зараз уже 28 політиків заявили про участь у виборах. Але нема
очевидного лідера, тому кожен намагатиметься вкласти якнайбільше ресурсів, щоб
на кілька відсотків випередити опонента
і перемогти. Цей фактор також відіб’ється
на вартості виборів. За словами аналітика,
зараз партії на 90 відсотків живуть за гроші держбюджету. Якщо цих коштів завтра
не буде, то, офіційно, партії не матимуть
навіть паперу для друку.

Якщо зросте тариф на газ подорожчає опалення
і гаряча вода

Нові тарифи на тепло можуть бути
встановлені через місяць після підвищення Кабміном ціни на газ для населення, повідомила голова Нацкомісії
з регулювання енергетики і компослуг Оксана Кривенко. «Щойно буде нова
ціна газу, ми ініціюємо процедуру перегляду тарифів на тепло і теплопостачання», - сказала вона. Якщо уряд, наприклад,
ухвалить рішення про підвищення ціни
на газ в жовтні, то обговорення питання про зростання тарифів на тепло відбудеться у листопаді, і вони будуть встановлені з 1 грудня. Відповідно, рахунки будуть виставлені у січні 2019 року.

У Раді найбільше заробив
«юний орел»

У вересні нардепи отримали від 25,9
тисяч до 39,8 тисяч гривень зарплати.
Голова фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко отримала 39777 гривень. Голови
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фракцій «Народний фронт» Максим Бурбак,
«Самопомочі» - Олег Березюк і «Блок Петра
Порошенка» - Артур Герасимов - по 37002
гривень. Співголови фракції «Опоблок»
Юрій Бойко та Олександр Вілкул отримали 35240 і 37888 гривень, відповідно. Головний «радикал» Олег Ляшко - 33302 гривні. Співголови групи «Партія «Відродження» Віталій Хомутиннік і Віктор Бондар - по
32949 і 34095 гривень. Голова групи «Воля
народу» Ярослав Москаленко - 25901 гривню. Представнику президента в Раді Ірині Луценко заплатили 36298 гривень. Найбільше мав нардеп Михайло Поплавський
- 46693 гривні. У вересні всім депутатам також нарахували компенсацію за виконання
повноважень по 35240 гривень.

79 відсотків українських
партій не мають
жодного працівника

У 79 відсотків українських партій офіційно не працює жодної людини. Жодного працівника не вказали 216
політпартій. Такі дані, відповідно до звітів партій про майно, доходи, витрати і
зобов’язання фінансового характеру за
другий квартал 2018 року, повідомляє
прес-служба КВУ. Частина відомих партій
вказали кілька працівників. Так, у центральному апараті партії «За життя» Вадима Рабіновича офіційно працює троє
осіб, ВО «Свобода» - п’ятеро. Серед парламентських партій найбільше працівників у «Самопомочі» - 257. У Радикальній партії Олега Ляшка - 136. «Батьківщині» - 78. БПП - 45, «Опоблоці» - 43, «Народному Фронті» - 32. Також 47 відсотків
партій не мають жодної місцевої організації зі статусом юридичної особи.

У нас харчі «з’їдають» половину
сімейного бюджету.
А на Заході?

У вересні більше половини свого
бюджету - 53,4 відсотки, українці витратили на їжу. Такі дані Держстату. У
відомстві також підрахували: за останні чотири роки українці стали менше витрачати на відпочинок і розваги. Мінімум
коштів йде і на медичне обстеження. А в
США на їжу витрачають 14 відсотків бюджету. А ось на оренду житла та іпотеку
йде близько 40 відсотків доходів. Решта на обслуговування авто, освіту та розваги. У Європі на оренду житла і компослуги
йде 25 відсотків доходу. 12 відсотків - на
харчі та громадський транспорт. Власним
авто користуються щодня. 15 відсотків із
бюджету європейці обов’язково відкладають на медичну страховку, подорожі та
відпустку, пише «Сьогодні».

Вибухи в Ічні можуть бути
не останніми:
які регіони під загрозою?

Вибухи в Ічні - четверта велика
катастрофа на складах з боєприпасами за час війни. У 2015 році трагедії у
Балаклії вдалося уникнути, бо пожежу вчасно загасили, але через два роки
захистити арсенал не вдалося. Коштувало це державі $800 мільйонів. Те, що
Ічня у зоні ризику, головний редактор
«Цензор.net» Юрій Бутусов казав ще торік. 600 гектарів неприкритих з повітря
- зручна мішень для ворога. За його словами, у небезпеці також склади у Розсішках на Черкащині, Ушомирі на Житомирщині та Цвітосі на Хмельниччині. У селі Цвітоха люди в постійній тривозі. Військова частина, де розташовані склади, - за кілометр від осель. А менше, ніж за 30 кілометрів, - Хмельницька
АЕС. У 2005 році тут уже лунали вибухи.
А зараз будують нове сховище. Тим часом, лише Балаклія і Калинівка коштували Україні близько двох мільярдів доларів. Збитки в Ічні попередньо - $400
мільйонів. Українці платять за те, що не
захистилися. Торік, коли сталося дві великі аварії, на охорону складів не вистачило 552 мільйони гривень.

nday.te.ua

Світ
Наш ліс незаконно купують
європейські компанії-гіганти

Британська неурядова організація
«Earthsight» оприлюднила дані звіту
про те, що серед європейських імпортерів української деревини із сумнівним походженням є навіть компаніїгіганти з мільярдними прибутками.
Про це розповів «Укрінформу» Сем Лоусон - директор згаданої організації, яка
вивчає проблеми незаконної вирубки лісів у світі. На першому місці серед імпортерів нашої деревини із сумнівним походженням компанія «Egger» - другий у світі за обсягами виробник дерев’яних панелей, та її два конкуренти - «Kronospan» і
«Swiss-Krono», а ще польська целюлозна фабрика, що входить до найбільшої в
світі паперової корпорації «International
Paper». А також дочірня компанія австрійського
лісопильного
гіганта
«Holzindustrie Schweighofer». І чеська корпорація «Mondi», яка виготовляє паперову упаковку, та виробник віскозного волокна компанія «Lenzing», які купують
офіційно заборонений до вивозу за межі
України ліс-кругляк.

Мільйони єгиптян заплатять
штраф за неявку на вибори

Національна виборча комісія Єгипту завершує підготовку списків виборців, які не проголосували на виборах
президента в березні цього року, для
передачі в генпрокуратуру. Це робиться
з метою стягнення штрафу в розмірі 500
єгипетських фунтів ($28) з кожного громадянина, який не з’явився на виборчу
дільницю без поважної причини, пишуть
«Коментарі». На березневі вибори не прийшли 34 мільйони 823 тисячі осіб із майже 60 мільйонів, внесених до списків виборців. Голова виборчої комісії Єгипту
Лашин Ібрагім зазначив, що штрафи стосуються будь-яких виборів у країні.

У яких країнах найкраще жити
й працювати?

Найбільш оплачувані працівники
живуть в Швейцарії, США та Гонконгу, інформує видання «Bloomberg». До
топ-10 рейтингу країн з найвищою зарплатою увійшли: Швейцарія - $202900;
США - $185100; Гонконг - $178700; Китай - $172700; Сінгапур - $162200; ОАЕ
- $155000; Індія - $131800; Індонезія
- $128000; Японія - $127400; Австралія $125800. У щорічному опитуванні «Expat
Explorer», Сінгапур посів перше місце у
рейтингу найкращого місця для життя
та роботи. Швеція - одна з найбільш гендерно рівних країн світу. А Нова Зеландія, Іспанія і Тайвань очолили рейтинг
країн, де найкраще отримати досвід.

Як нині виглядає сталінська
«Дорога смерті»?

Залишки одного з найбільш трагічних проектів ГУЛАГу - Трансполярна магістраль в арктичній російській
пустелі у розрусі. Магістралі, яка мала
з’єднувати міста, розташовані за Полярним колом Чум та Ігарка, розпочали у
1947 році. Ідейником масштабного будівництва був Сталін. Будували залізницю 80 тисяч в’язнів ГУЛАГу, передає
«Радіо Свобода». Залізницю планували
збудувати довжиною 1297 км, витратили на проект 42 мільярди рублів. Дорога була стратегічним об’єктом і мала полегшити експорт нікелю Норильську та
з’єднати морські порти Ігарка і Салехард
з материковою російською залізничною мережею. Ув’язнені будували дорогу у нелюдських умовах: взимку - вкрай
низькі температури, вічна мерзлота й
нестача харчів. Улітку - болота, інфекційні хвороби, комахи. Робочий день тривав понад 15 годин. Там загинули тисячі

Новини

в’язнів. Офіційних даних нема. Завершили роботи у 1953 році, після смерті Сталіна. З’ясувалось, що проект нерентабельний. За шість років вдалось збудувати 698 км залізниці, яка зараз покинута.
У 1960 році у виданні «Известия» проект
уперше назвали «Дорогою смерті».

У Білорусі заборонили гасло
«Хто не скаче, той москаль»

У Білорусі визнали екстремістським гасло «Хто ня скача, той маскаль» («Хто не скаче, той москаль») і
ввели адмінвідповідальність за його
публічне використання. Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням
на заяву центрального райсуду Мінська. Рішення про заборону прийнято
після того, як під час футбольного матчу збірних Білорусі та Сан-Марино у вересні група білоруських фанатів влаштувала перегони під це гасло. За поширення подібних гасел у Білорусі передбачено штраф або адмінарешт.

Що можна купити
за мінімальну зарплату
в Лондоні?

У Лондоні мінімалки достатньо,
щоб оплатити житло, проїзд і харчування. Про це в інтерв’ю gazeta.ua розповів фінансовий консультант Антон Угляр,
який навчається і живе у столиці Англії.
Він родом із Тернопільщини. Допомагає
заробітчанам отримати необхідні документи. «Мінімальна зарплата - 7,8 фунта стерлінгів на годину. Робочий день
- 8 годин. Тиждень - 40. На 300 фунтів у
тиждень можна прожити. Близько 65-70
фунтів треба потратити за місце в кімнаті. На проїзд - 40 фунтів. І ще нехай 70 - на
харчування. Зарплату виплачують щотижня», - каже експерт. За його словами, лондонські ціни на продукти трохи вищі за українські. Але й купівельна
спроможність вища. Буханець хліба коштує 1 фунт. Літр бензину трохи більше.
Продукти дешевші на ринку. Хоча англійські зарплати дозволяють не економити
на харчах. На будівництві підсобником,
без професії, платять близько 70 фунтів у
день. Якщо освоїти професію, можна розраховувати на 120-150 фунтів.

У Китаї «чайові» - хабар

У країнах світу сформувалась абсолютно різна культура подяки за сервіс. Офіціант у США може бігти за вами й
обурюватися, що ви дали йому мало чайових. А в Японії залишену на столі монету поспішать повернути як забуту. У
США жартують: тільки подання податкової декларації бентежить більше, ніж
чайові. Їх заведено давати завжди, але
розмір варіюється залежно від штату,
місця (ресторан, бар, закусочна, таксі,
доставка тощо) і задоволеності сервісом.
У середньому розмір чайових - від 10 до
20 відсотків, повідомляє Бі-Бі-Сі. Як і в
більшості азійських країн, в Китаї культура чайових не прижилася. Чайові були
заборонені й вважалися хабарем. Дотепер дякувати за сервіс там не заведено.
У 1955 році у Франції прийняли закон, за
яким чайові включалися в рахунок, і це перейняли інші країни Європи та решти світу.

Ольга
ЧОРНА.
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Програма ТБ
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Поíåдіëоê
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, 11.50, 14.25, 15.10, 16.40,
19.25, 22.45, 01.10, 02.50,
04.25 Погода.
09.40 Т/с “Елiза”.
11.25, 14.05 Телепродаж.
12.00 Енеїда.
13.10, 14.30 РадiоДень.
13.35 Д/с “Незвичайнi культури”.
15.20 Чудова гра.
15.50 Д/с “Це цiкаво”.
16.20 Лайфхак українською.
16.50 Концертна програма Марiї
Бурмаки “Нове та улюблене”.
18.00, 00.15 Iнформацiйна година.
19.00, 21.50, 03.40 Своя земля.
19.35 Д/с “Життя з левами”.
19.50, 01.25 Т/с “За службовим
обов`язком”.
21.25 Олiмпiйська доба.
22.15 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22.50 Перший на селi.
23.20 Перша шпальта.
23.45, 03.55 #NeoСцена з Олегом
Вергелiсом.
02.25 Складна розмова.
03.20 Тема дня.
04.30 Фольк-music.
05.30 Д/с “Гордiсть свiту”.

Êаíаë “1+1”

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок
з “1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45,
19.30, 00.45, 05.25 “ТСН”.
09.30 “Чотири весiлля”.
11.00, 12.20 “Одруження наослiп”.
12.50, 14.15 “Мiняю жiнку”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами”.
17.10 Т/с “Величне столiття. Нова
Володарка”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.35 “Чистоnews”.
20.45 Х/ф “Двi матерi”.
21.45, 22.40 “#ШоуЮри”.
23.40, 00.50 “Танцi з зiрками”.
02.15 Х/ф “Недотурканi”.

Iíòåр

06.00 М/ф.
06.15, 23.15 “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”.
10.15, 12.25 Х/ф “Сфера”.
13.00 Х/ф “Афера поамериканськи”.
15.45 “Чекай на мене. Україна”.
18.00, 19.00, 04.05 “Стосується
кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Я подарую тобi
свiтанок”.
22.10 Т/с “Однолюби”.
00.10 Т/с “Господиня великого
мiста”.

02.05
02.50
04.50
05.20

“Готуємо разом”.
“Орел i решка. Шопiнг”.
“Top Shop”.
“Подробицi” - “Час”.

ICTV

04.55 Скарб нацiї.
05.00 Еврика!
05.10 Служба розшуку дiтей.
05.15 Т/с “Вiддiл 44”.
06.00, 19.20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
07.00 Факти тижня. 100 хвилин з
О. Соколовою.
08.45 Факти. УтроДень.
09.15 Надзвичайнi новини.
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
10.10 Антизомбi.
11.10, 13.25 Секретний фронт.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.45 Х/ф “Життя”.
15.35, 16.20 Х/ф “Пiслязавтра”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Прорвемось!
21.25 Т/с “Пес 4”.
22.40 Свобода слова.
00.50 Х/ф “Iнтереси держави”.
02.40 Т/с “Прокурори”.
03.25 Т/с “Патруль. Самооборона”.

ÑТБ

05.56 Т/с “Анатомiя Грей”.
06.54, 15.25 Все буде добре!
08.54, 19.00 Т/с “Коли ми вдома”.
09.54 МастерШеф.
13.00 Битва екстрасенсiв.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Один за всiх.
20.00, 23.00 Хата на тата.
22.45 Invictus. Iгри нескорених
2018.

Íоâèé êаíаë

03.00 Зона ночi.
03.50 Абзац.
05.15, 06.45 Kids` Time.
05.20 М/с “Том i Джерi шоу”.
06.50 М/ф “Бiгфут Молодший:
Стань легендою”.
08.30 Х/ф “Пустун”.
10.30 Х/ф “Конвоїри”.
12.30 Х/ф “Залiзна людина 3”.
15.10 Х/ф “На межi майбутнього”.
17.30, 02.05 Таємний агент.
19.00 Ревiзор.
21.20 Пристрастi за ревiзором.
00.10 Пост шоу. Таємний агент.

Êаíаë «Уêра¿íа»

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
23.00, 02.35 Сьогоднi.
09.30, 03.35 Зоряний шлях.
10.30 Свекруха або невiстка.
11.20 Реальна мiстика.
13.20, 15.30, 04.40 Агенти
справедливостi.
16.00 Iсторiя одного злочину 3.
18.00 Т/с “Доктор Ковальчук 2”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Вiддай мою мрiю”,
1 i 2 с.
23.30 Х/ф “Мумiя 2: Повернення”.
01.45 Телемагазин.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.

24 жовтня

Ñåрåда
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, 11.50, 14.25, 16.40, 19.25,
22.45, 01.10, 02.50, 04.25
Погода.
09.40 Т/с “Елiза”.
11.25, 14.05 Телепродаж.
12.00 Д/с “Смаки культур”.
13.10 РадiоДень.
13.35 Д/с “Незвичайнi культури”.
14.30 52 вiкенди.
15.15 Т/с “Галерея Вельвет”.
16.55 Сильна доля.
18.00, 00.15 Iнформацiйна година.
19.00 Плiч-о-плiч.
19.35 Д/с “Життя з левами”.
19.50, 01.25 Т/с “За службовим
обов`язком”.
21.25, 03.20 UA:Спорт.
21.45, 02.25 Складна розмова.
22.15 Д/с “Далекий космос”.
22.50 Схеми. Корупцiя в деталях.
23.20 Нашi грошi.
23.45, 03.55 #KiноWALL з С.
Тримбачем.
03.35 Тема дня.
04.30 Фольк-music.
05.30 Д/с “Гордiсть свiту”.

04.00 Скарб нацiї.
04.10 Еврика!
04.15 Служба розшуку дiтей.
04.20 Студiя Вашингтон.
04.25 Факти.
04.45 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 Я зняв!
12.10, 13.20 Х/ф “Iнтереси держави”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.55, 16.20 Т/с “Пес”.
17.40 Т/с “Марк+Наталка”.
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.20 Секретний фронт.
21.30 Т/с “Пес 4”.
22.45 “На трьох”.
23.50 Х/ф “Патруль часу”.
01.55 Т/с “Прокурори”.
02.40 Т/с “Патруль. Самооборона”.

Êаíаë “1+1”

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок
з “1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45,
19.30, 00.45, 05.25 “ТСН”.
09.30 “Чотири весiлля”.
11.00, 12.20 “Одруження наослiп”.
12.50, 14.15 “Мiняю жiнку”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами”.
17.10 Т/с “Величне столiття. Нова
Володарка”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.35 “Чистоnews”.
20.45 Х/ф “Двi матерi”.
21.45, 23.40, 00.50 “Король
десертiв”.
01.50 Х/ф “Недотурканi”.

Iíòåр

06.00 М/ф.
06.15, 23.15 “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”.
10.20, 12.25 Т/с “Абатство Даунтон”.
12.45, 21.00 Т/с “Я подарую тобi
свiтанок”.
14.00 “Склад злочину”.
14.50, 15.45, 16.45 “Речдок”.
18.00, 19.00, 04.00 “Стосується
кожного”.
20.00 “Подробицi”.
22.10 Т/с “Однолюби”.
00.10 Х/ф “Синi як море очi”.
02.00 “Орел i решка. Перезавантаження”.
02.50 “Орел i решка. Шопiнг”.
04.45 “Top Shop”.
05.15 “Подробицi” - “Час”.

ÑТБ

05.50, 08.50, 19.00 Т/с “Коли ми
вдома”.
06.50, 15.25 Все буде добре!
09.50, 20.00, 23.00 МастерШеф.
12.30 Битва екстрасенсiв.
Апокалiпсис.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Один за всiх.
22.45 Invictus. Iгри нескорених
2018.

Íоâèé êаíаë

03.00 Зона ночi.
04.40 Абзац.
06.10, 07.35 Kids` Time.
06.15 М/с “Том i Джерi шоу”.
07.40, 00.00 Київ вдень i вночi.
08.40 Т/с “Любов напрокат”.
10.40 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”.
16.00, 21.00 Будиночок на щастя.
17.00, 19.00 Любов на виживання.
22.00 Х/ф “Кiкбоксер: Вiдплата”.
01.00 Х/ф “Виходу немає”.

Êаíаë «Уêра¿íа»

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
10.30 Свекруха або невiстка.
11.20, 02.50 Реальна мiстика.
13.20, 15.30, 04.40 Агенти
справедливостi.
16.00 Iсторiя одного злочину 3.
18.00 Т/с “Доктор Ковальчук 2”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Вiддай мою мрiю”,
5 i 6 с.
23.30, 02.00 Т/с “CSI: Маямi”.
01.30 Телемагазин.

Êаíаë «2+2»

06.00 М/ф.
08.00, 08.55, 00.55 Т/с “Пляжний
коп 3”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “ДжеДАI”.

08.00 “Помста природи”.
08.50, 01.10 Т/с “Пляжний коп 3”.
09.30, 18.15 “Спецкор”.
10.10, 18.50 “ДжеДАI”.
10.50 Т/с “Опер за викликом 3”.
14.50 Х/ф “В iм`я Бен-Гура”.
16.25 Х/ф “В`язень”.
19.25, 20.30 Т/с “Ментiвськi вiйни.
Харкiв”.
21.35 Т/с “Касл 8”.
23.15 Х/ф “Хижак”.
02.05 “Облом.UA”.

ÍТÍ

04.50, 04.45 “Top Shop”.
05.50 Х/ф “Ярослав Мудрий”, 1 с.
07.05 Х/ф “Градус чорного
мiсяця”.
08.55, 18.20 “Свiдок. Агенти”.
09.30 Х/ф “Йшов собака по
роялю”.
10.45, 19.30 Т/с “Коломбо”.
12.30, 19.00, 23.15, 02.40 “Свiдок”.
12.50 “Речовий доказ”.
15.55, 16.50, 21.15 “Легенди карного розшуку”.
16.30 Свiдок.
23.45 Т/с “Кримiналiст”.
01.50 “Таємницi кримiнального
свiту”.
03.10 “Випадковий свiдок”.
03.45 “Правда життя. Професiї”.

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса.
07.40, 13.55 Правда життя.
08.45 Невiдомий океан.
09.45, 17.50 Азiя класу люкс.
10.45 Скептик.
11.55, 02.10 Мiсця сили.
12.50, 19.40 Речовий доказ.
14.55, 23.45 Любов, ненависть i
пропаганда.
15.55, 21.45 Рiчковi монстри.
16.45 Погляд зсередини.
18.45, 20.50 Секретнi територiї.
22.45 Скарби зi сховищ.
00.35 Мiстична Україна.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)

06.00 Хаддерсфiлд - Лiверпуль.
Чемпiонат Англiї.
07.45 Журнал Лiги чемпiонiв.
08.15 Александрiя - Карпати.
Чемпiонат України.
10.00 “Великий футбол”.
11.45, 17.00, 19.55, 05.30 Топ-матч.
12.00 Iнтер - Мiлан. Чемпiонат
Iталiї.
13.50 Вест Хем - Тоттенхем.
Чемпiонат Англiї.
15.40, 22.45 Футбол News.
16.05, 02.45 Журнал Лiги Європи.
17.05 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
18.00 Передмова до матчу “Мiлан
- Аякс” (2002/03). Золота
Колекцiя Лiги чемпiонiв з А.
Шевченком.
18.05 Мiлан - Аякс. 1/4 фiналу
(2002/2003). Золота
Колекцiя Лiги чемпiонiв з А.
Шевченком.
20.05 Шахтар - Десна. Чемпiонат
України.
21.55 Live. Арсенал - Лестер.
Чемпiонат Англiї.
00.00 Чемпiонат Англiї. Огляд туру.
00.55 Ювентус - Дженоа. Чемпiонат
Iталiї.
03.40 Львiв - Арсенал-Київ.
Чемпiонат України.
10.55, 17.15 “Загублений свiт”.
12.55 “Помста природи”.
14.00 Х/ф “Гарячi голови”.
15.30 Х/ф “Гарячi голови 2”.
19.25, 20.30 Т/с “Ментiвськi вiйни.
Харкiв”.
21.35, 23.15 Т/с “Касл 8”.
01.50 Х/ф “Погоднi вiйни”.
03.25 “Облом.UA”.

ÍТÍ

05.55, 09.00 Х/ф “Iнспектор Лосєв”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
10.35, 19.30 Т/с “Коломбо”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 03.00
“Свiдок”.
12.50 “Речовий доказ”.
15.55, 16.50, 21.20 “Легенди карного розшуку”.
23.45 Т/с “Кримiналiст”.
02.10 “Таємницi кримiнального
свiту”.
03.30 “Випадковий свiдок”.
03.50 “Правда життя. Професiї”.
04.45 “Top Shop”.

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса.
07.40, 12.50 Правда життя.
08.00 Таємнича Латинська Америка.
09.00, 17.10 Азiя класу люкс.
10.00 Скептик.
11.00 Мiсця сили.
12.00, 19.40 Речовий доказ.
14.25 Любов, ненависть i пропаганда.
14.55, 21.45 Рiчковi монстри.
15.45, 22.45 Погляд зсередини.
18.10, 20.50 Секретнi територiї.
23.45 Бойовi сили.
02.20 Мiстична Україна.
03.30 Лiлiпути.
03.55 Єврорабинi.
04.20 Жертви краси.
05.10 Органи на експорт.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)

06.00, 08.00 Топ-матч.
06.10 Шахтар - Ман Сiтi. Юнацька
Лiга УЄФА.
08.10 МЮ - Ювентус. Лiга чемпiонiв
УЄФА.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.25, 04.05 Янг Бойз - Валенсiя.
Лiга чемпiонiв УЄФА.
12.10 Ворскла - Динамо. Чемпiонат
України.
13.55 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв
УЄФА.
15.10 “Ситкорiзи”.
16.05, 18.50 “Нiч Лiги чемпiонiв”.
17.00 Шахтар - Ман Сiтi. Лiга
чемпiонiв УЄФА.
19.40 Live. Брюгге - Монако. Лiга
чемпiонiв УЄФА.
21.50 Live. ПСЖ - Наполi. Лiга
чемпiонiв УЄФА.
23.55 Барселона - Iнтер. Лiга
чемпiонiв УЄФА.
01.45 Огляд середи. Лiга чемпiонiв
УЄФА.
03.10 Журнал Лiги Європи.
05.55 Програма передач.
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Віâòороê
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, 11.50, 14.25, 19.25, 22.45,
01.10, 02.50, 04.25 Погода.
09.40 Т/с “Елiза”.
11.25, 14.05 Телепродаж.
12.00 Д/с “Смачнi iсторiї”.
13.10, 14.30 РадiоДень.
13.35 Д/с “Незвичайнi культури”.
15.15 Т/с “Галерея Вельвет”.
16.50, 04.30 Фольк-music.
18.00, 00.15 Iнформацiйна година.
19.00 Плiч-о-плiч.
19.35 Д/с “Життя з левами”.
19.50, 01.25 Т/с “За службовим
обов`язком”.
21.25, 03.20 UA:Спорт.
21.45 Нашi грошi.
22.15 Д/с “Далекий космос”.
22.50 Розсекречена iсторiя.
23.45, 03.55 #БiблiоFUN з Р.
Семкiвим.
02.25 Складна розмова.
03.35 Тема дня.
05.30 Д/с “Гордiсть свiту”.

Êаíаë “1+1”

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок
з “1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45,
19.30, 00.45, 05.25 “ТСН”.
09.30 “Чотири весiлля”.
10.50, 12.20 “Одруження наослiп”.
12.50, 14.15 “Мiняю жiнку”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами”.
17.10 Т/с “Величне столiття. Нова
Володарка”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.35 “Чистоnews”.
20.45 Х/ф “Двi матерi”.
21.45, 23.35, 00.50 “Модель XL 2”.
01.30 Х/ф “Недотурканi”.

Iíòåр

06.00 М/ф.
06.15, 23.15 “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”.
10.20, 12.25 Т/с “Абатство Даунтон”.
12.45, 21.00 Т/с “Я подарую тобi
свiтанок”.
14.00 “Склад злочину”.
14.50, 15.45, 16.45 “Речдок”.
18.00, 19.00, 04.00 “Стосується
кожного”.
20.00 “Подробицi”.
22.10 Т/с “Однолюби”.
00.10 Т/с “Господиня великого
мiста”.
02.00 “Орел i решка. Морський
сезон”.

02.50 “Орел i решка. Шопiнг”.
04.45 “Top Shop”.
05.15 “Подробицi” - “Час”.

ICTV

04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.25 Факти.
04.45 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 Я зняв!
12.10, 13.20 Х/ф “День бабака”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.55, 16.20 Т/с “Пес”.
17.40 Т/с “Марк+Наталка”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с “Пес 4”.
22.40 “На трьох”.
23.50 Х/ф “Фунт плотi”.
01.55 Т/с “Прокурори”.
02.40 Т/с “Патруль. Самооборона”.

ÑТБ

05.42, 08.33, 19.00 Т/с “Коли ми
вдома”.
06.39, 15.25 Все буде добре!
10.34, 20.00, 23.00 МастерШеф.
13.00 Битва екстрасенсiв.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Один за всiх.
22.45 Invictus. Iгри нескорених
2018.

Íоâèé êаíаë

03.20 Служба розшуку дiтей.
03.25, 02.55 Зона ночi.
04.40 Абзац.
06.10, 07.35 Kids` Time.
06.15 М/с “Том i Джерi шоу”.
07.40, 00.00 Київ вдень i вночi.
08.45 Т/с “Любов напрокат”.
10.40 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”.
16.00, 21.00 Будиночок на щастя.
17.00, 19.00 Хто проти блондинок?
(12+).
22.00 Х/ф “В пеклi”.
01.00 Х/ф “Чоловiча робота”.

Êаíаë «Уêра¿íа»

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.
10.30 Свекруха або невiстка.
11.20, 03.00 Реальна мiстика.
13.20, 15.30, 04.40 Агенти
справедливостi.
16.00 Iсторiя одного злочину 3.
18.00 Т/с “Доктор Ковальчук 2”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Вiддай мою мрiю”,
3 i 4 с.
23.30 Т/с “CSI: Маямi”.
01.30 Телемагазин.

Êаíаë «2+2»
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Чåòâåр
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, 11.50, 14.25, 16.45, 19.25,
22.45, 01.10, 02.50, 04.25
Погода.
09.40 Т/с “Елiза”.
11.25, 14.05 Телепродаж.
12.00 Д/с “Смаки культур”.
13.10, 14.30 РадiоДень.
13.35 Д/с “Незвичайнi культури”.
15.15 Т/с “Галерея Вельвет”.
17.00 “Малевич. Український квадрат”.
18.00, 00.15 Iнформацiйна година.
19.00 #ВУкраїнi.
19.35 Д/с “Життя з левами”.
19.50, 01.25 Т/с “За службовим
обов`язком”.
21.25, 03.20 UA:Спорт.
21.45 Схеми. Корупцiя в деталях.
22.15 Д/с “Далекий космос”.
22.50 Сильна доля.
23.45, 03.55 #МузLove з Любою
Морозовою.
02.25 Складна розмова.
03.35 Тема дня.
04.30 Фольк-music.
05.30 Д/с “Гордiсть свiту”.

Êаíаë “1+1”

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок
з “1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45,
19.30, 00.45, 05.25 “ТСН”.
09.30 “Чотири весiлля”.
11.00, 12.20 “Одруження наослiп”.
12.50, 14.15 “Мiняю жiнку”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами”.
17.10 Т/с “Величне столiття. Нова
Володарка”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.35 “Чистоnews”.
20.45 Х/ф “Двi матерi”.
21.45 “Грошi”.
22.45 “Право на владу”.
00.50 Х/ф “Недотурканi”.

Iíòåр

06.00 М/ф.
06.15, 23.15 “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”.
10.20, 12.25 Т/с “Абатство Даунтон”.
12.50, 21.00 Т/с “Я подарую тобi
свiтанок”.
14.00 “Склад злочину”.
14.50, 15.45, 16.45 “Речдок”.
18.00, 19.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
22.00 Т/с “Однолюби”.
00.00 Х/ф “Гу-га”.
02.40 “Орел i решка. Шопiнг”.
04.00 “Подробицi” - “Час”.
04.45 “Top Shop”.

ICTV

04.05 Скарб нацiї.

04.15 Еврика!
04.20 Студiя Вашингтон.
04.25 Факти.
04.45 Т/с “Вiддiл 44”.
05.35, 20.15 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
10.10 Секретний фронт.
11.10 Я зняв!
12.10, 13.20 Х/ф “Фунт плотi”.
12.45, 15.45 Факти. День.
15.00, 16.20 Т/с “Пес”.
17.45 Т/с “Марк+Наталка”.
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
21.20 Т/с “Пес 4”.
22.20 Новi лiдери.
00.00 Х/ф “Найманий вбивця”.
01.50 Т/с “Прокурори”.
02.35 Т/с “Патруль. Самооборона”.

ÑТБ

05.50, 08.45, 19.00 Т/с “Коли ми
вдома”.
06.45, 15.25 Все буде добре!
09.45 МастерШеф.
12.25 Битва екстрасенсiв.
Апокалiпсис.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Один за всiх.
20.00, 23.00 Зваженi та щасливi.
22.45 Invictus. Iгри нескорених
2018.

Íоâèé êаíаë

03.00 Служба розшуку дiтей.
03.05 Зона ночi.
04.40 Абзац.
06.15, 07.40 Kids` Time.
06.20 М/с “Том i Джерi шоу”.
07.45, 00.20 Київ вдень i вночi.
08.50 Т/с “Любов напрокат”.
10.40 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”.
16.00, 21.00 Будиночок на щастя.
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
22.00 Х/ф “Кiкбоксер: Реванш”.
01.10 Х/ф “В пеклi”.

Êаíаë «Уêра¿íа»

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
10.30 Свекруха або невiстка.
11.20, 02.15 Реальна мiстика.
13.20, 15.30, 04.40 Агенти
справедливостi.
16.00 Iсторiя одного злочину 3.
18.00 Т/с “Доктор Ковальчук 2”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Вiддай мою мрiю”,
7 i 8 с.
23.20 Контролер.
00.00 Т/с “CSI: Маямi”.
01.45 Телемагазин.

Êаíаë «2+2»

06.00 М/ф.
08.00, 08.55, 00.55 Т/с “Пляжний
коп 3”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “ДжеДАI”.
10.55, 17.15 “Загублений свiт”.

06.00 М/ф.
08.00, 08.55, 00.55 Т/с “Пляжний
коп 3”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “ДжеДАI”.
10.55, 17.15 “Загублений свiт”.
13.05, 01.50 “Облом.UA”.
13.25 Х/ф “Випадковий шпигун”.
15.10 Х/ф “Шанхайський полудень”.
19.25, 20.30 Т/с “Ментiвськi вiйни.
Харкiв”.
21.35, 23.15 Т/с “Касл 8”.

ÍТÍ

05.15 Х/ф “Ярослав Мудрий”, 2 с.
06.35 Х/ф “Таємниця Чингiзхана”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Сашка”.
10.45, 19.30 Т/с “Коломбо”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 03.00
“Свiдок”.
12.50 “Речовий доказ”.
15.55, 16.55, 21.25 “Легенди карного розшуку”.
23.45 Т/с “Кримiналiст”.
02.05 “Таємницi кримiнального
свiту”.
03.30 “Випадковий свiдок”.
03.55 “Правда життя. Професiї”.
04.55 “Top Shop”.

МЕГА

06.00 Бандитський Київ.
07.40, 13.55 Правда життя.
08.40 Таємнича Латинська Америка.
09.45, 17.50 Азiя класу люкс.
10.50 Скептик.
11.50 Мiсця сили.
12.50, 19.40 Речовий доказ.
14.55 Любов, ненависть i пропаганда.
15.55, 21.45 Рiчковi монстри.
16.45 Погляд зсередини.
18.45, 20.50 Секретнi територiї.
22.45 Скарби зi сховищ.
23.45 Бойовi сили.
01.25 Мiстична Україна.
02.55 Україна: забута iсторiя.
05.10 Iсторiя українських земель.
Львiв.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)

06.00, 16.05 “Європейський
weekend”.
06.45, 20.30 Журнал Лiги чемпiонiв.
07.15 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
08.10 Арсенал - Лестер. Чемпiонат
Англiї.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.25 Олiмпiк - Чорноморець.
Чемпiонат України.
12.10 “Великий футбол”.
13.55 Iнтер - Мiлан. Чемпiонат
Iталiї.
16.55 Челсi - МЮ. Чемпiонат Англiї.
18.45 Шахтар - Ман Сiтi. Юнацька
Лiга УЄФА.
21.00, 23.55 “Нiч Лiги чемпiонiв”.
21.55 Live. Шахтар - Ман Сiтi. Лiга
чемпiонiв УЄФА.
00.45 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв
УЄФА.
02.10 АЕК - Баварiя. Лiга чемпiонiв
УЄФА.
04.00 Марiуполь - Зоря. Чемпiонат
України.
05.50 Програма передач.
12.55, 03.40 “Облом.UA”.
15.25 Х/ф “Погоднi вiйни”.
19.25, 20.30 Т/с “Ментiвськi вiйни.
Харкiв”.
21.35 Т/с “Кiстки”.
23.15 Т/с “Касл 8”.
01.50 Х/ф “Хижак”.

ÍТÍ

05.45 Х/ф “Чужi тут не ходять”.
07.15 Х/ф “Весь свiт в очах
твоїх...”
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Висота”.
10.45, 19.30 Т/с “Коломбо”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 03.00
“Свiдок”.
12.50 “Речовий доказ”.
15.55, 16.50, 21.20 “Легенди карного розшуку”.
23.45 Т/с “Кримiналiст”.
02.05 “Таємницi кримiнального
свiту”.
03.30 “Випадковий свiдок”.
03.45 “Правда життя. Професiї”.
04.45 “Top Shop”.

МЕГА

06.00 Бандитський Київ.
07.40, 13.55 Правда життя.
08.45 Таємнича Латинська Америка.
09.45, 17.50 Азiя класу люкс.
10.50 Скептик.
11.40 Мiсця сили.
12.50, 19.40 Речовий доказ.
14.55, 23.45 Бойовi сили.
16.00, 21.45 Рiчковi монстри.
16.50 Скарби зi сховищ.
18.45, 20.50 Секретнi територiї.
22.45 Погляд зсередини.
01.20 Мiстична Україна.
02.45 Таємницi кримiнального
свiту.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)

06.00 Брюгге - Монако. Лiга
чемпiонiв УЄФА.
07.45, 03.35 “Ситкорiзи”.
08.15 ПСВ - Тоттенхем. Лiга
чемпiонiв УЄФА.
10.00, 15.40, 20.40, 22.45 Футбол
News.
10.25, 01.45 ПСЖ - Наполi. Лiга
чемпiонiв УЄФА.
12.15 “Лiга чемпiонiв. Online”.
14.35 Топ-матч.
14.45 Журнал Лiги Європи.
16.05 Барселона - Iнтер. Лiга
чемпiонiв УЄФА.
17.55 Огляд середи. Лiга чемпiонiв
УЄФА.
18.45 “Шлях в Баку”.
19.50 Live. Карабах - Ворскла. Лiга
Європи УЄФА.
21.50 Live. Бешикташ - Генк. Лiга
Європи УЄФА.
23.55 Севiлья - Акхисар. Лiга Європи УЄФА.
04.05 Спортiнг - 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, 11.50, 14.25, 16.40, 19.25,
23.15, 01.10, 02.50, 04.25
Погода.
09.40 Т/с “Елiза”.
11.25, 14.05 Телепродаж.
12.00 Д/с “Смаки культур”.
13.10, 14.30 РадiоДень.
13.35 Д/с “Незвичайнi культури”.
15.15 Т/с “Галерея Вельвет”.
16.55 Енеїда.
18.00, 00.15 Iнформацiйна година.
19.00 Перший на селi.
19.35 Д/с “Життя з левами”.
19.50, 01.25 Т/с “За службовим
обов`язком”.
21.25, 03.20 UA:Спорт.
21.45 III лiтнi Юнацькi Олiмпiйськi
iгри 2018. Яскравi моменти.
22.00 Перша шпальта.
22.30 Букоголiки.
23.00 Лайфхак українською.
23.20, 05.30 Д/с “Гордiсть свiту”.
02.25 Роздягалка.
03.35 Тема дня.
04.00 52 вiкенди.
04.30 Фольк-music.

Êаíаë “1+1”

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок
з “1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45,
19.30 “ТСН”.
09.30 “Чотири весiлля”.
11.00, 12.20 “Одруження наослiп”.
12.50, 14.15 “Мiняю жiнку”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами”.
17.10 Т/с “Величне столiття. Нова
Володарка”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.15 “Лiга смiху”.
22.20 “Iгри приколiв”.
23.20 “Розсмiши комiка”.

Iíòåр

06.00 М/ф.
06.15, 23.10 “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”.
10.20, 12.25 Т/с “Абатство Даунтон”.
13.00 Т/с “Я подарую тобi
свiтанок”.
14.00 “Склад злочину”.
14.50, 15.45, 16.45, 02.00 “Речдок”.
18.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi тижня”.
22.00 Т/с “Однолюби”.
00.00 Х/ф “Нiагара”.
04.15 “Осiннiй марафон Олега
Басилашвiлi”.
04.45 “Тор Shop”.
05.15 “Вдалий проект”.

ICTV

04.00 Скарб нацiї.

04.10 Еврика!
04.15 Служба розшуку дiтей.
04.20 Студiя Вашингтон.
04.25 Факти.
04.45 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 Я зняв!
12.10, 13.20 Х/ф “Патруль часу”.
12.45, 15.45 Факти. День.
15.00, 16.20 Т/с “Пес”.
17.40, 00.20 Т/с “Марк+Наталка”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Антизомбi.
21.30 Дизель-шоу.
03.55 Т/с “Патруль. Самооборона”.

ÑТБ

06.10 Х/ф “Мама мимоволi”.
08.50 Т/с “Швидка допомога”.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Один за всiх.
19.00 Т/с “Коли ми вдома”.
20.00 Цiєї митi рiк потому.
22.45 Invictus. Iгри нескорених
2018.
23.00 Ультиматум.

Íоâèé êаíаë

03.10, 02.50 Служба розшуку дiтей.
03.15, 02.55 Зона ночi.
04.20 Абзац.
06.00, 06.55 Kids` Time.
06.05 М/с “Том i Джерi шоу”.
07.00, 23.40 Київ вдень i вночi.
08.00 Ревiзор.
10.20 Пристрастi за ревiзором.
13.10 Будиночок на щастя.
16.20, 19.00 Топ-модель.
21.40 Любов на виживання.
00.40 Х/ф “Крута Джорджiя”.

Êаíаë «Уêра¿íа»

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
23.00, 03.50 Сьогоднi.
09.30, 04.40 Зоряний шлях.
10.30 Свекруха або невiстка.
11.20 Реальна мiстика.
13.20 Т/с “Мiй кращий ворог”,
1 i 2 с.
15.30 Т/с “Мiй кращий ворог”.
18.00 Т/с “Доктор Ковальчук 2”.
19.50 “Говорить Україна”.
22.00 Т/с “Пробач”, 1 с.
23.20 По слiдах.
00.00 Т/с “Пробач”, 2 i 3 с.
02.00 Телемагазин.
02.30 Т/с “Пробач”.

Êаíаë «2+2»

06.00 М/ф.
08.00, 08.55 Т/с “Пляжний коп 3”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “ДжеДАI”.
10.55, 17.15 “Загублений свiт”.
12.55 Вiдеобiмба.
15.25 Х/ф “Ласкаво просимо у
джунглi”.
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Íåдіëя
УТ-1
06.00 М/с “Ведмедi-сусiди”.
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Доброго ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 01.10,
03.00 Новини.
09.30, 11.20, 13.20, 14.50, 19.50,
05.00 Погода.
09.40 Х/ф “Пророк Моiсей вождь-визволитель”, 2 с.
11.25 Д/с “Свiт дикої природи”.
12.00 Енеїда.
13.00 Лайфхак українською.
13.25, 16.35 Телепродаж.
13.50 #ВУкраїнi.
14.20 Перший на селi.
15.00 Фольк-music.
16.10 Своя земля.
17.00 Т/с “Галерея Вельвет”.
20.00 Д/с “Iгри iмператорiв”.
21.25 #@)?$0 з Майклом Щуром.
21.55 Промiнь живий.
23.00 Д/с “Iмперiя”.
00.05 Д/с “Незвичайнi культури”.
01.35 Ювiлейний концерт гурту
“Пiккардiйська терцiя”.
02.10 Д/с “Смачнi iсторiї”.
03.20 Вiйна i мир.
04.00 Свiтло.
05.05 Розсекречена iсторiя.

Êаíаë “1+1”

06.00 “ТСН”.
07.00, 01.50 “Українськi
сенсацiї”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
09.00 “Лото-Забава”.
09.45 М/ф “Маша i ведмiдь”.
09.55, 11.00, 12.20, 13.45 “Свiт
навиворiт 3: Танзанiя,
Ефiопiя”.
14.50 Х/ф “Наречена-втiкачка”.
17.05 Х/ф “Диявол носить
Прада”.
19.30, 04.50 “ТСН-Тиждень”.
21.00 “Танцi з зiрками”.
23.30 “Лiга смiху”.

Iíòåр

06.00 М/ф.
06.25 “Великий бокс. Сергiй
Деревянченко - Данiель
Джейкобс”.
08.00 “Вдалий проект”.
09.00 “Готуємо разом”.
10.00 “Орел i решка. Морський
сезон 2”.
11.00 “Орел i решка. Перезавантаження 3”.
12.10 Х/ф “Вулкан пристрастей”.
14.00 Т/с “Абатство Даунтон”.
18.00 “Крутiше за всiх”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Х/ф “Я, Тоня”.
23.00 Х/ф “Убити Гiнця”.
01.10 “Речдок”.

ICTV
05.25
05.30
05.40
06.05
08.00

Скарб нацiї.
Еврика!
Факти.
Iнсайдер.
Т/с “Вiддiл 44”.

11.55, 13.00 Х/ф “Скарб Амазонки”.
12.45 Факти. День.
14.15 Х/ф “Викрадена 3”.
16.35 Х/ф “Три iкси:
Реактивiзацiя”.
18.45 Факти тижня. 100 хвилин
з О. Соколовою.
20.35 Х/ф “Хiтмен: Агент 47”.
22.30 Х/ф “Хiтмен”.
00.25 Х/ф “Кримiнальний талант”.
03.25 Т/с “Прокурори”.

ÑТБ

05.25 Х/ф “Мама мимоволi”.
07.55 Т/с “Коли ми вдома”.
09.00 Все буде смачно!
10.45 Караоке на Майданi.
14.25 МастерШеф.
17.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
19.00 Битва екстрасенсiв.
21.00 Один за всiх.
22.15 Х-Фактор.

Íоâèé êаíаë

03.30, 02.00 Зона ночi.
06.00 Стендап-шоу.
06.55, 09.40 Kids` Time.
07.00 М/с “Том i Джерi шоу”.
09.45 М/ф “Том i Джерi:
Гiгантська пригода”.
10.50 М/ф “Панда кунг-фу”.
12.45 М/ф “Альоша Попович i
Тугарин Змiй”.
14.15 М/ф “Добриня Микитович
i Змiй Горинич”.
15.50 Х/ф “Перший месник”.
18.10 Х/ф “Перший месник:
Iнша вiйна”.
21.00 Х/ф “Перший месник:
Протистояння”.
00.00 Х/ф “Чоловiча робота”.

Êаíаë «Уêра¿íа»

06.30 Сьогоднi.
07.30 Зоряний шлях.
09.00 Т/с “Аметистова сережка”.
12.35 Т/с “Пробач”.
17.00 Т/с “Краще за всiх”,
1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з
Олегом Панютою.
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с “Краще за всiх”.
23.10 Х/ф “Дружина Штiрлiца”.
01.00, 02.30 Iсторiя одного
злочину 3.
02.00 Телемагазин.

Êаíаë «2+2»

06.00, 00.00 “Змiшанi єдиноборства. UFC “Fight Night.
Повернення лiдера: Волкан Оздемiр проти Ентонi
Смiта”.
08.00 М/ф.
09.50 “Помста природи”.
11.10 “Загублений свiт”.
12.10 “Шаленi перегони”.
13.10 Х/ф “Ямакасi”.
15.00 Х/ф “Ласкаво просимо у

Наш ДЕНЬ

19.25 Х/ф “Ямакасi”.
21.15 Х/ф “Лiга видатних
джентльменiв”.
23.20 “Змiшанi єдиноборства.
UFC 214. Вечiр скандальних
нокаутiв”.
01.40 Т/с “Опер за викликом 3”.
03.30 “Облом.UA”.
04.20 “Цiлком таємно”.

ÍТÍ

05.15 Х/ф “Iнспектор карного
розшуку”.
06.50 Х/ф “Буднi карного розшуку”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Страх висоти”.
10.40, 19.30 Т/с “Коломбо”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.55
“Свiдок”.
12.50 “Речовий доказ”.
15.55, 16.55, 21.20 “Легенди карного розшуку”.
23.45 Т/с “Кримiналiст”.
02.05 “Таємницi кримiнального
свiту”.
03.25 “Випадковий свiдок”.
03.45 “Правда життя. Професiї”.
05.10 “Top Shop”.

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса.
07.40, 13.55 Правда життя.
08.45 Таємнича Латинська Америка.
09.45, 17.50 Азiя класу люкс.
10.50 Скептик.
11.40 Мiсця сили.
12.50, 19.40 Речовий доказ.
14.55, 23.45 Бойовi сили.
16.00, 21.45 Рiчковi монстри.
16.50 Скарби зi сховищ.
18.45, 20.50 Секретнi територiї.
22.45 Погляд зсередини.
01.20 Мiстична Україна.
02.45 Там, де нас нема.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)

06.00 Барселона - Iнтер. Лiга
чемпiонiв УЄФА.
07.45 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв
УЄФА.
08.15, 04.05 Севiлья - Акхисар. Лiга
Європи УЄФА.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.25 Бешикташ - Генк. Лiга Європи
УЄФА.
12.10, 03.00 Огляд середи. Лiга
чемпiонiв УЄФА.
13.00 Шахтар - Ман Сiтi. Лiга
чемпiонiв УЄФА.
14.45 Огляд матчiв. Лiга Європи
УЄФА.
16.05, 20.50 “Шлях в Баку”.
17.10 Карабах - Ворскла. Лiга
Європи УЄФА.
19.00 Ренн - Динамо (К). Лiга Європи УЄФА.
21.40 Топ-матч.
22.00 Чемпiонат Iталiї. Передмова
до туру.
22.50 Спортiнг - Арсенал. Лiга
Європи УЄФА.
00.40 Свiт Прем`єр-лiги.
01.10 МЮ - Ювентус. Лiга чемпiонiв
УЄФА.

джунглi”.
16.50 13 тур ЧУ з футболу.
“Динамо” - “Львiв”.
19.00 Х/ф “Гонитва”.
20.30 Х/ф “Втеча”.
23.00 “ПроФутбол”.
02.30 “Облом.UA”.

ÍТÍ
05.45 Х/ф “Мiльйони Ферфакса”.
07.25 Т/с “Я - охоронець”.
10.50 Х/ф “Проект “Альфа”.
12.30 Х/ф “Самотня жiнка
бажає познайомитись”.
14.10 Х/ф “Улюблений зять”.
17.00 Х/ф “Гра в чотири руки”.
19.00 Х/ф “Iнтердiвчинка”.
22.00 Х/ф “Драйв”.
00.00 “Чемпiонат України з
шосейно-кiльцевих
перегонiв. Фiнал”.
01.10 Х/ф “Шах i мат”.

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса.
07.15 Брама часу.
08.50, 18.25 У пошуках iстини.
10.40 Бойовi сили.
12.40 Таємницi квантової
фiзики.
14.30 Таємнича Латинська Америка.
15.30 Природа сьогодення.
16.30 Рiчковi монстри.
21.00 Титанiк: народження
легенди.
22.00 Прокляття двiйникiв
Титанiка.
22.50 Секретнi територiї.
23.40 Теорiя Змови.
05.05 Бандитський Київ.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)

06.00 Ренн - Динамо (К). Лiга
Європи УЄФА.
07.45, 18.25 Свiт Прем`єр-лiги.
08.15 Лестер - Вест Хем.
Чемпiонат Англiї.
10.00, 14.45, 20.15 Футбол
News.
10.25, 18.55 “Моя гра”. Р. Малиновський.
10.55 Емполi - Ювентус.
Чемпiонат Iталiї.
12.40, 03.10 Огляд матчiв. Лiга
Європи УЄФА.
13.30, 15.55 “Тур Online”.
13.55 Live. Чорноморець - Карпати. Чемпiонат України.
16.15 Live. Кальярi - К`єво.
Чемпiонат Iталiї.
16.45 Футбол Tables.
17.55, 00.50 Журнал Лiги
чемпiонiв.
19.25 Live. Ворскла - Олiмпiк.
Чемпiонат України.
21.20 “Великий футбол”.
23.00 Крiстал Пелас - Арсенал.
Чемпiонат Англiї.
01.20 Мiлан - Сампдорiя.
Чемпiонат Iталiї.
04.05 МЮ - Евертон. Чемпiонат
Англiї.
05.55 Програма передач.

Програма ТБ
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Ñóáоòа
УТ-1
06.00, 09.35 М/с “Ведмедi-сусiди”.
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Доброго
ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 01.10,
03.00 Новини.
09.30, 13.00, 14.55, 16.30, 19.55,
22.30, 01.35, 03.40, 05.00
Погода.
10.00 Лайфхак українською.
10.15 Д/с “Це цiкаво”.
10.40 Чудова гра.
11.10, 16.35 Телепродаж.
11.30 Хто в домi хазяїн?
12.00 Сильна доля.
13.05 Х/ф “Пророк Моiсей вождь-визволитель”, 2 с.
15.00 Казки, перевiренi часом. “Як
вийти замiж за короля”.
17.00 Т/с “Галерея Вельвет”.
20.00, 05.05 Розсекречена iсторiя.
21.25 Промiнь живий.
22.35 Д/с “Неповторна природа”.
23.05, 04.00 Свiтло.
00.05 Д/с “Незвичайнi культури”.
01.40 Ювiлейний концерт гурту
“Пiккардiйська терцiя”.
02.10 Д/с “Смачнi iсторiї”.
03.20 Вiйна i мир.
03.50 “Герої України Крути. Перша
Незалежнiсть”.

Êаíаë “1+1”

06.00, 19.30 “ТСН”.
07.00 “Грошi”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
10.00, 10.35 “Їмо за 100”.
11.20, 23.15 “Свiтське життя”.
12.25 “Модель XL 2”.
14.15, 21.15 “Вечiрнiй квартал”.
16.20 “Жiночий квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка”.
20.15 “Українськi сенсацiї”.
00.15 “Iгри приколiв”.
01.15 “Вечiрнiй Київ”.

Iíòåр

06.00 М/ф.
06.40 “Чекай на мене. Україна”.
08.40 Х/ф “Йшов четвертий рiк
вiйни”.
10.30 Х/ф “Дороги назад немає”.
14.30 Т/с “Абатство Даунтон”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Крутiше за всiх”.
22.20 Х/ф “Я тебе нiколи не забуду”.
00.20 Х/ф “Дике кохання”.
02.45 Х/ф “Така пiзня, така тепла
осiнь...”
03.05 “Борислав Брондуков. Комiк
з сумними очима”.
03.45 “Стосується кожного”.
05.15 “Top Shop”.

ICTV
05.00
05.10
05.15
05.35

Скарб нацiї.
Еврика!
Факти.
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”.
14.55 Т/с “Пес”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф “Три iкси: Реактивiзацiя”.
21.20 Х/ф “Викрадена 3”.
23.45 Х/ф “Найманий убивця”.
02.45 Т/с “Прокурори”.
03.45 Х/ф “Екiпаж машини бойової”.
04.35 Т/с “Патруль. Самооборона”.

ÑТБ

06.05, 07.00 Т/с “Коли ми вдома”.
08.00 Караоке на Майданi.
09.00 Все буде смачно!
10.55 Битва екстрасенсiв.
13.00 Зваженi та щасливi.
16.00 Хата на тата.
19.00 Х-Фактор.
21.55 Invictus. Iгри нескорених
2018.
23.00 Цiєї митi рiк потому.

Íоâèé êаíаë

03.00 Зона ночi.
05.55, 07.55 Kids` Time.
06.00 М/с “Лунтiк i його друзi”.
08.00 Гастарбайтери.
14.00 Хто проти блондинок? (12+).
16.00 Хто зверху? (12+).
18.00 М/ф “Альоша Попович i
Тугарин Змiй”.
19.30 М/ф “Добриня Микитович i
Змiй Горинич”.
21.00 Х/ф “Перший месник”.
23.20 Х/ф “13-й район. Ультиматум”.
01.20 Х/ф “Крута Джорджiя”.

Êаíаë «Уêра¿íа»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
08.00 Т/с “Вiддай мою мрiю”,
1-7 с.
15.20 Т/с “Вiддай мою мрiю”, 8 с.
16.15 Т/с “Аметистова сережка”,
1-3 с.
20.00 Т/с “Аметистова сережка”.
21.00 Шоу Братiв Шумахерiв.
23.00 Т/с “Люба. Любов”, 1-3 с.
01.40 Телемагазин.
02.10 Т/с “Люба. Любов”.
02.50 Реальна мiстика.
05.10 Зоряний шлях.

Êаíаë «2+2»
06.00
08.00
08.55
14.55
16.25
18.10
20.00
22.00
00.05
01.55
02.55

М/ф.
“102. Полiцiя”.
“Загублений свiт”.
Х/ф “Гарячi голови”.
Х/ф “Гарячi голови 2”.
Х/ф “Прямий контакт”.
Х/ф “Хижаки”.
Х/ф “Хижак 2”.
Х/ф “Мега пiранья”.
Т/с “Опер за викликом 3”.
“Облом.UA”.

Програма місцåâèх òåëåêаíаëіâ
TV-4
Поíåдіëоê, 22 жоâòíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Серцю не накажеш» +16
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
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 Межа правди
13.10, 02.30 Хіт-парад
14.00, 01.00 Х.ф. «Золотошукачі»
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 Сільський календар
22.40, 04.00 Х.ф. «Головоломка» +16

Віâòороê, 23 жоâòíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Серцю не накажеш» +16
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 03.30
Провінційні вісті
07.35 Сільський календар
08.05 Українські традиції
08.20 ТНЕУ - калейдоскоп подій
08.30 Єдина країна
09.00, 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 Виклик долі
12.20 Про кіно
12.30, 20.30 Євромакс
13.00, 02.30 Хіт-парад
14.00, 01.00 Х.ф. «Амазонки»
17.30 Смачна мандрівка
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 У фокусі Європа
21.30 Музична програма «Гал-кліп»
22.35, 04.00 Х.ф. «Остання мішень»
+16

Ñåрåда, 24 жоâòíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Серцю не накажеш» +16
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 03.30
Провінційні вісті
07.35 У фокусі Європа
08.00 Євромакс
08.30 Калейдоскоп
08.55, 17.55 Добрі традиції
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 17.00 Відкрита зона
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 Музична програма «Гал-кліп»
12.40, 02.30 Queen, концерт в Ріо
14.00, 1.00 Х.ф.«Перепустка» , 1с.
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 Формула здоров’я
21.30 Смачна мандрівка
22.40, 04.00 Х.ф.«Після дощу» +16

Чåòâåр, 25 жоâòíя

06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Серцю не
накажеш» +16
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий
фітнес
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 03.30
Провінційні вісті
07.35 Формула здоров’я
08.30 Смачна мандрівка
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 17.00 Відкрита зона
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10, 21.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
12.30 Калейдоскоп
13.10, 02.30 Хіт-парад
14.00, 01.00 Х.ф.«Перепустка»
, 2с.
15.45, 20.25 Добрі традиції
17.30 Музична програма «Галкліп»
18.45 Виклик долі
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 У фокусі Європа
20.30 Євромакс
22.35, 04.00 Х.ф. «Святий Марадона» +16

П’яòíèця, 26 жоâòíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Серцю не
накажеш» +16
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30,
03.30 Провінційні вісті
07.35 У фокусі Європа
08.00 Євромакс
08.30 Калейдоскоп
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 17.00 Відкрита зона
11.00, 16.10 Дитяча година
11.50 Дитяча програма «Чарівний
ключик»
12.10 Музична програма «Гал-кліп»
12.40 Українські традиції
13.00, 02.30 Хіт-парад
14.00, 01.00 Х.ф.«Мій тато, моя
мама, мої брати і сестри»
17.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 ТНЕУ - калейдоскоп подій
20.10 Сільський календар
20.40 Про кіно
21.30 Єдина країна
21.50 Добрі традиції
22.35, 04.00 Х.ф. «Дорога» +16

Ñóáоòа, 27 жоâòíя
06.00 Про кіно
06.15, 11.00 Про нас
06.45, 09.15 Ранковий фітнес
07.00 Провінційні вісті
07.35 Х.ф. «Радіо Вест» +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, 00.05
Тернопільська погода
12.00, 23.30 Євромакс
12.30,00.30 Х.ф.«Бруно»
14.30 Мультфільми
15.00 Дитяче кіно.М.ф.«Непереможна
команда»
16.30 Дім книги
17.00 Хіт-парад
17.50 ТНЕУ - калейдоскоп подій
18.00 Наші вітання
19.30 Виклик долі
19.35 У фокусі Європа
20.10, 02.30 Академічний оркестр
Тернопільської філармонії.
Концерт до Дня Музики

03.20 “Цiлком таємно”.
05.00 “Змiшанi єдиноборства. UFC
“Fight Night. Повернення
лiдера: Волкан Оздемiр проти Ентонi Смiта”.

ÍТÍ

06.15 Х/ф “Вiчний поклик”.
12.00 “Україна вражає”.
12.55 “Речовий доказ”.
16.05 “Легенди карного розшуку”.
19.00, 02.10 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Суєта суєт”.
21.15 Х/ф “Гра в чотири руки”.
23.20 Х/ф “Шах i мат”.
01.10 “Таємницi кримiнального
свiту”.
02.40 “Випадковий свiдок”.
03.00 “Правда життя. Професiї”.
04.00 “Легенди бандитської Одеси”.
04.45 “Top Shop”.

МЕГА

06.00 Бандитський Київ.
07.00 Брама часу.
07.45, 18.25 У пошуках iстини.
09.40 Бойовi сили.
11.45 Титанiк: народження легенди.
13.25 Прокляття двiйникiв Титанiка.
14.25 Таємнича Латинська Америка.
16.25 Рiчковi монстри.
21.00 Таємницi квантової фiзики.
23.40 Мiстична Україна.
01.00 Бандитська Одеса.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
06.00 Спортiнг - Арсенал. Лiга
Європи УЄФА.
07.45, 15.10 Чемпiонат Iталiї. Передмова до туру.
08.15 ПСЖ - Наполi. Лiга чемпiонiв
УЄФА.
10.00, 15.40, 22.15 Футбол News.
10.25 Шахтар - Ман Сiтi. Лiга
чемпiонiв УЄФА.
12.10 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв
УЄФА.
13.25 Ренн - Динамо (К). Лiга Європи УЄФА.
15.55 Live. Аталанта - Парма.
Чемпiонат Iталiї.
16.45, 19.45 Футбол Tables.
17.55 Огляд матчiв. Лiга Європи
УЄФА.
18.50 Топ-матч.
18.55 Live. Емполi - Ювентус.
Чемпiонат Iталiї.
20.55 Свiт Прем`єр-лiги.
21.25 Live. Торiно - Фiорентiна.
Чемпiонат Iталiї.
23.25 Бешикташ - Генк. Лiга Європи
УЄФА.
01.15 Десна - Марiуполь. Чемпiонат
України.
03.05 ПСВ - Тоттенхем. Лiга
чемпiонiв УЄФА.
03.55 Арсенал-Київ - Шахтар.
Чемпiонат України.
05.45 Програма передач.

21.30, 04.00 Х.ф.«Серця
чоловіків»
+16

Íåдіëя, 28 жоâòíя
06.00 Х.ф. «Радіо Вест» +16
07.30, 16.30 Українські традиції
07.45, 09.50 Ранковий фітнес
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
1 2 . 0 5
Д и т я ч е
кіно.М.ф.«Непереможна команда»
13.30 Дитяча програма «Чарівний
ключик»
14.00 Погляд зблизька
14.30 Формула здоров’я
15.30 Виклик долі
15.35 Про кіно
16.00 ПроОбраз із Наталкою
Фіцич
16.25, 22.10 Добрі традиції
17.00 Вікно в Америку
17.30, 20.30 Про нас
18.00 Наші вітання
19.00, 00.00, 03.30 Провінційні
вісті. Тиждень
19.45, 00.45 Міська рада інформує
20.00 Огляд світових подій
21.00, 03.00 Музична програма
«Гал-кліп»
22.15, 04.15 Х.ф. «Розкішне життя» +16
00.00, 03.30 Провінційні вісті.
Тиждень
01.00 Академічний оркестр Тернопільської філармонії.
Концерт до Дня Музики

ТТБ

вини”
13.40 “Тема дня”
14.09 “Українська читанка”
14.17 РадіоДень “Модуль знань”
15.00 Д/с “Неповторна природа”
15.26 Д/с “Таємниці підводного
світу”
15.55 Анонси
16.00 “Орегонський путівник”
17.10 “Наші гроші”
17.36 “100 років мистецтва”
18.00 Т/с “Роксолана”
19.20 “Тема дня”
19.45 Д/с “Океан Вет”

Чåòâåр, 25 жоâòíя

7.00 “Файний ранок”
9.00 “Дешевий відпочинок”
9.33 Д/с “Смаки культур”
13.40 “Тема дня”
14.09 “Українська читанка”
14.17 РадіоДень “Модуль знань”
15.00 Д/с “Неповторна природа”
15.26 Д/с “Таємниці підводного
світу”
16.00 “Орегонський путівник”
17.10 “Складна розмова”
17.36 “100 років кіно”
18.00 Т/с “Роксолана”
19.00 “13.30, 17.00, 19.00, 20.40
“Новини”
19.20 “Тема дня”
19.45 Д/с “Сироти дикої природи”

П’яòíèця, 26 жоâòíя
7.00 “Файний ранок”
9.00 “Дешевий відпочинок”
9.33 Д/с “Смаки культур”
13.30, 17.00, 19.00, 20.40 “Новини”
13.40 “Тема дня”
14.09 “Українська читанка”
14.17 РадіоДень “Модуль знань”
15.00 Д/с “Неповторна природа”
15.26 Д/с “Таємниці підводного
світу”
16.00 “Орегонський путівник”
17.10 “Схеми. Корупція в деталях”
17.36 “100 років літератури”
18.00 Т/с “Роксолана”
19.20 “Тема дня”
19.45 Д/с “Акулячий маг”

Поíåдіëоê, 22 жоâòíя

Ñóáоòа, 27 жоâòíя

7.00 “Файний ранок”
9.00 “Енеїда”
13.30, 17.00, 19.00, 20.40 “Новини”
13.40 “Поза рамками”
14.09 “Українська читанка”
14.17 РадіоДень “Модуль знань”
15.00 Док.фільм
16.00 “Орегонський путівник”
17.10 “Пліч-о-пліч”
17.36 Д/с”Незвичайні культури”
18.05 “Розсекречена історія”
19.20 “Тема дня”
19.45 #КіноWALL з Сергієм
Тримбачем
20.11 #NeoСцена з Олегом
Вергелісом

7.00 М/с“Принцеса Сіссі”
8.00 “Файний ранок”
9.34 “Енеїда”
13.30 “Українська читанка”
13.40 “Тема дня”
14.09 “Світ навколо”
14.10 “Розсекречена історія”
15.10 РадіоДень “Книжкова лавка. ТОП 7”
16.04 #NeoСцена з Олегом
Вергелісом
16.35 Вистава
18.05 Д/ф “Сильна доля”
19.00 “Новини”
19.13 “Поза рамками”
19.44 “Двоколісні хроніки”
19.59 “Фольк music”

Віâòороê, 23 жоâòíя

7.00 “Файний ранок”
9.00 “Дешевий відпочинок”
9.33 Д/с “Смаки культур”
13.30, 17.00, 19.00, 20.40 “Новини”
13.40 “Тема дня”
14.09 “Українська читанка”
14.17 РадіоДень “Модуль знань”
15.00 Д/с “Незвідані шляхи”
16.00 “Орегонський путівник”
17.10 “Своя земля”
18.00 Т/с “Роксолана”
19.20 “Тема дня”
19.45 #БібліоFUN з Ростиславом
Семківим
20.11 #МузLove з Любою Морозовою

Ñåрåда, 24 жоâòíя
7.00 “Файний ранок”
9.00 “Дешевий відпочинок”
9.33 Д/с “Смаки культур”
13.30, 17.00, 19.00, 20.40 “Но-

Íåдіëя, 28 жоâòíя
7.00 М/с“Принцеса Сіссі”
8.00 “Додолики”
8.30 “Файний ранок”
9.34 “Енеїда”
13.30 “Українська читанка”
13.40 “Тема дня”
14.09 “Світ навколо”
14.10 “Розсекречена історія”
15.10 “Букоголіки”
15.36 “Відкривай Україну”
16.02 Д/ф “Чудова гра”
16.31 “Хто в домі хазяїн?”
17.02 “Фольк music”
18.02 “Двоколісні хроніки”
18.32 “Своя земля”
19.00 “Розсекречена історія”
19.52 “Візитівки Карпат”
20.00 Д/с “Земні катаклізми”

Цілющі краплини
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Пити чи
не пити?

народної медицини
Ходить гарбуз по городу:
ЇЖТЕ І БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!
Досі вчені так і не вирішили, що таке гарбуз, овоч чи ягода.
Ми з дитинства звикли її називати овочем, тож залишимо
суперечку вченим, а самі дізнаємось про незаперечні корисні
властивості гарбуза.
Корисні в гарбузі й насіння, і м’якоть. Його тушкують, запікають, готують кашу. Він підходить для дієтичного та дитячого харчування. Гарбуз довго зберігається, тому ним можна
запасатися на зиму.
Вирощувати гарбузи почали в Північній Америці ще близько
4-5 тисяч років тому. Їх смажили на багатті, варили, видаляли насіння і наповнювали серединку молоком.
Калорійність гарбуза на 100 грамів всього 22 ккал. Тому він
просто незамінний продукт для охочих схуднути.

Яка користь?

• Гарбуз містить величезну кількість вітаміну А (каротину). І
за кількістю каротину прирівнюється до моркви.
• Має проносний ефект.
• Виводить з організму шлаки і токсини.
• Покращує обмінні процеси, що відбуваються в організмі.
• Особливо цінний гарбуз тим, що в ньому міститься вітамін К,
який сприяє згортанню крові, цей вітамін практично відсутній в
інших овочах.
• Гарбуз - чемпіон серед овочів за вмістом заліза.
• Оскільки в гарбузі міститься багато калію, його корисно включати в раціон людям з серцево-судинними захворюваннями, бо
калій позбавляє від набряків, сприяє зміцненню судин, покращує
роботу серця.
• Також багатий гарбуз на вітаміни С, Е, РР, В1, В2.
• У гарбузі містяться: залізо, магній, калій, кобальт, фтор, кремній, цинк, мідь.
• Завдяки вмісту в гарбузі клітковини і органічних кислот його
можна вживати при захворюваннях шлунково-кишкового тракту.
• Дуже корисний гарбуз при анемії (зниженому гемоглобіні в
крові) та при захворюваннях печінки.
• Вживання гарбуза сприяє поліпшенню потенції, бо в його
складі є цинк.
• Чудово зміцнює наш імунітет, а також є джерелом вітамінів і
мікроелементів.
• Сік гарбуза - хороший засіб від закрепів.
• Сира м'якоть гарбуза покращує роботу жовчного міхура.
• А гарбузове насіння застосовують для лікування глистів у дітей.
• Гарбуз корисний при гіпертонії, а свіжий гарбузовий сік ще й
нервову систему заспокоює.
• При екземі, опіках та інших захворюваннях шкіри застосовують компреси з тертого гарбуза.

Кому не можна?

• З обережністю до гарбуза потрібно ставитися при цукровому
діабеті.
• При діареї, розладах кишечника гарбуз протипоказаний.
• При індивідуальній непереносимості або алергії.
Їжте гарбуз на здоров'я. Готуйте з нього смачні страви. Щоб не
втратити всі корисні властивості, його потрібно зберігати в погребі. Якщо немає таких умов, то цілком підійде прохолодна комора
або засклена лоджія.

А

чи є шкода у кефіру? Або «непитущі»
просто не розуміють свого щастя? А,
може, щастя не в кефірі?

Отже, що таке кефір?

Кефір ми отримуємо, коли скисає молоко. Скисання молока відбувається під впливом кефірних
грибків - різних мікроорганізмів, біфідобактерій,
молочнокислих стрептококів, оцтовокислих бактерій, паличок, дріжджів. У перший день, коли молоко
скисло, ми будемо мати один вид кефіру з певними
властивостями, на інший день - вже другий і на третій день - зовсім інший кефір з новими властивостями. У ньому будуть змінюватися кислотність, кількість вуглекислоти, спирту та інші показники.
Молочний білок з допомогою мікроорганізмів
здобуває нові властивості. Які ж? За що кефір був
так високо оцінений вченими?
Звичайно, кефір, як і каші, був підхоплений у
пропаганду в радянський час як простий метод «нагодувати народ». Дешево і вигідно. Але чи не перебільшена його позитивна роль?

Міфи чи правда про кефір?

1. Кефір нормалізує обмін
речовин в організмі.
Правда? Звичайно - якщо у вас порушився обмін речовин в якийсь певний день, при несприятливому збігу обставин. До того ж, у вас не має бути
алергії на лактозу. А якщо ви взагалі не п'єте молока
- просто не любите? Як вам допоможе те, що може

З кефіром не все так просто. В масовій свідомості, природно, присутня якась
«обов'язкова користь» від цього молочного продукту. Всі нібито «знають», що його
«корисно» пити вранці і на ніч, та й взагалі,
постійно. Мовляв, кисломолочні бактерії роблять свою роботу, чим невимовно допомагають нашому самопочуттю.
викликати небажання, відторгнення? При несподіваному вливанні дози біфідобактерій таке може початися, що примусового чищення не уникнути. До
того ж, це може бути потрясінням для внутрішньої
мікрофлори кишечника.
2. Кефірна дієта - здоров'я та схуднення!
Спірне питання. По-перше, вона повинна тривати не більше семи днів, по-друге, поєднувати кефір
слід з потрібними продуктами, а по-третє, при підвищеній кислотності шлунку це травмує організм.
3. Який відсоток алкоголю в кефірі?
В старовину він сягав 1-3%, зараз - набагато
менше (від 0,01 до 0,6%). Це - етиловий спирт. З цієї
причини кефір не дають маленьким дітям (до року,
а краще і пізніше). Обманюватися, що йогурт корисніший, теж не варто.
4. Менша жирність кефіру - більше користі?
Знежирений кефір варто пити в крайньому випадку. Тобто коли просто пити хочеться. «Кефірної»
користі там немає. Заодно, якщо кефір запакований
у пластик, корисні властивості його втрачаються.
У складі ж кефіру повинні бути тільки молоко і закваска. Всі інші напої корисним кефіром не є.
5. Люди з загостренням гастриту або виразки,
при наявності панкреатиту - призупиніть вживання кефіру, навіть якщо він - ваш улюблений напій.

Коли тіло, як діжка: як позбутися набряків?

Ш

кідливі речовини
виходять з
організму разом
з сечею. Однак ця функція
може бути порушена
при низці захворювань,
надлишковій вазі,
прийомі лікарських
препаратів. В результаті
з’являються апатія,
головні болі, набряки,
імунітет знижується.
Коли організм не здатний
виводити токсини з
сечею, це проявляється
погіршенням самопочуття.
Найкращим вирішенням
проблеми стануть
сечогінні продукти.
Вони допоможуть
нормалізувати баланс в
організмі.
СПИСОК СЕЧОГІННИХ
ПРОДУКТІВ
Для здоров'я велике значення має збалансоване харчування.
Вживані продукти повинні містити багато клітковини, рекомендується виключити тваринні
жири або скоротити їх кількість
до мінімуму. Не рекомендується
вживати багато спецій і солі. Алкоголь, тютюн, шкідливі хімікати
потрібно виключити з раціону.
Обов'язково вивчіть, яка їжа має
сечогінну дію, а яка сприяє накопиченню шкідливих речовин.
Кожен день слід випивати багато
води. При цьому важливо пити
саме воду, від кави та міцного
чаю теж відмовитися.
У раціоні повинні бути присутніми: кріп, петрушка, селера,

кмин, овочі, зелена цибуля, часник. Вони не мають сечогінного
ефекту, але замінюють сіль і насичують організм мікроелементами.
Поліпшити роботу сечовидільної системи допоможуть салати з овочами. В них бажано додавати ягоди - журавлину, чорну
смородину, брусницю. В них міститься калій, який має сечогінну
дію і швидко виводить з організму зайву воду.
Одні з кращих сечогінних
продуктів - кавун і диня. Вони
очищають організм від шлаків.
Дуже ефективна дієта на основі кавуна. З її допомогою можна
усунути з сечовидільної системи
маленькі камені та пісок.
Овочеві соки також виводять
воду. Можна змішати сік огірків, моркви і буряків. Дієтологи
стверджують, що соки необхідно змішувати для того, щоб не
виникало звикання до одного з
них. До того ж так організм отримує більше вітамінів. Сік селери
діє як сечогінна таблетка, при
цьому організм отримує вітаміни, а ризик побічних ефектів відсутній.
Щоб вивести зайву рідину,
можна вживати чаї та коктейлі,
приготовані на основі продуктів,
що мають сечогінну дію. Наприклад, листя берези і польового
хвоща - прекрасний сечогінний
чай. Але будь-які трави можна
вживати, тільки порадившись з
лікарем.
А ЩО ЩЕ?
Продуктів, які мають сечо-

гінну дію, багато. Потрібно підібрати ті, що підходить саме вам,
з урахуванням індивідуальних
особливостей. Серед сечогінних
продуктів можна відзначити
гарбузовий сік, чорноплідну горобину, ожину, журавлину з медом, насіння вівса, курагу. Їсти
їх можна у вигляді відварів або
свіжими чи замороженими.
Журавлина багата вітаміном
С. Її сік є чудовим засобом для боротьби з набряками. Жінок він
успішно позбавляє від інфекції
сечових шляхів.
Помідор володіє аналогічними кавуну сечогінними властивостями. Томати активізують
роботу нирок, внаслідок чого
вони проганяють через себе велику кількість рідини. Але якщо
є проблеми з нирками, помідор
слід вживати у невеликій кількості, так як в ньому міститься
щавлева кислота, яка негативно
впливає на роботу нирок.
Лимон і його сік - природний
сечогінний засіб. З допомогою
цього цитруса можна позбутися
набряків, очистити судини від холестерину, нирки і жовчний міхур
- від піску та каміння. В результаті судини очищаються від рідини,
серцю легше «ганяти» кров, як
наслідок, знижується кров'яний
тиск та загальна вага тіла.
Таким чином, щоб вивести
надлишкову рідину з організму,
не обов'язково приймати лікарські препарати. Досить скласти
збалансований раціон харчування. Але обов'язково зі всіх питань консультуйтеся з лікарем.
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СТРАВИ З КАРТОПЛІ:
оригінальні рецепти
на свята і щодень
М

абуть, немає в нашій країні продукту більш популярного, ніж картопля. Її
вважають другим хлібом українців. І не дивно. Адже цей продукт є в раціоні
чи не кожної родини. Картопля варена, картопля смажена, картопля-пюре,
картопля фрі та картопля по-домашньому. Це все знайоме кожному з нас. Чому
б не приготувати щось новеньке? Сьогодні ми публікуємо кілька оригінальних і
нескладних рецептів смачних страв з картоплі.

КАРТОПЛЯНИЙ СУП-ПЮРЕ
З ГРІНКАМИ

ПОТРІБНО: 3 л води, 6-7 картоплин,
1 цибулина, 2 жовтки, 100 г вершків, 50 г
вершкового масла, зелень, грінки.
ПРИГОТУВАННЯ: картоплю нарізати
великими кубиками, цибулю - півкільцями. Покласти овочі в каструльку, залити
водою, посолити і варити на середньому
вогні 30 хвилин під кришкою. Подрібнити овочі до стану пюре за допомогою
блендера, повернути назад до каструльки і довести до кипіння. Збити жовтки
з вершками, обережно вилити в суп, перемішати. Додати вершкове масло і почекати, поки воно розтане. Розлити суп
у тарілки, посипати зеленню та додати
грінки.

КОРЖИКИ З КАРТОПЛЕЮ ТА
ЗЕЛЕННЮ (ХИЧІНИ)

ПОТРІБНО: для тіста - 3 скл. борошна, 1 скл. кефіру, 1 ч. л. соди, 1 ч. л. солі.
ДЛЯ НАЧИНКИ: картопляне пюре,
300 г сулугуні, пучок зелені.
ПРИГОТУВАННЯ: вилити в миску
кефір, додати соду, всипати борошно та
сіль. Замісити тісто і добре його відбити
об стіл. Накрити рушником або плівкою
і дати постояти в теплі 30-40 хвилин.
Зелень подрібнити, сулугуні натерти на
крупній тертці. Тісто розкачати ковбаскою і розрізати на шматки. Кожен шматок розкачати скалкою, роблячи круглий
коржик, викласти на нього пюре, сир і
зелень, зібрати краї тіста «в мішечок» та
защипнути. Потім обережно приплюснути і розкачати знову в коржик. Смажити
коржі з двох сторін на розігрітій сковороді без олії по 4-5 хвилин з кожного боку.
Готове тісто має побіліти. Викласти коржі на блюдо, змастивши кожен вершковим маслом.

КАРТОПЛЯ ПО-СЕЛЯНСЬКИ

ПОТРІБНО: 1 кг картоплі, 2 зубки
часнику, 3 ст. л. духмяної нерафінованої
соняшникової олії, сухі трави (розмарин,
кріп, петрушка, базилік, чебрець), чорний мелений перець за смаком, сіль за
смаком.
ПРИГОТУВАННЯ: картоплю ретельно промити зі щіткою під проточною водою. Крупну картоплю порізати на кілька частин, а дрібну достатньо розрізати
навпіл. Скласти картоплю в миску. Часник дрібненько порізати або пропустити

через часничницю. Змішати подрібнені
сухі трави, часник, сіль, перець і олію. Залити отриманим маринадом картоплю,
добре перемішати і дати настоятися 1520 хвилин, періодично перемішуючи.
Викласти картоплю вниз шкіркою в
один шар на деко, застелене пергаментом, і відправити у розігріту до 250 °С
духовку. Картопля по-селянськи буде готова приблизно за 25-30 хвилин. Час запікання залежить від розміру скибочок.
Орієнтуйся на зовнішній вигляд страви −
готова картопля по-селянськи має стати
золотистого кольору.

КАРТОПЛЯНИЙ ГРАТЕН

ПОТРІБНО: 1 кг картоплі, 0,5 л молока, 100 г вершкового масла, 100 г борошна,1 ч. ложка цукру, сіль, перець за
смаком.
ПРИГОТУВАННЯ: картоплю очистити і нарізати тонкими кружальцями.
Покласти у форму для запікання, посолити, поперчити. Розтопити в каструльці вершкове масло, всипати борошно,
злегка обсмажити на слабкому вогні, помішуючи. Влити молоко, додати цукор,
посолити. Залити отриманою сумішшю
картоплю, накрити форму фольгою і поставити в духовку. Запікати 1 годину при
температурі 130 градусів. Потім зняти
фольгу, збільшити температуру до 180200 градусів і запікати ще півгодини до
утворення рум'яної скоринки. Перед подачею потрібно дати страві трохи охолонути.

КАРТОПЛЯНИЙ РУЛЕТ
З БЕКОНОМ ТА ШПИНАТОМ

ПОТРІБНО: 0,5 кг картоплі, 100 г
сиру, 200 г бекону, 0,5 кг замороженого
шпинату, 200 г тертого сиру, 1 цибулина,
200 г борошна, 2 яйця, 75 г вершкового
масла, 1 ст. л. рослинної олії, сіль, перець.
ПРИГОТУВАННЯ: картоплю вимити,
відварити в мундирі, очистити і протерти через сито або за допомогою блендера. Додати борошно, 1 яйце, трохи солі,
замісити однорідне тісто. Цибулю подрібнити і злегка обсмажити на сковороді з рослинною олією. Додати розморожений шпинат і обсмажити все разом,
помішуючи, протягом 2-3 хвилин. Перекласти у миску, трохи остудити, додати
сир, половину тертого твердого сиру, 1
яйце, сіль і перець. Добре розім'яти виделкою та перемішати. Розкачати карто-

пляне тісто на присипаній борошном поверхні. Накрити його смужками бекону.
Розподілити на поверхні тіста шпинатну
начинку, залишаючи з країв, приблизно,
1,5 см. Згорнути рулетом, щільно обгорнути полотняною серветкою та мотузком зав'язати кінці. Помістити рулет у
широку каструлю з киплячою підсоленою водою, варити 30 хв. Вийняти рулет
з каструлі, розгорнути і дати охолонути.
Розрізати на шматки завширшки 1,5 см.
Покласти їх у невисоку форму для запікання, полити розтопленим вершковим
маслом і посипати сиром. Поставити в
розігріту до 200 градусів духовку на 15
хв. Відразу ж подати до столу.

ЛІНИВІ ВАРЕНИКИ З КАРТОПЛІ
ТА ГАРБУЗА

фольгу та розрізати кожну картоплину
навпіл, але не до кінця. Посолити, посипати спеціями. У центр картоплин
покласти скибочки бекону або сала, посипати сиром. Повернути картоплю в
духовку і запікати 5-10 хвилин до появи
золотистої сирної скоринки. Цибулю обсмажити до золотисто-коричневого кольору в суміші рослинної олії та вершкового масла. Готову картоплю подати з
обсмаженою цибулею.

ЮШКА В ГОРЩИКАХ

ПОТРІБНО: на чотири порції 4 середніх картоплини, 300-350 г яловичини, 1
цибулина, 1 л бульйону, корінь петрушки, спеції, зелень.
ПРИГОТУВАННЯ: картоплю нарізати
великими кубиками, м'ясо відбити. Нарізати кільцями цибулину і корінь петрушки або стебло селери і злегка обсмажити
все на рослинній олії. Розкласти м'ясо і
овочі по 4 глиняних горщиках, залити
бульйоном з кубика або звареним напередодні з курки. Поставити на 10 хвилин
в розігріту духовку, потім додати в кожен
горщик по половинці лаврового листа і
щіпці нарізаної зелені.

КАРТОПЛЯ З МЕДОМ

ПОТРІБНО: 0,5 кг картоплі, 0,5 кг гарбуза, 1 скл. борошна, 2 ст. л. крохмалю,
2 яйця, 150 г вершкового масла, тертий
сир, сіль за смаком, сметана.
ПРИГОТУВАННЯ: запекти гарбуз у
духовці до м'якості (15-20 хвилин при
температурі 200 градусів). Остудити і
розім'яти до стану пюре. Картоплю очистити та відварити до готовності. Злити
воду, додати 100 г вершкового масла і
розім'яти картоплю до стану пюре. Змішати картопляне пюре з гарбузовим.
Вбити яйце, додати борошно, крохмаль і
замісити тісто. Розкачати з тіста ковбаски діаметром, приблизно, 2 см, викласти
їх на дошку, присипану борошном, накрити плівкою та поставити в холодильник на 1-2 години. Можна приготувати
тісто з вечора і залишити в холодильнику на ніч. Розрізати ковбаски на шматочки завширшки 2 см і варити їх у киплячій
підсоленій воді, поки вони не спливуть.
Вийняти шумівкою, покласти у глибоку
миску, додати вершкове масло і перемішати, поки воно не розтане. Посипати
тертим сиром. Подавати зі сметаною.

ЗАПЕЧЕНА КАРТОПЛЯ
З БЕКОНОМ

ПОТРІБНО: 10 картоплин, 2 цибулини, 200 г бекону або сала, 300 г твердого
сиру, вершкове масло, олія, сіль, спеції за
смаком.
ПРИГОТУВАННЯ: кожну картоплину вимити, загорнути у фольгу і запікати в духовці, приблизно, 30 хвилин при
температурі 180 градусів. Бекон нарізати скибочками, сир натерти на крупній
тертці, цибулю нарізати півкільцями.
Дістати картоплю з духовки, розгорнути

ПОТРІБНО: 8 картоплин, 2 ст. л. меду,
2 ч. л. соєвого соусу, 2 ст. л. гірчиці, 3 ст. л.
оливкової олії, сіль – за смаком.
ПРИГОТУВАННЯ: картоплю почистити, помити й порізати на четвертинки. Перекласти її в каструлю, залити холодною водою і поставити на середній
вогонь. Щойно вода закипить, трохи посолити і варити 15 хвилин (до напівготовності бульби). Для соусу в мисці розтерти гірчицю з олією, в іншій посудині
– соєвий соус і мед, далі обидві суміші
ретельно перемішати і розігріти духовку до 180 градусів. Напівготову картоплю перекласти у змащену форму для
запікання, залити гарячим соусом і поставити в духовку хвилин на 15–20 (поки
картопля не підрум’яниться і не стане
м’якою). Готову страву подати до столу,
посипавши дрібно посіченою зеленню.

БЕЛЬГІЙСЬКІ ВАФЛІ
З КАРТОПЛІ

ПОТРІБНО: 500 г картоплі, 3 л борошна, 2 яйця, 1 скл. молока, 2 л сметани, розпушувач, сіль, цибуля ріпчаста, олія.
ДЛЯ СОУСУ: 2 огірки, 4 л сметани, 1
зуб. часнику, кілька гілочок кропу, сіль за
смаком.
ПРИГОТУВАННЯ: картоплю натерти
на тертці. Залити молоком і залишити.
Цибулю почистити, дрібно нарізати та
обсмажити в олії. Добре віджати картоплю, додати цибулю, яйця, сметану і сіль,
перемішати. Додати борошно з розпушувачем, перемішати і залишити тісто на
20 хвилин. Тим часом огірок натерти на
крупній тертці і віджати. Часник і кріп
дрібно порубати. Перемішати зі сметаною. Випікати картопляні вафлі близько
6-7 хвилин. Подавати разом з соусом.
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Програма обміну «Хрущовка на нову квартиру» в Івано-Франківську
Корисна інформація

Програма обміну trade in, яку
впровадила Будівельна компанія БЛАГО у сфері нерухомості,
стала новим методом придбання
квартири на первинному ринку.
Аналітичний центр будівельної компанії «Благо» розповів
про специфіку роботи програми, вигоду для населення та як
купити нову квартиру в ІваноФранківську за таких умов.
Програма обміну старого
житла на нове уже кілька років
успішно працює у великих містах
України. Основним завданням
програми є створення можливості придбання нової комфортної
квартири в Івано-Франківську
взамін на стару квартиру, пожвавлення ринку нерухомості,
покращення умов життя, заохо-

чення та зацікавлення покупця,
вигідна співпраця.
Франківці, котрі проживають
у старих радянських забудовах
та прагнуть переїхати у новий
житловий комплекс, стикаються з проблемою продажу власної
квартири. Самотужки займатися
пошуком покупця буває складно,
особливо в період застою на вторинному ринку. Враховуючи той
факт, що ціна на такі квартири
стабільно падає, а успіх продажу
залежить від багатьох факторів
(стан будинку, наявність ремонту, інфраструктура), без залучення ріелторських фірм здійснити
продаж нерухомості швидко не
вийде. Програма обміну «Хрущовка» на нову квартиру» вигідна саме тим людям, які бажа-

ють переїхати у нову квартиру в
Івано-Франківську та не хочуть
переплачувати за послуги посередника і втрачати час на пошуки
покупця старої квартири. Схема
обміну досить проста: людина
обирає та бронює квартиру у новобудові, котра їй сподобалась
та котра є учасником програми
trade in. Після підписання договору, квартира клієнта оцінюється
фахівцем та виставляється на
продаж забудовником чи ріелторською фірмою-партнером.
Сума від продажу зараховується на баланс нової квартири, а
клієнт, якщо потрібно, доплачує
лише різницю від вартості. Таким
чином забудовник бере на себе
клопоти продажу та оформлення
документації, пошуку покупця та

інші формальності безкоштовно.
Щоб захиститись від можливих шахрайських операцій, варто
обирати перевіреного забудовника з хорошою репутацією та
досвідом роботи на ринку неру-

хомості.
Програма обміну «Хрущовка»
на нову квартиру» діє у ЖК Паркова Алея, Comfort Park, Районі
Manhattan, містечку «Соборне»
від будівельної компанії «Благо».

ОГОЛОШЕННЯ

На роботу потрібні
водії категорії Е.

Робота на тягачах Є5 як в Україні, так і за
кордоном. Офіційне працевлаштування.

Зарплата від 15 тис. грн.

Вимоги: закордонний паспорт з діючою візою
або біометричний паспорт, стаж роботи на
тягачах не менше 1-го року. Електронний чіп.

Тел: +38 (050) 437-64-59,
+38 (067) 675-41-70 - Андрій.

Здається
в оренду
У м. Збаражі по вул. В. Великого, 6. Приміщення 134 кв. м., перший поверх. Є опалення (газові конвектори), вода, туалет (каналізація),
світло, підсобне приміщення. Ціна договірна.
Тел. (098) 725-32-55.

Продаю

Будівлю в селі Біла Тернопільського району - 13 соток. Є
газ, вода, електрика, септик. Тел.: (098) 609-57-45.
* * * * *
Соняшниковий макух, олію нерафіновану домашню,
холодного віджиму. Крупу гречану, горох (половинки
жовтий), кутю, пшеничну крупу. Роздріб, гурт, великими
партіями. Ціна договірна. Тел.: (068) 047-25-49.

Відповіді
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Хода проти торфу: тернополяни блокують
дороги – міська рада не чує

В

одіям у Тернополі
слід приготуватися
до заторів – в
обласному центрі
оголосили безстрокову
акцію протесту. Люди
виступають проти
котелень на торфі, які
почали облаштовувати з
ініціативи міської влади.
Активісти готуються
перекривати дороги,
допоки до них не приїде
міський голова Сергій
Надал.
Минулого тижня люди
впродовж трьох днів ходили
вечорами пішохідними переходами в різних локаціях і вимагали зустрічі з представниками муніципалітету. Влада,
проте, проігнорувала заклики
містян. Протестувальники
мають намір продовжувати
акцію і цього тижня. Наразі - з
вівторка 16 жовтня і до четверга 18 жовтня. Минулого
разу дороги блокували у мікрорайоні «Сонячному».
Протестувальники просять водіїв з розумінням
сприйняти тимчасові незручності. Іншого виходу донести
свої вимоги до влади, кажуть
тернополяни, у них немає.
- Ми пробували ходити на
сесії, по різних комісіях до депутатів. Вони всі роблять вигляд, що вельми стурбовані
цією ситуацією, але коли приходить час до голосування, то
ніби страуси, ховають голову.
Ми будемо збиратись до тих
пір, поки наша місцева влада не
зрозуміє, що говорити з кабінетів з людьми не можна, – каже
голова ініціативної групи, що
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Вітання

Вітаємо!

Дорогу маму, любу бабусю, добру сваху

Людмилу Михайлівну Маньковську
із с. Великі Вікнини Збаразького району

з ювілеєм!

бореться проти торф’яних котелень, Юлія Мамчак.
Конфлікт щодо використання торфу як альтернативного палива для котелень
триває в Тернополі понад рік.
Керівництво міста вже встигло частково переобладнати
для цього сім комунальних котелень. За словами активістів,
роботи почали з порушеннями, без належної експертизи
та позитивних рішень громадських слухань. Люди переконані, що торф’яні котельні
небезпечні для здоров’я, а деякі з них ще й розташовані в
густонаселених районах.
- Зараз у судах на розгляді перебувають позови від
громадян щодо скасування
висновків екологічних експертиз, виданих Міністерством екології України щодо
торф’яних котелень, - пояснює Юлія Мамчак. - Також
ми оскаржуємо сам договір,
згідно з яким ці котельні будують. Договір спільної діяльності між комунальним
підприємством і приватною
фірмою «Тернопільтепло».

ГОРОСКОП

З 17 ДО 23 ЖОВТНЯ

ОВЕН
Бажання в усіх бідах звинуватити родичів може призвести до вічних
скандалів через різні дрібниці. У сім’ї
можуть кипіти вулканічні пристрасті,
заважаючи вам жити спокiйно.
ТЕЛЕЦЬ
Можуть проявитися приховані
спадкові хвороби соматичного характеру. Цей тиждень буде переломним і
приведе до одужання, що станеться за
умови віри в те, що процес одужання
залежить від самої людини.
БЛИЗНЮКИ
Завдання цього тижня - відкривати здібності й вирішувати проблеми,
спираючись на інтуїцію. У питаннях
здоров’я намагайтеся вміло поєднува-

Ми вважаємо, що цей договір
– це безоплатна передача комунального майна в користування приватній фірмі.
За її словами, активісти
звернулись зі скаргою на таке
рішення та чекають на розгляд в апеляційному суді. На
розгляді судів також перебувають позови щодо скасування декларації на проведення
будівельних робіт.
- Потреба в нас одна – щоб
міський голова Тернополя почув голос жителів міста. І єдина вимога – котельні на торфі
в спальному районі Тернополя не повинно бути, – зазначають учасники акції.
Поки містяни, які борються
проти котелень на торфі, кличуть на зустріч міського голову, він відправився до Китаю.
Як повідомили у прес-службі
міськради, очільник міста
Сергій Надал відвідав місто
Чжанцзяцзе, де взяв участь у
бізнес-саміті «Шовковий шлях
2018». Захід, як пояснили в
муніципалітеті, сприяє міжнародному культурному обміну
та розвитку туризму.

ти методи традиційної і нетрадиційної
медицини.
РАК
Якщо раптом відбуваються сумні події і ви починаєте відчувати тиск
обставин, постарайтеся знайти прихований позитивний сенс усього, що
відбувається. Зрозумівши це, ви легко
впораєтеся з будь-якими негараздами
долі.
ЛЕВ
Внесіть у своє життя більше свята,
веселощів, дозвольте собі зайнятися
улюбленою справою, і ви відчуєте приплив сил, енергії. Любов буде тим промінчиком світла, який розсікає навіть
найтемніші життєві моменти.
ДІВА
Відвідання святих місць може стати
не тільки популярним видом туризму,
а й глибинною внутрішньою потребою
людини. При духовнiй спрямованості

Дві п’ятірки життя виставляє
Жінці гарній й такій молодій,
Небо затишку в долі бажає,
Сонце радості стелить сувій.
Хай буде все міцним, передусім –
здоров’я,
Живуть повага й злагода в сім’ї,
І серце, що наповнене любов’ю,
Хай б’ється неустанно до ста літ.
Нехай приносять віру та надію
Птахи на крилах в краще майбуття,
Всі справдяться бажання Ваші й мрії
І квітне у душі п’янка весна.
Нехай щодня втішають Вас онуки
І діти горнуться до Вашого плеча.
За мудрість, щедрість, за усі
турботи
Хай на землі воздасться Вам сповна.
Роки хай квітнуть, як маки в житі,
Кривди й болі Ваш поріг минають,
Хай Вас Бог оберіга щомиті,
Із роси й води ми Вам бажаємо!

З повагою і любов’ю – син Микола, невістка Надія, онуки
Аня і Саша, свати Анатолій і Леся.

Вітаємо!

Щиру подругу, гарного керівника, ділову жінку

Лесю Василівну Маковій
з Тернополя

з Днем народження!

Бажаєм здоров’я, теплого сонця,
Ласкавої долі, довгого віку,
Хай стукає радість в кожне віконце,
Усяких гараздів і щастя без ліку.
Добра і веселощів зичим багато,
Хай дім обминає біда,
І будуть веселими будні і свята,
Як чиста джерельна вода.
Нехай же Вам квітує весноцвіт,
В житті збуваються найкращі мрії,
І доля посилає многа літ,
Добра, бадьорості, любові і надії!

З повагою – подруги Марія, Віра, Орися, Людмила.

остерігайтеся потрапляння в секти деструктивних культів.
ТЕРЕЗИ
Для вирішення проблем ні в якому
разі не звертайтеся до людей, чия репутація викликає сумніви. Настав перiод
кохання, творчості, активного виховання дітей.
СКОРПІОН
Наукою доведено, що багато людей лікуються взаємодією людини і
тварини. Тварини не тільки допомагають відновити здоров’я, а й уберігають господарів від багатьох життєвих
негараздів. Тож подумайте, можливо,
варто придбати домашнього улюбленця.
СТРІЛЕЦЬ
Настав час, коли ви можете на повну силу розгорнути свій інтелект,
кмітливість. Ваші численні захоплення
знайдуть практичне застосування. По-

переду новi перспективи, пошук однодумців i шалений успiх.
КОЗЕРІГ
У багатьох відбудеться справжня корекція долі, і станеться це
тільки в тому випадку, якщо активність і заповзятість будуть вашими
провiдниками. Самостійна побудова
планів і проектів на майбутнє - основна тема тижня.
ВОДОЛІЙ
Гальмом буде пристрасне бажання
спочивати на лаврах попередніх заслуг.
Дитяча тема, обов’язки і проблеми,
пов’язані з нею, навпаки, примусять
вас бiльше працювати.
РИБИ
Тим, хто має власну справу або захоплений кар’єрним зростанням, для
отримання бажаного результату зірки
радять проявити активність, наполегливість і творчий запал.

