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25 вересня - хмарно, без 
опадів, температура повітря 
вночі 5-7, вдень 17-20 граду-

сів тепла. Схід сонця - 7.08, за-
хід - 19.10. 

26 вересня - хмарно, мож-
ливий дощ, температура пові-
тря вночі 10-11, вдень 17-19 
градусів тепла. Схід сонця - 
7.09, захід - 19.08. 

27 вересня - хмарно з про-

ясненням, можливий дощ, тем-
пература повітря вночі 9-10, 
вдень 17-18 градусів тепла. 
Схід сонця - 7.11, захід - 19.06. 

28 вересня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, температу-
ра повітря вночі 8-9, вдень 19-22 
градуси тепла. Схід сонця - 7.12, 

захід - 19.04. Новий місяць. 
29 вересня - хмарно, мож-

ливий дощ, температура пові-
тря вночі 10-12, вдень 17-19 
градусів тепла. Схід сонця - 
7.13, захід - 19.01. 

30 вересня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, темпера-

тура повітря вночі 11-12, вдень 
20-24 градуси тепла. Схід сонця 
- 7.15, захід - 18.59. 

1 жовтня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, температу-
ра повітря вночі 11-13, вдень 
22-25 градусів тепла. Схід сон-
ця - 7.16, захід - 18.57.

Погода в 
Тернополі  
й області

8 стор.

Плетена 
сукня

Танцюристи 
з Козови 
підкорили 
Польщу5 стор.

Другий місяць осені обі-
цяє кілька магнітних сплес-
ків і бур. Незначні магнітні 
коливання можливі протя-
гом усього жовтня – 2, 6, 15 
і 27 числа. А ось серйозні 
магнітні бурі у жовтні 2019 
очікуються в кінці місяця – 
24, 25 і 26 жовтня.

У період магнітних бур 
навіть у здорової людини 
може розболітися голова, 
з'явитися втома і нездужан-
ня. В особливо чутливих 
людей під час магнітних 
бур організм реагує більш 
гостро: порушується робота 
серцево-судинної системи, 
загострюються хронічні за-
хворювання, може підвищу-
ватися артеріальний тиск і 
рівень адреналіну в крові, 
з'являються занепокоєння і 
страхи.

Щоб уникнути негатив-
ного впливу сонця в період 
магнітних бур, медики реко-
мендують не навантажувати 
себе надмірною фізичною 
працею, більше відпочивати, 
уникати стресових ситуацій, 
а також дотримуватися пра-
вильного раціону харчуван-
ня і водного режиму. 

Боже заступництво 
у Ступках

Як сільська церква на Тернопільщині пережила австрійську
й польську імперії, війну, радянську окупацію
і відродилася завдяки вірі та любові 10-11  

стор.
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Стримати заробітчанський 
потік влада не може. Бо в обіця-
не покращення люди не вірять. 
Водночас, у владі, мабуть, розу-
міють: заробітчанські гроші до-
помагають «підтримувати шта-
ни» вітчизняній економіці. 

Деякі роботодавці почали 
підвищувати українцям плат-
ню. Але це поки ситуації не ря-
тує. І, взагалі, чимало українців, 
зокрема з тих, що працюють 
поза межами Батьківщини, хо-
тіли б назавжди осісти за кордо-
ном. Навчати там дітей… 

Зараз, приміром, усе більше 
українців бажають залишитися 
жити в Польщі. Частка наших 
співвітчизників, яка хоче осе-
литися в країні-сусідці, зросла 
на третину, порівняно з мину-
лим роком, свідчать результа-
ти дослідження «Українці на 
польському ринку праці: досвід, 
виклики та перспективи. Звіт 
EWL», передає «Польське ра-
діо». Із цієї третини - понад 40 
відсотків має вищу та неповну 
вищу освіту. 

Серед аргументів на користь 
життя в Польщі українці нази-

вають: вищу якість життя, гарні 
заробітки, ліпші перспективи 
для дітей. І майже дві третини 
громадян України, які працю-
ють у Польщі та обмірковують 
можливість залишитися там, 
планують перевезти туди свої 
сім’ї.

Ще один цікавий нюанс: 
більшість наших заробітчан 
уже не влаштовують польські 
зарплати. За результатами опи-
тування, проведеного Фондом 
підтримки мігрантів, українці 
очікують платню, вищу за поль-
ську «мінімалку». Значна части-
на працівників хотіли б отриму-
вати 13-20 злотих за 1 годину 
(82-126 гривень). 

Крім того, трудові мігранти з 
України розраховують у майбут-
ньому на такі соціальні гарантії 
від роботодавців: безкоштовне 
житло; премії; медичні послу-
ги; безкоштовний мобільний 
зв’язок. Де такі блага знайти на 
вітчизняному ринку праці? 

А тим часом при нинішніх 
цінах і тарифах шокує рідний 
прожитковий мінімум. Згідно 
з проектом бюджету-2020, він 

складатиме з 1 січня 2027 гри-
вень на місяць. Вижити на цей 
мінімум - нереально.  

У федерації профспілок 
України провели незалежний 
підрахунок прожиткового мі-
німуму і середньої зарплати. 
«Поклали» до кошика все те, що 
передбачено конвенціями між-
народної організації торгівлі та 
міжнародної організації праці. 
Тож, за розрахунками, прожит-
ковий мінімум мав би сягати 
5600 гривень. А мінімальна 
платня - на рівні 7700 гривень. 
Ряд експертів та економістів та-
кож схильні вважати ці цифри 
доречними. Проте в Мінфіні по-
рахували: якщо вони в бюджет 
закладуть реальний прожитко-
вий мінімум, то кошторис краї-
ни просто «рухне».

...Експерти ж у наступному 
році очікують на нову хвилю 
трудової міграції. Через те, що 
відкривається ринок працевла-
штування з Німеччиною, ймо-
вірно, туди подадуться немало 
українців. 

Це навіть трохи лякає поль-
ських роботодавців. Бо в Ні-

меччині зарплати значно вищі. 
Тож 20-25 відсотків наших спів-
вітчизників, які працюють у 
Польщі, мають намір переїхати 
працювати в Німеччину. Не без 
того, що якась частка наших за-
робітчан захоче назавжди осіс-
ти в цій європейській країні.  

Тому обіцянки політиків 
щодо повернення заробітчан 
додому - популізм. Люди, які 
отримують за кордоном гарну 
платню, не підуть вдома пра-
цювати на малі гроші. Це - по-
перше. А, по-друге, що, скажімо, 
в Тернополі активно будується, 
крім житлових будинків? 

Щоб країна та її громадяни 
були заможними, треба повно-
цінно розвивати економіку. А в 
нас - що? Працює декілька га-
лузей. Як зазначив економіст 
Андрій Новак, «така система 
підходить для карликових дер-

жав. Україна має найбільшу те-
риторію в Європі. Наша базова 
мета - Китай у центрі Європи. 
Маємо виробляти все. 28 років 
тому Україна виробляла від гол-
ки - до космічних кораблів. Ми 
втратили всі потужності. Навіть 
95 відсотків одягу на ринку - ім-
портованого». 

До речі, в Кабміні запропо-
нували збільшити закладений 
в держбюджеті прожитковий 
мінімум удвічі - до 4,5 тисяч 
гривень, заявила представник 
уряду у Верховній Раді Ірина 
Верещук. І додала, що «справа 
залишається за малим» - знайти 
для цього гроші і 
реально побачи-
ти їх в бюджеті.
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Ольга 
ЧОРНА.

Ці питання розглядалися 
на черговому засіданні 
обласної асоціації органів 

місцевого самоврядування «Ради 
Тернопільщини». 

До уваги членів асоціації було запропоно-
вано питання щодо фінансування об’єктів з 
Державного фонду регіонального розвитку. Го-
лова обласної ради, голова асоціації «Ради Тер-
нопільщини» Віктор Овчарук поінформував 
присутніх, що сесія обласної ради направила 
звернення до керівників держави щодо забо-
рони фінансування об’єктів Фонду регіональ-
ного розвитку. Зокрема, у зверненні йдеться: 
«Без цих держсубвенцій не вдасться підготу-
ватися до наступного етапу адміністративно-
територіальної реформи. Чимало проектів 
передбачають ремонт і реконструкцію на-
вчальних закладів…  Фактично такі дії можна 
вважати прямим втручанням в роботу орга-
нів місцевого самоврядування за радянським 
тоталітарним зразком…» Також свою незгоду 
та стурбованість призупиненням фінансуван-
ня більшості проектів, які підтримали члени 
регіональних комісій по Державному фонду 
регіонального розвитку, Фонд соціально-
економічного розвитку України і вже були за-
твердженні чинним Кабінетом Міністрів Украї-
ни, висловила і Львівська обласна рада.

Учасники засідання асоціації «Ради Тер-
нопільщини» підкреслили, що призупинен-
ня фінансування матиме негативні наслідки 
для усіх громад та районів краю, адже обсяг 
фінансування об’єктів у Тернопільській облас-
ті становив понад 187 мільйонів 963 тисячі, 

серед переліку яких – реконструкція будівлі 
Тернопільського обласного спеціалізованого 
будинку дитини з облаштуванням шатрово-
го даху, реконструкція приміщень обласного 
центру реабілітації дітей інвалідів, капіталь-
ний ремонт Товстенської районної комуналь-
ної лікарні, ремонти шкіл та будівництво гід-
ротехнічних споруд реконструкції лікарень 
тощо. Загалом їх в області - 44. Відтак при-
пинення фінансування зачепить усю громаду 
краю. Тож члени асоціації «Ради Тернопіль-
щини» підтримали звернення обласної ради і 
запевнили, що розглянуть ці питання на рівні 
районів та ОТГ.

Активно обговорювали члени асоціації і 
питання адміністративно-територіального 
устрою та встановлення госпітальних округів 
у області. Учасники засідання проаналізували 
методичні рекомендації щодо критеріїв фор-
мування адміністративно-територіальних 
одиниць субрегіонального (районного) рівня, 
на виконання Плану заходів з реалізації ново-
го етапу реформування місцевого самовря-
дування та територіальної організації влади 
в Україні на 2019-2021 роки. Було вирішено 

напрацювати та надати до обласної ради свої 
пропозиції.

На завершення голова обласної ради, 
голова асоціації «Ради Тернопільщини» Ві-
ктор Овчарук підкреслив: «Адміністративно-
територіальний устрій є своєрідною основою 
всієї держави. Маємо розуміти, що система 
організації влади має бути прагматичною 
та ефективною для надання комплексних 
ефективних послуг громадянам. Реформа де-
централізація дала можливості для розвитку 
міст та сіл. Громади в Тернопільській області 
керують ресурсами, надають більшість послуг 
населенню і несуть за усе відповідальність. 
Очевидним є і те, що районна влада все мен-
ше впливає на діяльність та розвиток тери-
торії. А найголовніше – на субрегіональному 
рівні послабляється основна функція району 
– представництво спільних інтересів громад. 
Оскільки до ОТГ переходить більше повнова-
жень районних рад та райдержадміністрацій і 
вони отримують прямі міжбюджетні відноси-
ни та ресурси, зникають підстави для спільно-
го представництва інтересів громад на район-
ному рівні».

ЯК ПОВЕРНУТИ УКРАЇНСЬКИХ ЗАРОБІТЧАН, 
якщо їх уже не влаштовують польські зарплати? 

Чи можна повернути українських заробітчан додому? 
Зупинити виїзд співвітчизників на роботу в чужі 
країни? І на постійне місце проживання? Про це багато 
дискутують у владі та суспільстві. 

Фінансування об’єктів з Державного фонду регіонального 
розвитку, адміністративно-територіальний устрій,  
встановлення госпітальних округів на Тернопіллі 

Суд ЄС зняв 
з Януковича 

минулорічні санкції
Суд Європейського Союзу 

скасував персональні санкції, 
продовжені Радою ЄС проти 
екс-президента Віктора Яну-
ковича у 2018 році. Проте «ле-
гітимний» утікач продовжує 
залишатися під дією чинних 
санкцій до березня 2020 року. 
Про це йдеться у рішенні Суду 
ЄС загальної юрисдикції, пові-
домляє «Європейська правда».

Чим зловживають 
банки в Україні

Найчастіше споживачі 
скаржаться на нав’язування 
непотрібних послуг фінансо-
вими установами. Близько по-
ловини усіх скарг від спожива-
чів на фінансові установи, які 
надходять до Нацбанку, щодо 
нав’язування непотрібних по-
слуг - страхування, нотаріаль-
них послуг, повідомила прес-
служба регулятора.

Фінансовим установам за-
боронено законодавством 
нав’язувати послуги клієнтам. 
Однак протягом останніх 8 
років жоден державний орган 
не контролював дотримання 
цього. 

12 вересня Верховна Рада 
ухвалила відповідний закон. 
Нацбанк зможе регулювати 
ринок надання фінпослуг і ре-
агувати на скарги споживачів.
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Середина вересня 
видалася напрочуд 
продуктивною та 

врожайною на перемоги 
для хореографічної студії 
«Первоцвіт» з Козови. 
Упродовж 16-19 вересня 
учасники середньої і 
старшої вікових груп 
цього творчого колективу 
разом із наставниками 
– директором студії 
Наталією Гром’як, 
хореографом Ольгою 
Мартиновською-Максимів 
та батьками вихованців 
побували у сусідній Польщі 
– у місті Перемишль та, 
зокрема, у замку Красічин, 
що неподалік Перемишля, 
де взяли участь у V-му 
Міжнародному фестивалі-
конкурсі «SAMOCVITY» 
(«САМОЦВІТИ»).

Перед виїздом з України юні 
танцюристи, їхні наставники та 
батьки разом із отцем Богданом 
Скасківим – настоятелем храму 
святого Володимира Великого 
- у спільній молитві просили Бо-
жого благословення на щасливу 
подорож. Отець Богдан вручив 
кожному подорожуючому по ма-
ленькому образочку та окропив 
їх усіх свяченою водою.

Якщо для учасників старшої 
групи виступ за кордоном був 
не першим – вони двічі пред-
ставляли Україну на фестивалі у 
Болгарії – то для учасників серед-
ньої групи був справжній дебют 
– вони вперше побували за меж-
ами нашої держави. Однак для 
учасників двох груп участь у Між-
народному фестивалі-конкурсі 
«Самоцвіти» увінчалася великим 
успіхом. Наші юні танцюристи 
завдяки хисту, вправності та на-
полегливості повернулися на 
Козівщину із двома перемогами 
– учасники середньої групи, які 
виконували хореографічні поста-
новки «Черевички» та «Полька», 

незважаючи на велику кількість 
конкурентів, зайняли друге міс-
це, а танцюристи старшої за тан-
ці «Молдавський» та «Плескач» 
(постановка Вірського) – нагоро-
джені за зайняте почесне перше 
місце. 

У рамках фестивалю-
конкурсу первоцвітівці разом 
зі своїми керівниками та бать-
ками цікаво та пізнавально 
провели час у Перемишлі. Крім 
участі у конкурсі, на них чека-

ли змістовні та незабутні екс-
курсії пам’ятними історико-
культурними та духовними 
знаменитими місцинами цього 
славного міста. Упродовж цих 
днів вони побували в Архикате-
дральних греко-католицькому 
та римо-католицькому соборах, 
костелі францисканців, церкві 
василіан, піднялися на годинни-
кову вежу, з якої їм відкрилися 
неймовірні краєвиди цього міс-
та, гуляли центральною площею 

Перемишля та побували біля 
будинку міської ради. Тож пози-
тивні враження і щирі усмішки 
при згадці про цю незабутню по-
дорож  ще довго надаватимуть 
їм натхнення і стимулюватимуть 
до все нових і нових звершень.

 Чергова перемога «Перво-
цвіту» - це, беззаперечно, ре-
зультат постійної праці над 
собою, самовдосконалення, ви-
снажливі години, дні, тижні і 
роки навчань у хореографічній 
студії, а також безмежна і все-
охопна любов до своєї справи і 
своїх учнів, талант і професіо-
налізм їхніх керівників – Ольги 
Мартиновської-Максимів та На-

талії Гром’як, які, часто жерт-
вуючи собою і своїм вільним 
часом, вкладають у дітей всі 
знання і вміння, є для них під-
тримкою і стимулом до досяг-
нення нових висот. Бо й справ-
ді, танцюристи хореографічної 
студії «Первоцвіт» під умілим 
керівництвом своїх наставни-
ків є переможцями, призерами 
та володарями гран-прі на різ-
номанітних всеукраїнських та 
міжнародних фестивалях і кон-
курсах, які упродовж останніх 
кількох років проходили у Ки-
єві, Львові, Івано-Франківську, 
в тоді ще окупованому Криму, 
а також у Болгарії. Перемога у 
Польщі поповнила арсенал із 
кубків, грамот та інших відзнак 
«Первоцвіту» і є свідченням 
того, що їхнє мистецтво тан-
цювати подобається людям, бо 
несе з собою, насамперед, любов 
до України, до своєї маленької 
Батьківщини - Козівщини, несе 
у світ красу, грацію, натхнення і 
любов до прекрасного.

Оля ПОПАДЮК.
смт. Козова.

ТАНЦЮРИСТИ з Козови ПІДКОРИЛИ Польщу 

Цими вихідними 
відомий духовний 
центр на 

Тернопільщині, який 
входить у двадцятку 
найбільших Марійських 
святинь світу, став місцем 
особливої молитви. Тут 
21-22 вересня відбулося 
ХІ Всеукраїнське 
військове паломництво.

За словами організаторів 
заходу, участь у прощі взяли 
близько 3,5 тисяч військовос-
лужбовців, правоохоронців і 
членів їхніх родин, ветеранів 
війни та учасників бойових дій 
у районі проведення АТО/ООС, 
родин загиблих і зниклих без-
вісти, представники громад-
ських ветеранських і молодіж-
них військово-патріотичних 
організацій, курсанти та ліцеїсти 
військово-навчальних закладів з 

усіх куточків України в супроводі 
своїх військових капеланів. 

Помолитися до ікони Зарва-
ницької Матері Божої приїхали 
і близько 200 родин загиблих 
українських героїв.

– Ми хочемо привернути 
широку увагу до християнської 
родини у війську, до військової 
родини. Служіння Богові, яке 
продовжується нашими військо-
вими на захисті нашої Вітчизни, 
розпочинається із служіння у 
власній сім’ї. Паломництво нас 
змінює – ми маємо навстіж від-
крити наші серця, щоби Божа 
благодать зцілила наші рани і 
наповнила нас надією і вірою 
та допомогла далі любити, – на-
голосив, звертаючись до присут-
ніх, військовий капелан Андрій 
Зелінський.

Цього року вперше на Все-
українську військову прощу до 

Зарваниці прибули три пред-
ставники капеланської служби 
ЗС США. Вони завітали до духо-
вного центру, аби підтримати 
українських капеланів та поді-
лилися власним досвідом душ-
пастирської опіки над військо-
вослужбовцями.

Слід відзначити, що україн-
ське військове паломництво у 
Зарваниці проводиться на зра-
зок Міжнародного військового 
паломництва у французькому 
місті Люрд. У Франції щорічно 
військовослужбовці багатьох 
країн світу моляться за мир і 

спокій, за зцілення поранених 
і упокій полеглих у всіх війнах і 
воєнних конфліктах. 

Місце об’явлення Богородиці 
у Зарваниці з ХІІІ століття стало 
зібранням паломництва сотень 
тисяч людей і найбільше відпо-
відало замислу організаторів 
Всеукраїнської військової прощі. 
Впродовж 11 років проведення 
військових паломницьких за-
ходів у Зарваниці її учасниками 
стали близько 30 тисяч військо-
вослужбовців, працівників сило-
вих структур та членів їхніх ро-
дин, ветеранів війни, учасників 
бойових дій, родин загиблих і по-
ранених. Особливо з 2014 року, з 
початком війни Всеукраїнське 
військове паломництво стало 
місцем духовного відновлення і 
внутрішнього порозуміння для 
учасників АТО/ООС і їхніх родин, 
вшанування загиблих героїв.

ЗЦІЛИТИ РАНИ: від війни на молитву
У Зарваниці відбулося найбільше військове паломництво в Україні
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Започаткував фестивальний тиж-
день Київський театр українського 
фольклору «Берегиня» «Тінями за-
бутих предків» М.Коцюбинського. 
Порадували живим звуком, народни-
ми голосами, що виконували колядки, 
купальські, побутові, ритуальні пісні. 
Були елементи символіки (зняття Іва-
ном віночка коханої, його відхід у ві-
чність – як хрест, що поєднує землю й 
небо тощо), однак добре побудованої 
режисури не відчувалось. Окремі маз-
ки, ескізи, етюди…

Комедійний детектив молодого 
автора й режисера Б.Гнатюка «Укра-
дена краса» показав Київський те-
атр «Сузір’я».  У мотелі за містом, де 
оселився журналіст, аби спокійно по-
працювати, він став свідком цілого «ві-
негрету» людських  пороків, страхофо-
бій, дурощів, безвиході, бо вічно хтось 
когось норовить надурити і використа-
ти. Олігарх накрав цінних картин, та не 
знає, що з ними робити, окрім як спра-
вити свої природні потреби. Є намір 
мешканців мотелю визволити шедеври 
(може, й з меркантильних спонукань), 
але свердлить думка: «чи вартуємо ми 
їх?». «Абсурд нинішнього існування: в 
такому живемо, під таким ходимо, та-
кого сахаємось, але все це жахливо збід-
нює нас як духовно, так фізично», - під-
сумував побачене Федір Стригун.

Львівські заньківчани задоволь-
нили всі смаки публіки «Емігранта-
ми» С.Мрожека. Двох чоловіків доля 
закинула в підвальну квартирку чужої 
країни. Один – людина-мозок, другий 
– приземлений селюк, за визначенням 
науковця, що приїхав сюди в пошуках 
свободи, «беззахисний робочий віл, 
здатний на те, щоб на ньому орати». 
Люди-антиподи, з абсолютно різними 
життєвими цінностями. Разом їм зле, 
але й поодинці недобре – вони не свої 
серед чужих. Вичавити з себе раба ба-
жає вчений нікчемі й хоче повірити, що 
так і буде. Чудова, щира, правдива  гра, 
добра режисура і матеріал.

Черкащани привезли комедію 
«Обережно, жінки» А.Курейчика. 
Ностальгійні мелодії Азнавура, Адамо 
заполонили зал французьким шармом, 
легкістю, коханням (тут цілий любов-
ний чотирикутник - художник і його 
три пасії, доволі колоритні й розмаїті: 
наївна студентка, вульгарна барменка і 
дама з вищого світу з «високими бюс-
товими достоїнствами», що утримує 
«свого Рафаеля»). Емоції (часом гіпер-
трофовані), викриття, жіноча помста, 
що об’єднує їх, і каяття. А як інакше, 
особливо у Франції?! «Жінки роблять 
нас дурними, а ми щасливі в тій дурос-
ті»,- пожартував голова журі.

«Вечерю з диваком» Ф.Вебера 
презентували рівненчани. Про за-
бави багатих, одна з яких – вибрати 
для спільної вечері когось недолугого, 
щоби поглумитися. Однак по мірі роз-
витку історії з диваком, виявляється, 
що він цілковито може дати фору своїм 
насмішникам. Потрапивши в делікатні 
обставини чужого життя, він проявляє 
і людяність, і метикуватість. «Сьогод-

ні ми бачили прекрасних , синтетич-
них акторів, які можуть зіграти все, 
але питається: що несемо на сцену? В 
чому хочемо переконати? Навіщо бра-
ти недолугу п’єсу, навіть якщо вона 
про французів?», - висловив думку журі 
його голова.

Істинне свято зробили глядачам 
хмельниччани «Приборканням но-
ровливої» В.Шекспіра. Стиль виста-
ви витриманий від заспіву до фіналу, 
дивовижні костюми, чудове музичне 
оформлення, пластика, сценографія і 
основне – акторська гра. «Вищий піло-
таж», справжній майстер-клас, відмін-
на режисура. Ми вже скучили за таким 
театром, від якого дістаєш якесь осо-
бливе задоволення. Як справедливо 
відзначив Федір Миколайович, театр 
найсерйозніше поставився до фестива-
лю – з відповідальністю та повагою до 
глядачів. Бравіссімо!

Волиняни подарували нам щем-
ливу  осінню історію «Повернення в 
Соренто» А.Ніколаї. Двоє чоловіків, 
літа яких «на осінь повернули», зустрі-
лися на лавці в міському сквері. Вони 
різні – розважливий і в’їдливий, але 
знаходять спільну мову, а згодом ста-
ють чи не найближчими людьми, які 
довіряють один одному і можуть поді-
литися своїми переживаннями та стра-
хами, що виявились зайвими для дітей. 
Чоловіки вирішують утекти від старо-
сті туди, де море, теплінь, лагідний ві-
тер і спокій. І тут до їхнього тандему 

несподівано приєднується… жінка, 
що спочатку хизувалася своєю неза-
лежність від чоловіків, а насправді не 
так уже їй добре доживати в самотині. 
Чудова гра, дуже органічно вписалася 
дама. Сумна, але зворушлива й тепла 
комедія.

А завершив фестивальний тиж-
день молодіжний колектив київ-
ського театру «Актор» (у ньому пра-
цюють двоє синів нашого режисера 
В.Жили) патріотичною трагікоме-
дією трьох білоруських драматургів 
«Патріс». Наше реальне сьогодення – з 
дворовими пацанами, наркоманією, 
дискотеками… Бажання одних втекти 
з країни, спокусивши якого іноземця 
чи втулитись у закордонну фірму, ін-
ших – нізащо не вступитися з рідної 
країни. Одні можуть пояснити, чому, 
інші губляться. І на запитання, що для 
них означає поняття батьківщина (від 
латинського «патріс») мало хто може 
конкретно відповісти. «У нас фронт, 
волонтери, Небесна сотня»,- наводять 
приклади одні, інші «ностальгують під 
гітару», але залишаються на різних по-
зиціях щодо еміграції, треті – нові полі-
цейські – замість виконувати свою ро-
боту, роздебендюють про  патріотизм, 
якого нема… А хтось вигукує: «А якби 
не патріотизм, то, може, війну програ-
ли б?»…. Вистава динамічна, насичена, 
йде жвава комунікація з глядачем, ви-
користані екранні епізоди, знакові для 
України. Невимушена, добра гра. Ба-
гато запитань, небагато відповідей. Є 
над чим задуматись… А ось як оцінив 
роботу молодих наш метр: «Сумно піс-
ля вистави, Може, вона як пересторога? 
Дуже здивували, точно передали ритми 
сучасного думання. Мені сподобалось. 
Побачив, що у молоді з’явився внутріш-
ній біль, який приховують. Колись Лесь 
Курбас сказав, що йому потрібні не ак-
тори, а мудрі арлекіни. Ви такими є!».

Це був фінальний акорд фестивалю. 
Після вистави учасники отримали ди-
пломи за високу майстерність, кращі 
жіночі й чоловічі ролі, ансамблевість, 
режисуру, пластику, сценографію, честь, 
достоїнство та вірність професії, надію 
тощо. Найбільше нагород заслужено 
отримав Хмельницький театр, а відкрит-
тям фестивалю стала вистава «Патріс».

З почуттям вдячності кажемо до по-
бачення сімнадцятому фестивалеві та з 
надією дивимось у майбутнє.

   Влада СОБУЦЬКА.

Прощаємося з вдячністю, 
ЧЕКАЄМО З НАДІЄЮ

Змовкли позивні наших сімнадцятих за ліком Театральних вечорів, створених за ініціативи і стараннями 
Михайла Форгеля двадцять літ тому, в останній рік століття, що спливло. Багато цікавих робіт наших і за-
рубіжних акторів побачили ми за цей час, однак рік за роком через матеріальні труднощі географія гостей 
звужується, та й вистави добираються не так прискіпливо, як колись. Але уявити нині місто без Курбасівських 
вечорів – цього свята театру – вже неможливо. Як сказав наш улюблений і шанований голова журі н.а.України 
Федір Стригун, міська та обласна влада повинні забезпечити фестиваль тривалістю два тижні й на нього ма-
ють приїжджати хороші театри, а не «відбувайли», бо такі свята піднімають рейтинг і театру, й міста – то 
ж не дай, Боже, їх втратити (а охочі «перехопити» Курбасівський спадок уже намалювались).

А тепер коротко ознайомлю вас зі своїми сумбурними нотатками затятої театралки.
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У Кременці відбувся 
І Міжрайонний 
Кар’єрний форум 

«Профорієнтація-2019». 
Захід організувала 
Кременецька районна 
філія спільно з фахівцями  
Тернопільського обласного 
центру зайнятості, 
а також колегами із 
Збаража, Ланівців, 
Підволочиська і Шумська, 
соціальними партнерами, 
представниками влади, 
закладами освіти, 
військовими, підприємцями 
та роботодавцями.

Масштабний захід відбував-
ся на базі Кременецької обласної 
гуманітарно-педагогічної акаде-
мії ім. Тараса Шевченка і зібрав 
кілька сотень учасників з Кре-
менецького, Збаразького, Підво-
лочиського, Шумського та Лано-
вецького районів. Навіть негода 
не стала на заваді відвідувачам 
форуму, аби цікаво і з користю 
провести час. 

Гості заходу отримали уні-
кальний шанс побувати у ролі 
фотографа, лікаря, медсестри, 
військового, пожежника, поліцей-
ського, охоронця, коваля, гончаря, 
будівельника, бджоляра, перука-
ря, офіціанта, кондитера, худож-
ника. 

На території діяли 10 лока-
цій, на яких презентували понад 
30 найрізноманітніших професій. 
На площі розташували військову 
техніку, пожежну та поліцейську 
машини, реанімобіль. Учасники 
мали нагоду пройти експрес-
тестування на ярмарку професій. 
Також відбулися презентація на-
родних ремесел, лікування мис-
тецтвом, рольові ігри з фінансової 
грамотності, тренінг для педаго-
гічних працівників. Можна було 
взяти участь у майстер-класах з 
виготовлення ляльок, прикрас з 
бісеру, шоколадного декору, ви-
робів з лози, дерева, каменю, на-
вчитися правильно мити руки, 
робити уколи, штучне дихання, 
лазити по канатах і орієнтуватися 
на місцевості. 

- Такі профорієнтаційні захо-
ди, кар’єрні форуми дуже потрібні 

сьогодні, - зазначив у своєму ви-
ступі директор обласного центру 
зайнятості Василь Олещук. – Адже 
важливо, щоб молоді люди обира-
ли професію, яка буде їм до душі, 
приноситиме заробіток і буде 
актуальною на ринку праці. Щоб 
після закінчення навчальних за-
кладів вони залишалися в Україні 
і працювали на благо нашої рідної 
країни. Сьогодні усі відвідувачі 
нашого заходу можуть наочно 
побачити, як виглядає та чи інші 
професія, і побувати у ролі різних 
спеціалістів, аби в майбутньому 
зробити правильний вибір. 

Кар’єрний форум у Кременці 
вражав різноманітністю та оригі-
нальністю локацій. Різні навчаль-
ні та позашкільні заклади пре-
зентували свою роботу й творчі 
напрацювання. 

Захоплення і жвавий інтерес 
у присутніх викликав показовий 
виступ курсантів Тернопільсько-
го професійного коледжу з поси-
леною військовою та фізичною 
підготовкою під керівництвом ка-
пітана Романа Мельника. Курсан-
ти продемонстрували майстер-
класи з військово-патріотичного 
вишколу та виконання нормати-
ву зі збирання-розбирання ав-
томата, виставку зброї, а також 
виставку зі встановлення альтер-
нативних джерел живлення.

Фах кондитера і виставку 
оригінальних солодощів пре-
зентували студенти і фахівці Ви-
шнівецького професійного ліцею.  
Кожен охочий міг взяти участь у 

майстер-класі з приготування шо-
коладних прикрас для десертів, 
який провели майстер виробни-
чого навчання Інна Тітар та уче-
ниця ліцею Вероніка Ящук.

Викладачі гуманітарно-
технологічного факультету Кре-
менецької обласної гуманітарно-
педагогічної академії ім. Тараса 
Шевченка провели майстер-клас 
з виготовлення лялечок-оберегів. 

- Такі заходи дуже потріб-
ні, адже вони згуртовують і 
об’єднують представників різних 
професійних сфер, презентують 
роботу освітніх закладів, творчих 
талановитих людей і їх доробок, 
- каже Марія Олексюк, доцент ка-
федри теорії і методики трудово-
го навчання та технологій.

Викладач цього ж закладу Сер-
гій Томашівський провів майстер-
клас із гончарства для всіх охочих. 

Багатьох відвідувачів заходу 
зацікавила локація Кременецько-
го медичного коледжу імені Арсе-
на Річинського. Тут студенти за-
кладу наочно демонстрували, як 
правильно мити руки, як робити 
уколи і міряти тиск. Також можна 
було перевірити стан свого орга-
нізму, рівень цукру та інші важли-
ві показники, навчитися давати 
першу домедичну допомогу. 

- Мені дуже подобається про-
фесія, яку я обрала, - зізнається 
третьокурсниця Софія Ярема. – 
Думаю, це дуже важливо для кож-
ного – любити те, чим займаєшся. 
А ще у  нашому закладі чудові ви-
кладачі, які дають нам добрі зна-
ння, тому навчатися тут мені дуже 
подобається. Після закінчення ко-
леджу продовжуватиму здобува-
ти медичний фах. 

Неймовірні лялечки, вишука-

ні ґердани та багато цікавих робіт 
презентували на форумі виклада-
чі Кременецького районного цен-
тру дитячої творчості. Заклад від-
відує понад 800 дітей з Кременця 
та сіл району. 

- На базі нашого центру ді-
ють близько 30 гуртків різ-
ного спрямування, зокрема, 
науково-технічного, художньо-
естетичного, гуманітарного 
соціально-реабілітаційного, ви-
робничого напрямів, – розповідає  
директор закладу Тетяна Шевчук. 
– У нас працюють чудові фахівці, 
справжні майстри своєї справи. Я 
переконана, позашкільна робота 
дуже важлива. Адже після уроків 
діти приходять до нас, тут від-
кривають свої таланти, здібності, 
вчаться відповідальності, фор-
мують характер, часто обирають 
майбутню професію.

Тернопільщина сьогодні єди-
на область в Україні, яка прово-
дить міжрайонні кар’єрні форуми 
такого  формату. Цього року такі 
ж заходи вже провели у Чортко-
ві і Бережанах. В обласній службі 
зайнятості кажуть, що отриму-
ють після їх проведення багато 
позитивних відгуків і планують 
організовувати їх надалі, аби все 
більше старшокласників свідомо 
ставилися до вибору своєї профе-
сії і не поспішали за кордон, а реа-
лізовували себе в Україні. 

Юля ТОМЧИШИН.

У Кременці школярі обирали 
ПРОФЕСІЮ ДО ДУШІ

Тернопільський обласний центр зайнятості перший в Україні  запровадив міжрайонні 
кар’єрні форуми, які допомагають старшокласникам визначитися з майбутнім фахом
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Тернополянин Володимир Мацюк 
понад 30 років працює лікарем. Окрім 
травматології та хірургії, опанував вер-
тебрологію та біоенерготерапію, по-
стійно вдосконалюється в своїй спра-
ві. А також пише вірші та пісні, видає 
книги, знімає кліпи, фотографує, веде 
відеоблог на ютубі. Його пісні звучали 
у виставі «Сотниківна» Тернопільсько-
го драмтеатру, їх виконують відомі тер-
нопільські вокалісти. 

Минулого року Володимир Мацюк 
потрапив у перелік відомих українців 
на сторінках енциклопедичного ви-
дання «Золотий фонд нації. Україна, 
Європа. Світ». 

Володимир Мацюк зізнається, не 
уявляє свого життя без поезії. Щодня 
пише вірші, з усмішкою йде по життю 
і намагається дарувати радість і пози-
тивні емоції людям. 

У новій книзі «З думами у майбут-
нє» тернополянин зібрав свої найно-
віші пісні, рубаї, поезії та переспіви. У 
передмові пан Володимир висловлює 
сподівання на те, що його твори зна-
йдуть відгук у серцях сучасників і мо-
лоді. У цьому виданні він опублікував 
пісню «Моїй Alma Mater!», яку присвя-
тив 40-річчю з часу закінчення Терно-
пільського медичного інституту. 

- У мене залишилися дуже теплі спо-
гади про студентські роки, - каже пан 
Володимир. – Вже невдовзі відбудеться 
ювілейна зустріч з однокурсниками. Із 
наших старих фото я зробив відеокліп, 
аби всі могли повернутися думками в 

цей чудовий час. Пригадую свого вчи-
теля Григорія Антоновича Сагайдака, 
який дав мені можливість побачити, 
що таке справжня хірургія. Я кілька ра-
зів асистував йому під час операцій, і це 
був неймовірний досвід. Він залишився 
у моїй пам’яті не лише як професіонал 
високого класу, а й як взірець інтелек-
туала. 

За словами Володимира Мацюка, 
багато його однокурсників розкидала 
доля у різні куточки України і світу. 
Тож, сподівається, ця зустріч буде осо-

бливо емоційна і щира. 
- Дуже хочеться, щоб пісня, яку я на-

писав про нашу рідну альма-матер, по-
слугувала нам усім теплим спогадом, а 
сучасним студентам – певним орієнти-
ром у їх професії. Адже медицина – це 
величезна відповідальність, фах, що 
потребує постійної праці над собою, 
навчання і вдосконалення. Сподіваюся, 
ця пісня знайде відгомін у людських 
серцях, і її співатимуть наші вокалісти 
та колективи. 

Юля ТИМКІВ. 

Лікар, якому допомагає 
зцілювати поезія

Тернопільський травматолог Володимир Мацюк видав 
десяту книгу своїх творів «З думами у майбутнє»

Моїй Alma Mater! 
(До 40-річчя закінчення 

медінституту)
Моя любима Україно!
Духовні статки і гаї
Дають натхнення - в зорі лину!
І нам співають солов’ї.
Приспів:
Навчаймося, браття, із світу по нитці!
Зросте Україна в розпущеній квітці!
Даруймо духовні всі статки народу,
Щоб з нами не було ніде переводу.
Прийдем до Тебе, Alma Mater,
І знову студентом враз стаєш.
Ти все життя будеш навчати!
Та шлях у вічність нам даєш.
Приспів.
Дух Ескулапа в нас з тобою - 
У лікуванні все життя.
О! Alma Mater із собою
Ти твориш з нами - майбуття.
Приспів. 

Її називали 
неперевершеною Аїдою, 
найпривабливішою 

Батерфляй та єдиною у 
світі Джокондою. Кожен 
вихід на сцену Соломії 
Крушельницької викликав 
овації, а її ім'я з роками 
ставало дедалі відомішим. 
Читайте 5 цікавих фактів 
про життя та кар'єру 
легендарної  оперної діви, 
яка прославляла Україну за 
кордоном.

 Рід Соломії 
Крушельницької

Соломія Крушельницька на-
родилась у 1872 році в селі Біля-
винці, що на Тернопільщині. Сім'я 
майбутньої оперної діви надиха-
ла багатьох українців того часу.

Батько артистки Амвросій 
Крушельницький був священ-
ником, який відзначився і гро-
мадянською діяльністю. Разом 
із дружиною Теодорою Марією 
він  виховував 5 дітей, кожному 

з яких дав освіту. Соломія Кру-
шельницька з братом та трьома 
сестрами росла у досить творчій 
атмосфері, адже її дідусь Григорій 
Савчинський був зачинателем 
української байки на Галичині. 
Відтак змалку дівчинка вивчала 
фольклор, зокрема, українські 
пісні, які полюбляла наспівувати 
у дворі. 

Перший виступ
Вже змалку Соломія Кру-

шельницька мріяла стати ар-
тисткою. Тому її батьки зробили 
все можливе, аби вона здійснила 
свій задум. Спершу Соломія Кру-
шельницька навчалась в Тер-
нопільській школі товариства 
«Приятелі музики», а згодом 
вступила до Тернопільської кла-
сичної гімназії. Саме там майбут-
ня зірка розвивала майстерність 
співати. У віці 11 років дівчина 
вперше вийшла на сцену під час 
Шевченківського концерту. 

Щоб розвивати свій талант, 
дівчина вирішила вступити до 
Львівської консерваторії, яка від-

крила вокалістці двері на велику 
сцену. 
Багатогранний талант

Мало хто знає, що Соломія 
Крушельницька не тільки воло-
діла неперевершеним сопрано у 
три октави, але й легко викону-
вала пісні на 8 мовах. На її адре-
су надходили контракти з нью-
йоркської "Метрополітен опера", 
лондонського "Ковент-Ґардена" 
та італійського "Ла Скалі". Запро-
шуючи українку, оперні агенти 
були впевнені, що шоу відзна-
читься аншлагом. 

Окрім цього, Соломія Кру-
шельницька вправно кермувала 
машиною. На той час багато чо-
ловіків не могли похизуватись 
таким вмінням. Відтак оперна 
діва сама добиралась до місця 
проведення виступів. 

Незвична підготовка 
до виступів 

Одного разу оперна діва вста-
новила музичний рекорд: після 
виступу Соломії Крушельницької 

люди 17 разів запрошували її ви-
конати пісню на біс. 

Строгий розклад, поміркова-
на їжа, заборона давати волю сво-
їм забаганкам – такі обмеження 
встановила собі артистка. Окрім 
цього, щоб голосові зв'язки були 
у відмінній формі, Соломія Кру-
шельницька ні з ким не розмов-
ляла у день виступу. 

Цікавим був і ритуал перед 
концертом: легендарна українка 
приїжджала до місця шоу завчас-
но та упродовж 2 годин сама на-
носила макіяж та грим. 

Особисте життя
Багато чоловіків мріяли ста-

ти обранцями Соломії Крушель-
ницької. Однак залицяння бага-
тіїв не цікавили українку. Вона 
створила сім’ю з італійським ад-
вокатом Чезаре Риччоне. Він під-
тримував її й не висував жодних 
обмежень. 

У 1939 році Соломія Крушель-
ницька повернулась до України 
через смерть чоловіка. Однак на 

Батьківщині легендарна співач-
ка стикнулась з чималими про-
блемами: її батьківське житло 
у Львові конфіскувала більшо-
вицька влада, а покинути держа-
ву зірка не могла через початок 
Другої світової війни. 

На Галичині пройшли остан-
ні роки життя Соломії Крушель-
ницької. На сцені Львівської 
філармонії у 1949 році відбувся 
останній виступ легендарної 
оперної співачки. Тоді мало хто 
знав, що артистка хворіла на рак 
горла. З недугою Соломія Кру-
шельницька боролась до 1952 
року. 

5 ФАКТІВ про легендарну Соломію Крушельницьку
23 вересня в Україні відзначають день народження оперної діви родом із 

Тернопільщини, яка ввійшла в історію як одна з найвидатніших співачок світу
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Естонія введе мито для 
громадян України за 
довгострокові візи

Громадянам України, які протягом 
останніх років були звільнені від не-
обхідності платити мито при оформ-
ленні довгострокових естонських віз, 
знову потрібно платити за цю послу-
гу. Про це повідомляє ERR.ee. Відповід-
ний законопроект перебуває на міжві-
домчому узгодженні, а ось принципове 
рішення з цього питання було прийняте 
під час обговорення бюджетної стратегії 
навесні 2019 року. 

У Північній Америці загинули 
мільярди птахів

У Північній Америці за останні 50 
років різко скоротилася популяція 
птахів - на 29 відсотків. У Канаді та США 
кількість птахів зменшилася майже на 
3 мільярди особин, пише «The New York 
Times» із посиланням на дослідження 
вчених Корнелльської лабораторії орні-
тології. Серед загиблих переважно: го-
робці, ластівки, зяблики та інші пернаті, 
які можуть мешкати в міських межах. 
Причиною зникнення є втрата середови-
ща існування, в тому числі - інтенсивний 
розвиток сільського господарства та ур-
банізація. Також вчені припускають: важ-
ливу роль у загибелі птахів незабаром зі-
грає зміна клімату. Це нічого доброго не 
несе, оскільки птахи відіграють важливу 
роль у харчових ланцюгах і підтримують 
функціонування екосистем. Учені зазна-
чили: в інших частинах планети така ж 
ситуація з птахами.

У дитинстві Роналду не 
вистачало грошей на їжу

Кріштіану Роналду запросив на 
обід жінку, яка в дитинстві безко-
штовно його годувала. Легендарний 
гравець в інтерв’ю пригадав, як в юності 
вечорами ходив у МакДональдс, де його 
безкоштовно підгодовували тамтешні 
працівниці. Йому було 11 чи 12 років. 
Він тоді перебрався з Мадейри до інтер-
нату лісабонського «Спортінга». Сім’я 
залишилася на острові. «Коли мені було 
11-12 років, у нашій сім’ї майже не було 
грошей. Я жив з іншими вихованцями 
«Спортінга» і бачив свою родину раз у 
три місяці. Це був дуже важкий час. Іно-
ді траплялося, що пізно ввечері ми голо-
дніли, а поруч зі стадіоном був МакДо-
нальдс. Ми ходили туди й просили дати 
нам що-небудь поїсти. Там працювала 
жінка на ім’я Една і ще дві дівчини», - ци-
тує Роналду британське видання «The 
Sun».

«Кліматичними біженцями» 
можуть стати мільйони жителів 

мегаполісів 
Зміни клімату можуть призвести 

до того, що сотні мільйонів людей по 
всьому світу будуть змушені залиши-
ти свої домівки й перетворитися на 
«кліматичних біженців» через значне 
підвищення рівня світового океану. Їх 
число може сягнути 280 мільйонів осіб, 
йдеться у доповіді експертів ООН, про-
ект якої потрапив до рук журналістів 
агентства «France-Presse». Очікується, 

що рівень світового океану зросте на 4,5-
6 метрів. У результаті, під водою повніс-
тю або частково опиняться більшість 
прибережних міст, зокрема, території, де 
проживає значний відсоток населення 
Гонконгу, Шанхаю, Маямі, Амстердаму. 
Не омине проблема й Нью-Йорк та інші 
міста. А деякі острівні держави до 2050 
року можуть стати безлюдними - не че-
рез затоплення, а у зв’язку із забруднен-
ням питної води внаслідок частих пове-
ней. 

Польські магазини 
віддаватимуть бідним 

непродані продукти
Сейм Польщі прийняв закон, згідно з 

яким магазини будуть зобов’язані відда-
вати непродану продукцію на соціальні 
потреби, повідомляє «Rzeczpospolita». 
Це будуть товари, які втратили свій зо-
внішній вигляд (зіпсована обгортка, на-
приклад), і ті, в яких закінчується тер-
мін придатності. Перші два роки закон 
поширюватиметься лише на великі ма-
газини, площею понад 400 кв. м. Згодом 
- на дрібніші торгові точки. Порушникам 
закону загрожуватиме штраф за кожен 
викинутий кілограм продуктів. Влада 
пропонує підприємствам самостійно ви-
брати благодійну організацію, якій вони 
будуть віддавати товар.

В Індії народилася дитина з 
чотирма ногами і трьома руками

В Індії народилася дівчинка з чо-
тирма ногами і трьома руками. Разом 
із нею також з’явився на світ абсолютно 
здоровий брат-близнюк. Як зазначають 
лікарі, спершу жінка повинна була наро-
дити трійню, проте два плоди зрослися. 
Як повідомляє «Daily Mail», медики не 
могли передбачити проблему, бо жін-
ка під час вагітності жодного разу не 
зробила УЗД. Новонароджену дівчинку 
планують перевезти в більш сучасний 
шпиталь у Джайпурі для лікування. 
Передбачається, що після видалення 
зайвих кінцівок вона зможе жити нор-
мальним життям.
Чому Захід не хоче розпаду Росії

Генерал-лейтенант запасу, канди-
дат військових наук, екс-заступник 
начальника Генштабу ЗСУ Ігор Рома-
ненко вважає, що країни Заходу не до-
пустять розпаду Російської Федерації 
як держави. «Захід боїться будь-яких 
потрясінь, а тим паче таких, як розпад 
великої держави, що має ядерну зброю. 
Захід любить своє спокійне і сите життя, 
тому буде робити все, щоб Російська Фе-
дерація збереглася як держава», - зазна-
чив Романенко «Главреду». Водночас, 
він вважає, що розпад Росії неминучий 
- про це свідчить історія СРСР. Наразі 
ситуація для РФ погіршується щороку, 
і принципового стратегічного плану 
щодо вирішення цієї проблеми у Москви 
немає.

Влада острова Святої Єлени 
шукає нового Наполеона

Влада острова Святої Єлени оголо-
сила про пошук двійника Наполеона 
Бонапарта. Він повинен представля-
ти регіон на серії заходів, присвячених 
200-річчю з дня смерті французького 
імператора. Наполеон провів на британ-
ському острові в Атлантиці останні роки 
свого життя і помер тут 5 травня 1821 
року. Кандидат, який стане своєрідним 
послом острова, має брати участь в усіх 
заходах 2019, 2020 і 2021 років. Крім 
того, він повинен мати представниць-
ку зовнішність і вміти 
спілкуватися з політи-
ками високого рангу, 
пише «Закон і Бізнес». 

НБУ не вилучатиме дрібні 
банкноти 

Нацбанк не планує примусово ви-
лучати з обігу банкноти номіналом 
1, 2, 5 і 10 гривень. Про це повідоми-
ла заступник директора Департаменту 
грошового обігу НБУ Оксана Галиць. За 
словами чиновниці, згадані банкноти 
залишаться законним засобом платежу 
і будуть замінюватися монетами відпо-
відних номіналів у міру зношення. Слід 
нагадати, НБУ анонсував випуск монет 
номіналом 1, 2, 5 і 10 гривень, які зго-
дом замінять банкноти відповідних но-
міналів, в березні 2018 року. Випуск в 
обіг монет номіналом 5 гривень очіку-
ється в 2019 році, 10 гривень - у 2020-у.

Кум Путіна з соратниками 
пропустили найбільше 

голосувань

З початку роботи Верховної Ради 
9-го скликання 17 нардепів пропус-
тили понад 90 відсотків голосувань. 
Із них 14 - представники фракції «Опо-
зиційна платформа - За життя», двоє 
- з групи «За майбутнє», один - із ВО 
«Батьківщина». Про це повідомляють 
у Комітеті виборців України. Майже 
не голосували у серпні-вересні Вадим 
Рабінович, Юрій Солод, Ренат Кузь-
мін, Вадим Столар, Юрій Бойко, Віктор 
Медведчук, Юлія Льовочкіна, Антон 
Яценко, Григорій Суркіс, Тарас Козак, 
Олександр Фельдман, Ігор Абрамович, 
Анатолій Урбанський, Сергій Ларін, 
Сергій Тарута, Олександр Пузанов, Ві-
талій Борт. Ці нардепи, як правило, 
були присутні на засіданнях ВР, однак 
пропустили голосування без поважних 
причин.
Скільки вихідних буде в жовтні

Усього в жовтні 31 день, серед 
них - дев’ять вихідних і 22 робочих. 
14 жовтня - День захисника України. 
У православному календарі це велике 
свято - Покров Пресвятої Богородиці. 
Цей день припадає на понеділок. Тож 
українці відпочиватимуть три дні по-
спіль: 12, 13 і 14 жовтня.

Чи заборонять 
у нас пластикові пакети?

Проект закону про обмеження 
обігу пластикових пакетів на тери-
торії України депутати направили на 
розгляд Комітету з питань екологіч-
ної політики та природокористуван-
ня, повідомляє офіційний портал ВР 
України. Якщо закон приймуть, буде 
заборонено розповсюджувати чи про-
понувати у об’єктах роздрібної торгів-
лі та об’єктах ресторанного господар-
ства такі типи пакетів: надлегкі, легкі 
та оксорозкладні (оксобіорозкладні) 
пластикові пакети. Вільно користува-
тися можна буде біорозкладними плас-
тиковими пакетами з відповідним мар-
куванням та пакетами певного типу, 
що призначені для транспортування 
свіжого м’яса і риби.

Банки каратимуть за відмову 
обміняти зношені гроші

Нацбанк вживатиме заходів щодо 
банків за відмову в прийомі зноше-
них гривневих купюр. Про це повідо-
мив директор Департаменту грошово-

го обігу НБУ Віктор Зайвенко, передає 
«Еспресо.TV». За його словами, банки 
зобов’язані приймати від клієнтів зно-
шені банкноти під час їх платіжності, і 
регулятор неодноразово звертав увагу 
фінустанов на виконання цієї вимоги 
у відповідь на скарги клієнтів. При ви-
никненні подібних інцидентів з банка-
ми Зайвенко запропонував звертатися 
зі скаргами до регулятора. 

З нового року не 
підключатимуть дротове радіо

1 січня 2020 року, через непопу-
лярність послуги і відсутність попиту 
на неї, «Укртелеком» припиняє нові 
підключення до домашньої радіо-
точки. Існуючі абоненти послуг продо-
вжать користуватися дротовим радіо на 
діючих умовах, повідомляє прес-служба 
відомства. В Україні стрімко зменшуєть-
ся кількість користувачів застарілої по-
слуги дротового мовлення. Цього літа їх 
залишилось 350 тисяч. Щомісяця від по-
слуги відмовляються більше десяти ти-
сяч абонентів. «Укртелеком» продовжує 
підтримувати мережу дротового мов-
лення в тих регіонах, де є користувачі. 
Статистика свідчить: відмова від дрото-
вого радіо - це глобальна тенденція. 

Громадянська конфіскація:
 у кого відбиратимуть будинки, 

дачі, машини
Під відповідальність потраплять 

ті, у кого значно розходяться доходи 
та суми покупок. Верховна Рада при-
йняла законопроект №1031 про ци-
вільну конфіскацію. Автор документа 
- президент, інформує Ukr.Media. Закон 
торкнеться лише чиновників, зокрема 
тих, хто заробив статок шляхом коруп-
ції та махінації з бюджетом. Під відпові-
дальність потраплять і депутати, у кого 
значно розходяться доходи та суми по-
купок. Тож звичайні громадяни, бізнес-
мени, пенсіонери, безробітні можуть не 
хвилюватися. Щоб потрапити під стат-
тю, чиновнику потрібно мати рахунок 
в банку, авто, нерухомість, коштовності 
на суму, яка значно перевищує офіцій-
ний дохід. Конфіскувати можуть ті ак-
тиви (гроші, нерухомість, машини), які 
були придбані не раніше трьох років 
тому. Але це не звільняє від криміналь-
ної відповідальності за хабарництво. 

На збільшення зарплат 
освітянам немає коштів 

У проекті державного бюдже-
ту-2020 грошей на підвищення 
зарплат освітянам немає. На це тре-
ба додаткових 45 мільярдів гривень, 
заявила міністр освіти та науки Ганна 
Новосад «Українській правді». За її сло-
вами, для української економіки це «гі-
гантські кошти, які треба звідкись ви-
тягнути, у когось їх забрати» і віддати 
освітянам. 

Знаєте, які наймодніші 
кольори осені?

Найпопулярнішими у нинішньо-
му осінньо-зимовому сезоні будуть 
всі відтінки синього та блакитного 
кольорів, а також ментоловий, зеле-
ний, помаранчевий і жовтий. Про це 
розповіла дизайнер Олена Буреніна в 
коментарі УНН. «Основні тренди фор-
муються з перспективою на 5-10 років. 
У них намагаються врахувати всі сві-
тові тенденції, наприклад, такі як гло-
бальне потепління, війни, катаклізми, 
останні досягнення в науці. Приміром, 
через проблеми танення льодовиків всі 
відтінки синього і блакитного набува-
ють усе більшої популярності», - зазна-
чила дизайнер. І уточнила, що в якості 
основного тренду сезону також вико-
ристовують яскраві акцентні та неоно-
ві кольори як данину 80-им рокам.

Україна Світ

Ольга
ЧОРНА.
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гніздечкоСімейне

На фото Івана ПШОНЯКА: працівниці головного 
управління юстиції Юлія Запорожан,  
Оксана Боднар та Ірина Ратушняк, м.Тернопіль.

Світлана Олегівна засяяла від 
щастя. Воно, наче медовою 
хвилею, прокотилося її 

нутром, знизу від живота до очей, 
і вилилося в сонячну усмішку, яка 
засліпила усе довкілля. Назустріч 
ішов він - Петриковий тато… 

Так вона називала цього чоловіка. Батька 
одного зі своїх вихованців. Працювала Світ-
лана вихователькою в старшій групі дит-
садка. Виховувала двох маленьких донечок. 
Стас, чоловік Світлани, був на заробітках в 
сусідній Польщі, рятував їхню молоду сім’ю 
від бідності. Він був стриманим та серйоз-
ним чоловіком. У свої тридцять спізнав тяж-
кого хліба заробітчанина. Рано залишився 
без батьків, тому зразу ж після школи вла-
штувався на завод робітником. Потім зустрів 
Світлану, яка навчалася в педагогічному вузі 
у їхньому місті, і вони побралися, організу-
вавши скромну вечірку. Стас ніколи не гово-
рив Світлані ніжних слів та гарних комплі-
ментів, був скупим на любощі. А Петриковий 

тато!  Цей статечний сорокарічний чоловік 
не обділяв увагою Світлану Олегівну. Вона 
вміла чудово плести гачком. Ото коли діти 
спали, займалася рукоділлям, щоб завідувач-
ка не бачила. Або ввечері, коли залишаться 
кілька дітей, вона сяде під грибочком і пле-
те своє улюблене мереживо. Якось Петриків 
тато, який завжди забирав сина пізно, після 
роботи помітив виховательку за цим занят-
тям.

- О, то ви справжня майстриня, маєте зо-
лоті руки! А, що плетете, якщо не секрет? – 
запитав захоплено.

- Сукню, - розгорнула червоне диво Світ-
лана.

- Яка краса! Яка витончене робота, очей 
не відвести! – сипав похвалу, наче бісер у кві-
ти, чоловік. З тих пір і став затримуватися в 
дитсадку. Коли всіх дітей уже розбирали, а 
робочий день ще не закінчувався, вони си-
діли під кущем бузку на лавочці і бесідували 
про все на світі. Петрик грався в пісочниці, 
Світлана плела, а Петриків тато сидів біля неї 
близько-близько і розповідав цікаві історії.

Світлана Олегівна закохалася. Вона вже 
не уявляла свого життя без Івана. Проте, щоб 
розлучитися з чоловіком, не думала, а стати 
коханкою мріяла. Деколи Іван підвозив Світ-
лану додому, інколи до свекрухи, яка опіку-
валася внучками. До дитсадка дівчаток ще 
не давали, бо вони часто хворіли. 

Нинішній понеділок видався похмуро-
дощовим. Осінній вітер зривав з дерев, ще 
недавно золоті, а нині мокро-руді листки, і 
жбурляв під ноги перехожим. Світлана поспі-
шала на роботу. На душі було  кепсько – вона 
не любила холоду. Єдине, що її тішило – зу-
стріч з Іваном. Нині одягнула сукню, яку на 
вихідних закінчила, тому почувала себе ко-
ролевою, накинувши на неї легкий рожевий 

пороховик.
В групі оглянула себе в дзеркалі – краси-

ва!  Сукня підкреслювала її  привабливі фор-
ми. Розчесала, скуйовджене вітром волос-
ся, підмалювала вуста. Дітей ще не було. За-
звичай, після вихідних, їх приводили пізніше, 
та Петрик завжди приходив першим, бо Іван 
поспішав на роботу. А ось і вони. Іван приві-
тався і зробив великі круглі очі:

- Я в захваті! Ти – богиня! Неперевершена 
робота. - Він на хвилю змовк, а потім тихо за-
питав, звертаючись офіційно:

- Світлано Олегівно, я давно вас хочу про 
щось просити, але ніяк не насмілююся. 

Світланине серце закалатало, як дзвін. 
- Ну, нарешті, сталося! - заспівала душа. 
– Просіть, проси.., - ледве вимовила сами-

ми губами, які розплилися в солодкій усміш-
ці. 

- Та хочу просити, щоб ви сплели таку сук-
ню моїй дружині, в неї за місяць день наро-
дження. 

Світлану, наче обухом по голові вдарили.
- Ні, ні, пробачте... Я замовлень не вико-

ную, - ледве видихнула в розпачі і пішла до 
спальні.

Їй хотілося плакати, кричати, прокли-
нати весь світ, але вона, наче камінна, сіла 
на дитяче ліжко і дивилася у вікно. Там дощ 
стікав по шибках, наче її сльози. Раптом ві-
тер вкинув жмут листя, яке за мить зникло, 
лише одинокий кленовий листок приліпив-
ся до шибки. Вихователька встала і пішла до 
групи подивитися, що робить Петрик. Івана 
вже не було. В цей день Світлана подумки по-
просила пробачення у свого чоловіка і твер-
до вирішила, що більше ніколи не піддасться 
на чари чужих компліментів…

Раїса ОБШАРСЬКА.

Сонячний заквітча-
ний мальвами день ховав-
ся в лагідних обіймах зо-
ряного вечора. Благодат-
на тиша, яка лише зрід-
ка порушувалася весе-
лим тьохканням солов’я, 
опускалася над селом. Ві-
тер замріяно гойдав ряс-
но вкриті плодами дерева 
в ошатному садку і час від 
часу, вмостившись на кра-
єчок неслухняної яблуне-
вої гілки, зазирав у вікон-
це оселі, де жила багато-
дітна сім’я.

За столом зібрала-
ся велика родина: бать-
ки, діти, внуки. Невістки 

вправно розставляли на 
столі смачні страви, сини 
обговорювали буденні 
успіхи і невдачі, незаміж-
ні дочки забавляли мале-
чу. А сивочолі батьки, обі-
йнявшись, милувалися 
цією сімейною гармоні-
єю, яка наповнювала їхню 
матеріально небагату осе-
лю. Але в душі вони відчу-
вали себе найбагатшими 
і найщасливішими людь-
ми в усьому світі. Щасли-
ва сім’я – це було найбіль-
ше досягнення усього їх-
нього спільного життя. І 

вони не проміняли б її на 
жодні статки.

Після смачної вечері, 
наговорившись, сім’я го-
тувалася до вечірньої мо-
литви. Навіть малень-
кі внучата схилили колі-
на і побожно склали ру-
ченята, як навчили їх до-
рослі. І крізь прочинене ві-
кно у зоряний простір по-
неслася проста щира мо-
литва. Серед усіх голосів 
по-особливому виділявся 
впевнений батьківський 
голос. Він благословляв 
поіменно кожне дитя від 

найстаршого до наймен-
шого. І ця благоговійна 
мить, коли вся сім’я стоїть 
перед Богом на колінах, не 
рівняється до жодних зем-
них скарбів! Це як в давни-
ну писав пророк Ісая: «Ось 
я та ті діти, що дав мені 
Господь…» (Іс. 8:18) Во-
істину, блаженні ті бать-
ки, котрі ведуть своїх ді-
тей до Бога. Бо ж написа-
но: «Привчай юнака до до-
роги його, і він, як постарі-
ється, не уступиться з неї» 
(Пр. 22:6).

Як би хотілося, щоб 

кожного разу, коли вечір-
ньої пори місяць зазира-
тиме у вікна людських 
осель, він бачив там сім’ї, 
що схилились в молит-
ві перед Богом і мудрих 
батьків, які поіменно бла-

гословляють своїх дітей. 
Це найкраща стратегія і 
запорука успішного життя 
на землі. Задумаймось над 
цією простою істиною!

Оксана ГУДЗЬ.

Образок

Чим пахне осінь?
А пахне вона холодними дощами й пронизливим 

вітром, який птахів у вирій жене. Ще пахне димом 
згорілого бадилля, жовтим листопадом під ногами, 
фруктами та овочами, які людина в засіки віднесе.

І пахне осінь жовтогарячим цвітом чорнобривців, 
різноколірними айстрами і хризантемами, які встеля-
ють квітники, червоними ягідками калини, горіхами, 
які білка заносить у свою хатку в дуплі.

Ще пахне осінь бабиним літом, снуючи сріблясту 
павутину по кущах, й грибами на галявинах, намис-
том із шипшини й терену, жолудями під дубами. 

Над ставом пахне осінь туманом, рибою, поруді-
лим шаваром і верболозом з тужливими піснями. А 
зовсім скоро запахне приморозком, короткими днями 
і довгими ночами, що зима вже швидко буде з нами…

Лідія КРОХМАЛЮК.
с. Старий Олексинець Кременецького району.

Струни серця

Вулиця дитинства
Притихла вулиця дитинства,
Де більше вдів, аніж сімей.
Шепочуть ясени безлисті
Про сміх веселий тут дітей.
Довкола тиша. На дорозі
Проходять півнячі бої,
Від поля їде хтось на возі,-
Везе осінні врожаї.
Покинуте гніздо лелече
У снах очікує весни.
Онук в сусідки щось лепече, -
Дочка приїхала й сини.
І гусне вечір. За хвилину
В криницю хлюпнуло відро.
У серці милий спогад злинув, -
Сльозою змив душі тавро,
Що тут затаєне навічно,
Де милий оберіг зорів,
Де роду дух живе магічний,
Й щемливий спогад про батьків.

Марія ГУМЕНЮК.

*     *     *
Осіння мряка мружиться лукаво,
Цілує ніжно, вабить в зорепад,
Та не смакує прохолола кава,
Тьмяніє іскра меркнучих лампад.
На серці журно, фарболист рідіє,
Періщить дощ, 

розмалювавши скло…
Жоржина похилилась – лебедіє,
Бо холодом їй душу обпекло.

Василина ВОВЧАНСЬКА. 

Молодість -
Краса і велич, сила!
Великих звершень в ній передчуття.
У неї - мрії золоті, надії,
Й крила...
І перед нею ще усе життя!

Храм душі

Сюжети

Батьківська молитва

Плетена сукня
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Господар

Усі садівники 
прекрасно знають, 
що вирощування 

культури протягом 
декількох років на одному 
місці приводить до втоми 
ґрунту: виснаження, 
збідніння і накопичення 
в ній шкідників. Це 
стосується, насамперед, 
рослин сімейства 
розоцвіті.

Але крім троянд, ґрунтовто-
му на собі також можуть відчути 
й фруктові дерева, і чагарники, 
як, наприклад, яблуні, груші, 
айва, вишні, а також малина й 
полуниця. Цей феномен вира-
жається в пригнобленому роз-
витку рослини: знову посаджені 
на колишній ділянці рослини 
погано ростуть, слабко розвива-
ються і мало утворюють квітів 
та плодів. Їхнє коріння залиша-
ється коротким і слабким. На 
практиці буває важко правиль-
но визначити симптоми, бо при-
чиною може стати ущільнення 
ґрунту, або застій вологи. 

Феномен ґрунтовтоми в 
більш легкій формі зустрічаєть-
ся і у трав’янистому саду, і в го-
роді при культивуванні рослин 
сімейства окружкові: моркви, 
пастернаку, селери, фенхеля, 
петрушки й кропу. Проблема-
тично вирощувати на одному 
місці протягом кількох років 
підряд і капустяні рослини, 
бо в результаті розвивається 
ґрунтовий грибок, що викликає 

втому ґрунту й капустяну килу - 
вражаючий всі види капустяних 
шкідливе грибкове захворюван-
ня.

Господарі на городі, щоб за-
побігти ґрунтовтомі,  викорис-
товують сівозміну - щорічно 
міняють місця вирощування 
різних садових культур. Таким 
чином, доведеться кілька років 
почекати, поки полуницю й зон-
тичні рослини можна буде по-
вернути на колишнє місце.

Якщо вам довелося зіштов-
хнутися із ґрунтовтомою в саду, 
вам необхідно «переселити» 
рослини на іншу клумбу, а за-
мість них посіяти сидерати, 
тобто -рослини-добрива, які 
вирощують винятково для під-
вищення родючості землі. Так, 
приміром, гарним зеленим до-
бривом є гірчиця біла, що дає 
багато зеленої маси, багатої 
протеїнами. Гірчиця сприяє не 
тільки накопиченню гумусу в 
ґрунті, а й відлякує шкідників і 
знезаражує ґрунт. Чорнобривці 
очищають ґрунт від нематод. 
Також декоративним сидератом 
є люпин, який своїм довгим ко-
ріннями піднімає у верхній шар 
ґрунту живильні речовини.

У випадку виснаження ґрун-
ту в результаті вирощування 
на тій самій ділянці, протягом 
багатьох років, троянд, реко-
мендується провести наступні 
заходи:

- заміна ґрунту. Для цього 
шар старого ґрунту товщиною 

приблизно 50 см знімають і за-
мінюють новим високоякісним 
субстратом. Після цього можна 
висаджувати молоді рослини.

- календула й чорнобривці 
не тільки прикрашають квіт-
ник, але й поліпшують якість 
ґрунту, зменшують чисельність 
шкідників. У період з весни до 
раннього літа посійте на роз-
чищеній ділянці ці літні квіти й 
нехай вони ростуть тут мінімум 
одне літо.

- останнім часом у продажу 
з’явилися субстрати, що віднов-
люють ґрунт, поліпшуючі його 
родючість. У них містяться не 
тільки специфічні бактерії, але 
й грибки, що поліпшують спо-
живання корінням живильних 
речовин і води. Випробувавши 
дані субстрати, любителі тро-
янд повідомляють про гарний 
ріст і розвиток рослин навіть у 
несприятливих умовах.

- висаджуючи троянди, ком-
бінуйте їх із трав’янистими ба-
гатолітниками. Якщо троянди 
необхідно буде витягти, нові 
екземпляри можна буде пере-
містити на місця, де росли ба-
гатолітники, а ділянки, на яких 
росли троянди, можна засадити 
багатолітниками.

Якщо троянди на одному 
місці ростуть протягом багатьох 
років, то отруйні виділення їх-
нього коріння перешкоджають 
засвоєнню мінеральних речо-
вин молодими рослинами, тому 
їх ріст уповільнюється.

Як тільки закінчується збір 
урожаю, виникає питання, як 
і де його зберігати протягом 

зими, адже на вирощування фруктів 
та овочів ви витратили багато часу і 
сил, розраховуючи, що взимку зможете 
насолодитися плодами своєї праці. 

Навіть у  погребі морква може або швидко 
згнити, або зів’янути, якщо не буде збережений 
оптимальний режим температури і вологості. 
Температурний режим для збереження потрібно 
підтримувати дуже строго, +1-2 градуси, не біль-
ше. Інакше вона швидко буде проростати. Воло-
гість повинна бути досить високою, близько 95%.

Бажано у погребі змайструвати спеціальний 
засік для коренеплодів. Шириною близько 60 см, 
довжиною 1 метр і глибиною 80 см. Головне, щоб 
туди умістився весь урожай моркви.

Щоб створити для моркви сприятливий мі-
кроклімат, можна використовувати звичайний 
річковий пісок. Спочатку льох слід добре просу-
шити і насипати на дно засіки піску, сантиметрів 
на 10. Далі, слід укласти ряд морквин і зверху зно-
ву присипати піском. Далі ще ряд морквин і знову 
пісок. Виходить такий «тортик». Тут головне, щоб 
коренеплоди не торкалися один одного.

Ще один чудовий спосіб зберігання моркви у 
тирсі. У засіку слід засипати шар хвойної тирси, і 
шар моркви, загалом так само, як і з піском. Тільки 
тирса потрібна чиста і обов’язково від хвойних де-
рев, оскільки вона запобігає появі гнилі. Можна збе-
рігати моркву в погребі, помістивши її просто в ко-
робку чи ящик та щільно закрити кришкою. Тільки 
потрібно періодично перевіряти стан коренеплодів.

У домашніх умовах для зберігання можна ви-
користовувати балкон. Якщо він утеплений і зима 
у вас м’яка, то коренеплоди чудово збережуться у 
ящику з утепленими стінками. Можна зберігати і 
у прохолодному місці квартири, уклавши моркву 
рядками в коробки і пересипавши її цибулевим 
лушпинням. Ще один спосіб – зробити для корене-
плодів глазур з крейди. Розведіть водою звичайну 
крейду до консистенції сметани і опустіть туди 
корінці. Потім дайте їм висохнути і розкладіть по 
коробках. Процес цей довгий, особливо тому, що 
потім потрібно відмивати морквину.

Якщо врожай ваш невеликий, то можна ви-
користовувати для зберігання і відсік холодиль-
ника. Чисто вимита і герметично запакована в 
поліетиленові пакети морква може зберігатися 
в холодильнику до 2-х місяців. Є ще один варіант 
зберігання моркви в холодильнику – натріть її на 
крупній тертці і помістіть в чисті банки шарами, 
пересипаючи сіллю. Дуже зручно потім викорис-
товувати, тільки страви солити вже не потрібно.

ПРАВИЛО №1. Збираємо і відбираємо плоди 
гранично акуратно.

Важлива умова для тривалого зберігання яблук - відсут-
ність на плодах слідів гнилі, псування та інших дефектів. У разі, 
якщо хоч одне яблуко буде трохи подряпане або підбите, воно 
може швидко зігнити і зіпсувати своїх сусідів.

ПРАВИЛО №2. Яблука в жодному 
разі не обтирати!

Обтирати або мити яблука треба перед їжею, але аж ніяк не 
перед підготовкою до тривалого зберігання. Яблука від приро-
ди покриті природною захисною оболонкою або плівкою, яка 
допомагає якомога довше вберегти його від передчасної гнилі 
і псування.

ПРАВИЛО №3. Обов'язково зберігайте 
яблука в спеціальних ящиках.

Під спеціальними ящиками мається на увазі ящики для збе-
рігання фруктів, які використовують, наприклад, в супермар-
кетах. Вони можуть бути дерев'яні, фанерні або пластикові.

ПРАВИЛО №4. Не намагайтеся навалити 
яблука з верхом.

Не слід звалювати всі яблука в купу, намагаючись напо-
внити ящик максимально. Найбільша кількість шарів яблук, 
які рекомендують фахівці, - це 2-3. Якщо яблука зібрані разом 
з ніжкою-гілочкою, необхідно стежити за тим, щоб вона не по-
шкодила шкірку сусіда. 

 ПРАВИЛО №5. Слід закутати  кожен плід.
Для того, щоб оберегти яблука від випадкових ударів і за-

брати зайву вологу, кожен плід рекомендується обгорнути в 
тонкий папір.

ПРАВИЛО №6. Встановити 
температурний режим.

Рекомендована температура зберігання - від 3 до 5 градусів 
вище нуля при середній вологості. При дотриманні цих пара-
метрів яблука надовго збережуть свою соковитість. Якщо буде 
висока вологість, вони просто можуть згнити.

ПРАВИЛО №7. Зберігайте яблука 
окремо від овочів.

Яблука не люблять сусідства, тому для їх зберігання варто 
виділити окреме приміщення. В іншому випадку газ, який ви-
діляють яблука, допоможе дозріванню овочам, які знаходять-
ся по сусідству (картоплі і моркві, наприклад), а яблука, в свою 
чергу, наберуть неприємного запаху.
ПРАВИЛО №8. Слід частіше перебирати запаси.

Візьміть за правило перебирати яблука хоча б раз на місяць. 
У процесі укладання плодів на зберігання можна просто не по-
мітити маленької тріщини, наявність якої все одно призведе до 
гниття, тому безжально викидайте всі зіпсовані.

Як смакувати 
яблуками до весни

Моркву зберігаємо в піску

І ґрунт може втомитися
Чому троянди і полуниці не можуть 

постійно рости на одному місці
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Гроші на храм 
пожертвував навіть 
австрійський цісар 

Сьогоднішня духовна святиня 
у Ступках пережила війни і більшо-
вицьку розправу. І відродилася у всій 
красі, впевнені жителі села, завдяки 
своїй небесній покровительці, Пре-
святій Богородиці.  

Документальних підтверджень 
про першу церкву у Ступках немає. 
Є лише усні перекази про те, що міс-
цевий храм наприкінці 17 століття 
знищили татари. На його місці була 
побудована друга, дерев’яна церква, 
яка проіснувала до 1899 року, при-
близно двісті років. А ще зберігся в 
оригіналі документ – рішення цер-
ковного комітету від 1 листопада 
1898 року. У ньому детально пропи-
саний кошторис «…на будову церк-
ви в двох літах 1899-1900. Будівни-
чий був Лісовський Йосиф з Терно-
поля…» Відзначено й що «…21 верес-
ня 1900 року на храмовий празник 
церкву освятили…»

 Отож, при підтримці сільського 
війта Теодора Кубіва громада села 
взялася за будову святині. У цей час 
неподалік у Смиківцях євреї трима-
ли невеликий пивзавод, але збан-
крутували і продали його громаді 
Ступок. Селяни розібрали бровар-
ню і камінь використали на церкву. 
До будівництва були задіяні і пара-
фіяни сусідньої Романівки. Зводили 
храм на добровільні пожертвування 
та гроші, вилучені від продажу цер-
ковних земель. У рішенні церковно-
го комітету був детальний звіт про 
використані кошти. 

 І все-таки грошей не вистача-
ло. Тому згадуваний уже війт Теодор 
Кубів побував на аудієнції в австрій-
ського цісаря Франца-Йосифа, в яко-
го випросив пільгу, аби село в роки 
будівництва не платило податок за 
землю, а використало ці кошти на 

зведення церкви. Цісар дозволив це 
зробити, ще й від себе особисто виді-
лив 150 золотих ринських. 

У збережених документах зга-
дується і перший сільський учитель 
Павло Чайківський (1820-1911), 
який був бездітним і подарував на 
церкву «…1 морг і 990 сажнів поля». 

У 1908 році селяни придбали у 
Солотвино до храму старий іконо-
стас за 1700 крон. Він був дерев’яний, 
різьблений і позолочений з чотирма 
рядами образів. У 1911 постала та-
кож невеличка дерев’яна каплич-
ка. І до сьогодні зберігають інфор-
мацію про тих жителів села, які ра-
зом із сім’ями працювали на будів-
ництві, відновленні та облаштуван-
ні церквиці. Зеновій Галапуп, напри-
клад, згадує свою тітку Домінію, чо-
ловік якої загинув у Першій світо-
вій війні. Жінка зосталася вдовою. 
Але вона була багачкою, мала вели-
ку господарку і поле. І коли у 1938 
році у Ступках вирішили малювати 
церкву, Домінія спродала все майно, 
а виручені кошти – одну тисячу зло-
тих – офірувала на храм.  
Партійці іконостас 
ламали бульдозером, 
а дзвони знімали на 
металобрухт 

На служби Божі до храму скли-
кають людей церковні дзвони. У них 
також дуже цікава історія. Ще у 1921 
році до церкви у Ступках громада за 
60500 марок придбала три дзвони: 
Василій – 67 кг, Йоан - 57 кг, Домінік 
– 40 кг. Під час Другої світової війни 
«Домінік» зник невідомо куди. «Йоа-
на» у 1943-му німці забрали на обо-
рону Вермахту. Сумна доля спіткала 
і «Василія»: у 1975 році його зняли з 
дзвіниці місцеві партійці Чернелів-
Руської сільради та колгоспу «Зоря» 
і здали на металобрухт.

Уже в 1994 році парафіяни при-
дбали для свого храму  три нових 

дзвони. Четвертого для Божого хра-
му пожертвував Євген Баран зі сво-
єю родиною. 

Взагалі, жителі Ступок з гірко-
тою згадують період комуністично-
го атеїзму.  Ще до Другої світової ві-
йни церкву Різдва Пресвятої Бого-
родиці розмальовували видатні то-
гочасні художники: Михайло Чуйко 
та його однофамілець, виходець зі 
Ступок Панько Чуйко, який, за окре-
мими даними, розписував собор 
Святого Юра у Львові. До речі, сте-
лю на хорах прикрашає український 
герб – Тризуб. Як зазначає довголіт-
ній старший брат церкви Ігор Сам-
борський, у 1938 році Панько Чуй-
ко зобразив його загратованим, що 
означало – Україна в неволі під по-
ляками. Тепер герб відновлений, 
уже без гратів. Взагалі, серед хрис-
тиянської атрибутики храму є ба-
гато старовинних реліквій. Напри-
клад, хрест із розп’яттям Ісуса Хрис-
та. За твердженням дослідників, він 
виготовлений у 18-му столітті. До-
стеменно відомо, що його викорис-
товували під час Богослужінь ще у 
старій дерев’яній церкві, а в 1889 
році святиню перенесли до теперіш-
нього храму. 

Та прийшли радянські «визво-
лителі». Ось як це закарбувалося у 
пам’яті парафіянки Софії Кулик: 

- Пригадую, як під час війни, 
коли закривали нашу церкву, один 
москаль взяв з храму плащаницю і 
постелив її собі на коня замість сід-
ла. Але кара за це наступила миттє-
во. Щойно він від’їхав на Замчисько 
(так називається частина села), як 
його вбила куля. А плащаницю за-
брала до свого дому Франка Репак. 

Своїх безбожників також не бра-
кувало. У 1962 році церкву у Ступ-
ках закрили і віддали під склад Ве-
ликобірківській друкарні та терно-
пільському видавництву «Збруч». У 
другій половині 80-х років минулого 
століття місцеві комуністи до решти 
почали руйнувати святиню. 

- Одного дня розношу пошту і 
бачу біля храму силу-силенну лю-
дей. Як з’ясувалося, за вказівкою 
свого начальства до церкви приїхав 
один місцевий тракторист, аби буль-
дозером зламати іконостас. Я бачи-
ла його на власні очі, - згадує поете-
са Оксана Кізлик, яка тоді працюва-
ла у Ступках листоношею. 

Святиню прихильники радян-
ської влади вивезли у сусідню Ро-
манівку, де вона пролежала кіль-
ка місяців. Однак іконостас селя-
ни таки врятували. Звідси під при-
криттям ночі, ризикуючи, його 
привезли назад у Ступки Зено-
вій та Орест Галапупи, Євген Козак.  

Боже заступництво у Ступках

Зберігали вдома та в сусідньому 
конфіскованому будинку Любомири 
Хоміцької понад два роки. Перепові-
дають також, що виноградні стовп-
чики іконостасу до виходу церкви з 
підпілля переховував у себе відомий 
історик і краєзнавець Ігор Герета. Та-
ємно від тодішньої влади ступківча-
ни проводили і ремонтні роботи у 
храмі, аби зберегти унікальні маляр-
ські розписи. 
Щоб відкрити церкву, 
люди писали листи 
Горбачову 

Небеса були прихильними до 
людей, які ревно благали Господа 
та Матінку Божу, щоб у їхньому хра-

мі знову залунали церковні піснес-
піви. У роки горбачовської відлиги, 
на численні заяви і прохання ступ-
ківчан Антона Гавліча, Катерини 
Підлісної, Євгенії Кузьми та інших, 
у 1989 році церкву у Ступках таки 
відкрили. Віряни навіть поїздом че-
рез провідника передавали листи 
до Москви тодішньому генсеку Гор-
бачову. 

Аби їхня святиня знову засяя-
ла барвами, практично всі парафія-
ни взялися за її відновлення. З вели-
кою любов’ю дбають про храм і нині, 
офіруючи кошти, вміння і час на збе-
реження історичних цінностей сво-
єї церкви, на реставраційні та опоря-
джувальні роботи, що робить храм 
ще красивішим.
Церква ніколи  
не старіється,  
але завжди цвіте  

Завдячують ступківчани і меце-
натам. Чи не найголовнішим спон-
сором і турботливим господарем  
храму є керівник «Тернопільгазу», 
почесний житель села Ступки Олег 
Іванович Караванський. Завдя-
ки йому та колективу спеціалістів 
«Тернопільгазу» до церкви справи-
ли добротну браму і теперішню ме-
талеву огорожу, обмотку, зовнішнє 
освітлення та озвучення храму. Об-

лагородили територію довкіл сим-
патичними квітниками.

До речі, 24 серпня 2012 року, в 
День незалежності України, у Ступ-
ках освятили пам’ятник україн-
ським героям – братам Богдану, 
Мирославу та Юрію Вовкам. Вони 
– вихідці зі Ступок, пройшли до-
вгий і тернистий шлях боротьби 
в УПА і загинули в боях з енкаве-
дистами. Ініціатором і фундатором 
встановлення пам’ятного знака є 
керівник «Тернопільгазу» Олег Ка-
раванський, дружина якого світлої 
пам’яті пані Ольга була дочкою Ми-
рослава Вовка.

- До церкви Різдва Пресвятої 
Богородиці приходжу, аби згадати 
рідних та близьких, які відійшли у 
кращий світ, подякувати Господу 
за кожен прожитий день, попроси-
ти для всіх українців здоров’я і до-
брої долі, а для України – миру і спо-
кою, - зазначає Олег Караванський. 
– Пам’ятаю, як бабуся,   батьки при-
щеплювали мені любов до Бога, 
щоразу повчаючи словами Івана 
Золотоустого: «Не відходи від церк-
ви. Церква – твоя надія і спасіння. 
Вона вища від неба і обширніша від 
землі. Церква ніколи не старіється, 
але завжди цвіте». З віком особли-
во розумієш, наскільки важливу 
роль у житті відіграє Господь. Віра 

у Всевишнього дає сили жити і тво-
рити добрі справи на цьому світі. 

… А тим часом храм Різдва Пре-
святої Богородиці пригортав до 
себе всіх вірних. У церкві на святко-
ву літургію зібралися  священство, 
дорослі, діточки, літні ступківча-
ни, гості. Усіх присутніх тепло вітав 
високопреосвященний архієпис-
коп і митрополит Тернопільсько-
Зборівський УГКЦ кир Василій Се-
менюк. 

- Молюся і благословляю сьо-
годні усі родини, бо від них зале-
жить майбутнє вашої парафії, ва-
шого села, нашої церкви, нашо-
го українського народу. У спільно-
ті ми можемо більше, аніж кожен 
окремо. Поручаю усі родини мате-
ринському заступництву Пресвя-
тої Богородиці, якій присвячено 
ваш храм. І зичу, щоб ваша парафі-
яльна спільнота була міцною, - мо-
вив владика. 

Отець Андрій Марчук, ниніш-
ній парох церкви Різдва Пресвятої 
Богородиці щиро подякував усім, 
хто долучався і долучається до роз-
будови храму, дбає про його кра-
су. Згадав священників, які вірою і 
правдою служили на Ступківській 
парафії, починаючи від 1871 року 
до наших днів. 

Варто сказати, що і сам о. Ан-

дрій Марчук веде велику просвіт-
ницьку і громадську діяльність. Він 
організував при храмі кілька згро-
маджень, зокрема Марійську дру-
жину, «Спільноту вервички», «Ма-
тері в молитві». Отець Андрій обі-
ймає посаду генерального дирек-
тора благодійного фонду «Терно-
піль – Карітас», щиро допомагає 
стареньким, бідним людям, воїнам 
АТО, переселенцям.

… Линули до неба урочистими 
мелодіями Божественні піснеспі-
ви. Живильні крапельки свяченої 
води омивали присутніх ласкою 
і здоров’ям. Усміхалася уквітчана 
церквиця, історія якої ось уже дру-
ге століття тісно переплетена з та-
кою ж непростою історією села, яке 
пережило різні окупації, але збе-
регло свої звичаї, традиції, а також 
своїх Героїв, увічнених в пам’ятних 
знаках.

Зіна КУШНІРУК.

У минулу неділю сонце щедрою благодаттю зігріло село і людей, які прийшли 
на молитву до свого храму. Світлою осінньою просинню втішалися Небеса. 
Церкві Різдва Пресвятої Богородиці у Ступках Тернопільського району 

– 120 років. Раділи дорослі й малі, і зовсім старенькі жителі, ті, хто пам’ятає, 
як більшовики нищили їхню святиню. Як переховували церковні атрибути, 
рятували іконостас, як відбудовували храм усім миром…

Як сільська церква на Тернопільщині пережила 
австрійську й польську імперії, війну, радянську 
окупацію і відродилася завдяки вірі та любові 

*У статті використана інфор-
мація з книжки «Пресвятая Бо-
городице, спаси нас!» (головний 
меценат і консультант проекту 
– керівник «Тернопільгазу» Олег 
Караванський)

Зеновій та Орест Галапуп.
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*     *     *
У чемпіонаті України се-

ред аматорів теребовлянська 
«Нива» в гостях поступилася 
ФК «Ковель-Волинь» (0:2). Оби-
два м’ячі наші земляки пропус-
тили в першому таймі, причому 
один з них – з пенальті. А 22 ве-
ресня, великогаївський «Агрон-
ОТГ» на домашньому стадіоні в 
присутності 950 глядачів зіграв 
внічию з лідером своєї групи – 
ОДЕКом з Оржіва (Рівненська 
область) – 0:0.

*     *     *

У вищій лізі чемпіонату Тер-
нопільської області 22 вересня, 
відбувся один поєдинок фіналь-
ного етапу. В рамках 3-го туру 
турніру за 5-8 місця зустрілися 
ФК «Бережани» та «Тернопіль-
ДЮСШ». Перемогли господарі з 
рахунком 4:2 (1:1)

*     *     *
Результати матчів 19-го 

туру першої ліги чемпіонату 
Тернопільської області:

«Зоря» (Хоростків) – «Дніс-
тер» (Заліщики) – 2:1 (2:0)

«Арсенал» (Білокриниця) – 
«Вся Україна – Колос» (Бучач) 
– 1:4 (0:2)

«Нива» (Підгайці) – ФК 
«Трибухівці» – 1:0 (1:0)

ФК «Вишнівець» – «Скала-
Айва» (Скала-Подільська) – 3:2 
(3:0)

*     *     *
Результати матчів 19-го 

туру другої ліги чемпіонату Тер-
нопільської області:

«Поділля» (Васильківці) – 
«Медобори» (Зелене) – 2:1 (2:1)

«Панорама» (Млинівці)  – 
ФК «Скалат-ОТГ» – 1:1 (0:0)

«Віго-Острів» (Острів) – ФК 
«Козова» – 1:5 (0:1)

ФК «Нараїв» – «Галичина» 
(Мушкатівка) – 0:4 (0:2)

*     *     *

23 вересня, у Мілані, 
форвард збірної Арген-
тини і “Барселони” Лі-
онель Мессі був визна-
ний найкращим гравцем 
року за версією ФІФА.  
Аргентинець випере-
див Кріштіану Роналду 
(“Ювентус”) та Вірджи-
ла ван Дейка (“Лівер-
пуль”), який раніше ви-
боров титул найкращо-
го гравця Ліги чемпіо-
нів 2018/19. У минуло-
му сезоні 32-річний Мес-
сі провів 50 матчів, забив 
51 гол і віддав 19 гольо-
вих передач. Виграв чем-

піонат Іспанії і дійшов з 
“Барселоною” до півфі-
налу Ліги чемпіонів.

*     *     *
Український борець 

вільного стилю Олек-
сандр Хоцянівський став 
бронзовим призером 
чемпіонату світу в Ка-
захстані у категорії до 
125 кг. У Нур-Султані у 
сутичці за бронзову на-
городу у ваговій катего-
рії до 125 кг Олександр 
Хоцянівський переміг 
Баджу Хутабу із Сирії – 
5:1. Для українця ця на-
города стала першою на 
чемпіонатах світу. Ра-
ніше він двічі вигравав 
бронзу чемпіонату Євро-
пи – у 2014 та 2019 роках 
та ставав третім на Євро-
пейських іграх-2019.

*     *     *
Українка Ірина Ко-

ляденко здобула срібну 
нагороду у категорії до 
65 кг на своєму дебют-

ному чемпіонаті світу з 
боротьби у Казахстані. У 
фінальній сутичці Ірина 
Коляденко поступилася 
росіянці Інні Стражуко-
вій - 0:13. Щонайменше 
срібну нагороду укра-
їнка собі гарантувала у 
півфіналі, завдяки сен-
саційній перемозі над лі-
деркою світового рей-
тингу - Форрест Молі-
нарі зі США - 6:5. 21-річ-
на Коляденко вперше 
виступала на доросло-
му чемпіонаті світу. Рані-
ше вона ставала бронзо-
вою медалісткою світо-
вої першості серед моло-
ді та юніорів.

*     *     *
Українська борчи-

ня Аліна Бережна стала 
срібною призеркою чем-
піонату світу з боротьби 
у Казахстані. У сутичці за 
золото українка програ-
ла відомій борчині Ната-
лії Воробйовій 2:4.

*     *     *
Український боксер 

Василь Ломаченко, який 
є чемпіоном світу в лег-
кій вазі за версіями WBA, 
WBC і WBO,  залишився 
лідером рейтингу кра-
щих боксерів світу не-
залежно від вагової ка-
тегорії. Окрім Ломачен-
ка у топ-5 присутній ін-
ший відомий україн-
ський спортсмен - Олек-
сандр Усик, у боксера 5 
сходинка.

*     *     *
Україна продовжує 

втрачати позиції у рей-
тингу коефіцієнтів 
УЄФА. В оновленій та-
блиці український чем-
піонат помінявся місця-
ми з нідерландським, то 
ж тепер ми 10-і, а Нідер-
ланди - 9-і. У цьому се-
зоні в єврокубках Украї-
ну представляють 3 клу-
би, а голландських ко-
манд - 4.

Спортивна арена

Тернопільський 
футбол

У першому турі групового 
раунду Ліги чемпіонів доне-
цький “Шахтар” у Харкові роз-
громно програв англійському 
“Ман Сіті” з рахунком 0:3. 

Перший гол був забитий 
вже на 24-й хвилині матчу - піс-
ля удару Гюндогана на доби-
ванні зіграв алжирський вінгер 
Ріяд Марез і відкрив рахунок у 
матчі.

Подвоїли перевагу англій-
ці на 38-й хвилині, на цей раз 
удар Ількая Гюндогана, Андрій 
П’ятов парирувати не зміг - 0:2.

Крапку у матчі поставив 
бразильський форвард Габрі-
ель Жесус. Він увірвався до 
штрафного майданчика та за-
вдав дивовижного удару під 
праву стійку,  у цьому моменті 
голкіпер не міг нічого зробити.

У першому турі групово-
го раунду Ліги Європи україн-
ська “Олександрія” у Німеччи-
ні програла німецькому “Воль-
фсбургу” 3:1.

На 20-й хвилині “Олексан-
дрія” пропустила перший гол 
у матчі. Після несильного уда-
ру від Арнольда, м’яч курйоз-
но вдарився об газон і залетів у 
ворота Юрія Паньківа.

Подвоїв перевагу німців  

ексгравець київського “Дина-
мо” Адмір Мехмеді. На 23-й 
хвилині матчу йому скинули 
під удар і швейцарський напад-
ник в дотик перекинув голкіпе-
ра, пробивши у верхню частину 
воріт.

Гол престижу українці за-
били на 67-й хвилині, Дмитро 
Гречишкін виконав небезпеч-
ний штрафний, після чого Єв-
ген Банада підставив ногу і за-
бив - 2:1.

Останній забитий гол в мат-
чі чекав на глядачів вже на 68-й 
хвилині поєдинку. Брекало від-
правив м’яч між ніг голкіпе-
ра - 3:1.

У першому турі групового 
раунду Ліги Європи київське 
“Динамо” у Києві перемогло 
шведський “Мальме” 1:0.

У першому таймі команди 
пішли на відпочинок без заби-
тих м’ячів, що викликало свист 
київських вболівальників на 
адресу футболістів “Динамо”.

Під кінець гри, а саме на 
84-й хвилині Володимир Ше-
пелєв тонкою передачею знай-
шов Буяльського у штрафно-
му, а хавбек переграв воротаря 
“Мальме” і вивів киян вперед.

Головний тренер 
збірної України Андрій 
Шевченко оголосив 

склад на вирішальні матчі 
кваліфікації Євро-2020 
проти збірних Литви і 
Португалії.

Воротарі: Андрій Пятов 
(“Шахтар” Донецьк), Денис Бой-
ко (“Динамо” Київ), Андрій Лунін 
(“Вальядолід”, Іспанія).

Захисники: Сергій Кривцов, 
Микола Матвієнко, Сергій Болбат 
(усі — “Шахтар” Донецьк), Ми-
кита Бурда, Віталій Миколенко, 
Олександр Караваєв (усі — “Ди-
намо” Київ), Ігор Пластун (“Гент”, 

Бельгія), Едуард Соболь (“Брюг-
ге”, Бельгія).

Півзахисники: Андрій Ярмо-
ленко (“Вест Хем”, Англія), Євген 
Коноплянка, Тарас Степаненко, 
Марлос (усі — “Шахтар” Донецьк),  
Віктор Циганков, Віталій Буяль-
ський (обидва — “Динамо” Київ), 
Руслан Маліновський (“Аталан-
та”, Італія), Олександр Зінченко 
(“Манчестер Ситі”, Англія).

Нападники: Роман Яремчук 
(“Гент”, Бельгія), Жуніор Мораес 
(“Шахтар” Донецьк).

Резервний список: Сер-
гій Сидорчук, Володимир Шепе-
лєв, Артем Бєсєдін (усі  — “Ди-
намо” Київ), Віктор Коваленко 
(“Шахтар” Донецьк), Роман Без-
ус (“Гент”, Бельгія), Євген Шахов 
(“Лечче”, Італія).

Національна команда розпо-
чне збір 7 жовтня  у Харкові. 

Матч із збірної Литви відбу-
деться 11 жовтня у Харкові, а про-
ти Португалії 14 жовтня у Києві.

Результати 8 туру 
чемпіонату 

у Прем’єр-лізі:

Дніпро-1 - 2:0 - Карпати 
Зоря - 0:0 - Маріуполь
Львів - 0:1 - Олімпік 
Десна - 0:1 - Шахтар 
Ворскла - 0:5 - Динамо 
Колос - 1:1 - Олександрія 

Змішаною 
естафетою у 
Чернігові 21 

вересня стартував 
чемпіонат 
України з літнього 
біатлону. Команда 
Тернопільської 
області в цій гонці 
зайняла друге місце. 

Відтак срібними при-
зерами стали Олександра 
Меркушина, Анастасія 
Меркушина, Руслан Бри-
гадир та Віталій Труш. А 
перемогу в змішаній ес-
тафеті здобула команда 
Київської області, «брон-
за» - у сумських біатло-
ністів.

У другий змагаль-
ний день літнього чемпі-
онату України з біатлону 
пройшла жіноча сприн-
терська гонка, у якій взя-
ли участь чотири пред-
ставниці Тернопільщини: 
Олександра Усенко, Анас-
тасія та Олександра Мер-
кушини та Олена Під-
грушна, яка на даний мо-

мент біжить за Київську 
область.

Олена Підгрушна з від-
ставанням від лідера в 36 
секунд посіла друге міс-
це. А з біатлоністок, які 
представляють Тернопіль-
ську область, кращою була 
Анастасія Меркушина, яка 
показала п’ятий результат.

У цей же день відбу-
лися «спринти» серед чо-
ловіків. Друге місце посів 
тернопільський біатло-
ніст Дмитро Підручний, а 
бронзовим призером став 
Віталій Труш. Щодо ін-
ших результатів тернопо-
лян, то Тарас Лесюк був 
п’ятим, а Руслан Бригадир 
– шостим.

Турнірна таблиця наразі 
виглядає так:

1.  Нива 10 26
2.  Полісся 10 22
3.  Поділля 10 18
4.  Верес 10 17
5.  Калуш 10 15
6.  Діназ 10 15
7.  Ужгород 9 11
8.  Оболонь-2 10 8
9.  Буковина 10 7
10.  Чайка 10 6
11.  Нива (В) 9 4

«Нива» здобула чергову перемогу

Упродовж минулого 
тижня тернопільська 
команда зіграла два 

матчі чемпіонату у Другій 
лізі.

18 вересня «Нива» у домашньо-
му поєдинку мирно розійшлася  з ФК 
“Ужгород” – 0:0. А вже 22 вересня фут-
больний клуб з Тернополя в 11-у турі 
чемпіонату Другої ліги у виїзному по-
єдинку обіграв з рахунком 1:2 бучан-
ську “Оболонь-Бровар-2”.

Єврокубки

У жовтні - головні матчі 
головної команди

Літній біатлон: поки що «срібло»

 «Динамо» нарешті перемогло
Українська Прем’єр-Ліга, опи-

тавши фахівців, які входять до 
нашої експертної ради, визначи-
ла найяскравішого футболіста 
з усіх, які взяли участь у матчах 

8-го туру. За підсумком голосу-
вання перемогу здобув півзахис-
ник «Динамо» Карлос Де Пена, 
який у матчі з «Ворсклою» забив 
два м’ячі. 
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Завдяки Українському журналіст-
ському фонду вже котрий рік поспіль 
медійники з різних регіонів України лі-
тають на південь Індії в Кералу покра-
щувати здоров’я за допомогою аюрведи.

Саме в Кералі, як стверджують ба-
гато джерел, 5 тисяч років тому за-
родилася ведична медицина – наука про 
здоров’я та довголіття (аюр – «жит-
тя», веда – «наука», у повному розумін-
ні «наука життя»). Її практикували 
мудреці «ріші», котрі робили записи про 
хвороби людей на пальмових гілках. Їхнє 
вчення довго передавалося з вуст у вус-
та, а три тисячі років тому його викла-
ли в трактатах. 

Хвороби долають 
«зсередини» 

Сьогодні аюрведа – це цілий комплекс 
древніх медичних знань Індії. Вчить, як 
зберігати спокійний розум та здорове тіло, 
як жити в гармонії з собою та природою. 
До речі, аюрведа з 1985 року визнана Всес-
вітньою організацією охорони здоров’я 
як найефективніша на сьогоднішній день 
система альтернативної медицини. І на 
відміну від традиційної, вона бореться не з 
симптомами захворювань, а усуває їх при-
чину.

Згідно з аюрведою, Всесвіт, і людина 
зокрема, складаються з п’яти основних 
елементів: ефіру, повітря, вогню, води та 
землі. У людському тілі вони проявляють-
ся як три фундаментальні життєві сили, 
або доші, й керують усіма його біологічни-
ми, психологічними та фізичними функці-
ями. Вата (ефір та повітря) відповідає за 
процеси дихання, кровообігу, діяльність 
м’язів, нервові імпульси. Пітта (вогонь та 
вода) керує обміном речовин і травленням. 
Капха (вода та земля) – це кістки, м’язи, су-
хожилля та баланс рідини в тілі. За цими 
трьома основними типами конституції фа-
хівець з аюрведи визначає, хто є хто, беру-
чи до уваги саме «життєві сили» людини, й 
залежно від того, яка доша переважає, при-
значає відповідний курс терапії. Лікуван-
ня полягає у відновленні життєвої енергії 
(прани), за допомогою якої пацієнт само-
стійно перемагає хвороби. Відбувається 
найсильніша детоксикація та «переза-
вантаження» організму, в результаті чого 
тілу повертається молодість, а свідомості 
– спокій. Методики аюрведи допомагають 
схуднути, зміцнити імунітет, зняти стрес, 
поліпшити настрій, повернути розтрачену 
енергію, відчути себе молодим, красивим, 
духовно сповненим.

Якщо аюрведа – 
то тільки в Кералі

Сьогодні сотні тисяч туристів з різних 
кінців світу їдуть  сюди до джерела від-
новлення душевних та фізичних ресурсів. 
Адже саме в індійському штаті Керала, на 
землі, яка наскрізь просякнута аюрведою, 
розташована найбільша кількість у країні 
спеціалізованих оздоровчих центрів. 

Заклад, що ось уже кілька років по-
спіль гостинно приймає представни-
ків українських мас-медіа, називається 
«Somatheeram» («Соматірам»). Це один 
з найвідоміших та найбільших аюрве-
дичних центрів на березі Аравійського 
моря. Має неабиякий досвід лікування та 
бездоганну репутацію. Саме Соматірам 
(аюрведичний «старійшина» в Кералі, а 
можливо й у всій Індії) заклав колись стан-
дарти аюрведичного лікування іноземців. 
Аюрведа тут професійна і, що найбільш 
важливо, ефективна. Небагато курортів 
Індії можуть похвалитися власним садом 
лікарських трав та виробництвом аюрве-
дичних ліків, а також власним науково-
дослідницьким та навчальним центрами. 
До речі, «Somatheeram» офіційно має ста-
тус медичного закладу, отримав акредита-
цію NABH (Національна рада з акредитації 
клінік та установ) – це одна з найпрестиж-
ніших акредитацій для клінік Індії, яка по-
требує дотримання найвищих стандартів 
медичного сервісу. Причому, стандарти 
акредитації NABH вважаються одними з 
найвищих у світі.

У 2017 році лікувальний центр «Сома-
тірам» вшосте отримав нагороду від влади 
Керали і втретє – від уряду Індії як найкра-
щий аюрведичний курорт.

«Соматірам» – це райський куточок 
посеред раю. Тут все потопає в тропічній 
зелені. Територію прикрашають квіти не-
ймовірної краси, біля яких неначе мете-
лики кружляють колібрі. І що найбільш 

привабливе – поряд океан. Його видно з 
ресторану, з басейну, з вікон затишних ко-
теджів. Можна годинами сидіти на ганку 
й милуватися довколишньою красою. А 
можна цілими днями лежати в гамаку, чи-
тати книги, купатися й засмагати. Відчути 
дотик хвиль океану, відвідати поселення 
рибалок, зібрати колекцію щирих посмі-
шок місцевих жителів… Розслабити тіло й 
очистити думки – одна з найважливіших 
складових у лікуванні аюрведою.

Як лікують, чим годують?
Спочатку кожен спілкується з лікарем. 

Той розпитує про все: про роботу, сім’ю, що 
хвилює та болить. Потім починається ліку-
вання і безліч різноманітних процедур. На-
приклад, масаж усього тіла в чотири руки з 
застосуванням цілющої олії або трав’яних 
порошків. Теплі ванни з трав або моло-
ка. Спеціальні процедури для голови, вух, 
очей і повік. Невдовзі в «Соматірамі» пла-
нують відкриття нового п’ятизіркового 
готелю «AyurSoma» і обіцяють, що отри-
мувати приємні процедури можна буде, не 
виходячи з номеру. 

В аюрведичних закладах приділяють 
неабияку увагу якості їжі. В «Соматірамі» 
з цим взагалі дуже серйозно. Адже в аюр-
веді харчування забезпечує рівновагу дош, 
тобто життєвих сил. Їжа вегетаріанська, в 
меню – понад 250 страв. 

Баланс розуму в аюрведі досягаєть-
ся завдяки щоденним медитаціям. Тіло ж 
розвивається за рахунок занять йогою. Під 
пильним наглядом автентичного вчите-
ля в стійку на голові стають навіть ті, для 
кого це раніше було фантастикою. 

Ось так, у різний спосіб, на аюрведич-
ному курорті допомагають своїм клієнтам 
вивільнитися від токсинів та шлаків, а та-
кож накопиченої втоми, напруги та стресу. 
Як результат – легкість у всьому тілі, під-
тягнута сяюча шкіра, й, що не менш важ-
ливо, чистота думок, рівновага та спокій. 

Цілюща сила Керали 
Цей індійський штат - наче рай на зем-

лі. Безліч річок та озер, лагуни, канали, ли-
мани, золотаво-білосніжний пісок пляжів 
Аравійського моря, соковита незаймана 
природа, величні храми та палаци, коло-
ритні поселення рибалок, рисові та чайні 
плантації. Сьогодні це один з найчистіших, 
найбільш розвинутих економічно та духо-
вно індійських штатів. Тут чудові дороги, 
охайні будиночки. Майже 90 відсотків на-
селення вміють читати й писати. 

І хоча шлях до Керали неблизький, по-
вірте, воно того варте! 

Детокс в Індії або 
Аюрведа творить дива

Як зберігати спокійний розум та здорове тіло, 
як жити в гармонії з собою та природою? 
За відповідями мандруємо в древню Індію.  

Somatheeram ( www.somatheeram.in, www.soma.in) розташований в 22 км від 
міжнародного аеропорту Тривандрум (Керала, Індія) та в 10 км від містечка Ко-
валам, популярного центру пляжного відпочинку.

Тривандрум - столиця штату Керала.  Подивитися є на що –  на древні па-
лаци, храми та фортеці. Обов’язково потрібно з’їздити на найпівденнішу точку 
Індії – мис Каньякумарі, де сходяться води Індійського океану, Аравійського моря 
та Бельгійської затоки.  Якщо справді цікавий відпочинок, поєднаний з аюрведою, 
дзвоніть: 067 538 92 95 або 097 171 10 55, з вами поділяться враженнями і на-
віть допоможуть з організацією поїздки на аюрведичний курорт в Кералу.
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UA:Перший
06.00 М/с “Тачки проти”.
06.05 М/с “Врумiз”.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 13.00, 

15.00, 18.00, 21.00, 23.10, 02.00, 
05.20 Новини.

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго ран-
ку, Країно!

09.30 Т/с “Елiза”.
11.20, 14.15 Телепродаж.
11.45 Своя земля.
11.55 Енеїда.
13.10, 21.45 Бюджетники.
13.45 #ВУкраїнi.
14.30 Д/с “Аромати Пiвденної Африки”.
15.15 Х/ф “Пармська обитель”, 1 с.
17.10 Плiч-о-плiч.
17.30 Перша шпальта.
18.25, 02.35 Тема дня.
19.30 Разом.
19.55 Д/с “Життя з левами”.
21.25, 23.40, 02.25, 05.45 UA:Спорт.
22.15 Д/с “Левиний рик”.
00.00 Телепродаж Тюсо.
03.30 Розсекречена iсторiя.
04.20 Схеми. Корупцiя в деталях.
04.50 Спiльно.

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, 

00.30, 05.20 “ТСН”.
09.25, 10.20 “Життя вiдомих людей”.
11.20, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.15 “Сiмейнi мелодрами”.
14.15 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Наречена зi Стамбула”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.45, 21.45 Т/с “Свати”.
22.45 “Грошi”.
00.00, 00.40 “Танцi з зiрками”.
03.50 Х/ф “Дiагноз”.

Iíòер
02.50, 04.05 “Богинi ефiру”.
03.20 Т/с “Банкiри”.
04.40, 02.35 “Подробицi” - “Час”.
05.10, 05.15 “Top Shop”.
05.25, 22.00 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10 “Ранок з Iнтером”.
09.20, 18.00, 19.00, 01.50 “Стосується 

кожного”.
11.15, 12.25 Х/ф “Операцiя “Тушкова-

не м`ясо”.
14.00 Х/ф “Прогулянка по Бангкоку”.
15.50 “Чекай на мене. Україна”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок. 

Сiмейна хронiка”.
23.50 Т/с “Схiднi солодощi 2”.

ICTV
04.35 Скарб нацiї.
04.45 Еврика!
04.55 Служба розшуку дiтей.
05.00 Т/с “Вiддiл 44”.
05.45 Громадянська оборона.
06.35 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.10 Не дай себе ошукати.
11.00 Антизомби. Дайджест.
12.10, 13.20, 16.25 Х/ф “Александр”.
12.45, 15.45 Факти. День.
16.40 Х/ф “Ред”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.15 Бiльше нiж правда.
21.20 Т/с “Розтин покаже”.
22.20 Свобода слова.
23.55 Х/ф “Найвеличнiший шоумен”.
01.55 Стоп-5.

ÑТБ
06.20, 09.25 Т/с “Коли ми вдома”.
12.20 МастерШеф.
15.25, 19.00, 23.45 Хата на тата.
17.30, 23.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
21.00 Т/с “Вибiр матерi”.

Íоâий êаíаë
03.00, 02.55 Зона ночi.
04.50 Абзац.
05.45, 06.45 Kids` Time.
05.50 М/с “Том i Джерi”.
06.50 М/ф “Тарзан”.
08.40 Х/ф “Проти шторму”.
11.00 Х/ф “Пограбування в ураган”.
13.00 Х/ф “Зiткнення з безоднею”.
15.20 Х/ф “Пiслязавтра”.
17.50 Х/ф “Безсоромна подорож”.
19.40 Х/ф “За бортом”.
22.00 Т/с “Подорожники”.
23.00 Х/ф “Почни спочатку”.
01.00 Т/с “Ми - такi”.
02.50 Служба розшуку дiтей.

5 êаíаë
06.00, 21.40, 03.00 Час-Time.
06.20, 15.15 Невигаданi iсторiї.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 04.00, 05.00 Час новин.

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

07.20, 12.55, 15.55, 18.15 Погода в Українi.
07.25, 08.35 Огляд преси.
07.30 Хронiка дня.
07.55, 10.55, 13.55, 14.55, 16.55, 22.55, 

23.55, 01.10 Погода на курортах.
08.40 ID Journal.

09.25, 17.40 Час громади.
09.40, 10.10, 11.10, 12.25, 13.10, 16.10, 

17.10, 18.20, 19.30, 00.25, 01.15 
Iнформацiйний день.

12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-
рони.

14.10 Медекспертиза. Поради.
23.15 Лiнiйка документальних проєктiв.
02.15, 05.15 Машина часу.
03.15 Кiно з Я. Соколовою.
04.10 Феєрiя мандрiв.

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

Сьогоднi.
09.30, 02.15 Зоряний шлях.
11.20, 03.10 Реальна мiстика.
13.20, 15.30, 04.45 Агенти справедливостi.
16.00, 23.30 Iсторiя одного злочину.
18.00 Т/с “Пошта”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Таємниця Марiї”, 1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.45 М/с “Каспер”.
08.50, 00.10 “Орел i решка. Шопiнг”.
09.45 Т/с “Дорогий лiкар”.
13.10 Х/ф “Свiдок на весiллi”.
15.00, 23.00 “Орел i решка. Мегаполiси”.
16.10 “Орел i решка. Навколо свiту”.
18.10 Т/с “Мисливцi за стародавностями”.
20.00 Т/с “Доктор Хто”.
22.00 “Орел i решка. Рай i пекло 2”.
01.10 Х/ф “Агент 117: Мiсiя в Рiо”.
03.00 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.40 Х/ф “Чекаю та сподiваюсь”.
08.15, 17.45, 02.30 “Випадковий свiдок”.
08.50 Х/ф “Загадка Ендхауза”.
10.45, 19.30 Т/с “Той, що читає думки”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.00 “Свiдок”.
12.50 “Таємницi свiту”.
13.30, 03.35 “Речовий доказ”.
16.05, 16.50 “Легенди карного розшуку”.
18.20 “Свiдок. Агенти”.
21.10 Т/с “Бюро легенд”.
23.45 Х/ф “Незаперечний 2”.
00.55 “Таємницi кримiнального свiту”.
04.30 “Професiї”.
05.30 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.30 М/ф “Їжачок Боббi: Колючi при-

годи”.
11.15 Т/с “Рання пташка 2”.
12.00, 13.00 Сiмейка У.
12.30, 13.30, 20.00 Одного разу пiд Пол-

тавою.
14.00 СуперЖiнка.
15.00, 19.00 4 весiлля.
17.00, 02.00 Панянка-селянка.
22.00 Iгри Приколiв.

23.00 Т/с “Хамелеон”.
00.00 Казки У Кiно.
01.00 Т/с “Домашнiй арешт”.
03.00 Теорiя зради.
03.50 БарДак.
04.40 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
06.00, 07.15, 08.15 “Новий день” з Ю. Шпа-

чинською, I. Ратушною, Б. Мамаєм 
та М. Матросовим.

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.45 “Репортер”. Новини.

09.15, 10.15, 11.15 “Прямий” трафiк” з К. 
Ашiон i П. Рольником.

12.10, 14.10, 16.10 “Кримiнал” з С. Вар-
дою та К. Трушик.

12.20, 16.20 “Гаряча тема” з О. Курбано-
вою та О. Шилкiною.

13.15, 14.20, 15.15 “Деталi на “Прямому” з 
В. Фроловою i О. Близнюком.

17.00 “Ситуацiя” з М. Леончук.
18.15 “Ехо України” з М. Ганапольським.
20.00 “Прямий ефiр” з С. Орловською та 

М. Вереснем.
22.00 “Прямий” контакт” з Т. Березовцем.
23.00 “Вересень+1” з Миколою Вереснем.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.20, 14.10 Правда життя.
09.20 Невiдома Австралiя.
10.20, 17.00 Сучаснi дива.
11.10 Скептик.
12.10 Україна: забута iсторiя.
13.00, 00.30, 02.30 Речовий доказ.
15.10, 23.30 Таємницi Другої свiтової.
16.10, 21.45 Ефект Нострадамуса.
17.50, 22.35 Невiдома Пiвденна Америка.
18.50 Фантастичнi iсторiї.
19.50 Прихована реальнiсть.
20.45 Секретнi територiї.
01.40 Мiстична Україна.
05.30 Таємницi кримiнального свiту.

Enter-фіëьм
05.40 Х/ф “Хiд конем”.
07.00, 09.00 “Телемагазин”.
07.30, 08.40, 09.30 М/ф.
07.50, 11.35 “Моя правда”.
09.55 Спогади.
10.55 Зорянi долi.
12.25 Х/ф “Гуси-лебедi летять”.
13.50 Х/ф “Аткiнс”.
15.35 Х/ф “Балада про доблесного лица-

ря Айвенго”.
17.20 Х/ф “Дiловi люди”.
19.00, 01.10 Т/с “Суто англiйськi вбив-

ства”.
23.00 Х/ф “Весна”.
00.30 “Зорянi долi”.
00.40 “Академiя смiху”.
02.40 Кiноляпи.
03.30 Саундтреки.
04.20 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 “Помста природи”.

09.15, 18.15 “Спецкор”.
09.55, 18.50 “ДжеДАI”.
10.35, 19.25, 20.30 Т/с “Ментiвськi вiйни. 

Харкiв 2”.
14.30 Х/ф “Пiдстава”.
16.00 Х/ф “Її звали Нiкiта”.
21.30 Т/с “Касл 7”.
23.05 Х/ф “Урок виживання”.
01.00 Х/ф “Акулячий торнадо: Серце 

акули”.
02.15 “Облом.UA”.

ÍЛО-ТБ
06.00 Оттак мастак! (16+).
07.00 М/ф “Зорянi вiйни: Повстанцi”.
07.50 М/ф “Вартовi галактики”.
08.55 М/ф “Качинi iсторiї”.
09.45, 20.05 Т/с “СуперКопи”.
10.40 Т/с “Сишиш-шоу”.
13.10 М/ф “Сiмпсони”.
16.15 Т/с “Усi жiнки вiдьми”.
19.00 Т/с “Швидка”.
21.10 Т/с “Морська полiцiя: полювання 

на вбивць”.
23.10 Т/с “CSI: Маямi”.
01.00 Мамареготала.

ªâроñïорò
00.45 Ралi. ERC. Кiпр. Огляд.
01.15 Суперспорт. Етап ЧC. Францiя.
01.45 Супербайк. Етап ЧC. Францiя. Пе-

регони 2.
02.30 Велоспорт. ЧC. Йоркшир. Чоловiки.
04.00 Тенiс. АТР 250. Ченду. Фiнал.
04.55, 07.00 Тенiс. АТР 500. Токiо. День 1.
09.00, 11.00, 13.00, 15.30 Тенiс. АТР 500. 

Пекiн. День 1.
16.30, 21.15 Снукер. China Championship. 

Фiнал.
18.30 Олiмпiйськi iгри. “Живi легенди”.
19.00 Олiмпiйськi iгри. Тележурнал Camps 

to champs.
19.30 WATTS.
20.00 Поло. Polo Line.
20.30 Кiнний спорт. Global Champions 

League.
21.05, 22.45 Волейбол. ЧЄ. Чоловiки. 

Огляд.
23.00 Велоспорт. ЧC. Йоркшир. Юнiори.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Хетафе - Барселона. Чемпiонат 

Iспанiї.
07.45 Журнал Лiги чемпiонiв.
08.15 Олiмпiк - Зоря. Чемпiонат України.
10.00 “Великий футбол”.
11.45 “Auto гол!”
12.00 Мiлан - Фiорентiна. Чемпiонат Iталiї.
13.45 Шахтар - Ворскла. Чемпiонат Укра-

їни.
15.30, 21.30 Yellow.
15.40, 22.30 Футбол News.
16.05 Боруссiя (Д) - Вердер. Чемпiонат 

Нiмеччини.
17.55 Чемпiонат Iспанiї. Огляд туру.
18.50 Атлетiко - Реал. Чемпiонат Iспанiї.
20.40 Журнал Лiги Європи.
21.40 Live. Парма - Торiно. Чемпiонат Iталiї.
23.40 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
00.35 Чемпiонат Нiмеччини. Огляд туру.

UA:Перший
06.00 М/с “Тачки проти”.
06.05 М/с “Врумiз”.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 13.00, 

15.00, 18.00, 21.00, 23.10, 02.00, 
05.20 Новини.

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго ран-
ку, Країно!

09.30 Т/с “Елiза”.
11.20, 14.15 Телепродаж.
11.45 Своя земля.
11.55 Енеїда.
13.10 Хто в домi хазяїн.
13.45 Вiдкривай Україну з Суспiльним.
14.30 Д/с “Аромати Пiвденної Африки”.
15.15 Бюджетники.
15.45, 03.55 #ВУкраїнi.
16.10 Д/с “Свiт дикої природи”.
17.15, 19.30 Плiч-о-плiч.
17.30 Cпiльно.
18.25, 02.35 Тема дня.
19.55 Д/с “Життя з левами”.
21.25, 23.40, 02.25, 05.45 UA:Спорт.
21.45 Нашi грошi.
22.15 Д/с “Левиний рик”.
00.00 Телепродаж Тюсо.
03.30 Схеми. Корупцiя в деталях.
04.25 Перша шпальта.
04.50 Спiльно.

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, 

00.30, 05.20 “ТСН”.
09.25, 10.20 “Життя вiдомих людей”.
11.20, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.15 “Сiмейнi мелодрами 6”.
14.15 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Наречена зi Стамбула”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.45, 21.45 Т/с “Свати”.
22.45, 00.40 “Мiняю жiнку 14”.
02.30 Х/ф “Дiагноз”.

Iíòер
05.30, 22.00 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.00 “Корисна програма”.
11.00, 12.25 Т/с “Сподiваючись на по-

рятунок”.
13.20, 14.15 “Речдок”.
15.10 “Речдок. Особливий випадок”.
16.25 “Роман з Ольгою”.
18.00, 19.00, 01.50 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок. 

Сiмейна хронiка”.
23.50 Т/с “Схiднi солодощi 2”.
02.35 “Подробицi” - “Час”.
03.20 Т/с “Банкiри”.
04.05 “Богинi ефiру”.
05.15 “Top Shop”.

ICTV
04.20 Скарб нацiї.
04.25 Еврика!
04.35 Факти.
04.55 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 Бiльше нiж правда.
11.15, 13.20, 21.25, 01.30 Т/с “Розтин 

покаже”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.50, 16.20 Х/ф “Чужий 3”.
16.35 Х/ф “Ред 2”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
23.15 Х/ф “Хижак 2”.
03.10 Стоп-5.

ÑТБ
06.00, 09.05 Т/с “Коли ми вдома”.
11.55 МастерШеф.
15.15 Хата на тата.
17.25, 22.55 Вiдлiк часу.
17.30, 23.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
19.00 Наречена для тата.
21.00 Т/с “Вибiр матерi”.
23.45 Один за всiх.

Íоâий êаíаë
03.00, 02.50 Зона ночi.
04.20 Абзац.
05.55, 07.35 Kids` Time.
06.00 М/с “Том i Джерi”.
07.40 Т/с “Бiблiотекарi”.
08.20 Т/с “Цiлком таємне”.
12.10 Х/ф “Голоднi i гри: Сойка-

пересмiшниця”, ч. 2.
15.00, 22.00 Т/с “Подорожники”.
16.00, 21.00 Вар`яти.
17.00, 19.00 Хто проти блондинок.
23.00 Х/ф “Простачка”.
01.00 Т/с “Ми - такi”.

5 êаíаë
06.00, 21.40, 03.00 Час-Time.
06.15, 08.20 Огляд преси.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 04.00, 05.00 Час новин.

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

07.20, 12.55, 15.55, 18.15, 23.55 Погода 
в Українi.

07.25 Хронiка дня.
07.45 Будiвельний стандарт.
07.55, 08.55, 11.55, 13.55, 14.55, 16.55, 

17.55, 22.55 Погода на курортах.
08.30 Клуб Life.
09.20, 17.45 Час громади.
09.40, 10.10, 11.10, 12.25, 13.10, 16.10, 

17.10, 18.20, 19.30, 00.25, 01.15 
Iнформацiйний день.

12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-
рони.

14.10 Медекспертиза. Поради.
15.15 Невигаданi iсторiї.
23.15 Лiнiйка документальних проєктiв.
02.15, 05.15 Машина часу.
03.15 Кiно з Я. Соколовою.
04.10 Феєрiя мандрiв.

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

Сьогоднi.
09.30, 02.30 Зоряний шлях.
11.20, 03.10 Реальна мiстика.
13.20, 15.30, 04.45 Агенти справедливостi.
16.00, 00.00, 02.10 Iсторiя одного злочину.
18.00 Т/с “Пошта”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Таємниця Марiї”, 3 i 4 с.
23.20 Контролер.
01.40 Телемагазин.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.45 М/с “Каспер”.
08.30, 00.10 “Орел i решка. Шопiнг”.
09.30 Т/с “Дорогий лiкар”.
11.15, 18.10 Т/с “Мисливцi за стародав-

ностями”.
13.00, 20.00 Т/с “Доктор Хто”.
15.00, 23.00 “Орел i решка. Мегаполiси”.
16.10 “Орел i решка. Навколо свiту”.
22.00 “Орел i решка. Рай i пекло 2”.
01.00 “Вiрю не Вiрю”.
02.00 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
06.20 Х/ф “Iз житiя Остапа Вишнi”.
07.50, 17.45, 02.30 “Випадковий свiдок”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Засуджений”.
10.45, 19.30 Т/с “Той, що читає думки”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.00 “Свiдок”.
12.50 “Свiдок. Агенти”.
13.25, 03.30 “Речовий доказ”.
14.30, 21.10 Т/с “Бюро легенд”.
16.50 “Легенди бандитської Одеси”.
17.05 “Легенди карного розшуку”.
18.20 “Будьте здоровi”.
23.45 Х/ф “Незаперечний 3”.
00.55 “Таємницi кримiнального свiту”.
04.30 “Професiї”.
05.30 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.45 М/ф “Дiномама”.
11.15 Т/с “Рання пташка 2”.
12.00, 13.00, 22.00 Сiмейка У.
12.30, 13.30, 20.00 Одного разу пiд Пол-

тавою.
14.00 СуперЖiнка.
15.00, 19.00 4 весiлля.
17.00, 02.00 Панянка-селянка.
23.00 Т/с “Хамелеон”.
00.00 Казки У Кiно.
01.00 Т/с “Домашнiй арешт”.

03.00 Теорiя зради.
03.50 БарДак.
04.40 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
06.00, 07.15, 08.15 “Новий день” з Ю. Шпа-

чинською, I. Ратушною, Б. Мамаєм 
та М. Матросовим.

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.45 “Репортер”. Новини.

09.15, 10.15, 11.15 “Прямий” трафiк” з К. 
Ашiон i П. Рольником.

12.10, 14.10, 16.10 “Кримiнал” з С. Вар-
дою та К. Трушик.

12.20, 16.20 “Гаряча тема” з О. Курбано-
вою та О. Шилкiною.

13.15, 14.20, 15.15 “Деталi на “Прямому” з 
В. Фроловою i О. Близнюком.

17.00 “Ситуацiя” з М. Леончук.
18.15 “Ехо України” з М. Ганапольським.
20.00 “Прямий ефiр” з С. Орловською та 

М. Вереснем.
22.00 “Прямий” контакт” з Т. Березовцем.
23.00 “Вересень+1” з Миколою Вереснем.

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
08.15, 14.10 Правда життя.
09.20 Невiдома Австралiя.
10.20, 17.10 Сучаснi дива.
11.10 Скептик.
12.10 Україна: забута iсторiя.
13.00, 00.30 Речовий доказ.
15.20, 23.30 Таємницi Другої свiтової.
16.20, 21.45 Ефект Нострадамуса.
18.00, 22.35 Невiдома Пiвденна Америка.
19.00, 20.45 Секретнi територiї.
20.00, 01.40 Мiстична Україна.
02.30 Запрограмованi долi.
03.25 Таємницi дефiциту.

Enter-фіëьм
05.10 Т/с “Банкiри”.
06.50, 07.30, 08.40, 09.30 М/ф.
07.00, 09.00 “Телемагазин”.
07.50, 11.50 “Моя правда”.
10.10 Спогади.
11.10, 00.45 “Зорянi долi”.
12.40 Х/ф “Кам`яний хрест”.
14.10 Х/ф “Заповiт турецького аги”.
15.50 Х/ф “До Чорного моря”.
17.10 Х/ф “Повернення “Святого Луки”.
19.00, 01.25 Т/с “Суто англiйськi вбив-

ства”.
23.00 Х/ф “Матрос з “Комети”.
00.55 “Академiя смiху”.
02.55 Кiноляпи.
03.55 Саундтреки.
04.25 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 Т/с “Удар у вiдповiдь 5”.
09.40, 18.15 “Спецкор”.
10.20, 18.50 “ДжеДАI”.
11.00, 17.15 “Загублений свiт”.
12.55 “Помста природи”.
13.15 Х/ф “Санктум”.

15.20 Х/ф “Гнiв”.
19.25, 20.25 Т/с “Ментiвськi вiйни. Харкiв 

2”.
21.30, 23.05 Т/с “Касл 7”.
00.50 “Облом.UA”.

ÍЛО-ТБ
06.00 Оттак мастак! (16+).
07.00 М/ф “Зорянi вiйни: Повстанцi”.
07.50 М/ф “Вартовi галактики”.
08.55 М/ф “Качинi iсторiї”.
09.45, 20.00 Т/с “СуперКопи”.
10.40 Т/с “Сишиш-шоу”.
13.10 М/ф “Сiмпсони”.
16.15 Т/с “Усi жiнки вiдьми”.
19.00 Т/с “Швидка”.
21.05 Т/с “Морська полiцiя: полювання 

на вбивць”.
23.00 Т/с “CSI: Маямi”.
00.50 Мамареготала.
03.25 Чистоплюї.
04.20 “Роздовбаї”.
05.35 Оттак мастак!

ªâроñïорò
00.00 Велоспорт. ЧC. Йоркшир. Жiнки.
01.00, 19.30 Велоспорт. ЧC. Йоркшир. 

Чоловiки.
02.30 Снукер. China Championship. Фiнал.
04.00 Тенiс. АТР 500. Токiо. День 1.
04.55, 07.00, 09.00 Тенiс. АТР 500. Токiо. 

День 2.
11.00, 13.00, 15.30 Тенiс. АТР 500. Пекiн. 

День 2.
16.00 Велоспорт. “Тур Хорватiї”. Етап 1.
18.00 Поло. Polo Line.
18.30 Кiнний спорт. Global Champions 

League.
19.00 Кiнний спорт. Кубок нацiй.
21.20 Олiмпiйськi iгри. “Живi легенди”.
21.50 Олiмпiйськi iгри. Тележурнал Camps 

to champs.
22.30 “Дух парусного спорту”.
23.00 Ралi. ERC. All Access.
23.30 Автоперегони. Blancpain Endurance 

Cup. Барселона. Огляд.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Марiуполь - Десна. Чемпiонат Укра-

їни.
07.45 Ювентус - СПАЛ. Чемпiонат Iталiї.
09.30, 16.20 Журнал Лiги чемпiонiв.
10.00, 15.55, 22.40 Футбол News.
10.25 Yellow.
10.35 Шахтар - Ворскла. Чемпiонат Укра-

їни.
12.15 “Великий футбол”.
13.55 Live. Аталанта - Шахтар. Юнацька 

Лiга УЄФА.
16.50 Атлетiко - Реал. Чемпiонат Iспанiї.
18.40 Топ-матч.
18.45, 21.50 “Нiч Лiги чемпiонiв”.
19.50 Live. Аталанта - Шахтар. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
23.00 Live. “Лiга чемпiонiв. Online”. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
00.25 Журнал Лiги Європи.
01.20 Реал - Брюгге. Лiга чемпiонiв УЄФА.
03.10 Чемпiонат Iспанiї. Огляд туру.
04.05 Боруссiя (Д) - Вердер. Чемпiонат 

Нiмеччини.

Поíедіëоê
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UA:Перший
06.00 М/с “Тачки проти”.
06.05 М/с “Врумiз”.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 13.00, 

15.00, 18.00, 21.00, 23.10, 02.00, 
05.20 Новини.

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго ран-
ку, Країно!

09.30 Т/с “Елiза”.
11.20, 14.15 Телепродаж.
11.45 Своя земля.
11.55 Енеїда.
13.10, 03.30 #ВУкраїнi.
13.40, 17.15 Плiч-о-плiч.
14.30 Д/с “Аромати Пiвденної Африки”.
15.15 Хто в домi хазяїн.
15.45 Вiдкривай Україну з Суспiльним.
16.15 Д/с “Свiт дикої природи”.
17.30 Нашi грошi.
18.25, 02.35 Тема дня.
19.30, 04.50 Спiльно.
19.55 Д/с “Життя з левами”.
21.25, 23.40, 02.25, 05.45 UA:Спорт.
21.45 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22.15 Д/с “Левиний рик”.
00.00 Телепродаж Тюсо.
04.00 Розсекречена iсторiя.

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, 

00.30, 05.20 “ТСН”.
09.25, 10.20 “Життя вiдомих людей”.
11.20, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.15 “Сiмейнi мелодрами”.
14.15 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Наречена зi Стамбула”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.45, 21.45 Т/с “Свати”.
22.45, 23.50, 00.40 “Свiт навиворiт 10: 

Бразилiя”.
01.00 Х/ф “Дiагноз”.

Iíòер
05.30, 22.00 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.00 “Корисна програма”.
11.00, 12.25 Т/с “Сподiваючись на по-

рятунок”.
13.20, 14.15 “Речдок”.
15.10 “Речдок. Особливий випадок”.
16.25 “Роман з Ольгою”.
18.00, 19.00, 01.50 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок. 

Сiмейна хронiка”.
23.50 Т/с “Схiднi солодощi 2”.
02.35 “Подробицi” - “Час”.
03.20 Т/с “Банкiри”.
04.00 “Богинi ефiру”.
05.10 “Top Shop”.

ICTV
04.05 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей.
04.25 Студiя Вашингтон.
04.30 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.35, 10.05 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
11.20, 13.20, 21.25, 01.15 Т/с “Розтин 

покаже”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.55 Х/ф “Секретнi матерiали: Хочу 

вiрити”.
16.25 Х/ф “Чужий”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Секретний фронт.
23.15 Х/ф “Чужий проти Хижака”.
02.50 Стоп-5.

ÑТБ
06.50, 08.50 Т/с “Коли ми вдома”.
10.55 МастерШеф.
14.30 Хата на тата.
17.25, 22.55 Вiдлiк часу.
17.30, 23.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
19.00 Битва екстрасенсiв.
21.00 Т/с “Вибiр матерi”.
23.45 Зваженi та щасливi.
02.00 “Зважся!”.

Íоâий êаíаë
03.00, 02.45 Зона ночi.
04.20 Абзац.
06.05, 07.35 Kids` Time.
06.10 М/с “Том i Джерi”.
07.40 Т/с “Бiблiотекарi”.
08.20 Т/с “Цiлком таємне”.
13.20 Х/ф “Безсоромна подорож”.
15.10, 22.00 Т/с “Подорожники”.
16.00, 21.00 Improv Live Show.
17.00, 19.00 Дiти проти зiрок.
22.50 Х/ф “Пустун”.
00.50 Т/с “Ми - такi”.
02.40 Служба розшуку дiтей.

5 êаíаë
06.00, 21.40, 03.00 Час-Time.
06.35 Полiгон.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 04.00, 05.00 Час новин.

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

07.15, 12.55, 15.55, 18.15, 23.55 Погода 
в Українi.

07.20 Огляд преси.
07.25 Хронiка дня.
07.40 Драйв.

07.55, 08.55, 13.55, 14.55, 16.55, 17.55, 
22.55 Погода на курортах.

08.30 Клуб Life.
09.25, 17.45 Час громади.
09.40, 10.10, 11.10, 12.20, 13.10, 16.10, 

17.10, 18.20, 19.30, 00.25, 01.15 
Iнформацiйний день.

12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-
рони.

14.10 Медекспертиза. Поради.
15.15 Невигаданi iсторiї.
23.15 Лiнiйка документальних проєктiв.
02.15, 05.15 Машина часу.
03.15 Кiно з Я. Соколовою.
04.10 Феєрiя мандрiв.

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

Сьогоднi.
09.30, 02.30 Зоряний шлях.
11.20, 03.10 Реальна мiстика.
13.20, 15.30, 04.45 Агенти справедливостi.
16.00, 00.00, 02.10 Iсторiя одного злочину.
18.00 Т/с “Пошта”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Таємниця Марiї”, 5 i 6 с.
23.20 Гучна справа.
01.40 Телемагазин.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.45 М/с “Каспер”.
08.30, 00.15 “Орел i решка. Шопiнг”.
09.30 Т/с “Дорогий лiкар”.
11.15, 18.10 Т/с “Мисливцi за стародав-

ностями”.
13.00, 20.00 Т/с “Доктор Хто”.
15.00, 23.10 “Орел i решка. Мегаполiси”.
16.10 “Орел i решка. Навколо свiту”.
22.10 “Орел i решка. Рай i пекло 2”.
01.15 “Вiрю не Вiрю”.
02.10 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
06.00 Х/ф “Вавiлон ХХ”.
07.55, 17.45, 02.45 “Випадковий свiдок”.
08.30 “Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Iдеальний чоловiк”.
10.50, 19.30 Т/с “Той, що читає думки”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.15 “Свiдок”.
12.50 “Будьте здоровi”.
13.25, 03.25 “Речовий доказ”.
14.30, 21.10 Т/с “Бюро легенд”.
16.50 “Легенди бандитської Одеси”.
17.10 “Легенди карного розшуку”.
18.20 “Вартiсть життя”.
23.45 “Склад злочину”.
01.20 “Таємницi кримiнального свiту”.
04.25 “Професiї”.
05.25 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
10.05 Х/ф “Соляна принцеса”.
11.15 Т/с “Рання пташка 2”.
12.00, 13.00, 22.00 Сiмейка У.
12.30, 13.30, 20.00 Одного разу пiд Пол-

тавою.

14.00 СуперЖiнка.
15.00, 19.00 4 весiлля.
17.00, 02.00 Панянка-селянка.
23.00 Т/с “Хамелеон”.
00.00 Казки У Кiно.
01.00 Т/с “Домашнiй арешт”.
03.00 Теорiя зради.
03.50 БарДак.
04.40 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
06.00, 07.15, 08.15 “Новий день” з Ю. Шпа-

чинською, I. Ратушною, Б. Мамаєм 
та М. Матросовим.

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.45 “Репортер”. Новини.

09.15, 10.15, 11.15 “Прямий” трафiк” з К. 
Ашiон i П. Рольником.

12.10, 14.10, 16.10 “Кримiнал” з С. Вар-
дою та К. Трушик.

12.20, 16.20 “Гаряча тема” з О. Курбано-
вою та О. Шилкiною.

13.15, 14.20, 15.15 “Деталi на “Прямому” з 
В. Фроловою i О. Близнюком.

17.00 “Ситуацiя” з М. Леончук.
18.15 “Ехо України” з М. Ганапольським.
20.00 “Прямий ефiр” з С. Орловською та 

М. Вереснем.
22.00 “Прямий” контакт” з Т. Березовцем.
23.00 “Вересень+1” з Миколою Вереснем.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.05, 14.05 Правда життя.
09.15, 17.55 Невiдома Австралiя.
10.15, 17.05 Сучаснi дива.
11.05 Скептик.
12.05 Україна: забута iсторiя.
12.55, 00.30 Речовий доказ.
15.15, 23.30 Таємницi Другої свiтової.
16.15, 21.45 Ефект Нострадамуса.
18.55, 20.45 Секретнi територiї.
19.55, 01.40 Мiстична Україна.
22.35 Невiдома Пiвденна Америка.
02.30 Єврорабинi.
03.25 Органи на експорт.
04.20 Секти. Контроль свiдомостi.
05.10 Дракула та iншi.

Enter-фіëьм
05.15 Т/с “Банкiри”.
06.50, 07.30, 08.40, 09.30 М/ф.
07.00, 09.00 “Телемагазин”.
07.50 “Моя правда”.
09.55 “Спогади”.
10.55, 00.35 “Зорянi долi”.
11.45 Моя правда.
12.35 Х/ф “Кобзар. Iсторiя однiєї книги”.
13.35 Х/ф “Єва хоче спати”.
15.30 Х/ф “Доброго ранку!”
17.10 Х/ф “Чорний принц”.
19.00, 01.25 Т/с “Суто англiйськi вбив-

ства”.
23.00 Х/ф “Альошкине кохання”.
00.55 “Академiя смiху”.
02.55 Кiноляпи.
03.50 Саундтреки.
04.35 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 Т/с “Удар у вiдповiдь 5”.
09.40, 18.15 “Спецкор”.
10.20, 18.50 “ДжеДАI”.
11.00, 17.20 “Загублений свiт”.
13.50 Х/ф “Нестримнi”.
15.15 Х/ф “Леон-кiлер”.
19.25, 20.30 Т/с “Ментiвськi вiйни. Харкiв 

2”.
21.30, 23.05 Т/с “Касл 7”.
00.50 “Облом.UA”.

ÍЛО-ТБ
06.00 Оттак мастак! (16+).
07.00 М/ф “Зорянi вiйни: Повстанцi”.
07.50 М/ф “Вартовi галактики”.
08.55 М/ф “Качинi iсторiї”.
09.45, 20.05 Т/с “СуперКопи”.
10.40 Т/с “Сишиш-шоу”.
13.20 М/ф “Сiмпсони”.
16.15 Т/с “Усi жiнки вiдьми”.
19.00 Т/с “Швидка”.
21.10 Т/с “Морська полiцiя: полювання 

на вбивць”.
23.05 Т/с “CSI: Маямi”.
01.00 Мамареготала.
03.35 Чистоплюї.

ªâроñïорò
00.30, 11.30 Автоперегони. Blancpain GT 

World Challenge. Шанхай. Огляд.
01.05, 15.00 Велоспорт. “Тур Хорватiї”. 

Етап 1.
02.05, 20.00 WATTS.
02.30, 05.30, 12.00, 18.00 Велоспорт. ЧC. 

Йоркшир. Чоловiки.
04.00, 07.30, 13.30, 23.20 Снукер. China 

Championship. Фiнал.
09.30 “Дух парусного спорту”.
10.00, 20.30 Ралi. ERC. All Access.
10.30 Автоперегони. Blancpain Endurance 

Cup. Барселона. Огляд.
16.00, 22.10 Велоспорт. “Тур Хорватiї”. 

Етап 2.
21.10 Гольф. PGA Tour. Огляд.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 01.45, 03.45 Топ-матч.
06.10 Олiмпiк - Зоря. Чемпiонат України.
07.55 “Auto гол!”
08.10 Тоттенхем - Баварiя. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.25, 03.55 Ман Сiтi - Динамо (З). Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
12.10 Аталанта - Шахтар. Юнацька Лiга 

УЄФА.
13.55 Реал - Брюгге. Лiга чемпiонiв УЄФА.
16.05, 19.00 “Нiч Лiги чемпiонiв”.
17.10 Аталанта - Шахтар. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
19.45 Live. Славiя - Боруссiя (Д). Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
21.50 Live. Барселона - Iнтер. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
23.55 Лiверпуль - Зальцбург. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
01.55 Генк - Наполi. Лiга чемпiонiв УЄФА.

UA:Перший
06.00 М/с “Тачки проти”.
06.05 М/с “Врумiз”.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 13.00, 

15.00, 18.00, 21.00, 23.10, 02.00, 
05.20 Новини.

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго ран-
ку, Країно!

09.30 Т/с “Елiза”.
11.20, 14.15 Телепродаж.
11.45 Своя земля.
11.55, 15.15 Енеїда.
13.10 UA:Фольк. Спогади.
14.30 Д/с “Аромати Пiвденної Африки”.
16.15 Д/с “Свiт дикої природи”.
17.15 Плiч-о-плiч.
17.30 #ВУкраїнi.
18.25, 02.35 Тема дня.
19.30 Перший на селi.
19.55 Д/с “Життя з левами”.
21.25, 23.40, 02.25, 05.45 UA:Спорт.
21.45 Схеми. Корупцiя в деталях.
22.15 Д/с “Левиний рик”.
00.00 Телепродаж Тюсо.
03.30 Разом.
04.00 Д/с “Як працюють машини”.
04.25 Перша шпальта.
04.55 52 вiкенди.

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, 

00.55, 05.20 “ТСН”.
09.25, 10.20 “Життя вiдомих людей”.
11.20, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.15 “Сiмейнi мелодрами”.
14.15 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Наречена зi Стамбула”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.40, 21.40 Т/с “Свати”.
22.30 “Право на владу”.
01.05, 04.05 Х/ф “Пiсня пiсень”.
02.20 Х/ф “Будинок з башточкою”.

Iíòер
05.25, 22.00 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.00 “Корисна програма”.
11.00, 12.25 Т/с “Сподiваючись на по-

рятунок”.
13.20, 14.15 “Речдок”.
15.10 “Речдок. Особливий випадок”.
16.25 “Роман з Ольгою”.
18.00, 19.00, 01.55 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок. 

Сiмейна хронiка”.
23.50 Т/с “Схiднi солодощi 2”.
02.40 “Подробицi” - “Час”.
03.25 Т/с “Банкiри”.
04.10 “Богинi ефiру”.
05.20 “Top Shop”.

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

Стогнiєм.
10.00 Секретний фронт.
11.10, 13.20, 21.25, 01.20 Т/с “Розтин 

покаже”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.35, 16.20 Х/ф “Чужий”.
16.30 Х/ф “Чужий 3”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Антизомбi. Дайджест.
23.15 Х/ф “Чужi проти Хижака. Реквiєм”.
02.55 Стоп-5.

ÑТБ
06.25 Т/с “Коли ми вдома”.
11.05 МастерШеф.
14.25 Хата на тата.
17.29, 22.59 Вiдлiк часу.
17.30, 23.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
19.00 Зваженi та щасливi.
21.00 Т/с “Вибiр матерi”.
23.45 Я соромлюсь свого тiла.

Íоâий êаíаë
03.00 Зона ночi.
03.50 Абзац.
05.35, 06.55 Kids` Time.
05.40 М/с “Том i Джерi”.
07.00 Т/с “Бiблiотекарi”.
07.50 Т/с “Цiлком таємне”.
12.50 Х/ф “За бортом”.
15.10, 22.00 Т/с “Подорожники”.
16.00, 21.00 Божевiльна зiрка.
17.10, 19.00 Хто зверху? (12+).
23.00 Х/ф “З любов`ю, Саймон”.
01.10 Т/с “Ми - такi”.

5 êаíаë
06.00, 21.40, 03.00 Час-Time.
06.15, 07.20 Огляд преси.
06.20, 02.15, 05.35 Машина часу.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 04.00, 05.00 Час новин.

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

07.15, 12.55, 15.55, 18.10, 23.55 Погода 
в Українi.

07.25 Хронiка дня.
07.55, 08.55, 14.55, 16.55, 17.55, 22.55 По-

года на курортах.
08.30 Клуб Life.
08.40 Свiтла енергiя.

09.25, 17.45 Час громади.
09.40, 10.10, 11.10, 12.25, 13.10, 16.10, 

17.10, 18.15, 19.30, 00.20, 01.15 
Iнформацiйний день.

12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-
рони.

14.10 Медекспертиза. Поради.
15.15 Невигаданi iсторiї.
23.15 Лiнiйка документальних проєктiв.
03.15 Кiно з Я. Соколовою.
04.10 Феєрiя мандрiв.
05.15 Полiгон.

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

Сьогоднi.
09.30, 02.40 Зоряний шлях.
11.20, 03.10 Реальна мiстика.
13.20, 15.30, 04.45 Агенти справедливостi.
16.00, 00.00, 02.10 Iсторiя одного злочину.
18.00 Т/с “Пошта”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Таємниця Марiї”.
23.20 Слiдами мiфiв про Роттердам+. Мiф 

четвертий.
01.40 Телемагазин.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.45 М/с “Каспер”.
08.20, 00.10 “Орел i решка. Шопiнг”.
09.20 Т/с “Дорогий лiкар”.
11.00, 18.10 Т/с “Мисливцi за стародав-

ностями”.
13.00, 20.00 Т/с “Доктор Хто”.
15.00, 23.00 “Орел i решка. Мегаполiси”.
16.10 “Орел i решка. Навколо свiту”.
22.00 “Орел i решка. Рай i пекло 2”.
01.10 “Вiрю не Вiрю”.
02.10 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
06.20 Х/ф “Цвiтiння кульбаби”.
07.50, 17.45, 02.55 “Випадковий свiдок”.
08.30 “Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Хазяїн тайги”.
10.40, 19.30 Т/с “Той, що читає думки”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.25 “Свiдок”.
12.50 “Вартiсть життя”.
13.25, 03.30 “Речовий доказ”.
14.30, 21.10 Т/с “Бюро легенд”.
16.50 “Легенди бандитської Одеси”.
17.10 “Легенди карного розшуку”.
18.20 “Правда життя”.
23.45 “Склад злочину”.
01.25 “Таємницi кримiнального свiту”.
04.30 “Професiї”.
05.30 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.30 Х/ф “Щоденник слабака”.
11.15 Т/с “Рання пташка 2”.
12.00, 13.00, 22.00 Сiмейка У.
12.30, 13.30, 20.00 Одного разу пiд Пол-

тавою.
14.00 СуперЖiнка.
15.00, 19.00 4 весiлля.

17.00, 01.00 Панянка-селянка.
23.00 Т/с “Хамелеон”.
02.00 Теорiя зради.
02.50 БарДак.
03.40 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
06.00, 07.15, 08.15 “Новий день” з Ю. Шпа-

чинською, I. Ратушною, Б. Мамаєм 
та М. Матросовим.

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.45 “Репортер”. Новини.

09.15, 10.15, 11.15 “Прямий” трафiк” з К. 
Ашiон i П. Рольником.

12.10, 14.10, 16.10 “Кримiнал” з С. Вар-
дою та К. Трушик.

12.20, 16.20 “Гаряча тема” з О. Курбано-
вою та О. Шилкiною.

13.15, 14.20, 15.15 “Деталi на “Прямому” з 
В. Фроловою i О. Близнюком.

17.00 “Ситуацiя” з М. Леончук.
18.15 “Ехо України” з М. Ганапольським.
20.00 “Прямий ефiр” з С. Орловською та 

М. Вереснем.
22.00 “Прямий” контакт” з Т. Березовцем.
23.00 “Вересень+1” з Миколою Вереснем.

МÅГА
06.00, 02.35 Бандитський Київ.
08.10, 14.10 Правда життя.
09.20, 17.55 Невiдома Австралiя.
10.20, 17.05 Сучаснi дива.
11.10 Скептик.
12.10 Україна: забута iсторiя.
13.00, 00.35 Речовий доказ.
15.15 Таємницi Другої свiтової.
16.15, 21.45 Ефект Нострадамуса.
18.55 Секретнi територiї.
19.55, 01.45 Мiстична Україна.
20.45 Фантастичнi iсторiї.
22.35 Невiдома Пiвденна Америка.
23.35 Японiя: падiння iмперiї.

Enter-фіëьм
05.10 Т/с “Банкiри”.
06.50, 07.30, 08.40, 09.30 М/ф.
07.00, 09.00 “Телемагазин”.
07.50 “Моя правда”.
09.35 “Спогади”.
10.00, 00.55 “Зорянi долi”.
10.10 Моя правда.
11.00 Х/ф “Владика Андрiй”.
13.25 Х/ф “Язичницька мадонна”.
15.25 Х/ф “Повернення “Святого Луки”.
17.15 Х/ф “Версiя полковника Зорiна”.
19.00, 01.35 Т/с “Суто англiйськi вбив-

ства”.
23.00 Х/ф “Повернення немає”.
01.05 “Академiя смiху”.
03.05 Кiноляпи.
03.45 Саундтреки.
04.20 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 Т/с “Удар у вiдповiдь 5”.
09.40, 18.15 “Спецкор”.

10.20, 18.50 “ДжеДАI”.
11.00, 17.15 “Загублений свiт”.
12.55 “Помста природи”.
13.30 Т/с “Перевiзник”.
19.25, 20.25 Т/с “Ментiвськi вiйни. Харкiв 

2”.
21.30, 23.05 Т/с “Касл 7”.
00.50 “Облом.UA”.
04.15 9 тур ЧУ з футболу. “Карпати” - 

“Колос”.

ÍЛО-ТБ
06.00 Оттак мастак! (16+).
07.00 М/ф “Зорянi вiйни: Повстанцi”.
07.50 М/ф “Вартовi галактики”.
08.55 М/ф “Качинi iсторiї”.
09.45, 20.10 Т/с “СуперКопи”.
10.40 Т/с “Сишиш-шоу”.
13.15 М/ф “Сiмпсони”.
16.15 Т/с “Усi жiнки вiдьми”.
19.00 Т/с “Швидка”.
21.05 Т/с “Морська полiцiя: полювання 

на вбивць”.
23.05 Т/с “CSI: Маямi”.
00.50 Мамареготала.
03.35 Чистоплюї.
04.25 “Роздовбаї”.
05.30 Оттак мастак!

ªâроñïорò
01.00, 04.00, 07.30, 12.30, 21.05 Велоспорт. 

ЧC. Йоркшир. Чоловiки.
02.30, 05.30, 09.30, 18.00 Снукер. China 

Championship. Фiнал.
11.30 Гольф. PGA Tour.
13.30, 20.00 Велоспорт. ЧC. Йоркшир. 

Жiнки.
15.00 Велоспорт. “Тур Хорватiї”. Етап 2.
16.00, 23.00 Велоспорт. “Тур Хорватiї”. 

Етап 3.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 “Auto гол!”
06.15 Александрiя - Львiв. Чемпiонат 

України.
08.00 Топ-матч.
08.10 Славiя - Боруссiя (Д). Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
10.00, 15.40, 20.40, 22.45 Футбол News.
10.25 Журнал Лiги Європи.
11.20 Барселона - Iнтер. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
13.10, 17.55 Yellow.
13.20 “Лiга чемпiонiв. Online”. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
16.05 Лiверпуль - Зальцбург. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
18.05 Огляд середи. Лiга чемпiонiв УЄФА.
19.00, 23.55 “Шлях до Гданська”.
19.50 Live. Александрiя - Гент. Лiга Єв-

ропи УЄФА.
21.50 Live. Лугано - Динамо (К). Лiга Єв-

ропи УЄФА.
00.45 Аталанта - Шахтар. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
02.30 Астана - Партизан. Лiга Європи 

УЄФА.
04.10 Ференцварош - Лудогорець. Лiга Єв-

ропи УЄФА.

Ñереда

Чеòâер
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UA:Перший
06.00 М/с “Тачки проти”.
06.05 М/с “Врумiз”.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 13.00, 

15.00, 18.00, 21.00, 01.00, 05.10 
Новини.

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго ран-
ку, Країно!

09.30 Т/с “Елiза”.
11.20, 14.15 Телепродаж.
11.45, 04.55 Своя земля.
11.55 Енеїда.
13.10 Д/с “Браво, шеф!”
14.30 Д/с “Аромати Колумбiї”.
15.15 UA:Фольк. Спогади.
16.15 Д/с “Свiт дикої природи”.
17.15 Плiч-о-плiч.
17.25 Схеми. Корупцiя в деталях.
17.55 VoxCheck.
18.25, 01.50 Тема дня.
19.30, 02.45 Розсекречена iсторiя.
20.30 Д/с “Життя з левами”.
21.25, 01.25, 05.30 UA:Спорт.
21.55 Перша шпальта.
22.30 Як дивитися кiно.
23.00 Х/ф “Бiлий бог”.
03.35 #ВУкраїнi.
04.00 Разом.
04.25 Спiльно.

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, 

04.30 “ТСН”.
09.25, 10.20 “Життя вiдомих людей”.
11.20, 12.20 “Одруження наослiп”.
13.15 “Сiмейнi мелодрами”.
14.15 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Наречена зi Стамбула”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.25, 22.30 “Лiга смiху”.
00.35, 02.25 “Київ Вечiрнiй”.
05.25 “Свiтське життя”.

Iíòер
05.35, 22.00 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.00 “Корисна програма”.
11.00, 12.25 Т/с “Сподiваючись на по-

рятунок”.
13.20, 14.15, 23.50 “Речдок”.
15.10 “Речдок. Особливий випадок”.
16.25 “Роман з Ольгою”.
18.00, 02.25 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi тижня”.
03.10 “Чекай на мене. Україна”.
04.35 “Top Shop”.

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей.
04.25 Студiя Вашингтон.

04.30, 02.00 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.35 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.10 Антизомбi. Дайджест.
11.05, 13.20, 00.15 “На трьох”.
12.45, 15.45 Факти. День.
16.20, 22.55 Т/с “Вижити за будь-яку 

цiну”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.10 Дизель шоу.
02.25 Стоп-5.

ÑТБ
06.20, 08.15 Т/с “Коли ми вдома”.
11.10, 19.00, 22.45 МастерШеф.
14.40 Хата на тата.
17.25, 21.55 Вiдлiк часу.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
23.00 Х-Фактор.

Íоâий êаíаë
03.00 Служба розшуку дiтей.
03.05 Зона ночi.
04.00 Абзац.
04.45, 06.05 Kids` Time.
04.50 М/с “Том i Джерi”.
06.10 Х/ф “Простачка”.
08.10 Х/ф “Почни спочатку”.
10.10 Т/с “Подорожники”.
14.00, 21.40, 23.50 Екси.
16.20, 19.00 Топ-модель по-українськи.
02.00 Х/ф “Лiгво монстра”.

5 êаíаë
06.00, 21.40, 03.00 Час-Time.
06.15 Огляд преси.
06.25, 02.15 Машина часу.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 22.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 04.00, 05.00 Час новин.

07.10, 08.15, 21.25, 00.15 Актуально: 
Економiка. Полiтика. Соцiум.

07.15, 12.55, 15.55, 18.10 Погода в Українi.
07.25 Драйв.
07.30 Хронiка дня.
07.55, 08.55, 13.55, 14.55, 16.55, 17.55, 

00.20 Погода на курортах.
08.30 Клуб Life.
09.25, 16.45 Час громади.
09.40, 10.10, 11.10, 12.25, 13.10, 

16.10, 18.15, 19.30, 00.25, 01.15 
Iнформацiйний день.

12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-
рони.

14.10 Медекспертиза. Поради.
15.15 Невигаданi iсторiї.
17.10 Кендзьор.
22.45 Лiнiйка документальних проєктiв.
00.50 ID Journal.
03.15 Кiно з Я. Соколовою.

04.15 Феєрiя мандрiв.
05.15 Рандеву.

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
09.30, 06.00 Зоряний шлях.
11.30, 04.30 Реальна мiстика.
13.30 Т/с “Референт”, 1 i 2 с.
15.30 Т/с “Референт”.
18.00 Т/с “Пошта”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Свобода слова Савiка Шустера.
00.00 Т/с “Несолодка помста”, 1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с “Несолодка помста”.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.45 М/с “Каспер”.
08.30, 00.15 “Орел i решка. Шопiнг”.
09.30 Т/с “Дорогий лiкар”.
11.15 Т/с “Мисливцi за стародавностями”.
13.00 Т/с “Доктор Хто”.
15.00, 23.10 “Орел i решка. Мегаполiси”.
16.10 “Орел i решка. Навколо свiту”.
18.00 Х/ф “Охоронець”.
20.00 Х/ф “Гра в iмiтацiю”.
22.10 “Орел i решка. Рай i пекло 2”.
01.15 “Вiрю не Вiрю”.
02.15 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
06.15 Х/ф “Важка вода”.
07.50, 17.45, 03.40 “Випадковий свiдок”.
08.30 “Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Зникнення свiдка”.
10.45, 19.30 Т/с “Той, що читає думки”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 03.10 “Свiдок”.
12.50 “Правда життя”.
13.25 “Речовий доказ”.
14.30, 21.10 Т/с “Бюро легенд”.
16.50 “Легенди бандитської Одеси”.
17.05 “Легенди карного розшуку”.
18.20 “Таємницi свiту”.
23.45 Х/ф “Iгри дорослих дiвчат”.
02.15 “Таємницi кримiнального свiту”.
04.00 “Професiї”.
05.00 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.30 Х/ф “Елвiн i бурундуки”.
11.15 Т/с “Рання пташка 2”.
12.00, 13.00 Сiмейка У.
12.30, 13.30, 20.00 Одного разу пiд Пол-

тавою.
14.30 СуперЖiнка.
15.30, 19.00 4 весiлля.
16.30 Х/ф “Сам вдома 4”.
18.00, 00.30 Панянка-селянка.
21.00 Х/ф “Сам вдома 5: Святкове по-

грабування”.
22.45 Х/ф “Не погрожуй Пiвденному 

Центру, попиваючи сiк у чорному 
кварталi”.

01.30 Теорiя зради.
02.20 БарДак.
03.10 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
06.00, 07.15, 08.15 “Новий день” з Ю. Шпа-

чинською, I. Ратушною, Б. Мамаєм 
та М. Матросовим.

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 “Репор-
тер”. Новини.

09.15, 10.15, 11.15 “Прямий” трафiк” з К. 
Ашiон i П. Рольником.

12.15, 16.30 “Гаряча тема” з О. Курбано-
вою та О. Шилкiною.

13.15, 14.15, 15.15 “Деталi на “Прямому” з 
В. Фроловою i О. Близнюком.

16.10 “Кримiнал.Пiдсумки” з С. Вардою 
та К. Трушик.

17.00 “Ситуацiя” з М. Леончук.
18.30 “Влада хохотала” з Ю. Петрушев-

ським.
19.00 “Ехо України” з М. Ганапольським.
22.00 “Поярков. News”.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.10, 14.05 Правда життя.
09.15, 17.55 Невiдома Австралiя.
10.15, 17.05 Сучаснi дива.
11.05 Скептик.
12.05 Україна: забута iсторiя.
12.55, 00.35 Речовий доказ.
15.15 Японiя: падiння iмперiї.
16.15, 21.45 Ефект Нострадамуса.
18.55, 20.45 Секретнi територiї.
19.55, 01.45 Мiстична Україна.
22.40 Земля: сили природи.
23.40 Невада: ядерна таємниця.
02.35 Телеформат.

Enter-фіëьм
05.10 Т/с “Банкiри”.
06.50, 07.30, 08.40, 09.30 М/ф.
07.00, 09.00 “Телемагазин”.
07.50, 10.55 “Моя правда”.
09.35 Спогади.
10.30 “Зорянi долi”.
11.45 Х/ф “Чорна долина”.
13.30 Х/ф “Брюнет вечiрньої пори”.
15.15 Х/ф “Чорний принц”.
17.05 Х/ф “Доля людини”.
19.00, 02.00 Т/с “Суто англiйськi вбив-

ства”.
23.00 Х/ф “Непiдсудний”.
00.30 Х/ф “Невiдправлений лист”.
03.30 Кiноляпи.
04.10 Саундтреки.
04.35 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 Т/с “Удар у вiдповiдь 6”.
09.40, 18.15 “Спецкор”.
10.20, 18.50 “ДжеДАI”.
11.00, 17.15 “Загублений свiт”.
13.55 Х/ф “В i`мя Бен-Гура”.
15.30 Х/ф “Аттiла”.
19.25 Т/с “Перевiзник”.
23.10 Х/ф “Мобi Дiк: Полювання на мон-

стра”.
00.55 “Облом.UA”.
04.35 “Цiлком таємно-2016”.

ÍЛО-ТБ
06.00 Оттак мастак! (16+).
07.00 М/ф “Зорянi вiйни: Повстанцi”.
07.50 М/ф “Вартовi галактики”.
08.55 М/ф “Качинi iсторiї”.
09.45 Т/с “СуперКопи”.
10.40 Т/с “Сишиш-шоу”.
12.45 М/ф “Сiмпсони”.
15.50 Т/с “Усi жiнки вiдьми”.
18.50 Х/ф “Розкрадачка гробниць: Лара 

Крофт”.
21.00 Т/с “Морська полiцiя: полювання 

на вбивць”.
23.00 “Без краватки”.
23.30 Т/с “CSI: Маямi”.
01.15 Мамареготала. Найкраще.
03.45 Чистоплюї.
04.40 “Роздовбаї”.
05.30 Оттак мастак!

ªâроñïорò
00.00, 18.30 Олiмпiйськi iгри. “Живi ле-

генди”.
00.30, 19.00 Олiмпiйськi iгри. Тележурнал 

Camps to champs.
01.00, 21.05 Снукер. China Championship. 

Фiнал.
02.30, 19.30 Велоспорт. ЧC. Йоркшир. 

Чоловiки.
04.00 Тенiс. АТР 500. Токiо. День 4.
04.55, 07.00 Тенiс. АТР 500. Токiо. 1/4 

фiналу.
09.30, 11.30, 13.30, 14.30 Тенiс. АТР 500. 

Пекiн. 1/4 фiналу.
16.00, 23.00 Велоспорт. “Тур Хорватiї”. 

Етап 4.
18.00 WATTS.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Топ-матч.
06.10 Барселона - Iнтер. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
08.00, 23.40 Yellow.
08.10 Арсенал - Стандард. Лiга Євро-

пи УЄФА.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.25 Реал - Брюгге. Лiга чемпiонiв УЄФА.
12.10 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв УЄФА.
13.05 Тоттенхем - Баварiя. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
14.50 Огляд середи. Лiга чемпiонiв УЄФА.
16.05, 20.25 “Шлях до Гданська”.
16.55 Александрiя - Гент. Лiга Євро-

пи УЄФА.
18.40 Лугано - Динамо (К). Лiга Євро-

пи УЄФА.
21.15, 05.25 Чемпiонат Iталiї. Передмо-

ва до туру.
21.40 Live. Ам`єн - Марсель. Чемпiонат 

Францiї.
23.50 Огляд матчiв. Лiга Європи УЄФА.
00.45 Чемпiонат Iспанiї. Передмова до туру.
01.15 Ференцварош - Лудогорець. Лiга Єв-

ропи УЄФА.
03.05 “Бундеслiга weekly”. Чемпiонат 

Нiмеччини.
03.35 Герта - Фортуна. Чемпiонат 

Нiмеччини.

UA:Перший
06.00 М/с “Тачки проти”.
06.05 М/с “Врумiз”.
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Доброго ран-

ку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.20, 02.00, 

03.50, 05.10 Новини.
09.30 Енеїда.
10.25 Хто в домi хазяїн.
10.55 Вiдкривай Україну з Суспiльним.
11.30, 15.00 Телепродаж.
11.45 М/с “Марин та його друзi. Пiдводнi 

iсторiї”.
12.55 Х/ф “Пармська обитель”, 2 с.
15.15 Д/с “Браво, шеф!”
16.15 Разом.
16.50 #ВУкраїнi.
17.20 Плiч-о-плiч.
17.35 Д/ф “Америка. Унiкальна Амазон-

ка: Пiвденна Америка”.
18.40 Х/ф.
21.25 Д/с “Спiльноти тварин”.
22.20 Т/с “Монро”.
23.45 Погода.
00.00 Телепродаж Тюсо.
02.25 UA:Фольк. Спогади.
03.20 Своя земля.
04.15 Сильна доля.
05.30 Спiльно.

Êаíаë “1+1”
06.20 М/ф.
06.45 “Грошi”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
10.00, 10.35 “Їмо за 100”.
11.15 “Громада на мiльйон. Спецiалiсти”.
12.30, 13.30, 14.30, 15.30 “Свiт навиворiт”.
16.30 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка”.
19.30, 05.25 “ТСН”.
20.15 “Українськi сенсацiї”.
21.30 “Жiночий квартал”.
23.30, 00.30 “Свiтське життя”.
01.30 “Лiга смiху”.
03.10 “Київ Вечiрнiй”.

Iíòер
04.50 Х/ф “Любочка”.
05.15 “Орел i решка. Iвлєєва vs. Бєдняков”.
06.00 “Слово Предстоятеля”.
06.10 Х/ф “Чингачгук - Великий Змiй”.
08.00 “Шiсть соток”.
09.00 “Готуємо разом”.
10.00 “Роман з Ольгою”.
11.30 Х/ф “Дорога Олена Сергiївна”.
13.30 Х/ф “Весна на Зарiчнiй вулицi”.
15.15 Т/с “Я подарую тобi свiтанок”, 1-4 с.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Крутiше за всiх. Новий сезон”.
22.25 “Великий бокс. Денис Берiнчик - 

Патрiцио Лопес Моренно”.
00.30 Х/ф “Цей нiяковий момент”.
02.35 “Подробицi” - “Час”.
03.05 “Орел i решка. Морський сезон”.
04.25 “Орел i решка. Чудеса свiту”.

ICTV
04.50 Скарб нацiї.
05.00 Еврика!
05.05 Факти.
05.30 Особливостi нацiональної роботи.
07.15 Я зняв!
09.05 Т/с “Вижити за будь-яку цiну”.
12.45 Факти. День.
13.00 Дизель шоу.
16.50, 19.10 Х/ф “Чужий 4: Воскресiння”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Х/ф “Чужi”.
22.10 Х/ф “Хижак”.
00.25 Х/ф “Чужий проти Хижака”.
02.15 Т/с “Перевiрка на мiцнiсть”.

ÑТБ
04.15 Хата на тата.
07.05 Прокинься з Ектором!
08.05 Зваженi та щасливi.
10.05 “Зважся!”.
11.00 Т/с “Вибiр матерi”.
19.00 Х-Фактор.
22.00 МастерШеф.

Íоâий êаíаë
04.00 Служба розшуку дiтей.
04.05 Зона ночi.
05.55, 07.05 Kids` Time.
06.00 М/с “Лунтiк”.
07.10 Подiум.
09.00 Т/с “Бiблiотекарi”.
10.00 Дiти проти зiрок.
12.00 Хто проти блондинок.
14.00 Хто зверху? (12+).
16.00 Х/ф “Автомонстри”.
18.00 Х/ф “Трансформери”.
21.00 Х/ф “Трансформери: Помста за-

непалих”.
00.00 Х/ф “Гребберси”.
02.00 Х/ф “З любов`ю, Саймон”.

5 êаíаë
06.00 Час-Time.
06.20, 10.25, 13.30, 14.15, 00.20, 02.40, 

04.10 Машина часу.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

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

07.10, 08.10, 10.55, 12.55, 15.15, 18.55, 
23.55 Погода в Українi.

07.20, 11.10, 03.40 Феєрiя мандрiв.
07.45, 08.50, 21.55, 00.10 Актуально: 

Економiка. Полiтика. Соцiум.
07.55, 08.55, 09.55, 11.55, 13.55, 14.55, 

16.55, 17.55, 20.55, 00.55 Погода 
на курортах.

08.15 Хронiка тижня.
09.15 Автопiлот-новини.
09.25 Укравтоконтинент.
09.40 Натхнення.

10.10 Iсторiя успiху.
12.10 Олiмпiйськi iсторiї.
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-

рони.
12.35 Медекспертиза.
13.10 Невигаданi iсторiї.
13.50 Навчайся з нами.
15.20 Свiтла енергiя.
16.15 Кендзьор.
17.15 Стоп корупцiї!
18.20, 23.15 Про вiйсько.
19.25 Особливий погляд.
20.00, 01.15, 05.15 Рандеву.
21.30, 03.00 Вiкно до Америки.
22.05 Лiнiйка документальних проєктiв.
02.15 Полiгон.
03.20 Кiно з Я. Соколовою.

Êаíаë «Óêра¿íа»
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
07.30, 04.50 Зоряний шлях.
09.00 Т/с “Таємниця Марiї”, 1-6 с.
15.20 Т/с “Таємниця Марiї”.
17.00 Т/с “Про що не розповiсть рiчка”, 

1 i 2 с.
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с “Про що не розповiсть рiчка”.
23.00 Х/ф “Зведенi сестри”.
01.10, 02.15 Х/ф “Везуча”.
01.45 Телемагазин.
03.15 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.45 М/с “Каспер”.
08.25 “Ух ти show”.
09.30 М/ф “Країна фей Барбi”.
11.00 М/с “Земля до початку часiв”.
12.15 Х/ф “Гра в iмiтацiю”.
14.30 “Орел i решка. Навколо свiту”.
00.00 Х/ф “Читець”.
02.15 “Вiрю не Вiрю”.
03.00 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.30 Х/ф “Дрiбницi життя”.
06.45 Х/ф “Вiчний поклик”.
12.15 Т/с “Закон i порядок”.
15.45, 02.30 “Випадковий свiдок”.
18.05 “Переломнi 80-тi”.
19.00, 02.00 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Тридцять три”.
21.05 Х/ф “Багровi рiки”.
23.10 Х/ф “Заборонена зона”.
00.55 “Реальнi злочинцi”.
03.10 “Речовий доказ”.
04.40 “Легенди бандитського Києва”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
12.15 М/ф “Маленький принц”.
14.15, 01.00 Панянка-селянка.
15.15 Богиня шопiнгу.
17.15 Х/ф “Елвiн та бурундуки 2”.
19.00 Одного разу пiд Полтавою.
22.00 Сiмейка У.
23.30 Казки У Кiно.

02.00 Теорiя зради.
02.50 БарДак.
03.40 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00 “Репортер”. Новини.
09.10 “Ехо України” з М. Ганапольським.
10.10 “Медексперт” з К. Трушик.
11.15, 12.15, 13.15 “Акценти” з Н. Фiцич.
14.15, 15.15, 16.15 “Великий марафон” з П. 

Рольником, О. Близнюком, О. Кур-
бановою та О. Шилкiною.

17.00 “Щасливе iнтерв`ю”.
18.00, 19.00, 20.00 Ток-шоу в прямому 

ефiрi з Л. Мамедовою.
21.00 “Закрита зона”.
21.30 “Влада хохотала” з Ю. Петрушев-

ським.
22.00 “The Week”. Мiжнародний огляд з Т. 

Березовцем та П. Залмаєвим.
23.00 “Вата-шоу”.

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
07.40, 23.50 Мiстична Україна.
08.30, 18.45 Україна: забута iсторiя.
10.10 Речовий доказ.
11.20 Японiя: падiння iмперiї.
12.15 Невада: ядерна таємниця.
13.10, 21.15 НЛО з минулого.
14.55, 23.00 Сучаснi дива.
15.45 Невiдома Пiвденна Америка.
17.45 Невiдома Австралiя.
00.40 Скарб.ua.

Enter-фіëьм
05.20 Х/ф “Ялинка, кролик i папуга”.
06.50, 07.30, 08.40, 09.30 М/ф.
07.00, 09.00 “Телемагазин”.
07.50, 10.35 “Моя правда”.
09.45, 02.35 “Зорянi долi”.
11.25 Х/ф “Бiляночка i Рум`яночка”.
12.45 Х/ф “Король Дроздобород”.
14.05 Х/ф “Людина в прохiдному дворi”.
19.00 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
22.00 Х/ф “Корпус генерала Шубникова”.
23.35 Х/ф “Особливо важливе завдання”.
03.05 Кiноляпи.
03.55 Саундтреки.
04.35 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 “ДжеДАI. Дайджест”.
09.00 “Загублений свiт”.
13.50 Х/ф “Король Артур i лицарi круг-

лого столу”.
15.30 Х/ф “Повернення Геркулеса”.
17.15 Х/ф “12 раундiв”.
19.20 Х/ф “12 раундiв 2: Перезаванта-

ження”.
21.10 Х/ф “12 раундiв 3: Блокада”.
23.00 Х/ф “Ласкаво просимо до раю 2”.
00.30 Х/ф “Монстр льодяних дорiг”.
02.05 “Облом.UA”.
04.35 “Цiлком таємно-2016”.

ÍЛО-ТБ
06.00 Оттак мастак! (16+).
07.00 М/ф “Зорянi вiйни: Повстанцi”.
07.50 М/ф “Вартовi галактики”.
08.55 М/ф “Качинi iсторiї”.
09.50 Середземноморський Чекiн.
10.55 Пiвнiчний Чекiн.
11.50 М/ф “Сiмпсони”.
15.15 Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
16.40 Х/ф “Дочка мого боса”.
18.30 Х/ф “За бортом”.
21.00 Х/ф “Шалена мiсiя в Маямi”.
23.15 Мамареготала. Найкраще.
03.05 Чистоплюї.
04.30 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
00.00, 02.30, 18.30 Снукер. China 

Championship. Фiнал.
01.00, 04.00 Велоспорт. ЧC. Йоркшир. 

Чоловiки.
05.30 Тенiс. АТР 500. Токiо. День 4.
06.55, 09.00, 11.00, 13.30 Тенiс. АТР 500. 

Токiо. 1/2 фiналу.
11.25 Тенiс. АТР 500. Пекiн. 1/2 фiналу.
14.00, 23.00 Велоспорт. “Тур Хорватiї”. 

Етап 5.
16.00, 21.05 WATTS.
16.30 Велоспорт. Бельгiя.
20.05 Олiмпiйськi iгри. Тележурнал Camps 

to champs.
20.35 Олiмпiйськi iгри. “Живi легенди”.
21.35 Велоспорт. “Джiро дель Емiлiя”.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Александрiя - Гент. Лiга Євро-

пи УЄФА.
07.45, 16.30 Чемпiонат Iспанiї. Передмо-

ва до туру.
08.15 Барселона - Iнтер. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.25, 21.25 Yellow.
10.35 Аталанта - Шахтар. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
12.15 Арсенал - Стандард. Лiга Євро-

пи УЄФА.
13.55 Лугано - Динамо (К). Лiга Євро-

пи УЄФА.
16.05 Чемпiонат Iталiї. Передмова до туру.
16.55 Live. Реал - Гранада. Чемпiонат 

Iспанiї.

18.55 “Бундеслiга weekly”. Чемпiонат 
Нiмеччини.

19.25 Live. Шальке - Кельн. Чемпiонат 
Нiмеччини.

21.35 Топ-матч.
21.40 Live. Дженоа - Мiлан. Чемпiонат 

Iталiї.
23.40 Огляд середи. Лiга чемпiонiв УЄФА.
00.35 Ворскла - Марiуполь. Чемпiонат 

України.
02.20 Баварiя - Хоффенхайм. Чемпiонат 

Нiмеччини.
04.05 Львiв - Зоря. Чемпiонат України.

П’яòíиця

Ñóáоòа

4 жовтня

5 жовтня

nday.te.ua
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UA:Перший
06.00 М/с “Тачки проти”.
06.05 М/с “Врумiз”.
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Доброго ран-

ку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.20, 02.00, 

03.50, 05.10 Новини.
09.30, 02.25 Енеїда.
10.25 Д/с “Браво, шеф!”
11.30, 14.45 Телепродаж.
11.50 М/с “Марин та його друзi. Пiдводнi 

iсторiї”.
13.00 Х/ф “Жар-птиця”.
15.05 Д/с “Тайська кухня”.
15.35, 21.25 Бюджетники.
16.00 UA:Фольк. Спогади.
17.00 Перший на селi.
17.35 #ВУкраїнi.
18.00 Д/ф “Америка. Тропiчний лiс: 

Пiвденна Америка”.
19.00 Д/с “Суперчуття”.
20.00 Д/с “Таємницi людського мозку”.
21.55 Д/с “Спiльноти тварин”.
22.20 Т/с “Дiрк Джентлi”.
23.45 Погода.
00.00 Телепродаж Тюсо.
03.20 Своя земля.
04.15 Сильна доля.
05.30 Спiльно.

Êаíаë “1+1”
06.20 М/ф.
06.45 “Українськi сенсацiї”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
09.00 “Лото-Забава”.
09.45 “Свiт навиворiт 10: Бразилiя”.
10.50, 03.45 “Свiт навиворiт”.
13.10 Т/с “Свати”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
21.00 “Танцi з зiрками”.
00.15 “Лiга смiху”.
02.10 “Київ Вечiрнiй”.
05.00 “ТСН”.

Iíòер
06.10 Х/ф “Великий переполох”.
08.00 “Вдалий проект”.
09.00 “Готуємо разом”.
10.00 “Орел i решка. Чудеса свiту”.
11.00 “Орел i решка. Iвлєєва vs. Бєдняков”.
12.00 “Крутiше за всiх. Новий сезон”.
14.00 Т/с “Я подарую тобi свiтанок”, 1-4 с.
18.00 Х/ф “Бруднi танцi”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Х/ф “Золото Флiнна”.
22.25 Х/ф “Вчитель на замiну”.
00.20 “Речдок”.
02.55 “Богинi ефiру”.
04.40 “Подробицi” - “Час”.
05.10 “Top Shop”.

ICTV
04.45 Скарб нацiї.
04.55 Еврика!
05.05 Факти.
05.30 Секретний фронт.
06.20 Громадянська оборона.
07.15 Антизомбi. Дайджест.
08.10 Т/с “Вiддiл 44”.
11.45, 13.00 Х/ф “Чужий 4: Воскресiння”.
12.45 Факти. День.
14.15 Х/ф “Чужi”.
16.55 Х/ф “Скайлайн”.
18.45 Факти тижня.
20.35 Х/ф “Скайлайн 2”.
22.45 Х/ф “Хижак”.
00.45 Х/ф “Хижак 2”.
02.35 Т/с “Перевiрка на мiцнiсть”.

ÑТБ
06.00, 11.55 Хата на тата.
09.00 Прокинься з Ектором!
09.55 Наречена для тата.
15.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
18.00 Битва екстрасенсiв.
19.55 Один за всiх.
21.00 Я соромлюсь свого тiла.

Íоâий êаíаë
04.00, 02.50 Зона ночi.
05.55, 06.55 Kids` Time.
06.00 М/с “Том i Джерi”.
07.00 М/ф “Тропiчний лiс: Iсторiя доли-

ни папоротей”.
08.20 Х/ф “Зiткнення з безоднею”.
10.50 Х/ф “Автомонстри”.
13.00 Х/ф “Трансформери”.
16.00 Х/ф “Трансформери: Помста за-

непалих”.
19.00 Х/ф “Черепашки-нiндзя”.
21.00 Х/ф “Черепашки-нiндзя 2”.
23.10 Х/ф “Лялька”.
01.10 Х/ф “Вiдлуння далеких свiтiв”.

5 êаíаë
06.00, 09.30 Вiкно до Америки.
06.25, 13.30, 14.10, 20.00, 02.15 Маши-

на часу.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 00.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 Час новин.

07.10, 12.55, 15.55, 18.55, 23.10 Погода 
в Українi.

07.15, 04.20 Феєрiя мандрiв.
07.45, 08.50, 22.00, 00.10 Актуально: 

Економiка. Полiтика. Соцiум.
07.55, 08.10, 08.55, 09.55, 10.55, 11.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 20.55, 00.15 По-
года на курортах.

08.15 Хронiка тижня.
08.40 Натхнення.
09.10 Автопiлот-Тест.
09.20 Технопарк.
09.25 Драйв.

10.10 Про вiйсько.
10.30, 03.15 Кiно з Я. Соколовою.
11.15 Будемо жити.
12.10, 00.20 Невигаданi iсторiї.
12.30 Континент.
13.10 Медекспертиза.
15.10, 23.15 Свiтла енергiя.
15.30 Паспортний сервiс.
16.10 Рандеву.
17.10 Особливий погляд.
18.00, 01.00, 05.10 Час. Пiдсумки тижня з 

А. Мiрошниченко.
19.25 Стоп корупцiї!
21.40 Час-Time.
22.05 Лiнiйка документальних проєктiв.
00.50, 01.55 Огляд преси.

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30 Сьогоднi.
07.30 Зоряний шлях.
08.10 Т/с “Про що не розповiсть рiчка”.
12.00 Т/с “Несолодка помста”.
16.45 Т/с “Шукаю тебе”, 1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом Па-

нютою.
21.00 Т/с “Шукаю тебе”.
23.15 Х/ф “Забудь мене, мамо”.
01.10, 02.15 Х/ф “Новорiчна дружина”.
01.45 Телемагазин.
03.30 Х/ф “Зведенi сестри”.
05.20 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.45 М/с “Каспер”.
08.25 “Ух ти show”.
09.30 Т/с “Пригоди Геркулеса”.
13.00 “Орел i решка. Перезавантаження”.
01.00 Х/ф “7 днiв i ночей з Мерiлiн”.
02.40 “Бiйцiвський клуб”.
03.25 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.30 “Top Shop”.
06.00 Х/ф “Ключi вiд неба”.
07.25 “Страх у твоєму домi”.
11.10 Х/ф “Тридцять три”.
12.40 Х/ф “Добре сидимо!”
14.10 Х/ф “Жертва в iм`я любовi”.
16.55 Х/ф “Багровi рiки”.
19.00 Х/ф “Ти - менi, я - тобi”.
20.40 Х/ф “Дiвчина без адреси”.
22.20 Х/ф “Вiйна”.
00.10 Х/ф “Заборонена зона”.
01.50 “Речовий доказ”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
12.00 М/ф “Астерiкс i Земля Богiв”.
13.30 Х/ф “Щоденник слабака 2: Прави-

ла Родрiка”.
15.15 Богиня шопiнгу.
17.15 Х/ф “Сам вдома 5: Святкове по-

грабування”.
19.00 Одного разу пiд Полтавою.
22.00 Х/ф “Не погрожуй Пiвденному 

Центру, попиваючи сiк у чорному 
кварталi”.

23.30 Сiмейка У.

00.30 Казки У Кiно.
02.00 Т/с “Домашнiй арешт”.
03.00 Теорiя зради.
03.50 БарДак.
04.40 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 “Репор-
тер”. Новини.

09.10 “18 плюс” з С. Лойко та А. Тулин-
ською.

10.10 “Кримiнал” з С. Вардою та К. Тру-
шик.

11.15, 12.15, 13.15 “Акценти” з Н. Фiцич.
14.15, 15.15, 16.15 “Великий марафон” з П. 

Рольником, О. Близнюком, О. Кур-
бановою та О. Шилкiною.

17.15 “Про особисте” з Н. Фiцич.
18.15, 19.00, 20.00 Ток-шоу в прямому 

ефiрi з Л. Мамедовою.
21.00 “Великi новини” з Т. Березовцем.
22.30 “Влада хохотала” з Ю. Петрушев-

ським.
23.00 “Вата-шоу”.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
07.45, 23.50 Мiстична Україна.
08.35, 18.45 Україна: забута iсторiя.
10.15 Речовий доказ.
11.25 Людство: забута iсторiя.
13.10, 21.15 НЛО з минулого.
14.55, 23.00 Сучаснi дива.
15.45 Земля: сили природи.
17.45 Невiдома Австралiя.
00.40 Нашi.

Enter-фіëьм
05.25 Х/ф “Сiм днiв до весiлля”.
07.00, 09.00 “Телемагазин”.
07.30, 08.40, 09.30 М/ф.
07.50, 10.10 “Моя правда”.
09.40, 02.05 “Зорянi долi”.
11.00 Х/ф “Москаль-чародiй”.
12.30 Х/ф “Тiнi забутих предкiв”.
14.20 Х/ф “В квадратi 45”.
15.35 Х/ф “Командир щасливої “Щуки”.
17.30 Х/ф “Випадок у квадратi 36-80”.
19.00 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
22.00 Х/ф “Мачуха”.
23.35 Х/ф “Було у батька три сини”.
02.55 Кiноляпи.
03.55 Саундтреки.
04.25 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.50 “ДжеДАI. Дайджест”.
08.50 Т/с “Звонар”.
11.50 Х/ф “Малавiта”.
13.55 10 тур ЧУ з футболу. “Днiпро-1” - 

“Шахтар”.
16.00 Х/ф “Збройний барон”.
18.15 Х/ф “Янгол-охоронець”.
20.55 Х/ф “Людина листопада”.
23.00 “ПроФутбол”.
00.20 “Облом.UA”.

ÍЛО-ТБ
06.00 Оттак мастак! (16+).
07.00 М/ф “Зорянi вiйни: Повстанцi”.
07.50 М/ф “Вартовi галактики”.
08.55 М/ф “Качинi iсторiї”.
09.50 Без краватки.
10.20 М/ф “Сiмпсони”.
15.10 Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
17.00 Х/ф “Скинь маму з поїзда”.
19.00 Х/ф “Дев`ять ярдiв”.
21.00 Мамареготала.
23.00 М/с “Небезпечна зона”.
23.30 М/с “Чортовийки”.
00.00 Х/ф “Танкiстка”.
02.10 Мамареготала. Найкраще.
03.45 Чистоплюї.
04.40 “Роздовбаї”.
04.55 Оттак мастак!

ªâроñïорò
00.00, 04.00, 11.30 Стрибки на лижах з 

трамплiну. Лiтнiй Гран-прi. HS 140.
01.15, 05.30, 18.00 Велоспорт. Бельгiя.
02.30, 06.30 Велоспорт. “Джiро дель 

Емiлiя”.
05.15, 16.00 WATTS.
07.30 Снукер. China Championship. Фiнал.
09.30, 21.05 Автоперегони. World 

Endurance. Фудзi.
12.45 Велоспорт. “Тур Хорватiї”. Етап 5.
14.00 Велоспорт. “Тур Хорватiї”. Етап 6.
16.15 Велоспорт. Famenne Ardenne Classic.
19.00 Велоспорт. Кубок Францiї.
20.05 Велоспорт. Кубок Iталiї.
23.00 Плавання. International Swimming 

League.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Арсенал - Стандард. Лiга Євро-

пи УЄФА.
07.45 “Бундеслiга weekly”. Чемпiонат 

Нiмеччини.
08.15 Шальке - Кельн. Чемпiонат 

Нiмеччини.
10.00, 15.15 Футбол News.
10.25 “Auto гол!”
10.40 Реал - Гранада. Чемпiонат Iспанiї.
12.30, 23.55 Yellow.
12.40 Ворскла - Марiуполь. Чемпiонат 

України.
14.25 Live. Боруссiя (М) - Аугсбург. 

Чемпiонат Нiмеччини.
16.25, 18.55 “Тур Online”.
16.55 Live. Колос - Динамо. Чемпiонат 

України.
19.25 Live. Александрiя - Карпати. 

Чемпiонат України.
20.15 Футбол Tables.
21.20 “Великий футбол”.
23.00 Live. Барселона - Севiлья. Чемпiонат 

Iспанiї.
00.05 Аталанта - Лечче. Чемпiонат Iталiї.
01.55 Журнал Лiги чемпiонiв.
02.25 Брюгге - Гент. Чемпiонат Бельгiї.
04.10 Вальядолiд - Атлетiко. Чемпiонат 

Iспанiї.
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  TV-4
Поíедіëоê, 30 âереñíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Трав-

ма» +16
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 

03.30 Провінційні вісті
08.00, 20.00 Єдина країна 
08.30, 17.00 Відкрита зона
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30 Справжня ціна
09.45 Про кіно
09.55, 22.35 Добрі традиції
11.00, 16.10 Година для дитини
12.10 У фокусі Європа
12.40 Євромакс
13.10, 02.30 Хіт-парад 
14.00,  01.00 Х.ф. «Шалена 

п’ятниця»
17.30 Про нас
19.20, 22.20, 00.50, 03.50 На га-

рячому
19.30, 21.00 Наші вітання 
20.30 ТНЕУ - калейдоскоп подій 
20.40 Shift. Життя в цифрі
21.30 Погляд зблизька
22.40, 04.00 Х.ф. «Джованні Фаль-

коне» 1с. +12 

Віâòороê, 1 жоâòíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Трав-

ма» +16
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00, 09.30, 16.00, 19.00, 22.00, 

00.30, 03.30 Провінційні вісті
07.20, 09.50, 19.20, 22.20, 00.50, 

03.50 На гарячому 
07.35 Погляд зблизька
08.00 Єдина країна
08.20 ТНЕУ - калейдоскоп подій 
08.30, 17.00 Відкрита зона
09.00, 00.15 Час-Tайм
11.00, 16.10 Година для дитини
11.50 «Кіндер ШОУ»
12.10, 21.20 Добрі традиції
12.15 Shift. Життя в цифрі
12.30 Завтра-сьогодні 
13.00, 02.30 Хіт-парад 
14.00, 01.00 Х.ф. «День батька» 
17.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Межа правди
21.30 «Гал-кліп»
22.35, 04.00 Х.ф. «Джованні Фаль-

коне» 2с. +12 

Ñереда, 2 жоâòíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Трав-

ма» +16
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00, 09.30, 16.00, 19.00, 22.00, 

00.30, 03.30 Провінційні вісті
07.20, 09.50, 19.20, 22.20, 00.50, 

03.50 На гарячому 
07.35 Межа правди

08.30, 17.00 Відкрита зона
08.55, 17.55 Добрі традиції
09.00, 00.15 Час-Tайм
11.00, 16.10 Година для дитини
12.10, 03.00 «Гал-кліп»
12.40 Shift. Життя в цифрі
13.00, 02.30 Хіт-парад 
14.00, 01.00 Х.ф. «Ключ від дому» 
16.40 «Кіндер ШОУ»
17.30 Українські традиції
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Сім’я від А до Я
21.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
22.40, 04.00 Х.ф.«Кохання на Різд-

во» +16 

Чеòâер, 3 жоâòíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Трав-

ма» +16
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00, 09.30, 16.00, 19.00, 22.00, 

00.30, 03.30 Провінційні вісті
07.20, 09.50, 19.20, 22.20, 00.50, 

03.50 На гарячому 
07.35 Сім’я від А до Я
08.30, 17.00 Відкрита зона
09.00, 00.15 Час-Tайм
11.00, 16.10 Година для дитини
12.10 Формула здоров’я
13.00, 02.30 Хіт-парад 
14.00, 01.00 Х.ф.«Крутися, стрі-

ляй, біжи» 
15.45, 20.25 Добрі традиції
17.30 «Гал-кліп»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Завтра-сьогодні
20.30 Євромакс
21.30 Смачна мандрівка
22.35, 04.00 Х.ф.«Мій хлопець по-

вернувся» +12 

П’яòíиця, 4 жоâòíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Трав-

ма» +16
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00, 09.30, 16.00, 19.00, 22.00, 

00.30, 03.30 Провінційні вісті
07.20, 09.50, 19.20, 22.20, 00.50, 

03.50 На гарячому 
07.35 Завтра-сьогодні
08.00 Євромакс
08.30 Смачна мандрівка
09.00, 00.15 Час-Tайм
11.00, 16.20 Година для дитини
12.10 «Гал-кліп»
12.40, 03.00 Сім’я від А до Я
13.00, 02.30 Хіт-парад 
14.00, 01.00 Х.ф.«Мою дружину 

звуть Моріс» 
16.10 «Кіндер ШОУ»
17.00 Відкрита зона
17.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
19.30, 21.00 Наші вітання
20.10 Погляд зблизька
20.40 Слід
21.20 Добрі традиції
21.30 Єдина країна 
22.35, 04.00 Х.ф.«В облозі» +16 

Ñóáоòа, 5 жоâòíя
06.00 Про кіно 
06.15, 11.00 Про нас
06.45, 09.15 Ранковий фітнес
07.00, 09.30 Провінційні вісті
07.20, 09.50 На гарячому
07.35 Х.ф.«Пощастить у коханні» 
08.55, 19.55 Добрі традиції
09.00 Час-Tайм
10.00, 19.00 Єдина країна
10.30 У фокусі Європа 
11.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
12.00 Смачна мандрівка
12.30, 00.30 Х.ф. «Татусі без шкід-

ливих звичок» +16
14.30 «Кіндер ШОУ»
15.00 Х.ф.«Маленькі чоловіки» 
16.30, 02.30 Сім’я від А до Я
17.00, 03.00 Хіт-парад
18.00 Наші вітання 
19.30 Євромакс
20.10, 03.45 Х.ф. «Довгі заручи-

ни» +16
22.20 Х.ф. «Одержимість» +16
00.10 Вікно в Америку

Íедіëя, 6 жоâòíя
06.00 Х.ф.«Пощастить у коханні» 
07.30, 09.50 Українські традиції
07.45, 08.40 Ранковий фітнес
08.00, 21.30 Єдина країна
09.00, 16.30 Завтра-сьогодні
09.30 Справжня ціна
10.15 Пряма трансляція Божествен-

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

11.45 Про кіно 
12.00 «Кіндер ШОУ»
12.30 Х.ф.«Маленькі чоловіки»
14.00 Сільський календар 
14.30 Межа правди
15.30 Слід 
16.00 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
16.25, 22.10 Добрі традиції
17.00 Вікно в Америку
17.30, 20.30 Про нас
18.00 Наші вітання
19.00, 00.00, 03.30 Провінційні вісті
20.00 Огляд світових подій
21.00, 03.00 «Гал-кліп»
22.15, 04.15 Х.ф. «Новокаїн» +16 
23.45 Час-тайм
01.00 Х.ф. «Одержимість» +16

  ТТБ
Поíедіëоê, 30 âереñíя
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
9.00, 16.50, 21.55 UA: Музика 
9.10 “Енеїда” 
10.05 :РадіоДень «Життя+» 
10.25 UA: Фольк 
11.20 Казки Лірника Сашка
11.35 Додолики 
11.45 М/с “Вруміз”

12.15 “Двоколісні хроніки” 
12.40 Візитівки Карпат
12.50 Ранковий гість
13.00 “Діалоги” 
13.45 “Розсекречена історія”
14.35 100 років української літера-

тури за 100 хвилин
14.45 :РадіоДень “Модуль знань”
15.25 Д/ц “Елементи”
15.50 Лайфхак українською
16.00, 22.05 Сильна доля 
17.15 Д/ц “Мегаполіси” 
18.05 Т/с “Еліза” 
19.20, 20.51 “Тема дня” 
19.45 #ВУКРАЇНІ
20.15 Пліч-о-пліч 
21.20 “Наші гроші”
21.45 Своя земля

Віâòороê , 1 жоâòíя
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
9.00, 16.50, 21.55 UA: Музика 
9.10 “Енеїда” 
10.00 Д/ц “Аромати Колумбії” 
10.25 UA: Фольк 
11.20 Казки Лірника Сашка
11.35 Додолики 
11.45 М/с “Вруміз”
12.15 “Двоколісні хроніки” 
12.40 Візитівки Полтавщини
12.50 Ранковий гість
13.00, 19.20, 20.51 “Тема дня” 
13.45 “Розсекречена історія”
14.35 АБЕТКА 
14.45 :РадіоДень “Модуль знань”
15.25 Д/ц “Елементи” 
15.50, 21.50 Лайфхак українською
15.55, 22.05 Сильна доля 
17.15 Д/ц “Мегаполіси” 
18.05 Т/с “Еліза” 
19.45 Спільно 
20.15 Своя земля
21.20 #@)[]?$0 з Майклом Щуром 
21.45 Абетка

Ñереда, 2 жоâòíя
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
9.00, 22.55 UA: Музика 
9.10 “Енеїда” 
10.00 Д/ц “Аромати Колумбії” 
10.25 UA: Фольк 
11.20 Казки Лірника Сашка
11.35 Додолики 
11.45 М/с “Вруміз”
12.15 “Двоколісні хроніки” 
12.40 Візитівки Карпат
12.50 Ранковий гість
13.00, 19.20, 20.51 “Тема дня” 
13.45 “Розсекречена історія”
14.35 АБЕТКА
14.40 :РадіоДень “Модуль знань”
15.25 Д/ц “Елементи” 
15.50 “Лайфхак українською” 
16.00 Сильна доля 
17.15 Д/ц “Мегаполіси” 
18.05 Т/с “Еліза” 
19.45 Схеми. Корупція в деталях 

20.15 “StopFakeNews”
21.20 КримРеалії 
21.45 Д/п “Я - Бот” 
22.35 Своя земля

Чеòâер, 3 жоâòíя
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
9.00, 16.50, 21.55, 22.55 UA: Му-

зика 
9.10 Енеїда 
10.05 52 вікенди
10.25 UA: Фольк
11.20 Казки Лірника Сашка
11.35 Додолики 
11.45 М/с “Вруміз”
12.15 “Двоколісні хроніки” 
12.40 Візитівки Полтавщини
12.50 Ранковий гість
13.00, 19.20, 20.51 “Тема дня” 
13.45 Докудрама “Мисливці на на-

цистів” 
14.25 Розсекречена історія 
15.20 Д/ц “Подорож відкритим 

космосом”
15.45 100 років українського мис-

тецтва за 100 хвилин
16.00, 22.05 Сильна доля 
17.15 Д/ц “Мегаполіси” 
18.05 Т/с “Еліза” 
19.45 #ВУКРАЇНІ
20.15, 21.45 Своя земля
21.20 “Наші гроші”

П’яòíиця, 4 жоâòíя
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
9.00, 16.50, 22.00 UA: Музика 
9.10 “Енеїда” 
10.00 :РадіоДень «Життя+» 
10.25 UA: Фольк 
11.20 Казки Лірника Сашка
11.35 Додолики 
11.45 М/с “Вруміз”
12.15 “Двоколісні хроніки” 
12.40 Лайфхак українською 
12.50 Ранковий гість
13.00, 19.20, 20.50 “Тема дня” 
13.45 Докудрама “Мисливці на на-

цистів” 
14.25 “Розсекречена історія”
15.20 Д/ц “Подорож відкритим 

космосом”
15.45 100 років українського мис-

тецтва за 100 хвилин
16.00, 22.05 Сильна доля 
17.15 Д/ц “Мегаполіси” 
18.05 Т/с “Еліза” 
19.45 Разом
20.15 Пліч-о-пліч 
20.00 Разом
21.20 «VoxCheck»
21.25 Схеми. Корупція в деталях 
21.45 Своя земля 

Ñóáоòа, 5 жоâòíя
7.00 М/с “Дуда і Дада” 
7.10 “Казки Лірника Сашка”

7.25 Відкривай Україну з Сус-
пільним 

7.55 Мультфільм “Ти і поліція” 
8.00 “Файний ранок”
9.35 Доступно UA 
9.40 Нова енциклопедія Поділля 
9.45 Мандруємо вдома
9.50 Бук:Маршрут
10.05 Енеїда
10.55, 17.25 UA: Фольк.Спогади 
11.45 :РадіоДень «Модуль знань» 
12.25 Все по Азимуту
13.00, 20.10 #ВУКРАЇНІ 
13.35 “Тема дня”
14.00 “100 років української істо-

рії за 100 хвилин”
14.15 “Розсекречена історія” 
15.05 :РадіоДень. «Книжкова лав-

ка. ТОП 7» 
16.05 Сильна доля 
16.55 Бюджетники 
18.15 Люди 
18.30 Своя земля
19.00 “Новини”
19.15 Діалоги
19.45 Спільно 
20.35 Д/ц “Мегаполіси”
21.00 Д/ф “Норвегія .Дика при-

рода” 
22.05 Фестиваль “Khortytsia 

Freedom-2019”
22.20 UA: Музика 
22.25 АБЕТКА
22.30 Букоголіки 

Íедіëя, 6 жоâòíя
7.00 М/с “Дуда і Дада” 
7.10 Казки Лірника Сашка
7.20 Х/ф “Шестеро мандрують 

світом”
8.25 М/ф “Ти і поліція”
8.30 “Файний ранок”
9.30, 11.45 UA: Музика 
9.35 Д/ц “Тайська кухня” 
10.00 Загадки буковинських ат-

лантів 
10.05 Енеїда
10.55, 17.25 UA: Фольк.Спогади 
11.55 :РадіоДень «Модуль знань» 
12.35 Д/ц”Двоколісні хроніки”
13.05, 20.10 #ВУКРАЇНІ 
13.35 , 19.00 Своя земля
14.05 “100 років української істо-

рії за 100 хвилин”
14.15, 18.15 Лайфхак українською
14.20, 22.25 АБЕТКА
14.25 StopFakeNews 
14.40 Розсекречена історія 
15.35 Українська література в 

іменах
15.45 Мандруємо вдома 
15.50 Нова енциклопедія Поділля 
16.00 Сильна доля 
16.50 Бюджетники 
18.25 Населена земля 
19.40 Разом
20.35 Д/ц “Мегаполіси”
21.05 Д/ф “Всесвітня Природна 

Спадщина.Коста Ріка”
21.55 Фестивавль”Khortytsia 

Freedom-2019”
22.30 Букоголіки 
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Геркулесово-овочеві 
битки

ПОТРІБНО: пластівці «Гер-
кулес» – 2,5 склянки, окріп – 1,5 
склянки, яйце – 1 шт., цибуля 
ріпчаста – 2 шт., морква – 1 шт., 
стеблова селера – 1 шт., базилік 
сухий – 0,5 ч. л., часник – 2 зуб., 
петрушка і кріп – 1 пучок, сіль і 
перець – за смаком, олія – 6 ст. л.

ПРИГОТУВАННЯ: вівсяні 
пластівці заливаємо окропом і 
залишаємо на 10-15 хвилин. Ци-
булю і селеру нарізаємо тон-
кою соломкою, моркву тремо на 
крупній тертці. Всі овочі обсма-
жуємо на сковороді до напівго-
товності. У запарені пластівці 
вбиваємо яйце, додаємо сухий 
базилік, сіль, перець і пропуще-
ний через прес часник. Петруш-
ку і кріп дрібно рубаємо і також 
додаємо до вівсянки. Ретель-
но все вимішуємо і останній ін-
гредієнт – це овочева засмажка. 
Її ми також відправляємо до за-
гальної суміші. Сковороду з тов-
стим дном ставимо на середній 
вогонь, додаємо рослинну олію. 
Змоченими у воді руками форму-
ємо невеликі котлетки, виклада-
ємо їх на гарячу сковороду і об-
смажуємо до золотистого кольо-
ру з двох сторін. Готові вівсяні 
биточки можна подавати як в те-
плому, так і в холодному вигляді. 
Дуже смачно, якщо зверху поли-
ти биточки сметанним соусом.

Вівсяні млинці

ПОТРІБНО НА 1 ПОРЦІЮ: 
вівсяні пластівці – 2 ст. л., моло-
ко – 30 мл, яйце куряче – 1 шт., 
сіль і перець за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: вівсяні 
пластівці розмелюємо в каво-

молці. Отримане борошно за-
ливаємо молоком на 10-15 хви-
лин. Яйце збиваємо з сіллю і 
перцем, додаємо вівсяне бо-
рошно і все ретельно перемі-
шуємо. Сковороду розігріваємо, 
додаємо рослинну олію і влива-
ємо нашу млинцеву масу. Випі-
каємо млинець з обох боків до 
рум’яного кольору. Дуже смачно 
змастити одну половину млин-
ця сирковим кремом, покласти 
скибочку слабосоленої сьомги і 
насолоджуватися!

Морквяне печиво 
з вівсяними пластівцями

ПОТРІБНО: борошно пше-
ничне – 80 г, вівсяні пластівці – 0,5 
скл., морква – 100 г, горіхи волось-
кі – 50 г, родзинки - 50 г, мед – 1 ст. 
л., розпушувач – ¼ ч. л., цукор – 1 
ст. л., оливкова олія – 30 мл.

ПРИГОТУВАННЯ: дуже 
смачне, помірно солодке, пряне і 
корисне вівсяно-морквяне печи-
во підніме ваш настрій на 100%. 
Моркву чистимо і тремо на дріб-
ній тертці. До моркви додає-
мо мед, оливкову олію, родзин-
ки і рубані волоські горіхи. Масу 
перемішуємо, додаємо вівсяні 
пластівці і знову перемішуємо. 
Залишаємо тісто на 30-40 хви-
лин, за цей час пластівці стануть 
м’якими. Пшеничне борошно 
просіваємо разом з розпушува-
чем, додаємо до морквяної маси і 
замішуємо тісто. Зверніть увагу: 
тісто буде липким. Ділимо його 
на 16 частин і кожен шматочок 
формуємо у вигляді колобка. У 
блюдце насипаємо цукор і обва-
люємо у ньому кожен колобок. 
Деко застеляємо пергаментним 
папером, змащуємо олією і ви-
кладаємо кожен колобок, злег-
ка придавлюючи пальцями. Від-
правляємо печиво в розігріту до 
180 градусів духовку на 20 хви-
лин. Морквяно-вівсяне печиво 
повинно добре зарум’яниться, 
але не пересушіть його, щоб усе-
редині залишалося м’яким.

Цукерки з вівсяних 
пластівців

ПОТРІБНО: пластівці вівся-
ні «Геркулес» швидкого приго-
тування, які не потребують ва-
ріння - 3 скл., масло вершкове 
82,5% - 200 г, молоко домашнє 
- 15 ст. л., какао-порошок або ке-
роб - 7 ст. л., горіхи волоські - 2 
скл., цукор - 1 скл., ванільний 
цукор - 5 г.

ПРИГОТУВАННЯ: підсушіть 
в духовці пластівці до появи го-
ріхового запаху, залиште висти-
гати. Далі підсмажте волоські 
горішки - 2 склянки, одну з них 
подрібніть ступкою.  Тут буде-
те обвалювати цукерки. У ми-
сочці на вогні розтопіть верш-
кове масло, не доводячи до ки-
піння. У нього додайте цукор, 
ванілін, молоко, вівсяні плас-
тівці, добре перемішайте, щоб 
все розчинилося і не було гру-
док. В кінці вимішування до-
дайте какао-порошок і залиште 
масу на 15-20 хвилин, щоб тро-
хи затягнулася. Далі сформуй-
те кульки, всередину покладіть 
ціле ядро горіха і обваляйте у 
подрібнених волоських горіхах. 
Покладіть в холодильник на 3-4 
години.

Вівсяно-цільнозернові 
оладки

ПОТРІБНО: борошно з ві-
всяних пластівців – 150 г, ціль-
нозернове борошно – 50 г, кефір 
– 200 г, молоко – 125 г, яйця – 2 
шт., мед – 2 ст. л., родзинки – 50 
г, журавлина – 50 г, розпушувач 
– 1,5 ч. л., ванілін – за смаком, 
сіль – щіпка.

ПРИГОТУВАННЯ: ці оладки 
- просто криниця корисних ре-

човин. А якщо зверху покласти 
ложку густого йогурту і кілька 
сезонних ягід – виходить чудо-
вий десерт. Отож, засипте в ка-
вомолку вівсяні пластівці і пе-
ремеліть до стану борошна. Всі 
інгредієнти повинні бути кім-
натної температури, тому діс-
таньте їх за кілька годин з хо-
лодильника. Кефір, яйця, мо-
локо і мед збийте в глибокій 
ємності. Вівсяне і цільнозер-
нове борошно просійте до мо-
лочної суміші. Додайте розпу-
шувач, сіль і ванілін. Змішай-
те сухі й рідкі інгредієнти і до-
дайте сухофрукти. Сухофрук-
ти можуть бути будь-які, осо-
бливо смакують журавлина й 
родзинки. На середньому вог-
ні розігрійте сковороду з олив-
ковою олією. По одній столо-
вій ложці викладіть тісто на 
сковороду і сформуйте тиль-
ною стороною ложки оладки. 
Обсмажте оладки з двох боків 
до рум’яного кольору. З друго-
го боку оладки обсмажте під 
кришкою. Викладіть на па-
перовий рушник, прибираю-
чи надлишки жиру. Подавай-
те вівсяно-цільнозернові олад-
ки на сніданок з медом, клено-
вим сиропом, свіжими ягодами 
і фруктами. 

Десерт з вівсяних 
пластівців і йогурту

ПОТРІБНО: 2 склянки 
натурального йогурту, 1,5 
склянки вівсяних пластівців, 
0,5 склянки житніх висівок, 2 
яйця; 2 ст. л. цукрової пудри, 
кориця (за смаком), 0,5 ч. л. 
розпушувача.

ПРИГОТУВАННЯ: вівсяні 
пластівці подрібніть в каво-
молці разом з висівками, ко-
рицею, розпушувачем. Яєчні 
білки відокремте від жовтків і 
збийте в міцну піну разом з цу-
кровою пудрою. Щоб піна ви-
йшла стійкою, спочатку збий-
те тільки білки, а пудру під-
сипте пізніше. Жовтки розі-
тріть з натуральним йогуртом, 
збийте до однорідного стану, а 
потім з’єднайте з сухою суміш-
шю. Далі змішайте отриману 
масу з підготовленими білка-
ми, використовуючи рухи зни-
зу вгору, щоб білки не опали. 
Деко вистеліть пергаментним 
папером і вилийте на нього 
приготовану масу. Оптималь-
на температура запікання де-
серту - 180-200 °C. Час приго-
тування - 15 хвилин. Після охо-

лодження коржі змастіть дже-
мом або варенням і розріж-
те на порційні шматки. Мож-
на запікати десерт з додаван-
ням сиру або жирних вершків. 
Смачного!

Норвезькі зернові хлібці

ПОТРІБНО: борошно ціль-
нозернове – 200 г, вівсяні плас-
тівці – 200 г, насіння соняшни-
ка – 100 г, льон – 50 г, кунжут 
– 50 г, сіль – 0,5 ч. л., мед – 1 ч. л., 
вода очищена – 700 мл, оливко-
ва олія – 1 ст. л.

ПРИГОТУВАННЯ: хлібці 
прекрасно замінять хліб, бу-
дуть паличкою-виручалочкою 
при необхідності швидкого 
перекусу і підійдуть як снеки. 
Насамперед, необхідно розмо-
лоти вівсяні пластівці в муку. 
З’єднуємо вівсяну муку з ціль-
нозерновою. До борошняної 
суміші додаємо льон, насін-
ня соняшника, кунжут, сіль і 
мед. До речі, мед ви можете до-
давати за бажанням. Всю су-
міш добре перемішуємо. Далі 
вливаємо всю воду, перемішу-
ємо і залишаємо масу насто-
ятися при кімнатній темпе-
ратурі 10-15 хвилин. Форму, 
в якій будемо випікати хліб-
ці, застеляємо пергаментним 
папером, змащуємо оливко-
вою олією і викладаємо поло-
вину всього тіста. Розрівнює-
мо  тісто тонким рівномірним 
шаром. Дуже важливо розрів-
няти тісто по формі рівномір-
но, інакше вийде, що тонкий 
шар тіста швидко пропечеть-
ся, а більш товстий доведеть-
ся відокремлювати і допікати 
окремо. Поки тісто не відпра-
вили в духовку, розріжте пласт 
на невеликі довгасті сегмен-
ти. Це полегшить надалі на-
різку хлібців на порційні шма-
точки. За бажанням, кожен по-
рційний шматочок можна при-
сипати подрібненим насінням 
соняшника, льону або кунжу-
ту. Випікаємо хлібці в розігрі-
тій до 170 градусів духовці 40-
45 хвилин, далі знижуємо тем-
пературу до 150 градусів і су-
шимо хлібці ще 15-20 хвилин. 
У процесі приготування кож-
ні 10-15 хвилин відкривай-
те дверцята духовки на кілька 
секунд для виходу пари. Поді-
бну процедуру повторюємо і з 
другою частиною тіста. Готові 
хлібці повністю охолоджуємо, 
складаємо в герметичну єм-
ність і пригощаємося.

Вівсянка включає в себе всі найважливіші для людини 
компоненти: калій, магній, фосфор, хром, залізо, марганець, 
йод, фтор, цинк, кобальт, вітаміни А, Е, В1 , В2, В6, К. 
Велика кількість протеїнів і клітковини покращує всі 
обмінні процеси. Але, напевно, ви думаєте: що ж можна 
приготувати з вівсянки, крім вівсяної каші і печива? 
Виявляється, багато всього. Тож, коли каша вже приїлася 
і хочеться чогось нового, пропонуємо приготувати кілька 
дуже оригінальних рецептів із вівсянкою.

Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ18 Смачна сторінкаnday.te.ua

Несподівані РЕЦЕПТИ 
з ВІВСЯНКИ, 

щоб полюбити її назавжди
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Тел.: 096-665-99-09, 073-44-36-294, 
066-64-68-680.

Продаю
*Дві кобили (біла -16 ро-

ків, чорна – 9), спокійні. Ціна 
договірна. Тел. 096-10-12-
841, Микола.

*Телицю, 8 місяців від 
доброї корови. Ціна договір-
на. Тел. 097-32-32-804.

*Тюки сіна, соло-
ми. Можлива доставка. 
 Тел. (098) 455-65-33.

*Зерно пшениці, яч-
меню, кукурудзи, сої, 
тюки пшеничні, яч-
мінні, люцерни та сіна.  
Тел. (097) 624-75-13.

*Хату, сарай, літню кух-
ню, гараж, город у с. Богда-
нівка Підволочиського ра-
йону, біля зупинки поїзда. 
Ціна договірна. Тел. (098) 
481-34-36.

Куплю
*Брухт чорних та кольо-

рових металів, дорого, само-
вивіз. Тел. (067) 297-65-46.

*Дорого брухт чорних та 
кольорових металів. Само-
вивіз. Тел. (067) 918-13-80.

*Картоплю. Тел. (098) 
586-64-02.

*ВРХ, телят та коней 
за високими цінами. Тел. 
(096) 654-07-14.

ОГОЛОШЕННЯ  
ПРО ПОЧАТОК ГРОМАДСЬКОГО 
ОБГОВОРЕННЯ ЗВІТУ З ОЦІНКИ 

ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ
ТОВ “КУБ-8” повідомляє про початок громад-

ського обговорення звіту з оцінки впливу на до-
вкілля планованої діяльності з метою врахуван-
ня зауважень та пропозицій громадськості до 
планованої діяльності щодо розробки родовища  
пісковиків "Застінка" який знаходиться на пів-
день від с. Застінка Тернопільського району Тер-
нопільської області. 

Громадські слухання (перші) відбудуться о 
10 год. 04 жовтня 2019 р.  в адміністративному 
приміщенні кам’яно-розпиловочного цеху ТОВ 
"КУБ-8", за адресою Тернопільська обл. Терно-
пільський район, с. Баворів, вул. Східна, 25.

Дата офіційного опублікування в Єдиному Ре-
єстрі оцінки впливу на довкілля 19.06.2019 за № 
20196173884.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «АВАКС ПРОФ» має намір отрима-
ти дозвіл на викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря для джерел асфальтозмішу-
вальної установки, що розташована за адресою 
м. Тернопіль, вул. Лукяновича, 8. Ступінь впливу 
на забруднення атмосферного повітря- 2 група. 
Сумарний викид становитиме 1112,09  т на рік. 
Викиди знаходяться в межах встановлених нор-
мативів. Розсіювання забруднюючих речовин 
не показало перевищення гігієнічних нормати-
вів. Зауваження та пропозиції надсилати про-
тягом 1 місяця на адресу – м.Тернопіль,вул. 
Коперніка, 1, тел.(0352) 25-46-85.

ТОВ «АТБ-МАРКЕТ»  заявляє про 
наміри будівництва магазину продо-
вольчих та непродовольчих товарів  
за адресою: Тернопільська область, м. 
Кременець, вул. Симона Петлюри, 4Б.

Мета проекту -  поліпшення сфери 
торговельних послуг.

Потреба в ресурсах при експлуатації і 
будівництві: сировинних - щебінь, пісок; 
енергетичних: електроенергія - від існу-
ючих мереж; при будівництві: дизпали-
во, бензин; водних - від існуючих мереж. 

Будівельні сировина і матеріали по-
винні мати сертифікат радіаційної якос-

ті, виданий радіологічною лабораторією
Можливі впливи планованої  діяль-

ності при будівництві  на навколишнє се-
редовище:  

- клімат та мікроклімат - не  вплине; 
- повітряне - викиди продуктів зго-

рання палива автотехніки і викиди про-
цесів зварювання  у повітряне середови-
ще за період будівництва. Концентрації 
забруднюючих речовин на межі житлової 
зони з урахуванням фону складуть мен-
ше 1.0 ГДК;

- геологічне  - не спричиняє негатив-
ного впливу;

- водне - не спричиняє негативного 
впливу; 

- ґрунти -  не спричиняє негативного 
впливу;

- рослинний і тваринний світ, заповід-
ні об'єкти - не вплине;

- навколишнє соціальне середовище - 
не спричиняє негативного впливу;

- навколишнє техногенне середови-
ще - не спричиняє негативного впливу.

Зауваження і пропозиції про проек-
товану діяльність направляти в міську 
раду за адресою: Тернопільська обл., м. 
Кременець, вул. Шевченка, буд. 67.

ТОВ «АТБ-МАРКЕТ» заявляє про 
екологічні наслідки діяльності «Бу-
дівництво магазину продовольчих та 
непродовольчих товарів  за адресою: 
Тернопільська область, м. Кременець, 
вул. Симона Петлюри, 4Б».

Будівля  магазину  прямокутної в  
плані форми, одноповерхова, без підвалу. 

У  магазині  реалізуються   молочні,   
ковбасні,  кондитерські  і   хлібо-булочні 
вироби, овочі, фрукти і інші продукти 
харчування, що  поступають   в  магазин 
в розфасованій упаковці. Кількість робо-
чих місць: 20.

Будівля оснащена системами опа-
лення, вентиляції, водопостачання, ка-
налізації, електропостачання, електро-
освітлення. 

В якості джерела тепла для опа-
лення та теплопостачання калорифе-
рів припливних установок приміщень  
використовується електрична енер-
гія. Припливно-витяжні вентиляційні 
системи запроектовані з рекуперацією 
(ККД 60%) та з рециркуляцією повітря. 
Над вхідними дверима торгового залу 

передбачено встановлення повітряно-
теплових завіс з електричним нагрівом 
повітря. Водопостачання передбачаєть-
ся від існуючого водопроводу. 

Приміщення комплексу мають окре-
мі входи і нормативну кількість еваку-
аційних виходів. Проектом передбаче-
ні функціонально-планувальні елемен-
ти будівлі доступні для маломобільних 
відвідувачів (МГН). Передбачено благо-
устрій прилеглої території.

Всі матеріали та обладнання, які за-
стосовані в робочому проекті, повинні 
бути сертифіковані та дозволи до вико-
ристання в Україні, а також мати пози-
тивний висновок державної санітарно-
епідеміологічної експертизи.

Проект реконструкції  виконаний 
відповідно вимогам чинних норматив-
них документів в частині регламента-
ції, пов’язаних з природоохоронною ді-
яльністю.

Скидання у відкриту водойму від-
сутні. Тверді побутові відходи, сміття 
від прибирання території передаються 
за договорами із спеціалізованими під-

приємствами, що мають ліцензії у сфе-
рі поводження з небезпечними відхода-
ми (збір, перевезення, видалення і похо-
вання). Забруднення довкілля токсични-
ми відходами виключається. 

Інші шкідливі чинники - іонізуючі 
випромінювання, ультразвук, вібрація  
відсутні. 

Екологічний ризик проектованої ді-
яльності на природне середовище  при-
йнятний. Ризик шкідливих ефектів для 
здоров'я населення зневажливо малий. 
Соціальний ризик  прийнятний.

В результаті  прийнятих проектних 
рішень екологічна обстановка в районі 
розташування проектованого  об'єкту 
не буде погіршена. 

Замовник зобов'язується виконува-
ти проектні рішення згідно з санітарни-
ми нормами і правилами,  вимогами еко-
логічної безпеки.

Зауваження і пропозиції про про-
ектовану діяльність направляти в 
міську раду за адресою: Тернопіль-
ська обл., м. Кременець, вул. Шевчен-
ка, буд. 67.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ

Знехтували безпекою ма-
лолітніх дітей батьки з села Су-
раж Шумського району. І як ре-
зультат - в п'ятирічної дівчин-
ки відкритий перелом стегна, 
у її чотирирічної сестри закри-
та черепно-мозкова травма та 
струс, а в матері - закритий пе-
релом гомілки.

- За попередньою інфор-
мацією, винний у травмуван-
ні родини батько дітей. Він сів 
за кермо у стані алкогольного 
сп'яніння. В його крові вияви-
ли 1,89 проміле алкоголю, - по-
відомили в обласному управ-
лінні поліції. 

Аварія трапилася 19 верес-
ня близько 20:45. Водій авто-
мобіля «ВАЗ-2101» в селі Бри-
ків врізався в вантажний авто-

мобіль. «КамАЗ» був припар-
кований на правому узбіччі 
проїзної частини дороги.

На місце автопригоди ви-
їжджала слідчо-оперативна 
група. За даними слідчих, чо-
ловік, який сів за кермо, впро-
довж дня зловживав спиртни-
ми напоями. В стані алкоголь-
ного сп'яніння він з родиною 
поїхав у гості в сусіднє село. 
Там також випивав.

- Дружина з дітьми нава-
жилася сісти в салон з п'яним 
водієм, повертаючись додому. 
Дитячих крісел не було. Жін-
ка сиділа поруч з кермуваль-
ником, а малолітніх дівчаток 
тримала у себе на колінах, - до-
дали у поліції.  

Як з'ясувалося, чоловік ре-

гулярно притягувався до ад-
мінвідповідальності за водін-
ня автомобілем в нетверезо-
му стані. Рік тому Шумський 
районний суд позбавив жите-
ля села Сураж водійських прав. 
Проте, це не спинило поруш-
ника і він продовжував керува-
ти транспортним засобом без 
документів.

Інформацію про подію по-
ліцейські внесли в ЄРДР відпо-
відно до статті 286 ККУ - пору-
шення правил безпеки дорож-
нього руху, що заподіяли тяж-
ке тілесне ушкодження. Вирі-
шується питання й про пору-
шення кримінального прова-
дження згідно зі статтею 382 
ККУ - невиконання судового 
рішення. Триває слідство.

З пенсіонерів у мінери 
У Тернополі 60-річний чоловік 

двічі надавав неправдиву 
інформацію про замінування 

міського відділу поліції
- Зловмисник двічі телефонував до Тер-

нопільського відділу поліції і повідомляв про 
замінювання будівлі. В обох випадках інфор-
мація не підтвердилася, - зазначили в облас-
ному управлінні поліції. 

Як стало відомо, перший раз зловмисник 
зателефонував з інформацією про замінуван-
ня близько двох тижнів тому. Повідомив, що 
в Тернопільському відділі поліції закладена 
вибухівка. Спеціалісти обстежили будівлю та 
прилеглу територію, проте вибухового при-
строю не знайшли.

- Тоді поліцейські встановили особу, яка  
повідомила неправдиву інформацію. Ним ви-
явився 60-річний житель обласного центру. 
Пояснити свого вчинку пенсіонер не зміг. 
Стосовно нього слідчі склали адмінпротокол 
за неправдивий виклик спеціальних служб, - 
додали в поліції. 

Проте адмінвідповідальність не зупини-
ла чоловіка. Минулої п’ятниці, 20 вересня, він 
знову зателефонував до поліції і повідомив 
неправдиву інформацію про замінювання.

За такі дії пенсіонеру доведеться понести 
кримінальну відповідальність. Щодо ньо-
го слідчі розпочали провадження за статтею 
296 ККУ – хуліганство.

НАДЗВИЧАЙНІ НОВИНИ
Сів за кермо п’яним - 
травмував  
усю сім’ю 
Чоловік весь день випивав, 

а згодом повіз додому 
своїх дітей і дружину
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ГОРОСКОП
З 25 вересня до 1 жовтня

ОВЕН
Гарантією того, що ви змо-

жете досягти певних висот, 
стане націленість на успіх. Най-
ближчим часом ви зможете 
покращити своє фінансове ста-
новище, тож смiливо плануйте 
покупки.

ТЕЛЕЦЬ 
Нарештi ви налагодите 

сiмейнi стосунки. Намагаючись 
домогтися прозорості відносин, 
вам захочеться зізнатися коха-
ній людині у гріхах.

БЛИЗНЮКИ 
Вашi доходи суттєво 

збiльшилися. Бізнес може до-
сить тривалий час обходитися 
без значних вливань, принося-
чи, як і раніше, прибутки.

РАК 
Ви позичатимете гроші дру-

зям, надаватимете спонсорську 
підтримку тим, хто її потребує. 
Пiдвищення на посадi зміцнить 
ваше матеріальне становище.

ЛЕВ 
Ви й надалi працюватимете 

над собою. До недоліків близь-
ких поставитеся з гумором, 
який допомагає вам сприймати 
життя, як свято. 

ДІВА 
Нарештi здiйсниться 

ваша мiрiя - вам удасться по-
їхати на вiдпочинок за кордон. 
Фiнансова допомога виявиться 
доречною.

ТЕРЕЗИ 
Намагаючись повернути 

минуле, ви багато працюєте. 
Не виключено, що майбутнє 
виявиться ще кращим. Ком-
пенсація за працю не приму-
сить себе довго чекати.

СКОРПІОН 
Ви звикли допомагати лю-

дям i робите це безкорисливо. 
Тож бажання стати меценатом 
повністю відповідатиме ва-
шим намірам.

СТРІЛЕЦЬ 
Зусилля недоброзичлив-

ців будуть марними, оскiльки 
скоро вони зрозуміють, що не 
мають над вами влади. А ваша 
великодушність стане для них 
найкращим покаранням.

КОЗЕРІГ 
Вам треба діяти швидше. 

Зараз удача повзе за вами, але 
незабаром опиниться попере-
ду. Ловіть її, щоб не проґавити 
своє щастя.

ВОДОЛІЙ 
Не захоплюйтеся азарт-

ними іграми, фортуна не на 
вашому боцi. На роботі на-
магайтеся все тримати під 
контролем, щоб уникнути не-
порозумінь.

РИБИ 
Уміння вести бесіду з важ-

ливими партнерами забез-
печить значну частину успіху. 
Вчасно сказаний жарт розря-
дить атмосферу, а дорогий ко-
ньяк і хороші сигари забезпе-
чать ділове зближення.

 Вітаємо!
 Юліанну Михайлівну 

Глух
 із Козови

з Днем народження!
Твій День народження прийшов, 
А це таке важливе свято!
Нехай несе він радість, і любов,
І щирих привітань багато!
Зорю найкращу з усіх зір
І квітів шелест, й пісню ночі,
В свою удачу Ти повір – 
І матимеш усе, що хочеш. 
Хай сонце надії в літа молодії,
Несе Тобі світло й тепло,
Хай збудуться мрії і сни голубії,
А щастя щоб вічним було.
Хай віра, надія, любов із Тобою
Крокують у кожній хвилині життя.
Ласки від Бога, добра від людей
На многії і благії літа! 

  З любов’ю - дідусь Василь з с. Жовнівка Бережанського 
району, мама Зоряна, тато Михайло, братик Назарчик,

 а також вся родина Марущаків.

Вітаємо! 
Неймовірно позитивну, 
вродливу, відповідальну, 

сонячну жінку
Ніну Олександрівну 

Петручок
з Ікви на Кременеччині

з Днем народження!
Тож скільки літ оцій 

чарівній жінці?
І скільки весен 

наспівали солов’ї?
Вона сміється радісно і дзвінко,
І каже: «Скільки є – усі мої!»
Які роки, коли так сяють очі,
І так прекрасна, як сама весна.
Лиш дні народження 

в жінок бувають,
Років народження в жінок нема.
Тож хай Вашу життєву дорогу
Встеляють небесні зірки,
І ангел Ваш охоронець
Нехай буде з Вами завжди!

З повагою – друзі з Тернополя. 

Вітаємо! 
Голову Тернопільської обласної 
організації Національної спілки 

журналістів України,
заслуженого журналіста 

України
Василя Тракала 
з Днем народження!

Бажаємо сонця 
                         на кожній стежині
І пригорщі, повні наснаги й добра,
Гарної долі і всього доволі
У світлий цей день і на майбуття!
Нехай колосяться рясні жита у полі,
Й добро у домі щедро прибува.
І хай  по Божій милостивій волі
Ідуть угору справи всі щодня!
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!
Життя хай квітне, як вишневий сад,
 І кожен день усміхнено радіє,
А доля хай дарує зорепад,
Удачі, щастя, успіхів, надії!

З повагою – колектив «Нашого ДНЯ».
  

Вітаємо!
 Найкращу у світі маму, люблячу дружину, 

кохану бабусю
Ніну Олександрівну Петручок

з Ікви Кременецького району
з 60-річним ювілеєм! 

 Зібрались діти, внуки і родина,
І неповторним став звичайний день,
Вітання, квіти і слова любові
Теплом зігріли славний ювілей
Прийми у цей день вітання найкращі,
Бажаєм удачі, здоров’я і щастя!
Щоб лихо й хвороби Тебе обминали,
Зозуля сто років життя накувала!
Спасибі за ласку, за руки умілі,
Живи нам на радість у спокої й мирі!
Бажаємо сонця і чистого неба,
І ласки, й добра, і всього, що треба!
Хай легко працюється, гарно живеться,
Все множиться, вміється і удається!
Нехай доля буде, наче повна чаша,
Зичим многих-многих літ, ювілярко наша!

З повагою і любов’ю - онучки Вероніка та Анастасія , чоловік 
Михайло,  донька Наталя з зятем Вадимом, син Віталій з дру-

жиною Олею та синочками Станіславом і Олександром.

«Чорнобиль» визнали най-
кращим мінісеріалом року. 
Крім того, нагороди здобули 
режисер серіалу Йоган Ренк за 
найкращу режисуру і сценарист 
Крейг Мейзін за найкращий 
сценарій. Як повідомляють на 
офіційному сайті «Еммі», всьо-
го серіал отримав 10 нагород.

Мейзін заявив, що присвя-
чує премію всім жертвам ка-
тастрофи на Чорнобильській 
атомній електростанції.

- Сподіваюсь, хоча б трохи, 
наше шоу допомогло нагадати 
людям про цінність правди і 
небезпеку брехні, - сказав ре-
жисер, приймаючи нагороду.

«Еммі» – американська те-
левізійна премія. Її вважають 
телевізійним еквівалентом 
«Оскара». Церемонію прово-
дять із 1949 року.

Раніше в інтерв’ю «Голосу 
Америки» Мейзин наголошу-
вав, що зараз ця історія навіть 

важливіша для всіх, бо відбува-
ється глобальна війна з прав-
дою. 

- Історія Чорнобиля - це іс-
торія того, що стається, коли 
ми обманюємо, коли ігноруємо 
правду; коли влада вдає, що 
правда не є правдивою, - розпо-
вів він. - Але правда - це правда, 
і рано чи пізно ми заплатимо. 
Заплатять не ті, хто при владі, 
а звичайні люди.

У липні 2017 року амери-
канський телеканал HBO ого-
лосив, що збирається зняти 
п'ятисерійний фільм, в осно-
ві сюжетом якого будуть події 
Чорнобильської катастрофи, 
коли стався вибух реактора. 
Прем'єра серіалу відбулася цьо-
го року навесні. Фільм знімали 
на Ігналінській АЕС у Литві, 
зйомки відбувалися також в 
Україні.

У Чорнобилі після успіху 
серіалу НВО очікують близько 

100 тисяч відвідувачів до кінця 
2019 року.

Аварія на Чорнобильській 
атомній електростанції у квітні 
1986 року стала однією з най-
більших промислових ядерних 
катастроф в історії. За міжна-
родною шкалою ядерних подій, 
аварія на ЧАЕС – одна з двох, 
якій надали максимальний, 
сьомий, рівень небезпеки. По-
рівнянна з нею за масштабами 
тільки катастрофа на японській 
АЕС «Фукусіма-1» 2011 року.

У місті відзначатимуть завершення 
сезону польових робіт, як у старі часи. 
Обіцяють багато автентики, розваг і 

смачних страв із нового врожаю.
Унікальний фестиваль «Обжинки 2019» відбудеть-

ся 4-6 жовтня в Тернополі в парку імені Тараса Шев-
ченка. Як розповів директор місцевого туристично-
інформаційного центру Тарас Ковальчук, захід 
присвячений старовинному українському святу, яке 
відзначали після збору врожаю. 

- Наш Тернопіль особливе місто, окрім міщан, у 
ньому жили і селяни, які навіть відробляли панщину 
до її ліквідації. Та й зрештою сюди приходили зі своїми 
продуктами люди з сіл, що належали до міста. Тому в 
старі часи тут святкували обжинки. Відбувались вони 
набагато пізніше, ніж в навколишніх селах. Люди свят-
кували закінчення польових робіт, раділи щедрому 
врожаю, обмінювалися та продавали дарунки землі, 

а головне - по-справжньому бавилися! Танцювали, 
співали, жартували, забавлялися та «вбивали» якнай-
глибше холоди в землю, - кажуть організатори заходу.

У програмі фестивалю - вибір кращої ґаздині ре-
гіону, парад домашніх тварин, конкурси на найкраще 
соління та квашення, на найсмачнішу консервацію за 
домашнім рецептом, безкоштовне карооке, різнома-
нітні фотозони, майстер-класи й дегустації. Окрім того, 
відбудеться оригінальна «Пивна миля» - марафон на-
вколо острівка «Чайка». 

- Учасники бігтимуть чотири кола, на кожному з 
яких потрібно випити пиво. - розповідає Тарас Коваль-
чук. - Тернопіль стане першим містом у Західній Украї-
ні, де пройде «Пивна миля». 

Обрядові танці, різноманітні забави та співи закін-
чаться 6 жовтня привселюдним спаленням опудала. А 
найактивніших учасників фестивалю очікують цінні 
призи та подарунки.

ЯК ДІДИ СВЯТКУВАЛИ: 
Тернопіль кличе на обжинки

Серіал про українську трагедію 
здобув світове визнання

Серіал «Чорнобиль» компанії НВО, в якому 
розповідається про аварію на Чорнобильській 
атомній електростанції в 1986 році, виграв 

кілька премій «Еммі». Вручення нагород відбулося в 
американському Лос-Анджелесі 22 вересня.




