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Вітаємо!
Заслуженого працівника
промисловості України,
професійного керівника,
відповідальну і щиру
людину, мецената, голову
правління «Тернопільгаз»

Олега Івановича
КАРАВАНСЬКОГО

Триває передплата
«Нашого ДНЯ» на наступне
півріччя 2019 року!

індекс - 68710

1 місяць – 25 грн. 70 коп.
3 місяці – 75 грн. 10 коп.
Передплатити «Наш ДЕНЬ»
можна у будь-якому поштовому
відділенні або у листонош

У ціну газети враховано вартість
поштових послуг: прийом
та доставку видання
до передплатників

У Тернополі з’явилася
унікальна капличка
На вулиці Лук’яновича, 1 вшанували святих
мучениць Віру, Надію, Любов та їх матір Софію

3

стор.

з Днем народження!

Вітаєм з Днем народження Вас нині,
Всім колективом дружнім від душі.
І зичимо здобутків в Україні
У праці небувалих досягти.
Нехай колосяться рясні жита у полі
Й добро у Вашім домі 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!
Нехай за благодійні, меценатські справи
Вас поважають люди й цінять все.
Бо створене добро на Божу славу
У небі відгук завжди віднайде.
Нехай щодня втішають Вас онуки
І діти горнуться до Вашого плеча.
За мудрість, щедрість, за усі турботи
Хай на землі воздасться Вам сповна!
Дякуємо, шановний Олеже Івановичу, за
співпрацю з нашим виданням, за підтримку і
розуміння. Нехай добро, яке творите для людей,
повертається Вам сторицею! З роси й води –
на многії і благії літа!

З повагою,
колектив газети
«Наш ДЕНЬ».
20-24 градуси тепла. Схід сонця - 7.18, захід - 18.55.
3 жовтня - хмарно, вдень
дощ, температура повітря
вночі 11-12, вдень 11-13 гра2 жовтня - хмарно з прояс- дусів тепла. Схід сонця - 7.19,
ненням, без опадів, темпера- захід - 18.53.
тура повітря вночі 9-11, вдень
4 жовтня - хмарно, вно-

Погода в
Тернополі
й області

чі можливий дощ, температура повітря вночі 4-6, вдень
10-12 градусів тепла. Схід сонця - 7.21, захід - 18.51.
5 жовтня - хмарно, без опадів, температура повітря вночі
5-6, вдень 9-10 градусів тепла.
Схід сонця - 7.22, захід - 18.49.

6 жовтня - хмарно з проясненням, можливий дощ,
температура повітря вночі 4-6, вдень 10-11 градусів
тепла. Схід сонця - 7.24, захід - 18.47.
7 жовтня - хмарно, без
опадів, температура повітря

Реклама в газеті "Наш ДЕНЬ". Тел.: +38 (068) 364-08-54

вночі 0-2, вдень 4-5 градусів
тепла. Схід сонця - 7.26, захід
- 18.45.
8 жовтня - хмарно, без
опадів, температура повітря
вночі 1-2, вдень 4-7 градусів
тепла. Схід сонця - 7.27, захід
- 18.43.

Сучасні інноваційні технології

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

ПЕТРО ЛАНДЯК: «Громадські організації
повинні тримати владу за «горло»
В Україні з’явилась нова
громадська організація
«Українська народна
варта». Очолив її
тернополянин, депутат
міської ради Петро
Ландяк. У житті політика
нещодавно відбулись
не лише громадські, а й
партійні зміни. Тож про
згадані зміни, нинішню
і, ймовірно, майбутню
ситуацію в державі, а
також про перспективні
плани новоутвореної громадської організації в інтерв’ю з Петром ЛАНДЯКОМ.
- Петре Дмитровичу, донедавна ви очолювали іншу
громадську організацію, яка
головно займалась житловокомунальними проблемами.
Якими зараз будуть приорітети?
- Приорітети будуть ширшими. І часу
для цього, надіюсь, у мене тепер буде більше. Адже, як відомо, я склав повноваження голови обласної партійної організації
«Громадянська позиція», і тепер, разом
з однодумцями, більше часу приділятиму громадській роботі. Плануємо суттєво
розширити спектр діяльності. Тому нещодавно прийняли рішення про перейменування громадської організації «Асоціація
споживачів житлово-комунальних послуг» в «Українську народну варту». Хоча,
основним своїм напрямком залишаємо
житлово-комунальну сферу. Однак, нас
турбують проблеми забудови міст і сіл, непокоїть стан екології. Ми не будемо стояти осторонь проблем села, фермерства та
інших важливих і болючих питань життя
громадян.
- Влада вже 28 років обіцяє і
обіцяє, а понад дев’яносто відсотків українців живуть все
гірше і гірше… Закордонні заробітки стали звичним явищем.
Чому люди виїжджають зі
своєї країни?
- Особисто для мене причина абсолютно зрозуміла: влада в Україні від самих початків Незалежності стає все гіршою й гіршою. В країні процвітає корупція. В цьому
якраз і є найбільша проблема.
Ще рано давати оцінку новій сьогоднішній владі, основу якої складає партія
«Слуга народу». Треба визнати: перші кроки подавали надію, що є відрадним. Але,
при цьому я за дужки ставлю ІНІЦІАТИВУ
керівництва держави щодо обігу землі
сільськогосподарського призначення, до
чого ми НЕ ГОТОВІ і СПІШИТИ З ЦИМ НЕ
МОЖНА!
- Як, на вашу думку, зараз діяти з мораторієм на продаж
землі?
- Це питання потрібно ґрунтовно готувати. Бездумний продаж землі може нести
з собою ризики втрати державності.

Різні країни по-різному підходять до
цього дуже важливого земельного питання, однак кожна з них насамперед дбає про
забезпечення інтересів своїх громадян.
Так, в Ізраїлі 90 відсотків землі сільського господарства знаходяться у державній власності, і 10 відсотків - у колективній. А приватної землі взагалі немає.
При цьому, країна більше експортує продуктів харчування, ніж імпортує!
Є й інші приклади. В Канаді 90 відсотків землі у державній власності, і ця країна має добре розвинуте сільське господарство, переробку , а також - значний експорт
уже переробленої сільськогосподарської
продукції.
У США, країні з найбільш ліберальною
економікою, понад 40 відсотків угідь знаходяться в державній власності. І в цій країні потужно розвинуте дрібне фермерство.
Усі ці успішні країни ефективно захищають свої інтереси через гарантію державної власності на землю.
Продовжу з конкретними прикладами. Якщо взяти Німеччину і Польщу, то
там домінує приватна власність на землю
сільськогосподарського призначення. Однак, в Німеччині - декілька мільйонів фермерських господарств. Там купити навіть 5
гектарів у місцевої влади може особа, яка
більше 5-ти років проживає в конкретній
громаді (а їх там 14000), і при цьому займається сільським господарством та має спеціалізовану освіту. Ідентична система діє
і в Польщі. Тому, в цих країнах іноземцям
скупити землю практично неможливо, як
і неможливо громадянам цих країн стати
земельними латифундистами.
Німці та поляки чудово розуміють до
яких проблем може призвести монополізація на володіння землею. Тому в питанні
обігу землі нам потрібно бути дуже обережними й діяти виважено.
Я, маючи у своєму володінні успадковану від своєї матері земельну ділянку, розумію потребу власності на землю. І вважаю,
що для вирішення проблем людей, які не
мають спадкоємців та потребують коштів,
лише держава може бути покупцем землі
у них. І держава має проводити цей викуп землі за європейськими цінами. А на
першому етапі відкриття ринку землі державний бюджет можна наповнити, якщо

перекрити контрабанду, ліквідувати відмивання коштів через офшори, знизити,
для початку, хоча б удвічі, обороти тіньової
економіки.
- Давайте, про газ поговоримо.
Здається, саме ціна на голубе
паливо наочно і яскраво демонструє, що таке справжній монополізм…
- «Газова» тема викриває не тільки
монополізм, а й ганебні несправедливість
і зловживання. От, скажіть, про яку мораль керівників «Нафтогазу» і керівників
держави можна говорити, якщо зарплата
голови згаданого відомства та всіх його
заступників у 2018 році була в межах 4-ох
мільйонів гривень в місяць? Немає моралі.
А де ж вони беруть гроші на таку зарплату? Моя відповідь така: у тих, в кого
зарплата в межах 3-5 тисяч гривень і пенсія 1500 гривень.
Це ознака безмежного цинізму влади.
Влади, яка постійно бреше, лукавить, грає
на національних почуттях та патріотизмі.
Також надзвичайно високі та економічно необґрунтовані зарплати у керівників
української залізниці та енергетичної сфери. Тут доречним буде просте порівняння.
У Франції найвища посадова особа, навіть
найбільшого державного підприємства,
може мати зарплату не вищу, аніж у 20 разів, від мінімальної платні в країні. Тобто, у
нас ця цифра, за елементарним розрахунком (4700*20) мала б дорівнювати - 94000
гривень, а не, перепрошую, - 1, 2, 3 чи 4
мільйони на місяць. Це, враховуючи зарплати простих українців, просто ганебно і
недопустимо.
А скільки коштів ще «відмивається» на
українських великих державних підприємствах?
- І який ваш рецепт? Що робити? Хоча в Україні парламентсько-президентська форма
правління, очевидно, багато
все-таки залежить від «першого» керівника?
- Без сумніву, залежить. Якогось конкретного рецепту зараз «виписувати» не
стану, але скажу так: звичайно, найкраще
мати свого, скажімо, Лі Куан Ю, який буде
діяти на засадах справжнього патріотизму до свого народу. Але такого керівника
ми ще не мали... Чи стане ним Володимир
Зеленський? Поживемо - побачимо. Але, я
точно знаю: не можна складати руки й чекати, придивляючись у бездіяльності - чи
стане український президент таким, як колишній лідер Сингапуру.
- З тезою «не складати руки» сперечатись важко. Зрозуміло,
що треба діяти. Але як?
- А так, як давно вже діють в Європі…Я
неодноразово говорив і писав про те, що,
наприклад, в Німеччині 70-80 відсотків
людей є членами громадських організацій.
Вони об’єднуються за спільними цінностями, за спільними інтересами.
Об’єднавшись, небайдужі педагоги
впливають на зміст реформ, чи на прийняття законів в галузі освіти. Медики - в
сфері охорони здоров’я. Архітектори - в
питаннях містобудування. Підприємці та
бізнесмени - в економіці, податковому законодавстві. Екологи дбають про збереження довкілля. Правники слідкують за
дотриманням норм і за розвитком засад
права...
Всі ці громадські організації на високопрофесійній основі моніторять і контролюють дії влади. Тримають свою владу

максимально в рамках, не даючи їй відійти
від норм, правил і законів. Тобто, тримають її за «горло». Тому там корупція менша, бізнес вести легше, є конкуренція. А
там, де є цивілізована конкуренція, - ціни і
тарифи нижчі, адже дія законів все ставить
на свої місця.
В Європі люди не обмежуються тільки
тим, що я, мовляв, проголосував на виборах, і все - моя активна громадянська роль
закінчилась. Ось до цього і треба йти нам,
українцям. І ми не повинні піддаватись
спокусі власної вигоди, голосувати та агітувати за гроші. Як люди зараз кажуть?
Політики - всі однакові, тільки одним дають більше грошей, іншим - менше, а комусь взагалі - дулю. Отже, треба розуміти:
тим кандидатам у депутати, які справді
хочуть змінити країну, зменшити зловживання - грошей за їх прагнення до правди,
порядку і справедливості, ніхто не дасть. І
тому треба, щоб виборці, замість мільйонів, віддавали цим політикам свої голоси.
По-іншому нічого доброго не вийде.
- Ви давно й активно займаєтесь політикою, неодноразово
були і залишаєтесь депутатом. У 2011-ому році працювали заступником міського голови Тернополя. Тож знаєте, які
проблеми зараз найболючіші
для міста
- Звичайно знаю. Це - проблеми,
пов’язані із забудовою обласного центру,
використанням його землі, з тарифами та
роботою комунальних служб.
Ще у 2012-2013 роках я порушив проблему Детальних планів забудови Тернополя. У 2015-2016 роках, за моїм наполяганням, склали план розробки Детальних
планів.
Прикро, що ця робота йде повільно. З
Детальними планами у нас не було б проблем із будівництвом і розміщенням споруд. Вже почату справу не полишу, і надалі
працюватиму, щоб цю роботу пришвидшити.
І ще - про житлово-комунальне господарство. Скажу відверто - радує, що прижилась моя, як заступника міського голови, вказівка керівникам ЖЕКів міста, яку я
дав у 2011 році, щодо необхідності покриття парапетів будинків цинковою бляхою,
адже їх руйнування ставало небезпекою
для проживання людей. Зараз це вже роблять по всьому місту, як при поточних,
так і під час капітальних ремонтах дахів.
Я вимагав, у першу чергу забезпечити
збереження основних конструктивів будинків, влаштування водовідведення та
недопущення підмивання фундаментів і
підвалів будинків. Мені приємно, що доволі масово проводяться, як я ініціював,
ремонти вхідних дашків з їх покриттям захисними матеріалами. Це свідчить, що добрі починання приживаються.
Однак, і далі маємо проблеми зі звітністю ЖЕКів перед мешканцями будинків. Є
серйозне недопрацювання з реагуванням
ЖЕКів на звернення людей. Треба також
настирливо і професійно рухатись у напрямку ефективного покращення ситуації
з обслуговуванням житлових будинків.
- Чи має намір громадська організація «Українська народна
варта» виходити на всеукраїнський рівень?
- Ми вже почали цей процес. Але, звичайно, головні зусилля зосередимо на роботі з покращення життя у рідному Тернополі, і в нашій області.

Добрі справи
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Оксана ЗІНКЕВИЧ: «Коли ділишся –
і твій світ стає ширшим, повниться
чимось гарним, радісним»
Матінка Оксана Зінкевич мріє
відкрити майстерню вишивки,
шиття та креативу. А почалося
все з пошуку особливих візерунків,
коли мережила сорочки рідним

Зустрічі з гарними, світлими людьми завжди
дарують теплу радість. Їхня щирість, усмішка,
безпосередність ніби гріє тебе зсередини.
А ще позитивна енергія, спрямована на те,
аби доброго у світі стало більше.

Т

акою видалася зустріч з матінкою Оксаною
Зінкевич, дружиною настоятеля СвятоТроїцького духовного центру в Тернополі отця
Миколая Зінкевича. Молода жінка мріє відкрити
майстерню вишивки, шиття та креативу.

- Усе почалося з вишиванок
для рідних, - каже. – Хотілося
вимережати сорочку не тільки
хрестиком, а якось особливо, незвично.
Тоді й захопилася старовинними видами швів, борщівською
вишивкою. Низинкою, верхоплутом, лиштвою, стебнівкою, а ще
ніжною мережкою… Започаткувала для жінок при храмі курси
української вишивки. З усмішкою каже, що сам Бог велів, аби
при церкві були такі речі.
Матінка Оксана зізнається,
надихнула її творити ще й майстер народних художніх промислів, відома вишивальниця Вікторія Кривоніс, яка опанувала 150
видів швів.
- Взагалі у нас, при храмі, уже
утворився колектив «Берегиньвишивальниць». Збираємося у
церковній пошивній, щоб поділитися ідеями, вишиваємо для
храму обруси, рушники, іншу
церковну атрибутику. Тепер ось
закінчуємо вишивати накидки для молодіжного хору, аби
було гарно, - каже матінка Оксана. - Деякі роботи у нас замовляють для інших храмів. Придбали також вишивальну машинку для окремих речей. Але, звісно, з тим, що створене руками,
не зрівняється ніщо. Тому й запросили на наші курси пані Ві-

кторію Кривоніс. Своїм умінням
і талантом вона надихає, а ми у
неї вчимося.
Матінка Оксана і сама вишукує постійно щось нове. Стильно
і модно, наприклад, виглядає вишивка на прозорій тканині.
Тому й з’явилася ідея відкрити при храмі майстерню «Ділорук» або, як її презентують, майстерню вправних рук і теплих
сердець. Де б можна було ділитися досвідом, вчитися крою та
шиттю, різноманітним технікам
вишивки. А ще – це живе спілкування, якого так бракує останнім часом між людьми.
- Хто бажає, зможе замовити
собі вироби у нас, - зазначає матінка Оксана. – А є жінки, які уміють шити, вишивати, але не мають вдома машинки. Вони можуть приходити у нашу майстерню і робити це тут. Також
при храмі діє соціальний проект, спеціалісти займаються з
особливими дітками. Поки мами
чекають своїх малят, ми могли
б проводити для них майстеркласи з рукоділля.
Матінка Оксана співає у молодіжному церковному хорі, керує ще й недільною школою у
храмі. Зараз тут займається майже 80 діток. У нинішній час суцільної комп’ютеризації це дуже
важливо. Адже діти роблять гар-

ні справи, вчаться добру, благодійності, допомагати один одному, любити свою сім’ю, Україну.
Вже традиційно тут проводять
різні патріотичні квести, готують художні виступи до свят, випікають «миколайчиків». Самі
виготовляють свічки на свято
Стрітення. Молодші крутять їх
з вощини, а старші вже заливають свічки у форми. З особливою охотою діти розмальовують
до свят імбирні пряники, проводять ярмарки. Так недавно частково зібрали грошей на поїздку
у Карпати, на День незалежності зійшли на Говерлу.
Я запитую матінку Оксану,
звідки стільки енергії і жаги до
життя? Вона – молода мама, разом з отцем Миколаєм виховують троє діток.
- Багато у чому мені допомагає отець Миколай. І виходити
із зони звичного комфорту теж,
коли інколи хочеться ніби закритися у своєму світі. Він допомагає
мені розвивати якийсь талант і
ділитися тим, що вмієш, знаєш,
з іншими. А коли ділишся – і твій
світ стає ширшим, повниться чимось гарним, радісним. Є те, що
дуже близьке мені, споріднене.
От я навчилася робити, вишивати, оздоблювати митри – головний убір священників. Навчання цьому є дорогим, але Бог по-

слав мені людину, яка навчила
мене безкоштовно. Хоча ця жінка сама заплатила велику суму
за навчання. І я їй дуже вдячна за
це, адже живу в священничій родині, це – моє, мій світ.
- Взагалі, життя так стрімко іде, пульсує, зараз стільки доступу до різноманітної інформації, - продовжує матінка Оксана.
– Люди діляться чимось новим.
От і я, не повірите, вже й тортами цікавлюся, вчуся на кондитерських курсах онлайн. А потім
ділюся рецептами з дівчатами з
недільної школи, за чаєм можна
і якісь нові ідеї обговорити.
Та найбільшим стимулом
усьому є молитва. Велика сила
Божого слова, яка посилає нам
розраду і порятунок у найважчі
хвилини. Матінка Оксана пригадує час, коли вони з отцем Миколаєм одружилися.
- Тоді ще мій чоловік не був
священником. Він вчився у політехнічному, здобував фах архітектора. Я – у педагогічному
виші. Народилася Анастасія. Ми
будували плани на майбутнє. Я
готувалася стати мамою знову.
Чекали синочка. І тут лікарі забили тривогу. Нашій майбутній
дитинці прогнозували важку патологію, радили перервати вагітність. Я дуже плакала. І молилася. Великою підтримкою нам

став батько чоловіка, на превеликий жаль, уже покійний отець
Анатолій Зінкевич. Він постійно казав: моліться, просіть Бога,
вірте і все буде добре. Ми тоді
жили на тернопільській «Канаді». Я щодня ішла до храму на
вранішню службу, на водосвятний молебень, як казав отець
Анатолій, під свячену водичку.
Тоді ж чоловік дав обіцянку стати священником, хоч він тим дихав завжди, був покликаний до
служіння Богу. Господнє диво
справді безмежне. Наперекір
усім прогнозам лікарів Ілля народився здоровим. Зараз Анастасії – одинадцять років, Іллі –
дев’ять. А три роки тому Господь
благословив нас знову, подарувавши дівчинку Єлизавету…
Матінка Оксана переконана:
якщо дуже чогось хотіти і діяти, мрія обов’язково здійсниться. Вона уже облаштовує приміщення, разом з однодумцями закуповують нитки і тканини і з
нетерпінням чекають того часу,
коли вироби
«Ділорук» приноситимуть
радість людям.

Зіна
КУШНІРУК.

Фото Івана ПШОНЯКА.
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ЯРОСЛАВ КАРПИК: «Не можна
допустити, щоб «Оріон» згаснув»
Донедавна директору колись одного з
найпотужніших оборонних заводів - «Оріону» Ярославу Карпику боляче спостерігати за тим,
як нині підприємство занепадає. І це не дивно,
адже у його цехах пройшла більша половина
прожитих ним літ, а 28 років він його очолював.
Зрештою, дієслово «очолював» не
повністю відображає директорські
обов’язки у найскладніші та найнепередбачуваніші для України часи. Щоб виправдати довіру людей, які обрали його керівником, та втримати завод на плаву, пану
Ярославу доводилося крутитися, як білка
у колесі. Звичайно, допомагали й однодумці, однак, він звик брати усю відповідальність на себе – і за успіхи, і за невдачі.
- Пригадую, як у кінці 70-х «Оріон»
тільки ставав на ноги. Зі всього Союзу в
Тернопіль з’їжджалися спеціалісти, впроваджували новітні технології, нарощували виробничі потужності, навчали людей
тонкощам нової роботи. Не хочу образити
трудові колективи інших тернопільських
підприємств, але, як на мене, у нас працювали найкращі, найфаховіші, - переконаний Ярослав Карпик.
За Союзу завод був так званим номерним, а його продукція – засекреченою. Це
вже тепер пан Ярослав з гордістю розповідає, що у нашому Тернополі оріонівці
майстрували засоби радіозв’язку для

бронетехніки. Причому – елітні, які могли працювати ( і працювали!) у температурному режимі від мінус п’ятдесяти – до
плюс п’ятдесяти градусів.
У 1991-му році, коли Україна стала
незалежною, «Оріон» був одним з найпотужніших підприємств. Високі заробітні
плати, соціальні гарантії, престижні професії… Та нові часи створили нові умови,
за яких про перспективи розвитку годі
було й думати. На першому плані постало
завдання вижити.
- З часом «Оріон» на 96 відсотків передали у Фонд держмайна. Відтоді логіка чиновників була простою: державне
– значить нерентабельне, збиткове. Його
не раз і не два намагалися продати з аукціону, проте потенційних покупців було
не так уже й багато. Тим часом, останні
6-7 років ми виконували поодинокі замовлення танково-ремонтних заводів. І
це тоді, коли могли виготовляти сотні
радіостанцій, - констатує Ярослав Карпик.
Про те, як вдалося зберегти кістяк колективу, як і про те, звідки брали кошти

на зарплати висококваліфікованим спеціалістам, він розповідає неохоче. Тільки й
того, що впевнений: робив усе можливе,
аби «Оріон» жив. От якби ще дехто не ставив палиць у колеса.
- Здавалося, світло у кінці тунелю
з’явилося, коли торік завод купило львівське об’єднання «Іскра». Усе ж – промисловий інвестор, з яким ми ще до аукціону
налагодили тісну співпрацю і за короткий
час змонтували дві нові лінії з виробництва ламп. Тому й сподівання на краще
були небезпідставними. А тим паче, що

з новим власником проговорили першочергові проблеми, які потрібно вирішити,
намітили шляхи для виводу заводу з кризи. Та не так сталося, як бажалося, - зауважив Ярослав Карпик.
За його словами, торішні замовлення «Оріон» вже виконав, а нових немає.
Буквально за кілька місяців трудовий колектив підприємства скоротився майже
удвічі, а ті, що залишилися – просто виживають.
- Так довго тривати не може. Кошти
від оренди приміщень, яких не вистачає
навіть на нормальну заробітну плату, далеко не вихід із ситуації. Потрібна ритмічна робота, нові замовлення, почасти
радикальні рішення. Щоб зберегти спеціалістів, робітників. Щоб врятувати завод
від незавидної долі деяких інших колишніх велетів, які вже зникли з промислової
карти Тернополя і України. Не можна допустити, щоб «Оріон» згаснув, - наголосив
Ярослав Карпик.
Біль? Відчай? Навряд чи лише цими
емоціями керувався екс-директор, погоджуючись на розмову з журналістом.
Швидше всього, він хоче достукатися до
сумління та совісті тих, від кого зараз залежить доля його рідного заводу, як і до
здорового глузду тих, хто відповідальний
за долю всього промислового потенціалу
країни. Може, вже пора припиняти ганебну практику облаштовувати на місці
виробничих потужностей торгові ряди з
китайським непотребом та протермінованими продуктами? А таки пора.
Юрко СНІГУР.

Долар котиться донизу, ціни деруться
вгору: УКРАЇНЦІ РОЗЧАРОВАНІ

Раніше, коли ціни рвалися вгору, в усьому звинувачували
«зеленого», бо економіку України прив’язали до «американця», мов
«Галю до сосни косою». І ось нарешті долар покотився вниз. У парі з
євро. Українці гадали: ціни також схаменуться. Якби ж то...
Народ не може зрозуміти,
чому зміцнення гривні не «збиває» ціни. Парадокс...
У цьогорічному серпні, як
стверджує офіційна статистика,
порівняно з тим же місяцем минулого року продукти подорожчали на 10 відсотків. Алкоголь і
тютюн - на 15 відсотків. Тарифи
на комуналку зросли на 5,8 відсотків. Транспорт, зв’язок, охорона
здоров’я, освіта, громадське харчування збільшилися у ціні від
4,6 до 17 відсотків. Дорого, як і торік, вартують одяг, взуття й паливо. А тим часом курс гривні тоді
був на 10 відсотків вищим, ніж у
серпні-2019.
З початку вересня подорожчала низка продуктів харчування зі
списку соціальних, свідчать дані
Інфляційного барометру. Так, хліб
пшеничний за місяць подорожчав
суттєво - на 23 відсотки - до 45,9
гривень за кілограм. Морква зросла в ціні на 39,3 відсотки. Капуста
- на 84,8 відсотків. Олія - на 13,1

відсоток. Масло - на 8,5 відсотків
- до 216,6 гривень за кілограм. Не
суттєво, але подорожчали макарони, борошно, молоко.
Узагалі, соціальні продукти в
країні відчутно дорожчають вже
другий рік поспіль.
Виходить, що після зростання
долара вартість продуктів, товарів та послуг підвищується. А
чому ж подешевшання «зеленого» не впливає на зниження цін?
На думку експертів, одна з
основних причин - різниця у
принципах роботи українських
та західних торговельних мереж.
Так, за словами фінансового аналітика Олексія Куща, в Україні
внутрішній ринок недорозвинений, низька платоспроможність
населення, і торговельні мережі
заробляють не на обороті, а завдяки націнці.
Тож коли гривня зміцнюється, наші торгові мережі не поспішають міняти цінники. Вони
знають: населення до них звикло.

І розуміють: зменшивши ціну, не
досягнуть адекватного збільшення оборотів та обсягу проданих
товарів. Іншими словами, після
зниження цін люди не будуть
більше купувати.
І ще. Аби люди не виїжджали
за кордон, чимало роботодавців
підвищують зарплати. Але й розцінки на їхні товари та послуги
зростають. І ніхто не бажає «скидати» ціни при дешевшій нацвалюті, заплативши більше своїм
працівникам.
Інший нюанс - щорічні мільярдні перекази від заробітчан.
Трудові мігранти та їхні родини
витрачають значні кошти на купівлю житла в Україні, лікарські
послуги, ресторани, подорожі,
продукти та інше. Навіщо, приміром, стоматологам зменшувати
ціни, якщо у Європі вони доволі
високі й заробітчани все одно лікуватимуться вдома? Адже не таємниця, що, зокрема, на Західній
Україні чимало цін розраховані

саме на заробітчан, а не на тих,
хто працює вдома на мінімалку.
Чи на пересічних пенсіонерів.
Споживчі ціни ростуть ще й
тому, зазначив директор Інституту трансформації суспільства
Олег Соскін, що продавці, укладаючи контракти під імпортні
поставки, закладають низький
курс гривні. Контракти - мінімум
на півроку і в них враховані валютні ризики. Тобто підприємці
перестраховуються, оскільки до
стабільності та прогнозованості нашій країні ще далеко. Якби
вони були певні, що долар втримається на теперішній позначці,
то, можливо, знизили б ціни. Але
через негативні очікування та бажання заробити трохи більше не
роблять цього.
Крім того, у здешевленні
«американця» є й спекулятивна

складова. Як пояснює виконавчий директор «Економічного
дискусійного клубу» Олег Пендзин, протягом останніх місяців
Мінфін активно випускає облігації внутрішньої державної позики під шалені відсотки. Міжнародні спекулянти продають
долари, щоб купити ці облігації.
Гривня завдяки цьому укріплюється. Але тривати такий «фестиваль щедрості» довго не може.
Підприємці це розуміють і не здешевлюють ціни.
І слід нагадати: у проєкті
держбюджету-2020 закладено
прогнозний курс
- 28,2 гривень за
долар.
Ольга
ЧОРНА.
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У жалобні дні скасують розважальні заходи й концерти
Депутати обласної ради підтримали рішення «Про вшанування пам’яті полеглих українських бійців –
жителів Тернопільської області». Прийняли його під час чергового пленарного засідання 11 сесії.
«Оголошувати жалобу в день похорону жителів області – учасників операції
об’єднаних сил (військовослужбовців,
правоохоронців, бійців добровольчих
батальйонів), які загинули, виконуючи свій військовий та громадянський
обов’язок оборони незалежності й тери-

торіальної цілісності Вітчизни на сході
України», - йдеться у рішенні.
Відповідно до ухвали, у день жалоби
на всій території краю зобов’язані приспускати Державний Прапор України на
будинках і спорудах органів державної
влади, органів місцевого самоврядуван-

ня, державних підприємств, установ і організацій. Також передбачено скасування
розважально-концертних заходів, спортивних змагань. Телебаченню й радіоорганізаціям рекомендуватимуть вносити
відповідні зміни до програм передач.
Контроль за виконанням рішення

доручили постійній комісії Тернопільської обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, запобігання та протидії корупції, законності та
здійснення демократичного цивільного
контролю над Воєнною організацією і
правоохоронними органами держави.

Бережіть серце
На Тернопільщині за рік діагностували
понад тисячу інфарктів міокарда, а більш,
ніж половина дорослих страждають через
хвороби системи кровообігу

Під час акції «Здорове серце – запорука довгого і
щасливого життя!» виміряли тиск і зробили кардіограму
майже 300 тернополян
26 вересня – Всесвітній
Важливо вчасно
День серця. Його мета – привернути увагу людства до розпізнати недугу
Медики зазначають, дуже
епідемії серцево-судинних заважливо
вчасно надати допохворювань у світі та потреби
могу
і
почати
лікувати хворобу
профілактики цих недуг, які
на
ранніх
стадіях.
Існує статисщороку забирають 17,5 мільтика
–
у
кожного
третього
украйона життів. У Тернополі з
їнця
підвищений
артеріальний
цієї нагоди фахівці обласного
центру громадського здоров’я тиск, однак кожен другий з них
організували на вулиці ін- не знає про свою недугу.
- Багато наших пацієнтів
формаційну і просвітницьку
спершу
не розуміють, що з ними
кампанію, вимірювали тиск і
відбувається,
- зазначає експерт
проводили обстеження серця
з
питань
реперфузіології
та інвсім охочим, а також круглий
тервеційної
хірургії
управління
стіл місцевих медиків та
науковців щодо актуальних охорони здоров’я ТОДА Богдан
проблем лікування серцево- Маслій. – Тому вони звертаються до лікарів доволі пізно,
судинних захворювань.
- Серцево-судинні захворю- думаючи що це печія чи інше
вання займають перше місце нездужання. Варто пам’ятати
щодо поширеності і смертнос- кожному, симптомами інфаркту
ті як на Тернопільщині, так і в є тривалий пекучий біль за груУкраїні, - зазначає начальник диною, різкий нестерпний біль,
управління охорони здоров’я який може віддавати у ліву руку,
Тернопільської ОДА Володимир щелепу, спину, задишка, пітлиБогайчук. – Сьогодні ми роби- вість, слабкість. Варто відразу
мо все, аби створити найкращі ж викликати швидку для того,
умови для надання медичної аби надати оперативну медичдопомоги цим хворим і поря- ну допомогу.
Симптоми інсульту: людитунку життів. На Тернопільщина
не може посміхнутися, при
ні працює сучасний кардіоцьому
зазвичай опускається
центр, де зробили вже понад
кутик
губ;
постраждалий не
200 операцій на відкритому
може
нормально
говорити: висерці різноманітної складносмова
нерозбірлива
та плутана;
ті. Створення єдиної диспечерлюдина
не
може
підняти
руки
ської служби теж допомагає, за
вгору
або
одна
рука
занадто
нашим аналізом, оперативніше
слабка і не ворушиться; винидопомагати хворим.

кає слабкість або оніміння в
правій або лівій частині тулуба
та кінцівках. Зверніть увагу, що
іноді інсульт може проявитися
тільки інтенсивним головним
болем.
Якщо ви помітили хоча б
один із цих проявів, особливо
після епізоду підвищеного артеріального тиску, негайно викликайте екстрену допомогу!
Що швидше пацієнту нададуть
фахову допомогу, то більші
його шанси уникнути важких
ускладнень.

Надмірна
вага і куріння
скорочують життя

Чому ж сьогодні недуги
серця претендують на звання
епідемії? Основні фактори їх
виникнення – актуальні проблеми сучасного світу. Насамперед, надмірна маса тіла. Наразі кожен другий українець
має різний ступінь ожиріння.
Це, у свою чергу, може стати
причиною більшості хронічних
захворювань, у тому числі й
серцево-судинних.
Друге - підвищений артеріальний тиск. Кожен третій
українець має підвищений артеріальний тиск і часто не знає
про це. Підвищення артеріального тиску (артеріальна гіпертензія, гіпертонічна хвороба)
виявляється у 25% дорослого
населення України і належить
до захворювань, які скорочують тривалість життя та призводять до інвалідності.
Третім фактором є вживання алкоголю і тютюну. Зловживання алкоголем призводить
до підвищення артеріального
тиску, гіпертрофії серцевого
м’яза, розвитку інфаркту міокарда та порушення мозкового кровообігу - інсульту. Кожен
п’ятий українець курить і цим,
зокрема, істотно підвищує ризик серцево-судинних захворювань. Інтенсивне куріння з
підліткового віку (понад 20 ро-

ків) може скоротити життя на
20–25 років, в тому числі і внаслідок хвороб серця.
Негативно на стан серця
впливає низька фізична активність. Достатній рівень оздоровчої рухової активності має
лише 3% населення України.
Недостатня фізична активність
призводить до збільшення
маси тіла і розвитку захворювань серця. Також варто остерігатися стресів і тривожних
станів, які більше ніж у 2 рази
підвищують ризик серцевосудинних захворювань, а у разі
хвороби - ускладнень та смерті.
Головні вороги серця - переїдання, недостатнє споживання
овочів та фруктів, безконтрольне вживання висококалорійної
їжі, напоїв, кухонної солі. Підвищений рівень глюкози у крові
теж впиває негативно. Цю проблему мають понад 2 мільйонів
українців, половина з яких не
знають про це і, відповідно, не
отримують необхідного лікування.

Що робити?

Як вберегтися? Формула
проста: правильне харчування, контроль ваги, достатня
фізична активність (загальноприйнята норма – 150 хв. середньої фізичної активності на
тиждень), відмова від куріння,
нормальний рівень глюкози
і холестерину в крові, нормалізація артеріального тиску,
психологічне здоров'я і гарний
настрій. В сумі це дає позитивний результат для організму і
захищає від ризиків отримати
серцево-судинні захворювання.
Експерти склали список
продуктів, які допомагають
зміцнити серце. Для підтримки здоров’я серцевого м’яза
обов’язково потрібно їсти зернові, зокрема, овес і ячмінь.
В них міститься багато бетаглюкану, який допомагає організму виробляти інсулін для
виведення зайвого цукру, що
загрожує судинам втратою

еластичності в їх тканинах.
Також рекомендована до
вживання жирна риба, хоча б
оселедець. В рибі є йод, кальцій, вітамін D і багато інших
цінних для міокарда речовин.
Вживання жирної риби не дозволяє серцевому м’язу швидко
зношуватися.
Вкрай корисні для серця
авокадо і оливки, які є джерелами цінних, добре засвоюваних рослинних жирних кислот.
Ще один «сердечний друг» – це
буряк: він робить кровоносну
систему краще захищеною від
негативного процесу затвердіння судинної тканини, а також від підвищення артеріального тиску та інших порушень
серцевої системи
Листові овочі у вигляді різних салатних рослин, шпинату
лікарі радять вживати кожен
день. Той же шпинат містить у
собі фолієву кислоту, магній і
калій, які сприятливо діють на
судинні стінки і склад крові.
Всі зелені листові овочі чинять
судинорозширювальну дію, захищаючи таким чином людину
від гіпертонії. Аналогічні властивості мають горіхи і насіння.
Допоможуть зробити серце
більш здоровим і молочні продукти – їх вживання сприяє
стабілізації кров’яного тиску.
Крім цього, одним з найкращих
продуктів для захисту від гіпертензії є бобові, які насичені
клітковиною, яка очищає від
надлишкового холестерину.
Два яблука на день запобігають розвитку атеросклерозу і знижують ризик
виникнення інфаркту міокарда. Зубчик часнику, вжитий щодня, знижує ризик
тромбозу судин і рівень холестерину в крові та сповільнює процеси старіння. Також
рекомендують обмежити
вживання солі - не більше 5
г солі на добу. Сіль утримує в
організмі воду і сприяє підвищенню артеріального тиску.
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Тернопільські
«батьківщинівці»
ініціювали звернення
для продовження
мораторію на продаж
землі с/г призначення
Сесія Тернопільської
обласної ради підтримали
проєкт рішення представників партії ВО «Батьківщина» Василя Деревляного та Михайла Піня (з доповненнями інших депутатів) “Про звернення депутатів Тернопільської обласної
ради до Президента України, Верховної Ради України,
Кабінету Міністрів України
щодо продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення до 2025 року”.
За словами першого заступника голови Тернопільської обласної ради
Василя Деревляного, земля сільськогосподарського
призначення має належати
державі.
«Згідно зі статтею 13
Конституції України земля

та її надра в межах території України є об’єктами права власності українського
народу. Тому питання продажу
сільськогосподарської землі – це, виключно, справа референдуму»,
– підкреслив політик.
У зверненні, ініційованому «батьківщинівцями»,
депутати Тернопільської
облради просять вищу владу держави: продовжити
до 1 січня 2025 року мораторій на продаж земель с/г
призначення та розпочати
широке суспільне обговорення щодо впровадження
ринку землі в Україні.
Василь Деревляний також звернувся до всіх місцевих рад на Тернопільщині з проханням підтримати згаданий проєк рішення
облради.

Від імені партії і фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко звернулася
до президента з вимогою провести
референдум з питання продажу землі,
перш ніж виносити закон про ринок
землі на голосування Верховної Ради.
Для цього «Батьківщина» реєструє у парламенті фундаментальний
законопроєкт «Про проведення всеукраїнських референдумів за народною ініціативою», який регулює всі
механізми їх здійснення. Також фракція вносить законопроєкт про зміни до Земельного кодексу України, за
яким рішення щодо долі землі можна
буде ухвалювати тільки після проведення референдуму.
Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко повідомила, що відповідно до
положень внесеного урядом законопроєкту про ринок землі, право купувати сільськогосподарські угіддя
отримають не лише українці, а й особи з подвійним громадянством, а та-

«Батьківщина»
вимагає референдум
щодо землі та подає
відповідні
законопроєкти
кож «українські підприємства».
За чинним законодавством українською може називатися компанія,
99% у якій належить іноземцям.
Юлія Тимошенко нагадала, що
площа сільськогосподарських земель
в Україні складає 42 мільйони гектарів, – а це 72% усієї території України.
«Цей законопроєкт передбачає,
що під час війни, окупації, анексії –
можна просто продати з молотка 72%
території України, і далеко не своїм
фермерам і аграріям. Якщо цей закон
буде ухвалений в парламенті і такий
дозвіл іноземцям купувати українську сільськогосподарську землю стане реальністю, це буде означати новітню колонізацію України», – заявила Юлія Тимошенко.
Вона застерегла президента Володимира Зеленського від «трагічної
помилки» і нагадала про положення
його програми про здійснення «народовладдя через референдуми».

РОЗРИТА МОГИЛА
Гомоніла Україна,
Довго гомоніла,
Довго, довго кров
степами,
Текла, червоніла.
Тарас Шевченко.

Галичина, земля якої рясно
полита кров’ю у боротьбі за волю
та незалежність, – це благословенний край, що багатий на історичну спадщину, важливі події.
Невід’ємною її частиною є Козівщина з чудовою природою, розлогими родючими ланами та цікавими історичними місцями. Про
одне таке призабуте місце на території біля села Олесине і піде
мова.
Отож, якщо минаючи село Геленків, їхати автошляхом із Козови до Зборова, то можна замітити,
як дорога рельєфно підноситься до пагорба, котрий перед сільським кладовищем зависає з південного боку над Олесиним, що
розкинулося в долині вздовж тихого потоку. На цій найвищій географічній точці нашої місцевості,
яка в народі має назву «Могила»
й сягає 400 м над рівнем моря, понад три століття височіла справді
козацька могила. Вона віками зберігала пласт нашої історії, стертої
з людської пам’яті радянською
системою. У 1960-1970-их роках ця висота відігравала важливе воєнне стратегічне значення,
оскільки на ній довший час розміщувалися маяки (вишки), що використовувалися військами протиповітряної оборони.
Нинішньому поколінню оле-

синців, особливо молоді, здебільшого невідомо, чому ця місцина в спілкуванні сільчан називається «Могила». Адже, зазвичай,
між людьми завжди можна почути: «пішов пасти корову на «Могилу», «техніка агрофірми «Мрія»
зупинилася на «Могилі», «зустрів
знайомих на «Могилі» тощо.
Назва даного місця – «Могила» - має давнє історичне коріння
і сягає ще XVII століття. Адже під
час буремних подій визвольної
війни українського народу проти
польської шляхти під проводом
гетьмана Богдана Хмельницького (1648–1654 р.р.) козацьке
військо неодноразово проходило через західноукраїнські землі, проводячи кровопролитні
битви, вкриваючи себе невмирущою славою. Рухаючись головними силами війська на Львів, окремі полки йшли бічними маршрутами навколишніх місцевостей,
в тому числі і Козівщиною. Бої
1648 року за Теребовлю, Підгайці,
Бережани, знаменита Зборівська
битва 1649 року, відомий бій козацьких полків з польською армією Калиновського і Потоцького
біля села Купчинці і на Денисівському полі 1651-го, інші сутички з ворогом є тому свідченням.
Десятки, сотні тисяч військового
люду сходилися тоді між собою в
кривавій січі, залишаючи на полі
бою гори вбитих.
Із переказів старожиліволесинчан відомо, що після одного з таких боїв козаки вибрали
згадану нами висоту і вирішили
тут захоронити своїх загиблих побратимів. На тому місці вони висипали високу могилу, аби її було
видно на всю округу. До речі, неподалік, західніше від неї, в полі, у

Суспільство

напрямку до долини «Воланівха»
було ще дві менші могили з похованнями.
Минали роки, століття, змінювалися історичні епохи, розвалювалися держави, в яких у різні періоди перебувало Олесине,
але три козацькі могили щовесни, вбираючись в зелений оксамит різнотрав’я, обмиті дощами,
обвіяні вітрами, височіли за селом як символ безсмертя козацької слави.
Коли ж у наш край прийшла
радянська влада, то поступово
стало відновлюватися зруйноване війною народне господарство.
У 1958–1960-их роках проводилося будівництво дороги з Козови до Зборова, яка пролягала через Олесине. До того тут проходив вузький ще з австрійських часів «гостинець», знищений часом і
війною. А зліва від нього на висоті
перед Олесиним знаходилася згадана козацька могила.
Прокладав автошлях Козівський райшляхвідділ, яким керував Михайло Титаренко. З ідеологічних міркувань, коли боролись
з так званим українським буржуазним націоналізмом, комуніс-

тичній владі під час прокладання дороги випала слушна нагода
знищити олесинську могилу, яка
повсякчас нагадувала людям про
безсмертну силу українського народу, була свідченням його слави, боротьби за свободу. Тож її для
улаштування дорожнього насипу в процесі робіт 1959 року було
розрито до основи. І на тому місці ще довго зіяла глибока яма, що
наповнювалася стічними водами
та яка з часом зрівнялася із землею. Тоді також було розрито символічну могилу в селі біля школи, яку висипали олесинці у 1941
році в честь борцям, полеглим за
волю України. А невдовзі дві менші могили в полі також були колгоспною технікою розсунуті та
розорані під посівні культури. І
ще довго після цього по полю біліли людські черепи й кістки, які
нагадували собою вандалізм комуністичної влади. Так були знищені і стерті з лиця землі, але не з
пам’яті наступних поколінь, історичні свідчення минувшини, що
нагадували про жертовність наших предків в боротьбі за свободу
і незалежність Вітчизни.
У другій половині 1970-их
років правління колгоспу імені Горького, очолюване Марією Дорош, зліва на пагорбі за селом навпроти колишньої козацької могили вирішило закласти
тракторний стан. Розташування
тракторної бригади на тому міс-

«Питання розпродажу території
України іноземцям – це якраз і є найважливіше питання, дозвіл на яке треба запитати у народу України. Чи готовий народ України розпродати свою
територію під час війни? І чи готовий
народ України віддати прибуток, який
народжує наша земля, іноземним великим монопольним корпораціям?»
– сказала лідер «Батьківщини».
Юлія Тимошенко повідомила, що
вже сім обласних рад ухвалили звернення до президента і парламенту з
вимогою зупинити відкриття ринку
землі, і ця хвиля набирає обертів.
Лідер партії нагадала, що команда
«Батьківщини» виступає категорично проти продажу сільськогосподарської землі України, і закликала всіх
українців, політичні сили, громадські
організації об’єднатися і боротися,
щоб «не допустити такого трагічного
для України рішення».

ці стало вигідним для обох бригадних сіл – Геленкова і Олесина. Згодом тут були побудовані майстерня, виробничі приміщення, піднавіси і майданчики
для техніки, автозаправка, склади пально-мастильних матеріалів, їдальня для механізаторів. Територію навколо обсадили деревами, а від дороги буяла густа лісосмуга. Тракторна бригада, якою
завідував Степан Загнійний, була
одна з найкращих в районі.
Проте колгоспна система з
розвалом Радянського союзу та
утворенням 1991 року Незалежної України до 2000-го року розпалася. Основні виробничі потужності і земля перейшли у приватну власність колишнім колгоспникам у вигляді майнових паїв,
які в більшості були здані ними в
оренду приватним сільськогосподарським підприємствам та фермерам. Від тракторної бригади
залишилося порожнє місце. Тільки обабіч дороги простягаються
зелені ниви. І лише пагорб надалі височіє в зелені високих дерев,
гілля яких розвіває вітер, тихо
шепочучи листям: «Люди! Зупиніться на хвилину! Віддайте шану
святому місцю, де була колись козацька могила – символ давньої
слави і волі України!»

Іван ДУФЕНЮК,
член Національної спілки
журналістів України.
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Україна
Українці - за скасування
недоторканності президента

Четверо з п’яти українців підтримали б внесення змін до Конституції
про скасування недоторканості президента України. Проти цього лише 16
відсотків опитаних. Такі дані Київського
міжнародного інституту соціології. Серед найголовніших даних, оприлюднених соціологами: 89 відсотків українців
схвалюють скасування недоторканості
нардепів. 85 відсотків позитивно ставляться до скасування недоторканності
суддів. А 77 відсотків підтримали б скасування недоторканності президента
України.

Заробітчани щороку
переказують понад $13 млрд.

Українські заробітчани на рік переказують додому близько 13-14 мільярдів у валюті. Про це повідомив керівник
проєктів і програм департаменту відкритих ринків НБУ Емал Бахтарі в інтерв’ю
«7 каналу». Згадана сума - це частина
грошей, яка проходить через банківську
систему, яку можна побачити і обрахувати. Іншу частину провозять готівкою.

Наш ДЕНЬ

Зеленського і Трампа, в якій ексгенпрокурор згадувався у справі про розслідування щодо сина Джо Байдена.
Водночас, екснардеп Сергій Лещенко у
Telegram-каналі з цього приводу пише:
«Іноземні журналісти шоковані такою
поведінкою людини, яка заварила всю
цю кашу. Підтягнути англійську можна зараз непогано і у нас, тим паче, що
до Києва прилетіли багато американських журналістів. На вулиці можна зустріти справжніх зірок їхніх теленовин,
і всі вони шукають зустрічі з Луценком
у зв’язку з його недавніми заявами про
Байдена».

Банки більше не зможуть
дурити клієнтів

В Україні фінансові компанії
зобов’яжуть розкривати реальну
вартість кредитів і своїх послуг. В іншому випадку Нацбанк штрафуватиме
такі установи. «Банк може запропонувати клієнту послуги страхування та
платіжну карту при оформленні кредиту, однак зобов’язаний розкривати повні дані про реальну відсоткову ставку
з усіма комісіями. Верховна Рада прийняла відповідний законопроєкт, де є
чіткі вимоги до розкриття інформації
та законодавчо затверджена формула
розрахунку ставки. Якщо за результатами конкретного звернення побачимо, що банк приховав інформацію,
застосуємо до нього заходи впливу»,
- пояснила начальник управління НБУ
із захисту прав споживачів фінансових
послуг Ольга Лобайчук, пише УНІАН.
Спочатку будуть попередження, далі санкції.

Кілограм картоплі
коштуватиме 40 гривень?

Вартість картоплі в цьому році не-

Причини лідерства України в ДТП приємно здивувала українців. Але все

Україна не може позбутися лідерства у смертності через аварії.
Проте проблема не лише у відсутності
розмітки чи відбійників: 90 відсотків
українських шляхопроводів - суцільні
ями, передає «24 канал». Попередній
уряд відремонтував за три роки 7 тисяч кілометрів доріг. Новий Кабмін замахнувся на 24 тисячі за 5 років. Задля
цього у бюджет на 2020 рік заклали на
20 мільярдів більше, ніж торік. А ще
проблема у самих автівках. Зокрема,
маршрутках, часто переобладнаних із
вантажних бусів. Ще одна з причин, за
словами експертів, - водії. Вони ігнорують обмеження швидкості. Але й пішоходи не без гріха: нерідко переходять
дорогу не там, де можна.

Довідки про прописку та
несудимість скасують

Уряд планує скасувати всі зайві
довідки, оскільки послуги надаються дуже довго. Зокрема, будуть скасовані довідки про несудимість та місце
реєстрації (прописку). Наприклад, дані
про несудимість є у спецреєстрі. Будьяка організація може підключитися до
реєстру й отримати відповідну інформацію, розповів у інтерв’ю «Сьогодні»
міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Крім цього, в уряді хочуть перевести в онлайн 100 найзатребуваніших державних послуг.

Луценко виїхав до Англії
«підтягнути» мову

Ексгенпрокурор Юрій Луценко
поїхав до Великої Британії, щоб пройти там курси з англійської мови.
Його прес-секретарка Лариса Сарган
запевняє, що він давно планував це
зробити. За її словами, Луценко у найближчі півтора місяця перебуватиме за межами України. Сарган стверджує: від’їзд Луценка не пов’язаний зі
скандалом щодо телефонної розмови

ще попереду. Ціни на кілограм улюбленого багатьма овоча можуть сягнути
захмарних висот - до 40 гривень. Порівняно з минулим роком, вартість картоплі зросла приблизно удвічі, пише «Бізнес.ua». Причин такого подорожчання
декілька, проте головна - неврожай,
який став наслідком проливних дощів.
Поки що зростання цін вдалося трохи
пригальмувати завдяки поставкам з Білорусі - там картопля зараз на 40 відсотків дешевше, ніж в Україні.
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Світ
«Turkish Airlines» знизила ціни на
рейси з України в Стамбул

Авіакомпанія «Turkish Airlines» почала осінній розпродаж на вильоти з
міст України в Стамбул. Ціна авіаквитків
знижена до $139 в обидва боки з урахуванням зборів, повідомляє видання «Фінанси.ua». Перельоти доступні за маршрутами Львів-Стамбул, Запоріжжя-Стамбул і
Харків-Стамбул. Київ-Стамбул - $169 тудиназад. Одеса-Стамбул, Херсон-Стамбул
- від $149 в обидва боки. Квитки за такими цінами будуть актуальні до 14 жовтня
включно.

Країни ЄС не поспішають
продавати землю іноземцям

Хорватія подасть запит до Єврокомісії щодо продовження семирічного
мораторію на продаж сільськогосподарських земель іноземцям, повідомляє «Euractiv». Багато сільських районів
країни занедбані, тому є побоювання, що
землі, які набагато дешевші, ніж в інших
державах ЄС, потраплять в руки великих
сільськогосподарських іноземних інвесторів. Хоча вартість земель в Хорватії оцінюється більше, ніж у 9 мільярдів євро,
останні дані Євростату свідчать: ціна за
гектар в країні набагато нижча від середньої в ЄС. Ціна за гектар сільгоспугідь у
Хорватії - 2809 євро. Країни ЄС по-різному
діють у питанні продажу землі іноземцям.
В Угорщині заборонили такий продаж,
змінивши Конституцію. Словенія, Румунія, країни Балтії та Данія мають у своїх
законах статті, які ускладнюють або унеможливлюють продаж землі.

Китайський чиновник встановив
світовий рекорд з корупції

Із 2008 року більше 28 тисяч
дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування отримали
для себе нові родини. З них українськими сім’ями усиновлено понад 20
тисяч дітей, а іноземними - більше 8,5
тисяч. Водночас, ще близько 17 тисяч
хлопчиків та дівчаток різного віку перебувають на обліку з усиновлення і
чекають на свою люблячу родину, пише
на своїй сторінці у Facebook міністр соціальної політики Юлія Соколовська.

Китайські поліцейські виявили 13,5
тонни золота і 268 мільярдів готівки в
будинку 57-річного екс-мера міста Чжана Ци. Банківські злитки знайшли у підвалі будівлі співробітники Національної
наглядової комісії (антикорупційного органу КНР), повідомляють китайські ЗМІ.
Крім того, знайшли розкішну нерухомість
загальною площею в кілька тисяч квадратних метрів, яку мер міста приховував
тривалий час. Для того, щоб вивезти гроші
та золото, знадобилося кілька військових
вантажівок. Чоловікові загрожує смертна
кара. До речі, кількість дорогоцінного металу, виявлена в китайського корупціонера, більша, ніж золоті запаси Латвії, Литви
та Естонії разом узяті.

Кабмін у наступні 5 років планує
розширити перелік безвізових країн
із ще 14 державами, йдеться у затвердженій урядовій програмі, переданій
до Верховної ради. Так, планують розширити перелік за рахунок Гватемали,
Гренади, Коста-Ріки, Маврикію, Маршалових островів, Монголії, Науру, Палау,
Перу, Сальвадору, Самоа, Сен-Вінсент
і Гренадін, Соломонових островів та
Ямайки. Також у 2020 році буде збільшено терміни безвізового перебування в Аргентині, спрощений існуючий
режим поїздок до Мексики, завершені
відповідні переговори з Великою Британією, Республікою Корея, Канадою,
Японією, Австралією та іншими.

Громадяни Польщі, які виїхали на
заробітки в сусідні країни, зокрема в
Німеччину і Великобританію, заробляють удвічі більше, ніж у себе на батьківщині. Про це пише польська газета
«Жечпосполіта». За оцінками компанії
Euro-Tax, середня зарплата поляка за межами батьківщини склала близько 8,6 тисяч злотих (51,7 тисяч гривень), у той час
як в Польщі цей показник дорівнює 4,8 тисяч злотих (28,8 тисяч гривень) в місяць.
Як і у випадку з українськими трудовими
мігрантами, поляки також незадоволені
рівнем зарплат у своїй країні й шукають
заможніші держави. Найчастіше їдуть до
Австрії, Великої Британії та Ірландії - там

17 тисяч українських дітей
чекають на усиновлення

Майбутні «безвізові» держави
для українців

Польські трудові мігранти
отримують втричі більше, ніж
українські
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найвища платня. Водночас, українці, які
працюють зараз у Польщі, можуть розраховувати на зарплату вдвічі, а то й втричі
меншу, ніж поляки.

Пенсіонерка у Франції випадково
стала мільйонеркою

Літня жінка з французького міста
Компьень, розташованого неподалік
від Парижа, навіть не здогадувалася,
що володіє цілим спадком. На кухні у
бабусі висіла старовинна картина XIII
століття. Жінка не уявляла, що її вартість
оцінюється у 6 мільйонів євро, передає
«Радіо Люкс». Це виявили після того, як
старенька попросила оцінити картину,
яку донедавна вважала звичайною старою іконою. Виявилося, що її написав художник XIII століття Цімабу з Італії, відомий під ім’ям Ченни ді Пепо. Картина на
кухні жінки - одна з 8 частин композиції
про Ісуса Христа. У фахівців, які досліджували картину ультрафіолетовим світлом,
не виникло суперечок щодо походження
твору.

Каштани невдовзі
зникнуть з планети

В Європі налічується 454 види дерев, з яких 58 відсотків можуть зникнути. В особливій небезпеці знаходяться
каштани. Про це заявила одна з найстаріших у світі екологічних організацій - Міжнародний союз охорони природи, передає
УНН. За словами директора європейського відділення організації Люка Баса, кількість каштанів і близько 200 видів дерев
сімейства каштанових в Європі стрімко
зменшується. Основні причини - діяльність людини, в тому числі зростання міст
і вирубка дерев.

Конгрес США вимагає доступу
до розмов Трампа з Путіним

Голова комітету з розвідки Палати
представників США заявив, що Конгрес
має намір отримати доступ до телефонних розмов президента Дональда Трампа з президентом Росії Владіміром Путіним та іншими світовими лідерами. Про
це повідомляє «Reuters». Демократ Адам
Шифф послався на побоювання, що Трамп
міг поставити під загрозу національну
безпеку.

Німеччина посилить перевірки
на всіх кордонах

Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеєгофер оголосив про плани
збільшити кількість вибіркових обшуків на всіх кордонах Німеччини. Про це
повідомляє «Європейська правда». Цей
крок покликаний помітно посилити присутність поліції на кордонах і перешкодити так званій вторинній міграції. Вторинна міграція - це коли мігранти з країн, що
не входять в ЄС, нелегально переміщаються між державами-членами ЄС. МВС
Німеччини заявляє, що поліція продовжує
виявляти велику кількість людей, які незаконно перетинають кордони в країні.

У Фінляндії - дефіцит робочої сили

У Фінляндії дефіцит робочої сили
найгостріше відчувається в сфері соціального забезпечення та охорони
здоров’я, де не вистачає лікарів, соціальних працівників і вихователів дитячих садків. Про це повідомляє видання
«Yle». Проблема нестачі робочої сили стане однією з головних для Фінляндії в найближчі роки, вважає міністр фінансів Міка
Лінтіля. За його словами, для вирішення
цього важливого питання, необхідно буде
підвищувати продуктивність, а також залучати більше іноземних
працівників. Тому в країні обговорюють спрощення найму робітників
із-за меж Євросоюзу.

Ольга
ЧОРНА.

8

№39 (324) /2 жовтня-8 жовтня 2019 р.

Наш ДЕНЬ nday.te.ua

Духовність

У Тернополі
з’явилася унікальна
капличка
На вулиці Лук’яновича, 1 вшанували
святих мучениць Віру, Надію,
Любов та їх матір Софію

будинок має таких особливих покровителів.
Кошти на спорудження каплички поинулої неділі жителі
жертвувала жителька будинку Валентимікрорайону, а також їх
рідні та близькі зібралися на Левенець.
- Вона потрапила у складну життєву
разом, аби освятити капличку та
помолитися і вшанувати пам’ять ситуацію, коли надія залишилася лише
мучениць Віри, Надії, Любові та їх на Бога, - додає пані Олександра. – Щиро
молилася, і Господь їй допоміг. Згодом
матері Софії.
- Ці святі символізують чесноти, які Валентина запропонувала дати кошти
вкрай необхідні та цінні у сучасному світі, на встановлення каплички. Усі мешканці
- розповідає голова ОСББ Лук’яновича,1 будинку зібралися, порадилися і на приОлександра Волянська. – Тож тепер наш будинковій території виділили ділянку

М

для каплички. Коли почали її споруджувати, кожен допомагав, чим міг. Одні
привозили матеріали, інші заливали
основу, хтось підтримував ідеями та порадами. У нашому будинку чудові люди.
А спорудження каплички стало справою,
яка вкотре нас об’єднала.
У неділю на Лук’яновича було справжнє свято. Зібралися близько 200 людей.
Священник Андрій Гаджала освятив
капличку і відслужив спільну молитву.
Мешканки будинку, у яких в цей день
були іменини, приготували солодощі,

підготували різні частунки.
- Ми радіємо, що тепер щоранку бачимо цих святих мучениць, які нагадують
кожному про Божі чесноти, на яких тримається наш світ, і те, що щира молитва
та віра здатні творити дива і допоможуть здолати будь-які труднощі.
Юля ТОМЧИШИН,
фото Івана ПШОНЯКА.

Синоптики у жовтні прогнозують мороз і сніг, але природа
любить підносити сюрпризи. Бажано - приємні

М

етеорологи
обіцяють, що
перша половина
жовтня порадує сонячною
і теплою погодою,
практично без опадів.
Однак, не варто рано
радіти, бо в кінці місяця
в Україні можуть бути
«дострокові» заморозки.

Середня температура повітря у першій половині місяця
буде триматися від +15 до +18
градусів. У найхолодніший день
жовтня синоптики передбачають опади й температуру до 10
градусів морозу. Ніч та ранок
будуть холодними для жителів
всіх регіонів країни - до 5 градусів морозу, пишуть «Акценти».

Крім того, наприкінці місяця
очікується мокрий сніг, який за
собою принесе холодне арктичне повітря. Водіям і пішоходам
варто бути уважнішими, адже
країну накриють сильні тумани,
які залишать видимість не більше, аніж на 100 метрів.
Із 1 по 10 жовтня: температура повітря буде теплою, очі-

кується від +15 до +18 градусів
вдень, без опадів і похолодання.
З 11 по 20 жовтня: розпочнеться період опадів, а температура повітря не підніматиметься вище +14 градусів на
півдні України.
Із 21 по 31 жовтня: цей
проміжок часу стане найхолоднішим для українців, оскільки

максимальна температура становитиме від +10 до +12 градусів. Крім того, саме в цей період
буде очікуватися мороз до -10
градусів, морозні ранок і ніч.
Але, як відомо, прогнози
збуваються не завжди. Бо в
природи свої примхи та сюрпризи. Бажано, щоб вони були
приємні.

Цілющі краплини
народної медицини
Що випити, щоб не хворіти:

ТОП-5 НАПОЇВ
ДЛЯ ХОЛОДНИХ ДНІВ

Ці зігріваючі напої порадують вас своїм
смаком і допоможуть уникнути застуди

Г

арячі напої з
вітамінними
домішками
ідеально підходять для
вогкої погоди. Вони
допомагають відновити
сили і зміцнити
ослаблений імунітет. Ще
один приємний момент:
коктейлі, приготовані за
цими рецептами, можна
пити, не турбуючись про
дієту – вони відрізняються низькою калорійністю і не
зашкодять фігурі.

Гарячий шоколад без цукру

Гіркий шоколад – відмінне джерело антиоксидантів і мінералів.
Складові: 4 чашки коров'ячого або несолодкого мигдального молока, 2 палички кориці, розламані навпіл, 1/4 чашки несолодкого какао-порошку, 60 чорного шоколаду з вмістом какао не
менше 70%, дрібно нарізаного.
Рецепт приготування: налийте в каструлю молоко, додайте
палички кориці і доведіть до кипіння на середньому вогні. Зменшіть вогонь і нагрівайте протягом 10 хвилин. Видаліть палички
кориці і процідіть молоко. Додайте какао-порошок і нарізаний
шоколад, енергійно помішуйте, поки суміш не стане однорідною.
Перелийте в чашки і прикрасьте паличками кориці.
Порада: якщо ви хочете підсолодити напій, додайте натуральний цукрозамінник: мед, кленовий сироп, стевію або нектар
агави.

Обліпиховий напій

Такий напій служить прекрасним імунностимулюючим засобом і показаний при застуді та ГРВІ.
Складові: 2-3 ст. л. ягід обліпихи, 2 ч. л. меду, вода, шматочок
лимона.
Рецепт приготування: розім'яти в чашці ягоди обліпихи, залити окропом, розмішати, накрити блюдцем, дати настоятися
5-10 хвилин. Процідити через сито і долити окріп. В отриманий
напій додати мед і лимон.

Гарячий чайний пунш

Складові: 45 мл коньяку, скотча або бурбона, 200 мл окропу;
3/4 ст. ложки меду, 2 столові ложки лимонного соку, 1 зірочка анісу, паличка кориці та 3-5 бутонів гвоздики, 1-2 тонких скибочки
лимона для прикраси.
Рецепт приготування: у термостійкій склянці перемішайте
бурбон, гарячу воду, мед, лимонний сік і спеції. Прикрасьте скибочками лимона і подавайте.

Латте матча

Японський чай матча дарує енергію і сприяє втраті зайвої
ваги. Головне в приготуванні цього напою – не заливати матча
киплячою рідиною.
Складові: 1 чайна ложка порошку матча, 1/4 чашки кип'яченої
води, 3/4 чашки гарячого молока, мед або цукор за смаком.
Рецепт приготування: закип'ятіть воду і дайте їй трохи охолонути. Розмішайте 1 чайну ложку порошку матча у воді. Підігрійте молоко і з'єднайте з заваркою. Додайте мед або цукор за
смаком.

М'ятний чай

Гарячий чай з м'ятою володіє антибактеріальними властивостями і тому особливо корисний, якщо болить горло.
Складові: 4-5 листочків м'яти, 1 склянка окропу, мед.
Рецепт приготування: складіть промите листя м'яти в чашку і залийте окропом. Накрийте блюдцем і дайте чаю настоятися
протягом 5-10 хвилин. Додайте трохи меду або нектару агави.
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Спати й худнути? Це - можливо!

Н

е всі знають, але
деякі популярні
спеції, звичні
приправи не тільки
покращують аромат і
смак готових страв, але
й сприяють схудненню.
Щоб використовувати
їх в цій ролі, просто
потрібно знати, як та, чи
інша приправа впливає
на організм. І які з них
мають ефект спалювання
жирів.
Наприклад, такі властивості є у кориці і кореня імбиру. А
якщо їх ще й змішувати з кефіром, який, як відомо, має м’яку
послаблюючу дію і очищає
кишківник, ефект схуднення
не змусити себе чекати. Багато
хто використовує такі компоненти як кефір, імбир, кориця.
Рецепт коктейлю з них, щоб ви
знали, допомагає “скинути” до
6-7 кг за місяць.
Давайте з’ясуємо, чому цей,
здавалося б, дуже простий засіб такий ефективний і як правильно його приготувати.
ЧОМУ КЕФІР, КОРИЦЯ І
ІМБИР ДОПОМАГАЮТЬ
ПОЗБУТИСЯ ЗАЙВОЇ ВАГИ?
Відома всім господиням кориця має не тільки своєрідний

аромат, завдяки якому її часто
використовують у випічці. Ця
пряність, потрапляючи в організм, активно розщеплює
жири, має дуже потрібну здатність знижувати апетит. Крім
того, її вживання допоможе
привести в порядок нервову
систему, нормалізувати травлення.
Імбир також сприяє схудненню. Ароматний корінь активізує, прискорює обмін речовин, «розганяє» кров. Ці якості
роблять пряність досить ефективним засобом для всіх бажаючих схуднути.
А кефір, як відомо, активізує роботу травної системи,

виводить з кишківника токсини. Коли всі ці три продукти
з’єднуються разом, природним
чином виходить дуже ефективний засіб для тих, хто бажає
скинути кілька зайвих кілограмів.
Інгредієнти: кефір – 1
склянка; кориця – 1/2 ст. л.; імбир свіжий подрібнений – 1/2
ст. л.; перець червоний мелений – 1 щіпка.
Все перемішати і збити
блендером. Бажано пити перед
сном і вранці.
Пам’ятайте, що перед початком будь-якого лікування консультація лікаря є
обов’язковою!

АЙВА: користь і шкода
яскравого осіннього суперфуду
Багата вітамінами, але вживати варто з обережністю

Б

атьківщиною айви є Азія, однак
вона без проблем зростає і в
нашому помірному кліматі. Її
можна зберегти до лютого, обравши
цілі стиглі плоди. У свіжому вигляді
айву вживають вкрай рідко, бо вона
відрізняється кислим і терпким
смаком. У вареної айви м'якоть
рожева, з характерною гранульованою
текстурою. Зовні й за смаком вона
нагадує грушу. Плоди айви зеленожовті або золотаві.

розвитку захворювань і запальних процесів
травної системи. Крім того, айва характеризується низькою калорійністю, завдяки чому користується прихильністю дієтологів.
Вживання в їжу плодів айви допоможе боротися з розумовою напругою і стресом, а також
сприяє підвищенню настрою. Вагітним жінкам
піде на користь чай зі шматочками айви.
Сік цієї рослини часто використовується в
косметології для позбавлення від веснянок і
очищення проблемних зон шкіри обличчя. Рецепт простий: ватний тампон змочити в свіжовичавленому соці плоду і протерти попередньо
Користь для здоров'я
Айва містить безліч корисних речовин. В її очищену від косметики шкіру. Для жирної шкіри
складі є глюкоза, фруктоза, яблучна і лимонна підійдуть лосьйони або бальзами з айви. Застокислота, пектини, солі заліза, калію, фосфору і сування таких косметичних засобів допоможе
кальцію. Крім того, плоди цієї рослини багаті ві- зробити шкіру ніжною і гладенькою на дотик.
тамінами А, В, С, Е і РР.
Кому шкодить?
Народна медицина здавна використовує
Як і будь-який продукт, айву потрібно вжиайву для приготування різних жарознижуючих вати в розумних кількостях. В жодному випадзасобів при будь-яких простудних захворюван- ку не рекомендується їсти насіння, оскільки
нях. Варення з айви допоможе налагодити робо- воно містить деякі шкідливі для організму люту травної системи. Для зупинки кровотеч реко- дини речовини. Також не варто захоплюватися
мендується пити відвар з насіння цього фрукта. айвою тим, хто страждає від плевритів і запоДо речі, народна медицина використовує рів.
в лікувальних цілях не тільки плоди, а й листя
Дуже незвичайний побічний ефект від вжиайви. Настій з листя ефективно знижує рівень вання плодів цієї рослини – негативний вплив
цукру в крові. Тому людям, що страждають на на голосові зв'язки і гортань. Тож співакам, лекцукровий діабет, слід звернути на айву особли- торам і педагогам краще утриматися від спокуву увагу.
си з'їсти варену айву. А ось з препаратами на її
Корисний також і сік цієї рослини, що воло- основі немає ніяких проблем – застосовувати їх
діє антисептичною дією. Вживати айвовий сік можна, зв'язки і горло не постраждають.
рекомендують тим, хто страждає астмою і заНавіть, якщо ви любите кисле, краще не їсти
хворюваннями верхніх дихальних шляхів.
багато айви в сирому вигляді, оскільки вона
Пектинові і дубильні речовини, які містять- може викликати подразнення слизової шлунка
ся в плодах, допоможуть вивести з організму і першіння в горлі, таким чином надавши протитоксини і різні канцерогенні сполуки, сприяючи лежний ефект при болях в животі або хворобах
прочищенню кишечника. Вони ж протистоять гортані.
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Для всієї родини

Д

о Іванни з Миколою
довго не прилітав
лелека. Жінка вже й не
сподівалася колись пізнати
радість материнства. Тому,
коли через тринадцять літ
з’явився на світ синочок Євгенчик, вона плакала від
щастя і вперше побачила
сльози свого чоловіка,
який був старший від неї
на дев’ять років. Лелека
розщедрився - і через рік
у них народилася донечка
- Юленька. «Деякі мої
ровесники вже дідусями
стали, а я, виходить,
ще – молодий тато», піджартовував щасливий
Микола.

Сімейне

гніздечко
Танцюють україночки,
аж серце завмирає.
Вирує в танці радість запальна...
Нічого кращого у світі не буває,
Як юний танець й чарівна «Весна»…
На фото Івана ПШОНЯКА: учасниці народного танцювального колективу «Весна» Монастириського РБК Оксана Серафин, Аліна Павлюк, Віка Губернат, Марта Батіг, Христина Дутка та Крохмальна Зоряна.

Бувальщина

Гра ВАРТУЄ свіч…
3.

1.

Кажуть, що життя – це не ті дні, що минули, а ті, що запам’яталися. Мені чомусь
пригадалися дев’яності роки. Як ми пережили? Страшно подумати, але я все це згадую з гумором і завжди з оптимізмом дивлюсь у майбутнє. Мій батько говорив, що
українці – народ, загартований вогнем,
який виживає у лихий і відчайдушний час.
Я про це пам’ятала, бо знала – так, як було,
вже не буде. Країна перебуває на етапі Перебудови… Всі долали загрозливу кризу,
використовуючи методи – можливі й неможливі.
Жили, як горох при дорозі, надіючись,
що все-таки прийде і на нашу вулицю свято. І воно прийшло… Відкрили кордони…
Наш народ вирвався, як мавпа з клітки, й
рвонув хто куди, забувши про негаразди
долі.

2.

Розхристана сусідка Марина ввірвалася
до моєї оселі, як вихор.
– Ти чула, – мовила голосно, – що майже
всі тернополяни поголовно їдуть до Польщі.
– Для чого?
– Везуть на продаж золото, – не вгавала Марина. – Але можна перевезти тільки
те, що на тобі, а решта конфіскують. Та наші
люди завжди знайдуть вихід. Мені розказувала Віра зі сусіднього під’їзду, що обвішала всі пальці, вуха, шию, і так її пропустили.
Продала все. Приїхала з-за кордону з такими сумками, що ледве несла. А ще кажуть,
що пляшку горілки можна обміняти на турецький светр.
– Я в житті не була за кордоном… Мови
не знаю. Який з мене торгаш?
– Ніби я знаю, – призналася Марина. – А
Віра знає мову? Якось поїхала і щасливо повернулася. Тепер ходить з піднятою головою, бо навезла джинсів, светрів і думає, що
схопила Бога за ноги.

Директор школи – Василь Йосипович, оголосив порядок денний педагогічної ради. Всі сиділи, як мокрі кури і думали
про одне – коли буде зарплата. Вже півроку
нема. Проблеми в усіх одинакові. Недавно
замість грошей видавали продукти. Я набрала десять палок ковбаси, масла, цукру і
заховала, щоб не з’їли все одразу. Хто знає,
коли дадуть ще, а їсти треба щодня. Потрохи ділю кожному із сім’ї. У мого чоловіка очі
лізуть на лоб. Щоразу запитує: «Де взяла?»
Брешу, як можу, тільки б не знайшов схованку, бо з’їсть усе одним махом, і як кажуть
німці – буде всім капут.
Ця клята Перебудова… До чого дожилися. Сьогодні розігрували талони на миючі
засоби. Мені дісталося мило.

4.

– Завтра їду в Польщу, – радісно мовив
мій чоловік. – Везу на турнір своїх вихованців. Упевнений, що дітей не перевірятимуть, і можна буде провести товар. Горілка
є… і ще дещо, тож не пропадемо.
– Ти вже там ті светри не купляй, а може,
виміняй на долари?
– Треба ще дітей вдягнути, а наступного разу обміняю.

5.

– Я привезла запчастину для трактора, –
мовила Ліда, зайшовши до квартири. Це ходовий товар. За нього дають триста злотих.
– І що ти хочеш взамін?
– Твій Гриць що привіз із Польщі минулого разу?
– Нічого такого особливого… Може, комір з песця підійде?
– Якраз. Шию нове пальто.

6.

Приїхали з Мариною на митницю. Стоїмо, як дві дури з торбами. Народу стільки,
що ні пройти, ні проїхати. Яблуку нема де
впасти. Я забрала золото, що мала, побутові речі вигребла всі. Знайома принесла
якусь залізяку, а вона, «зараза», тяжка, як
дідько – зайняла півсумки.
Сидимо третій день на митниці. Брудні,
немиті, нечесані. Я вже клену ту Перебудову – і в хвіст, і в гриву. Жили як жили – ні захотілося Горбачову змін. Усі перестали пити
горілку, їсти цукор. Лежимо на дивані й дивимося телевізор. Пугачова співати не хоче,
а каже, щоб на «суху» співала Рая. Народ
підпільно тихенько мовить: «Дорогой наш,

Горбачов, дорогой наш Міша, пілі, пйом і будем піть, только чуть потіше».
– Усе тіло свербить, – сердиться Марина.
– Ще трохи – й наша черга. Хоч би нічого не
конфіскували, бо мій Богдан з мене шкуру
здере. Буде репетувати: «Я казав, я казав…»
Мовчу, як риба, бо картина така сама.
Навіть гірша. Залишилося два перстені, й
нема куди вчепити. Стою, як опудало в коноплях. На кожному пальці перстень, а як
вузький, то й – два. На шиї п’ять ланцюжків,
а на вухах – по три пари сережок.
– Може, сховай ці два, – радить Марина.
– Куди? Знайдуть… і пиши – пропало.
Поки ми розмовляли, на очі потрапила
стара баба-монашка. Стоїть собі збоку. Речей нема. Така маленька, приємна. Тут мене
осяяла думка.
– Бабусю, слава Ісусу Христу, – тихо
вклонилася до неї.
– Навіки слава! – відповіла, лагідно
посміхаючись.
– У мене така ситуація, – заїкаючись, почала я розмову.
– Що трапилося, дитино?
– Я бачу, що у вас нема речей, то, може
допомогли б мені?
– Як?
– У мене залишилося два перстені. Не
маю куди начепити. Може б, якось ви…
– Добре, – швидко погодилася вона. –
Без проблем. Ближнього не можна залишати з бідою сам-на-сам.
Хитрий і лукавий блиск промайнув у її
очах. Я від щастя аж зашарілась. Яка чутлива жіночка! Видно, що справжня монахиня. Приємна на розмову, привітна, щира…
Скарб, а не бабуся.
Ми з нею проговорили майже годину,
аж поки не підійшла черга. Але мою увагу
привернув митник, який пильно спостерігав за нею. Я ще подумала: «Витріщився,
мов на Зету Джонс».
– Ну, – звернувся до бабусі, – золото
маєш?
– А ти як гадаєш? За мною стоїть ладна
пані. Це її.
І тут же поклала перед ним мої два перстені. Повернулася до мене і пальцем тикнула в груди. Потім узяла паспорт і велично, наче пава пропливла на вихід. Мені відняло дар мови. Затряслися коліна. Вулканічна лава накрила з голови до ніг. Язик заплітається. Пальці затерпли, а сережки на
вухах – дзвенять, мов дзвони у великодню
п’ятницю. Ну, думаю, тільки пройду пере-

вірку, то розітру бабу, мов муху.
Митник глянув на мене, як на мале
пиво. Оглянув сумку й, поставивши штамп,
– пропустив на вихід. Вийшла мокра, наче
хлющ. Стан від сумок гнеться. Ледве плетуся. Такої ганьби в моєму житті ще не було.
– Пані… – почула знайомий голос.
Повернувши голову назад – побачила
«свою» бабусю. Стоїть і посміхається. Мої
очі повільно почали виходити з орбіт. Слина десь пропала. Змокріли жмені… Поки я
добирала слова для неї, бо все-таки старша,
та ще й черниця – вона витягнула з-за пазухи пакунок. Розгорнула його, а там… добряча жменя золота.
– Забирай свої перстені й не падай духом. На цих каламутних хвилях життя –
кожний рятується і випливає як може. Гра
вартує свіч…

Василина ВОВЧАНСЬКА.
м. Тернопіль.

На життєвих перехрестях

Н

ічна гроза давалася взнаки.
У повітрі пахло вранішньою
прохолодою, а у дворі ще
стояли дощові калюжі.

Сергійко лиш визирнув у вікно, й одразу
ж побіг у двір. Хлопчик любив безтурботно
пострибати у калюжах, тож поспішав поки
тепле осіннє сонечко не встигло висушити
їх. Він весело підстрибував, так, що бризки
розлітались вусібіч.
Світлана спостерігала за своїм бешкетником крізь відчинене вікно літньої кухні й
усміхалася. Як небагато дитині потрібно для
щастя, думалося їй. Хоч для свого Сергійка
вона ладна прихилити небо, аби лиш він був
щасливим…
Світлана виховувала синочка сама. Прогнала чоловіка, як Сергійкові ледь два рочки
виповнилося, - бив її і дитину. Сергійко боявся тата-пияка, який ніде не працював. Колишній зручно влаштувався – жив на гроші,
які пересилала теща з Італії. Світлана спершу з розумінням ставилася до того, що чоловікові важко знайти роботу, підтримувала
його, заспокоювала, що все якось владнається. Однак, коли згодом дійсно були непогані
пропозиції з працевлаштування, а він ними
нехтував, натомість усе щодня повторяло-

Іванна дуже тішилася своїми
діточками, огортала їх любов’ю і
ласкою. Микола в усьому їй допомагав: вставав уночі, пеленав, навіть власні колискові складав.
У приємних клопотах минали місяці, роки. Іванна пишалася своїми дітьми, бо були вродливі, здобули вищу освіту, поважали
батьків. Звісно, вони з чоловіком
планували, що Юля, коли заміж
вийде, біля них залишиться. Вона
поступлива, тиха, буде біля кого
на старості голову прихилити. А
Євген – хлопець, їм у житті всетаки легше. Тож, може в зяті піти,
чи окреме житло придбати, адже
має власний бізнес. Та й вони коштами допомогти можуть.
Та одного дня Юля несподівано заявила, що покидатиме
їх, бо виходить заміж за хлопцяодинака, якого батьки від себе
не відпускають. Іванна остовпіла.
Мабуть, донька жартує? Розігрує
їх? Але Юля повторила свої слова.
«Шукай собі іншого, Юленько.
Хіба мало в селі кавалерів?» - тормосила доньку за худенькі плечі Іванна. «Я Тараса люблю, мамо.
У нього мати хвора і батько після нещасного випадку на роботі
втратив руку. Не може Тарас покинути їх», - стояла на своєму Юля.
Іванна заголосила: виходить,
вони з Миколою її виростили, ви-
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Невістка – чужа кістка

вчили, а тепер, коли їм підмога
необхідна, Юля піде від них доглядати якусь чужу жінку. «У вас
ще Євген є, невістку в дім приведе», - винувато мовила Юля. І тим
тільки підкинула жару у хмиз.
…Аякже! Ще невістки їм бракувало! Невістка – чужа кістка!
Недарма у народі так кажуть. Невістка ніколи своєю не стане. І
Юля має добре подумати, якщо у
невістки йти збирається. Та донька була категоричною – де Тарас,
там і вона буде. А до батьків теж
буде часто навідуватися. Ніколи у
біді їх не залишить.
З тяжким каменем на серці Іванна пакувала придане для
доньки. «Спробуй образити Юлю
– з того світу тебе дістану!» - пригрозила Тарасові.
Через рік після того, як відгуляли весілля, Іванну прибила свіжа новина: Євген приведе в їх дім
невістку! Нізащо! Ще Юля сюди
повернеться. Скоро дитинка у неї
народиться. Їй допомога буде потрібна.
О, Господи! Подуріли їхні діти
– усе в житті перемісили, перекрутили. Не могла заспокоїтися
Іванна. Тим паче, Євгена заздалегідь попереджала, щоб не вів невістку в хату. Не послухав! Тож, хай
не сподівається, що справлять
йому весілля. Сам винен!

«Нічого. Відмітимо подію в
мене на фірмі і - все. А ще зі священиком про вінчання домовився. Якщо захочете – приходьте до
храму», - у голосі Євгена вчувалися нотки образи. Він назвав дату
вінчання. Серце Іванни стискалося від несправедливості: чому
так буває? Ти виношуєш дитя, в
муках народжуєш, лелієш, плекаєш, ночей не досипаєш, а згодом,
коли вони одружаться, стають
уже не твоїми. Он, Юля в усьому з
чоловіком радиться, неначе мати
всі ці роки кепською порадницею
їй була. А Євген на їхнє добро, на
нову хату якусь дівицю приведе.
Чи приживуться вони під одним
дахом? Чи вміє вона хоча б борщу
чоловікові зварити?
Нав’язливі думки переслідували Іванну вдень і вночі, не давали вільно дихати.
…У святкових вишиванках
Іванна з Миколою вступали до
святого храму, коли Євген вінчався з Даринкою. «Яка гарна
пара!» - почула вона чийсь шепіт за спиною, але це чомусь не
втішило Іванну. Сердитими очима вона розглядала ту, котра відібрала у неї сина, а тепер зазіхає
на їхні статки і щасливо усміхається. Мотлох грішних думок обсів голову Іванни. Весело тій Дарині! То хай би спробували так, як

вони з Миколою розпочинали сімейне життя. З нуля! У чужих людей житло винаймали, бо в рідному домі їм місця не знайшлося.
Тяжко працювали, копійку до копійки тулили. Щоб їхні діти не гірші від інших були. З думкою старших рахувалися. Не так, як їх діти.
Даринка, як могла, намагалася догодити свекрусі, але Іванна
завжди була чимось невдоволена.
То вареники завеликі наліпила,
то грядку погано сполола, розводи на вікнах залишила, то сміється забагато тоді, коли Іванні не до
сміху. А одного дня угледіла, як
Дарина напакувала сумку матері, яка з міста до них приїхала. Що
тут почалося! Іванна облаяла невістку, осоромила, злодійкою обізвала. Дарина розридалася: вона
з ранку до ночі на хазяйстві працює. Хіба не має права щось вділити матері? Євген теж підтвердив Даринчині слова і тим запхав
ніж у серце Іванни.
Досить з неї тих знущань! Відтепер усе буде по-іншому. Іванна
стала все ділити в їх хаті. Шнурком переділила і город, відокремила льох, хлів. «Що моє – то моє.
І я там - хазяйка», - застерігала.
Якось взялася Іванна викопувати свою половину городу. Євген
став її спам'ятовувати: адже вона
перенесла тяжку операцію, лікарі заборонили важко працювати,
а вони – молоді, самі впораються.
Іванна прогнала їх з городу.
«Я вже здорова, і ваша допомога
мені не потрібна! Хитрі ви! Обдурити мене хочете? Я сама бульбу
викопаю. А відра – рахую. Вистачить нам з батьком. Ще й на олію,
помідори, кавуни буде що виміняти», - Іванна з гуркотом кидала картоплю у відро та носила до
льоху з лукавою усмішкою в очах.
Спішила на город з самого ранку. Навмисне покашлювала, гримала хвірткою, щоб розбудити невістку. «Та чую, чую! Роса

НАРЕЧЕНА для сина

ся: друзі, випивка, а потім – «розгони» в домі.
Хоч її мама була на заробітках в Італії,
Світлана, яка не звикла жити за чийсь рахунок, з ранньої весни до пізньої осені підпрацьовувала на ринку – разом із маленьким помічником торгувала квітами, власноруч вирощеними у своєму квітнику.
Якось до них із сином на ринку підійшла
жіночка з дивними запитаннями:
- Доброго дня, пані. Чим ви займатиметеся цієї суботи?
- Доброго дня. А в чому, власне, річ? Хіба
ми знайомі? – розгублено запитала Світлана, вагаючись, бо, може, й справді не впізнала когось зі знайомих.
- Ні, пробачте, ми не знайомі, - жінка відповіла, а в її голосі відчувалися розпач і безвихідь. Їй стало соромно за те, що так недолуго розпочала розмову з незнайомкою. На
її очах забриніли сльози. - Пробачте, - повторилась вона, - я від розпачу вже не знаю, що
мені робити і про що говорити. Розумієте, на
цю суботу в мого сина призначено весілля.
Позавчора, за чотири дні до цієї дати, наречена покинула мого сина - чкурнула закордон зі своїм першим коханням. А ми вже гос-

тей скликали, майже все готове. Син ходить,
мов у воду опущений. Це така ганьба на все
село. Не за себе прошу, а заради сина. Ви теж
мати, то, благаю, зрозумійте мене і не відмовте. Побудьте нареченою для мого сина
всього лише на день весілля. Потім одразу ж
зможете розлучитись. Ніхто ні про що не дізнається, адже синової нареченої ще ніхто не
бачив. Вони знайомі були якихось півторидва місяці.
Галина Степанівна говорила, мов на сповіді. Їй важко давалися слова, як і це рішення.
Світлана упродовж декількох хвилин
стояла з розгубленим виразом обличчя і загалом була шокована від щойно почутого. Та,
ще якусь мить подумавши, неочікувано для
себе, вирішила погодитись на цю авантюру.
Їй стало шкода незнайомої жінки, яка відкрила їй своє серце і свої переживання. Чомусь стало жаль і нареченого, якого кинули
перед самим весіллям.
- Дякую тобі, дитинко. Ти дуже добра і
чуйна. Я невипадково саме до тебе підійшла.
Вже два дні спостерігаю за тобою і твоїм синочком, та лиш щойно зважилась підійти. Я
здогадалася, що ти сама виховуєш сина, бо

за вами ніхто не приходить, ніхто не телефонує. А очі в тебе добрі, хоч сумні. То що, ідемо
по сукню для нареченої і костюмчик для її
сина? – усе говорила й говорила Галина Степанівна.
…Весілля гуло на усе село. Гості не могли намилуватися молодятами, які постійно
воркували, мов ті голубки. Хоч ніхто з них не
знав і навіть не здогадувався, що увесь цей
час наречені ближче знайомляться, цікавляться вподобаннями, та, навіть елементарно, датами народження один одного.
Адже діло йде до завершення першого
столу і дошкульний тамада точно набридатиме запитаннями про їх знайомство, перші
побачення, про те, про се.
На почесному місці, навпроти молодят,
сидів Сергійко. Він уважно спостерігав за матусиним нареченим, який час від часу весело
підморгував хлопчині, та за матусею - такою
красивою і веселою.
Усе пройшло, як за найкращим сценарієм. Вже гості розходились по домівках. Світлана допомагала збирати зі столів. Якось так
затишно себе відчувала тут, як серед рідних
людей, яких знала чи не з дитинства.

ще на бадиллі. Пізніше копати
піду!», - відповідала Дарина. Вона
не тримала на свекруху зла. Заспокоювала і Євгена, який ніяк не
міг змиритися з такою поведінкою матері. Вони ж – одна сім’я!
Навіщо той переділ? Вони б раді
допомогти матері. Колись Іванна була іншою – веселою, привітною. А тепер – наче буря зривається. Давно усмішки її не бачили.
Ні теплого слова ніхто не чув. Відра з картоплею вона рахує! Збожеволіти можна!
…Сильний, протяжний крик
свекрухи зірвав Дарину з місця,
коли та доїла корову. Побачила,
як на городі лежала бліда, мов полотно Іванна. Беззвучно ворушила губами, а з очей котилися сльози.
Сільська фельдшерка, вколовши знеболююче, викликала
«швидку». Іванну повезли у стаціонар.
«Ниркова кровотеча, - констатував лікар. – Чому ж ви не берегли себе?». Сумними-пресумними
очима Іванна втупилася у стелю
палати. Не хотіла нікого ні бачити, ні чути. Через три дні, не прийшовши до свідомості після наркозу, Іванна покинула цей світ.
…Через рік Дарина народила
дівчинку, яку назвала Іванною, бо
дуже схожою була на покійну бабусю, яка так безглуздо відійшла
у вічність.
Жадібність – страшна сила,
що з’їдає людину, мов хробак. З
нею треба боротися, як з тяжкою
недугою. А життя таке коротке і
прекрасне. Навіщо самому вкорочувати його поганими вчинками і
думками?
Росте мала Іванка. Мила,
кучерява дівчинка із синімипресиніми бабусиними очима. На
жаль, Іванна не дочекалася щастя
натішитися онукою.

Марія МАЛІЦЬКА.

- Дякую тобі, дитинко. – ніжно обняла її
новоспечена свекруха. - Відпочиньте, а потім
ми відвеземо вас із синочком додому. А розлучитесь у будь-який зручний для тебе час…
- Яке розлучення, мамо. Ми ж щойно
одружилися, - перебив Тарас, син Галини
Степанівни. - Я був проти твого сватання, а
тепер щиро вдячний за дружину і сина. Світлано, я б дуже хотів, щоб ти дала шанс нашим
стосункам. У тобі я відчув споріднену душу.
То як, ти не проти?
- Мабуть, варто спробувати.
А Сергійко тихенько підійшов до мами
і дядька, який теж йому дуже сподобався.
Вони довго стояли в обіймах. Утрьох.
На очах Галини Степанівни забриніли
сльози радості. Ще вчора й мріяти про це
було годі, а сьогодні її прохання і молитви
справджуються.
Не стримувала жінка сліз радості і через
два місяці, коли молодята повідомили, що
невдовзі у Сергійка з’явиться братик або сестричка.

Оля ГЛАДЧУК-ПОПАДЮК.
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Друга поспіль
перемога «Динамо»

Спортивна слава Тернопілля
Волейболістки “ГаличанкиТНЕУ-ГАДЗ” у дебютному турі
жіночої Суперліги виграли у
двох матчах в чернігівського
“Університет-ШВСМ” з однаковим рахунком 3:0. Після цієї перемоги тернополянки поділяють перше місце в турнірній таблиці з дебютантом чемпіонату – кам’янським “Прометеєм”.

Завершився 9 тур у Прем’єр-Лізі, у якому “Шахтар”
переміг “Ворсклу” 4:0, набрав 27 очок та продовжив свою серію
без втрат до семи матчів

Н

а другому місці
в турнірній
таблиці йде
“Десна”, яка завдяки
розгрому “Маріуполя”
4:0, має 17 очок.

На третій позиції опинилося “Динамо”, яке переграло “Дніпро-1” - 2:0 і також набрало 17 пунктів.
Результати усіх матчів туру:
Шахтар 4:0 Ворскла

Карпати 1:2 Колос
Олександрія 2:0 Львів
Маріуполь 0:4 Десна
Динамо 2:0 Дніпро-1
Олімпік 0:5 Зоря

Українська
Прем’єрЛіга, опитавши фахівців,
які входять до нашої експертної ради, визначила
найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у
матчах 9-го туру. За підсумком голосування перемогу
здобув нападник «Десни»
Олександр Філіппов, який
у матчі з «Маріуполем» зробив «дубль».

Тернопільський футбол
* * *
Одне очко на двох здобули команди з Тернопільщини в аматорському чемпіонаті України. При чому, обидва
представника нашої області – теребовлянська «Нива»
та великогаївський «Агрон»
свої матчі проводили на домашніх аренах.
Теребовлянська «Нива» у
рамках 9-го туру за присутності 500 глядачів поступилася «Світанку-Агросвіт» з
Вінниччини – 0:1. Єдиний
гол гості забили на 84-й хвилині після флангової подачі.
Великогаївський «Агрон» у перенесеному мат* * *
У столиці Катару – місті
Доха - триває чемпіонат світу з легкої атлетики. У фіналі стрибків у висоту 18-річна українка Ярослава Магучіх взяла висоту 2.04 м і посіла друге місце. Вона двічі
оновлювала особистий рекорд і новий світовий рекорд U-20. Магучіх відмовилась штурмувати висоту 2.06 м і чемпіонкою світу стала нейтральна спортсменка Марія Ласіцкене, яка
також взяла 2.04 м, але випередила Ярославу за кількістю спроб. Інша українка - Юлія Левченко подолала планку на висоті 2.00
м з третьої спроби і посіла
четверте місце. Нагадаємо,
наша Олена Собчук посіла
4-е місце у спортивній ходьбі на 50 км, а у фіналі змагань з метання молота українка Ірина Климець посіла
5-е місце і встановила особистий рекорд.
* * *
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко може замінити Марко
Джампаоло на посаді головного тренера “Мілану”. Майбутнє італійського спеціаліста в команді під знаком
питання через невтішні ре-

чі 4-го туру за присутності
400 глядачів зіграв внічию
з «Карпатами-Енергетик» з
Галича (Івано-Франківська
область) – 1:1. Гості у першому таймі відкрили рахунок.
У другому таймі на 54-й хвилині Руслан Луцик зрівняв
цифри на табло, реалізувавши вихід віч-на-віч.
* * *
Результати матчів 20-го
туру першої ліги чемпіонату
Тернопільської області:
«Бастіон-1427» (Горішня Вигнанка) – ФК «Вишнівець» – 1:3 (0:1)
«Скала-Айва» (СкалаПодільська) – «Нива» (Підзультати команди на старті
чемпіонату. Після 6-и стартових турів Серії А “Мілан”
посідає 16-у сходинку і має
у активі 6 очок. Шевченко
є легендарною постаттю в
італійському клубі, він провів за “Мілан” 332 матчі і забив 175 голів.
* * *
Український футболіст
Андрій Ярмоленко визнаний найкращим гравцем
матчу чемпіонату Англії між
“Вест Гемом” та “Борнмутом”. Ярмоленко за матч двічі пробив по воротах, забив
один гол, віддав 39 точних з
43 передач (91%), зробив 55
торкань м’яча, виграв одну
верхову дуель і провів три
з трьох вдалих відборів. Загалом у нинішньому сезоні 29-річний вінгер забив 3
голи в шести матчах.
* * *
Суперник українського
боксера Василя Ломаченка у
поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу у легкій
вазі визначиться у бою між
американцем Теофімо Лопесом та ганцем Річардом
Коммі. Про це заявив президент промоутерської компанії Top Rank Тодд Дюбоф.
Бій між чемпіоном світу IBF (Міжнародної бок-

Спорт

гайці) – 3:0 (2:0)
«Вся Україна – Колос»
(Бучач) – «Зоря» (Хоростків)
– 1:0 (1:0)
«Дністер» (Заліщики) –
«Три валети» (Кременець) –
3:0 (неявка команди з Кременця).
* * *
Результати матчів 20-го
туру другої ліги чемпіонату
Тернопільської області:
ФК «Скалат-ОТГ» – «Колос» (Зборів) – 1:7 (0:4)
ФК «Козова» – «Поділля»
(Васильківці) – 1:0 (1:0)
«Галичина» (Мушкатівка) – «Панорама» (Млинівці) – 2:0 (0:0)

У Калуші (ІваноФранківська область)
проходив
чемпіонат
України з футболу серед дівчат (WU-13). Збір-

* * *
на Тернопільської області зайняла восьме підсумкове місце серед 16
команд-учасниць.
На першому етапі

В Харкові завершився чемпіонат України з
класичного пауерліфтингу серед юнаків та дівчат,
юніорів та юніорок, чоловіків та жінок і ветеранів,
а також чемпіонат України з класичного пауерліфтингу серед студентів вищих навчальних закладів. У цих наймасовіших змаганнях року, які
були відбірковими до

* * *
чемпіонатів Європи, світу, та чемпіонату світу серед студентів ВНЗ з класичного пауерліфтингу
2020 року, виступало понад 400 учасників.
Серед дівчат у ваговій
категорії 47 кг представниця Тернопілля Марія
Полянська здобула перемогу. Крім того, спортсменка встановила рекорд
України за сумою трьох

наші земляки перемогли
у своїх відбірковій групі і пробилися до наступного етапу, де перемогли
команду “Сугатинка” (Вінницька область) – 5:1 та
поступилися майбутнім
чемпіонкам – «Пантері» з
Умані –1:7.
У втішному турнірі
за 5-8 місця збірна Тернопільської області двічі
поступилася суперницям
по пенальті.
вправ з результатом 270
кг та рекорд України зі
станової тяги (132,5 кг).

* * *

Спортсмен з Нападівки Борсуківської громади Ігор Мельник взяв участь у
9-ому Відкритому Кубку України з пауерліфтингу, жиму штанги та станової тяги,
який відбувся у м. Дніпро.
185 кг - штангу з такою вагою підняв Ігор, що принесло йому золото у дисципліні “жим штанги лежачи”. На змаганнях він встановив четвертий абсолютний рекорд України та Європи WPAU у своїй ваговій категорії, піднявши штангу на біцепс вагою 88 кг.

Спортивна арена

серської федерації) у легкій вазі (до 61,2 кг) Річардом Коммі та Теофімо Лопесом відбудеться 14 грудня в Нью-Йорку на славетній арені Madison Square
Garden. Переможець цього бою у першій половині 2020 року проведе поєдинок проти чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації)
та WBO (Всесвітньої боксерської організації) Василя
Ломаченка. Найсильніший
боєць категорії стане абсолютним чемпіоном світу у
легкій вазі.
* * *
Український
боксер
Олександр Усик зустрінеться із переможцем боюреваншу між чемпіоном світу WBO, WBA та IBF у надважкій вазі Енді Руїсом зі
США та британцем Ентоні
Джошуа. Про це заявив промоутер українця Едді Хірн.
Усик є офіційним претендентом на титул чемпіона
світу за версією WBO (Всесвітньої боксерської організації), тож переможець бою
Джошуа - Руїс, зобов’язаний
з ним зустрітися.
Олександр дебютує у
надважкій вазі в поєдинку

проти нідерландця Тайрона Спонга 12 жовтня у Чикаго (США).
* * *
25 вересня були зіграні
усі матчі 1/16 фіналу Кубку
України з футболу. Ось їх результати:
“Діназ” - “Олександрія”
0:1
“Кремінь” - “Олімпік” 2:3
“Миколаїв” - Чорноморець” 1:0
“Буковина” - “Львів” 0:2
“Агробізнес” - “Дніпро-1”
1:3
“Минай” - “Волинь” 1:0
“Альянс” - “Балкани” 1:0
“Інгулець” - “Карпати”
0:0 (7:6 пен)
“Оболонь-Бровар”
“Гірник-Спорт” 0:0
* * *
Віце-чемпіон
України «Київ-Баскет» розгромно поступився у матчі-

відповіді фіналу кваліфікації Ліги чемпіонів іспанському «Бургасу» - 96:62. У
першому матчі в Києві, підопічні Айнарса Багатскіса
також програли - 83:86. Тепер українці зіграють у турнірі рангом нижче - Лізі Європи.
* * *
Збірна України з мініфутболу вирушила на чемпіонат світу до Австралії. Із
заявлених 22 футболістів,
візи видали тільки 8, серед
яких немає номінальних
голкіперів. Українська збірна готує апеляцію. Очікується, що інші гравці прибудуть до старту другого матчу групового етапу.
Збірна України у групі С
зіграє з Ліваном (1 жовтня),
Румунією (3 жовтня) і Нігерією (5 жовтня). Перші два
місця вийдуть в 1/8 фіналу

* * *
Збірна України з пейнтболу в категорії 40+ стала чемпіоном світу - вперше
в історії. Мундіаль відбувався в Амстердамі. Українці потрапили в одну групу зі збірними Польщі, Латвії, Габону та США. Саме на груповій
стадії українці програли єдиний матч на турнірі – збірній США. Однак три перемоги над рештою суперників дозволили нашій команді вийти в плей-офф з другого місця. На стадії 1/4 фіналу
збірна України потрапила на
Росію – п’ятиразового чемпіона світу. Але українці перемогли 4:3. З таким же рахунком у півфіналі вони здолали збірну Німеччини. У фіналі турніру довелося грати
проти збірної Франції. Українці довели гру до переможного результату.

Подорожуємо світом
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ЯК ТЕРНОПОЛЯНКА ВІДВІДАЛА КРАЙ,

де не народжуються
і не помирають люди
Хтось їде відпочивати на теплі пляжі, хтось - у міста з древньою
архітектурою, а фотограф та інструктор із йоги Надія Ротман
відправилася в Арктику, до Льодовитого океану. Місцем
призначення вона обрала норвезький архіпелаг Шпіцберген
- одну з найпівнічніших частин суші, де мешкають люди. На
подорож тернополянку надихнули пейзажі, які побачила в серіалі
«Фортитьюд». Як виявилося згодом, знімали його в Ісландії,
але некіношний Шпіцберген виявився ще привабливішим, аніж
телевізійна картинка.
Звідси всього тисяча триста
кілометрів до Північного полюсу й тут буквально все «найбільш північне»: кілька міст,
аеропорт, бібліотека, лікарня,
університет, всесвітнє сховище
рослин, цвинтар і ще близько
сотні різних об’єктів місцевої
інфраструктури. До 1920 року
Шпіцберген вважався «нічиєю»
землею, а згодом кілька десятків країн заключили договір,
яким визнавали суверенітет
Норвегії над архіпелагом, але
водночас отримали право вести там економічну діяльність.
Це означає, що мешканці низки держав можуть приїжджати
сюди без візи й працювати там.
Серед них і українці, сьогодні
близько 20 відсотків населення
у Шпіцбергені - наші земляки.
Про те, чим вони займаються, як туди дістатися і нащо туди
їхати, - у розповіді Надії Ротман,
яка поділилася враженнями одразу після прильоту додому.

«Українці їдуть туди,
щоб змінити життя»

«До поїздки я готувалася заздалегідь і почала шукати акційні квитки. Інформацію мені друг
скидав із своєї групи в соцмережі Free Travel. Аби поїздка була
дешевшою, добиралася з пересадками, зате мала нагоду погуляти іншими містами. З Києва
летіла до Вільнюса, ночувала,
вранці був переліт в Осло, гуляла весь день там і летіла знову
вранці. Оселитися я вирішила в
Лонгірі - це столиця Шпіцбергена і найбільше місто на архіпелазі. Саме тут зосереджені

практично всі готелі й найбільш
розвинена інфраструктура. Назад я верталася знову в Осло,
звідти - в польський Гданськ і до
України. На дорогу витратила
близько 360 євро і ще близько 6
тисяч гривень заплатила за три
ночі в місцевому хостелі.
Окрім Лонгіра, на архіпелазі
є кілька діючих норвезьких поселень і російський Баренцбург,
а також мертве радянське містечко Піраміда. Ще три десятки
років тому основною діяльністю
там було видобування вугілля,
значну частину населення становили мешканці СРСР. Багато
шахтарів приїжджали в Арктику
з українського Донбасу. Після
розпаду Союзу фінансування
припинили, і одне з радянських
поселень
«законсервували».
Сьогодні це місто-привид, схоже на український Чорнобиль.

У школах можна побачити зошити, які залишили діти перед
вивезенням. Нині там мешкає
кілька людей, які доглядають за
містом, там відновили готельчик і пропонують тури на два
дні.
Видобуток вугілля залишився однією з основних діяльностей на архіпелазі. Але все більшу частину доходів приносить
туризм. Оскільки окремого дозволу на роботу не потрібно, багато іноземців влаштовуються
працювати в готелі, бари, магазини. Найбільше серед населення зараз норвежців, але значну
частину вже становлять тайці,
які селяться там цілими родинами.
Перед поїздкою в соцмережах я познаходила і українців,
які живуть на архіпелазі, всім
писала - привіт, розкажіть, що
там подивитися? Хтось відгукнувся, а хтось ні. Одного вечора
в Лонгірі заходжу в бар, сідаю на
вільне місце біля барної стійки.
Хлопець поруч починає зиркати
на мене і врешті каже: ти мені
писала, а я тобі не відповів. Бере
телефон, гортає і питає - ти Надя
Ротман? Виявилося, що хлопець
той із Черкас, у Лонгірі працює
півроку за контрактом.
Наших там справді багато.
Найчастіше їдуть туди, щоб
змінити життя. Одна дівчина
в Києві була піар-менеджером,
раз поїхала туди, сподобалося,

оселилася - працює барменом і
їй там добре. Ще один хлопець
із Києва влаштувався гідом.
Розказував: вирішив пожити
окремо від батьків й утекти від
опіки.

«Ведмедів утричі
більше, як людей»

Хто справді почувається
вільно на архіпелазі - це білі
ведмеді. Кажуть, їх десь утричі
більше, ніж людей. Всюди розміщені застережні знаки. Кажуть,
після зустрічі з ведмедем десять відсотків ймовірності, що
залишишся живим. Що цікаво,
шерсть у них не біла, а прозора,
просто густо накладається, блакитний язик і чорна шкіра. Коли
ведмідь підходить близько до
міста і його помітять, то вгору
піднімається гелікоптер, щоб
відігнати. А ще двері там усюди
відчинені на випадок, якщо на
вулиці нападе ведмідь.
Я їхала, коли починалася
їхня осінь. Температура була в
межах градуса-двох тепла, одного дня випав сніг. Не смертельно
холодно, але холодно. Туристичний сезон у них починається
взимку. Багато людей їдуть, аби
побачити північне сяйво. Мені
теж пощастило побачити його,
хоча для нього ще був не час і
наступного дня сяйво зникло.
Природа там особлива. Я
ходила в екскурсію на гору, до-

рогою ми з групою минали два
льодовики, і гід казав, що років
за 40-50 їх не буде. Вже зараз
відчутні наслідки глобального
потепління. Традиційна арктична осінь - це мряка, коли волога
висить навколо, ніби хтось її
розбризкав у повітря. Але тепер,
зі слів гіда, почалися дощі такі
сильні, що аж річка виходить з
берегів.
Для збереження природи
продукти й речі на Лонгір везуть
із материка, а відходи відправляють у зворотному напрямку.
Також на Шпіцбургені не народжуються і не помирають.
Жінок на останніх тижнях вагітності переправляють на материк, як і важкохворих. Земля
там замерзла, і тіла виштовхує
наверх. Але є люди, яких дозволили поховати на Шпіцбергені.
Це ті, які багато зробили для
міста, їхній прах покоїться в капсулах на невеличкому цвинтарі.

«Полярна ніч - це ніби
довге-довге Різдво»

Раджу їхати туди всім, хто
хоче відчути щось особливе.
Там якийсь глобальний спокій.
Сядеш собі в човен біля води, закриєш очі - і просто добре.
Щодо соціального життя теж дуже спокійно. Навесні чи
влітку на Шпіцбергені вперше за всю історію пограбували
банк. Миттєво втекти з архіпелагу нереально, літак курсує раз
у два дні, тому злочинця одразу
впіймали. Гід з Росії розказав,
що це був росіянин, у якого виникли проблеми й він хотів перечекати скруту в норвезькій
тюрмі. Місцеві в’язниці, я сама
не раз читала, в цьому сенсі ідеальні - в них є навіть доступ до
Інтернету.
Я б хотіла побувати на Шпіцбергені знову в полярну ніч. Кажуть, що її легше перебути, як
полярний день, це ніби довгедовге Різдво».
Фото Надії РОТМАН.
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Поíедіëоê
UA:Перший

ICTV

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 ранку, Країно!
09.30 Т/с “Елiза”.
11.20, 14.15 Телепродаж.
11.45 Енеїда.
12.40, 17.15 Плiч-о-плiч.
13.10, 21.45 Бюджетники.
13.45 #ВУкраїнi.
14.30 Д/с “Аромати Колумбiї”.
15.15 Х/ф “Пармська обитель”, 2 с.
17.30 Перша шпальта.
18.25, 02.35 Тема дня.
19.30 Разом.
19.55 Д/с “Життя з левами”.
20.30 Д/с “Дикi тварини”.
21.25, 23.40, 02.25, 05.45 UA:Спорт.
22.15 Д/с “Левиний рик”.
00.00 Телепродаж Тюсо.
03.30 Розсекречена iсторiя.
04.25 Схеми. Корупцiя в деталях.
04.50 Спiльно.

04.35 Скарб нацiї.
04.45 Еврика!
04.50 Служба розшуку дiтей.
04.55 Т/с “Вiддiл 44”.
05.40 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.
12.00, 13.20, 21.25 Т/с “Розтин покаже”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.25, 16.25 Х/ф “Скайлайн”.
16.45 Х/ф “Скайлайн 2”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Бiльше нiж правда.
22.20 Свобода слова.
23.55 Х/ф “Чужий проти Хижака”.
01.40 Стоп-5.

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,
00.40, 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, 00.50 “Танцi з зiрками”.
03.55 Т/с “Нашi панi у Варшавi”.

Iíòер

06.05, 22.05 “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10 “Ранок з Iнтером”.
09.20, 18.00, 19.00, 01.55 “Стосується
кожного”.
11.15, 12.25 Х/ф “Чингачгук - Великий
Змiй”.
13.40 Х/ф “Оцеола: Права рука вiдплати”.
15.50 “Чекай на мене. Україна”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок. Чуже
добро”.
23.55 Т/с “Схiднi солодощi 2”.
02.40 Т/с “Банкiри”.
03.25 “Щоденник вагiтної”.
05.10 “Top Shop”.

ÑТБ

07.15 Т/с “Коли ми вдома”.
12.00 МастерШеф.
15.20, 18.50, 23.45 Хата на тата.
17.25, 22.55 Вiдлiк часу.
17.30, 23.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20.50 Т/с “Та, що бачить завтра”.

Íоâий êаíаë

Ê1

06.30 “Top Shop”.
07.45 М/с “Каспер”.
08.50 “Орел i решка. Шопiнг”.
09.50 Т/с “Дорогий лiкар”.
13.10 Х/ф “Охоронець”.
15.00, 23.00 “Орел i решка. Мегаполiси”.
16.10 “Орел i решка. Навколо свiту”.
18.10 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
20.00 Т/с “Доктор Хто”.
22.00 “Орел i решка. Перезавантаження”.
00.00 Х/ф “Читець”.
02.20 “Бiйцiвський клуб”.
03.10 “Нiчне життя”.

ТÅТ

8 жовтня
ICTV
04.15 Скарб нацiї.
04.25 Еврика!
04.30 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.40, 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.
11.45, 13.15, 21.25, 01.05 Т/с “Розтин
покаже”.
12.45, 15.45 Факти. День.
15.00, 16.20 Х/ф “Банди Нью-Йорка”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
23.25 Х/ф “Без компромiсiв”.

05.25, 22.05 “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.00 “Корисна програма”.
11.10, 12.25 Т/с “Сподiваючись на порятунок”.
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. Чуже
добро”.
23.55 Т/с “Схiднi солодощi 2”.
02.35 Т/с “Банкiри”.
03.25 “Щоденник вагiтної”.
05.10 “Top Shop”.

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.
10.30 Свекруха або невiстка.
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 “Маркус”, 1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.

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.

5 êаíаë

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 ранку, Країно!
09.30 Т/с “Елiза”.
11.25, 14.15 Телепродаж.
11.45 Енеїда.
12.45, 17.15, 19.30 Плiч-о-плiч.
13.10 Хто в домi хазяїн.
13.45 Вiдкривай Україну з Суспiльним.
14.30 Д/с “Аромати Колумбiї”.
15.15 Бюджетники.
15.45, 04.00 #ВУкраїнi.
16.15 Д/с “Свiт дикої природи”.
17.30 Cпiльно.
18.25, 02.35 Тема дня.
19.55 Д/с “Дикi тварини”.
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.

Iíòер

Êаíаë «Óêра¿íа»

ÍТÍ

UA:Перший

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з “1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30,
00.40, 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, 00.50 “Мiняю жiнку 14”.
02.20 Т/с “Нашi панi у Варшавi”.

12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства оборони.
14.10 Медекспертиза. Поради.
22.15 Спостерiгач.
23.15 Лiнiйка документальних проєктiв.
02.15, 05.15 Машина часу.
03.15 Кiно з Я. Соколовою.
04.10 Феєрiя мандрiв.

03.00, 01.50 Зона ночi.
05.00 Абзац.
06.50, 08.45 Kids` Time.
06.55 М/с “Том i Джерi шоу”.
08.50 М/ф “Тропiчний лiс: Iсторiя долини папоротей”.
10.10 Х/ф “Гарфiлд”.
11.50 Х/ф “Гарфiлд 2”.
13.10 Х/ф “Черепашки-нiндзя”.
15.10 Х/ф “Черепашки-нiндзя 2”.
17.40 Таємний агент.
19.00 Ревiзор.
21.50 Пристрастi за ревiзором.
23.50 Таємний агент. Пост-шоу.
01.45 Служба розшуку дiтей.

Віâòороê

Êаíаë “1+1”

Наш ДЕНЬ

ÑТБ

06.30, 09.10 Т/с “Коли ми вдома”.
12.05 МастерШеф.
15.20 Хата на тата.
17.25, 22.55 Вiдлiк часу.
17.30, 23.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
18.50 Наречена для тата.
20.50 Т/с “Та, що бачить завтра”.
23.45 Один за всiх.

Íоâий êаíаë

03.00 Зона ночi.
03.50 Абзац.
05.35, 06.45 Kids` Time.
05.40 М/с “Том i Джерi шоу”.
06.50 Т/с “Бiблiотекарi”.
07.50 Т/с “Цiлком таємне”.
12.50 Х/ф “Лiгво монстра”.
15.00 Т/с “Подорожники”.
16.00, 21.00 Вар`яти.
17.00, 19.00 Хто проти блондинок? (12+).
22.00 Т/с “Будиночок на щастя”.
23.10 Х/ф “Iнший свiт”.
01.50 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 оборони.

05.20, 05.25 “Top Shop”.
05.50 Х/ф “Ще до вiйни”.
08.30, 17.45, 02.55 “Випадковий свiдок”.
09.05 Х/ф “Ти - менi, я - тобi”.
10.50, 19.30 Т/с “Той, що читає думки”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.25 “Свiдок”.
12.50 “Таємницi свiту”.
13.30, 03.25 “Речовий доказ”.
14.30, 21.10 Т/с “Бюро легенд”.
16.50 “Легенди бандитської Одеси”.
17.15 “Легенди карного розшуку”.
18.20 “Свiдок. Агенти”.
23.45 Х/ф “Вiйна”.
01.30 “Таємницi кримiнального свiту”.
04.25 “Професiї”.
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.45 Х/ф “Крутий пес”.
11.15 Т/с “Рання пташка 2”.
12.00, 13.00 Танька i Володька.
12.30, 13.30, 20.00 Одного разу пiд Полтавою.
14.00 СуперЖiнка.
15.00, 19.00 4 весiлля.
17.00, 02.00 Панянка-селянка.
22.00 Iгри Приколiв.
23.00 Зiрконавти.
00.00 Казки У Кiно.
01.00 Т/с “Домашнiй арешт”.
03.00 Теорiя зради.
03.50 БарДак.
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.
10.30 Свекруха або невiстка.
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 “Маркус”, 3 i 4 с.
23.20 Контролер.
01.40 Телемагазин.

Ê1

06.30 “Top Shop”.
07.45 М/с “Каспер”.
08.30, 00.00 “Орел i решка. Шопiнг”.
09.30 Т/с “Дорогий лiкар”.
11.10, 18.10 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
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. Перезавантаження”.
01.00 “Вiрю не Вiрю”.
02.00 “Нiчне життя”.

ÍТÍ

06.00 Х/ф “Нiагара”.
07.50, 17.45, 02.55 “Випадковий свiдок”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Дiвчина без адреси”.
10.45, 19.30 Т/с “Той, що читає думки”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.25 “Свiдок”.
12.50 “Свiдок. Агенти”.
13.25, 03.55 “Речовий доказ”.
14.25, 21.10 Т/с “Бюро легенд”.
16.50 “Легенди бандитської Одеси”.
17.15 “Легенди карного розшуку”.
18.20 “Будьте здоровi”.
23.45 “Склад злочину”.
01.25 “Таємницi кримiнального свiту”.
04.25 “Професiї”.
05.25 “Top Shop”.

ТÅТ

06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.30 М/ф “Маленький принц”.
11.15 Т/с “Рання пташка 2”.
12.00, 13.00, 23.00 Зiрконавти.
12.30, 13.30, 20.00 Одного разу пiд Полтавою.
14.00 СуперЖiнка.
15.00, 19.00 4 весiлля.
17.00, 02.00 Панянка-селянка.
22.00 Сiмейка У.
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.

nday.te.ua

Прямий
06.00, 07.15, 08.15 “Новий день” з Ю. Шпачинською, 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. Вардою та К. Трушик.
12.20, 16.20 “Гаряча тема” з О. Курбановою 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 М. Вереснем.

МÅГА

06.00 Бандитська Одеса.
08.00, 13.50 Правда життя.
09.00, 17.55 Земля 2050.
10.00, 17.05 Сучаснi дива.
10.50 Скептик.
11.50 Україна: забута iсторiя.
12.40, 00.30 Речовий доказ.
15.20 Невада: ядерна таємниця.
16.15, 21.45 Ефект Нострадамуса.
18.55, 20.45 Секретнi територiї.
19.55, 01.40 Мiстична Україна.
22.35 Земля: сили природи.
23.30 Людство: забута iсторiя.
02.30 Юрiй Нiкулiн.
03.15 Аджимушкай. Пiдземелля смертi.
04.05 Академiк Корольов.
04.55 Ролан Биков.
05.40 Таємницi пiрамiд.

Enter-фіëьм

06.00 Х/ф “Вечiр напередоднi Iвана Купала”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 11.10 “Моя правда”.
09.30 “Спогади”.
10.30, 00.20 “Зорянi долi”.
12.00 Х/ф “Тiнi забутих предкiв”.
13.50 Х/ф “Король Дроздобород”.
15.15 Х/ф “Їх знали тiльки в обличчя”.
17.05 Х/ф “Командир щасливої “Щуки”.
19.00, 01.30 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
23.00 Х/ф “Саша-Сашенька”.
01.00 “Академiя смiху”.
03.00 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.
05.10 Кiнотрейлери.

Програма ТБ
14.35 Х/ф “12 раундiв”.
16.40 Х/ф “12 раундiв 2: Перезавантаження”.
21.30 Т/с “Касл 7”.
23.05 Х/ф “Парниковий експеримент”.
00.50 “Облом.UA”.

ÍЛО-ТБ
06.00
07.00
07.50
08.55
09.45
12.00
13.00
16.05
19.00
20.00
21.10
23.00
00.50
03.30
04.25
05.30

Оттак Мастак.
М/ф “Зорянi вiйни: Повстанцi”.
М/ф “Вартовi галактики”.
М/ф “Качинi iсторiї”.
Т/с “Сишиш-шоу”.
Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
М/ф “Сiмпсони”.
Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
Т/с “Швидка”.
Т/с “Панiка Вова”.
Т/с “Морська полiцiя: Полювання
на вбивць”.
Т/с “CSI: Маямi”.
Мамареготала.
Чистоплюї.
Роздовбаї.
Оттак Мастак!

ªâроñïорò

00.00 Кiнний спорт. Кубок нацiй. Барселона.
01.00, 04.00, 21.00 Велоспорт. Famenne
Ardenne Classic.
02.30, 05.30 Велоспорт. Кубок Францiї.
03.30 Стрибки на лижах з трамплiну. Лiтнiй
Гран-прi. Клiгенталь.
06.30 Тенiс. АТР 500. Пекiн. Фiнал.
07.25, 09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30
Тенiс. АТР 1000. “Мастерс”. Шанхай. День 1.
18.30 Плавання. International Swimming
League.
20.00 Велоспорт. “Тур Хорватiї”. Етап 6.
22.05 Олiмпiйськi iгри. “Живi легенди”.
22.35 Олiмпiйськi iгри. Тележурнал Camps
to champs.
23.05 Олiмпiйськi iгри. “Сила особистостi”.
23.40 Велоспорт. “Тур Хорватiї”. Огляд.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)

06.00 М/ф.
08.00 “Помста природи”.
09.30, 18.15 “Спецкор”.
10.10, 18.50 “ДжеДАI”.
10.50, 19.25, 20.30 Т/с “Ментiвськi вiйни.
Харкiв 2”.

06.00 Дженоа - Мiлан. Чемпiонат Iталiї.
07.45, 01.40 Журнал Лiги чемпiонiв.
08.15 Александрiя - Карпати. Чемпiонат
України.
10.00 “Великий футбол”.
11.45 “Auto гол!”
12.00 Iнтер - Ювентус. Чемпiонат Iталiї.
13.45 Львiв - Зоря. Чемпiонат України.
15.30, 21.30, 23.45 Yellow.
15.40, 22.30 Футбол News.
16.05 Барселона - Севiлья. Чемпiонат
Iспанiї.
17.55 Чемпiонат Iспанiї. Огляд туру.
18.50 Баварiя - Хоффенхайм. Чемпiонат
Нiмеччини.
20.35 Торiно - Наполi. Чемпiонат Iталiї.
22.50 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
23.55 Реал - Гранада. Чемпiонат Iспанiї.
02.10 Ворскла - Марiуполь. Чемпiонат
України.
04.00 Шальке - Кельн. Чемпiонат
Нiмеччини.
05.50 Програма передач.

Прямий

ÍЛО-ТБ

06.00, 07.15, 08.15 “Новий день” з Ю. Шпачинською, 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. Вардою та К. Трушик.
12.20, 16.20 “Гаряча тема” з О. Курбановою 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 М. Вереснем.

06.00
07.00
07.50
08.55
09.45
11.55
12.50
16.00
19.00
20.00
21.10

Êаíаë «2+2»

МÅГА

06.00 Бандитський Київ.
08.20, 14.10 Правда життя.
09.20, 18.00 Земля 2050.
10.20, 17.10 Сучаснi дива.
11.10 Скептик.
12.10 Україна: забута iсторiя.
13.00, 00.30 Речовий доказ.
15.20, 23.30 Людство: забута iсторiя.
16.20, 21.45 Ефект Нострадамуса.
19.00, 20.45 Секретнi територiї.
20.00, 01.40 Мiстична Україна.
22.35 Земля: сили природи.
02.30 Гордiсть України.

Enter-фіëьм

06.30 Х/ф “Провiнцiйний анекдот”.
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
08.00, 10.50 “Моя правда”.
09.30 “Спогади”.
10.30, 00.15 “Зорянi долi”.
11.40 Х/ф “Чекаючи вантаж на рейдi Фучжоу бiля Пагоди”.
14.00 Х/ф “Пригоди маленького Мука”.
15.55 Х/ф “Випадок у квадратi 36-80”.
17.15 Х/ф “Мачуха”.
19.00, 01.05 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
23.00 Х/ф “Божевiльний день”.
00.35 “Академiя смiху”.
02.35 Кiноляпи.
03.35 Саундтреки.
04.50 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”.
12.00 “Помста природи”.
12.20 Х/ф “Збройний барон”.
14.50 Х/ф “Янгол-охоронець”.
19.25, 20.25 Т/с “Ментiвськi вiйни. Харкiв
2”.
21.30, 23.05 Т/с “Касл 7”.
00.50 “Облом.UA”.

23.00
00.50
03.30
04.20
05.30

Оттак Мастак.
М/ф “Зорянi вiйни: Повстанцi”.
М/ф “Вартовi галактики”.
М/ф “Качинi iсторiї”.
Т/с “Сишиш-шоу”.
Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
М/ф “Сiмпсони”.
Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
Т/с “Швидка”.
Т/с “Панiка Вова”.
Т/с “Морська полiцiя: Полювання
на вбивць”.
Т/с “CSI: Маямi”.
Мамареготала.
Чистоплюї.
Роздовбаї.
Оттак Мастак!

ªâроñïорò

00.40, 18.45 Олiмпiйськi iгри. “Живi легенди”.
00.50, 19.45 Олiмпiйськi iгри. “Сила
особистостi”.
01.00, 04.00, 08.00, 12.30 Плавання.
International Swimming League.
02.30 Велоспорт. “Джiро дель Емiлiя”.
03.00 Велоспорт. Кубок Iталiї.
05.30, 11.15, 15.45 Стрибки на лижах з трамплiну. Лiтнiй Гран-прi.
Клiгенталь.
06.45, 10.30, 15.00 Автоперегони. World
Endurance. Фудзi.
09.30, 14.00, 23.45 Велоспорт. “Тур
Хорватiї”. Огляд.
16.30, 21.05 Велоспорт. “Тре Валлi
Варезiне”.
18.15 WATTS.
19.15 Олiмпiйськi iгри. Тележурнал Camps
to champs.
20.15 Велоспорт. Бенш - Шиме - Бенш.
22.05 “Краще з кiнного спорту”.
22.35 Автоперегони. World Endurance.
Фудзi. Огляд.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Львiв - Зоря. Чемпiонат України.
07.45 Барселона - Севiлья. Чемпiонат
Iспанiї.
09.30 Журнал Лiги чемпiонiв.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20, 17.10 Yellow.
10.30 Колос - Динамо. Чемпiонат України.
12.15 “Великий футбол”.
13.55 Брюгге - Гент. Чемпiонат Бельгiї.
16.00 “Auto гол!”
16.15 Александрiя - Карпати. Чемпiонат
України.
18.10, 01.35 “Laliga Zap”. Чемпiонат Iспанiї.
18.25 Реал - Гранада. Чемпiонат Iспанiї.
20.15 Передмова до 7 i 8 турiв. Вiдбiр до
Євро-2020.
20.45 Iнтер - Ювентус. Чемпiонат Iталiї.
22.50 Чемпiонат Нiмеччини. Огляд туру.
23.45 Баварiя - Хоффенхайм. Чемпiонат
Нiмеччини.
01.50 Вальядолiд - Атлетiко. Чемпiонат
Iспанiї.
03.40 Топ-матч.
03.55 Аталанта - Лечче. Чемпiонат Iталiї.
05.45 Програма передач.

Програма ТБ

nday.te.ua

Наш ДЕНЬ
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Ñереда
UA:Перший

ICTV

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 ранку, Країно!
09.30 Т/с “Елiза”.
11.25, 14.15 Телепродаж.
11.45 Енеїда.
12.45, 13.40, 17.15 Плiч-о-плiч.
13.10, 03.30 #ВУкраїнi.
14.30 Д/с “Аромати Колумбiї”.
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 “Дикi тварини”.
21.25, 23.40, 02.25, 05.45 UA:Спорт.
21.45 Бюджетники.
22.15 Д/с “Тваринна зброя”.
00.00 Телепродаж Тюсо.
04.00 Розсекречена iсторiя.

04.00 Скарб нацiї.
04.10 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей.
04.25 Студiя Вашингтон.
04.30 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.35, 10.10 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
11.55, 13.20, 21.25, 01.25 Т/с “Розтин
покаже”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.20, 16.25 Х/ф “Шлях воїна”.
16.45 Х/ф “Секретнi матерiали: Хочу
вiрити”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Секретний фронт.
23.30 Х/ф “Хижак”.
02.55 Стоп-5.

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,
00.40, 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, 23.50, 00.50 “Свiт навиворiт 10:
Бразилiя”.
01.05 Т/с “Нашi панi у Варшавi”.

Iíòер

05.25, 22.05 “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.00 “Корисна програма”.
11.10, 12.25 Т/с “Сподiваючись на порятунок”.
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. Чуже
добро”.
23.55 Т/с “Схiднi солодощi 2”.
02.40 Т/с “Банкiри”.
03.25 “Щоденник вагiтної”.
05.10 “Top Shop”.

ÑТБ

06.55, 08.55 Т/с “Коли ми вдома”.
11.45 МастерШеф.
14.50 Хата на тата.
17.25, 22.55 Вiдлiк часу.
17.30, 23.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
18.50 Битва екстрасенсiв.
20.50 Т/с “Та, що бачить завтра”.
23.45 Зваженi та щасливi.
02.00 “Зважся!”.

Íоâий êаíаë

03.20 Зона ночi.
04.00 Абзац.
05.45, 07.05 Kids` Time.
05.50 М/с “Том i Джерi шоу”.
07.10 Т/с “Бiблiотекарi”.
08.10 Т/с “Цiлком таємне”.
13.00 Х/ф “Лялька”.
15.00 Т/с “Подорожники”.
16.00, 21.00 Improv Live Show.
17.00, 19.00 Дiти проти зiрок.
22.00 Т/с “Будиночок на щастя”.
23.40 Х/ф “Iнший свiт 2: Еволюцiя”.
01.40 Т/с “Ми - такi”.

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.
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Чеòâер
UA:Перший

ICTV

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 ранку, Країно!
09.30 Т/с “Елiза”.
11.20, 14.15 Телепродаж.
11.45, 15.15 Енеїда.
12.40, 17.15 Плiч-о-плiч.
13.10 UA:Фольк. Спогади.
14.30 Д/с “Аромати Колумбiї”.
16.15 Д/с “Свiт дикої природи”.
17.30 #ВУкраїнi.
18.25, 02.35 Тема дня.
19.30 Перший на селi.
19.55 Д/с “Дикi тварини”.
21.25, 23.40, 02.25, 05.45 UA:Спорт.
21.45 Схеми. Корупцiя в деталях.
22.15 Д/с “Тваринна зброя”.
00.00 Телепродаж Тюсо.
03.30 Разом.
04.00 Перша шпальта.
04.30 Спiльно.
04.55 52 вiкенди.

04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.25 Студiя Вашингтон.
04.30 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.35 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10.10 Секретний фронт.
11.45, 21.25, 01.00 Т/с “Розтин покаже”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.15, 16.15 Х/ф “Банди Нью-Йорка”.
16.55 Х/ф “Шлях воїна”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Антизомбi. Дайджест.
23.30 Х/ф “Ласкаво просимо у Зомбiленд”.
02.40 Стоп-5.

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 Х/ф “Двадцять вiсiм днiв потому”.
03.55 Т/с “Нашi панi у Варшавi”.

Íоâий êаíаë

Êаíаë “1+1”

Iíòер

05.25, 22.05 “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.00 “Корисна програма”.
11.10, 12.25 Т/с “Сподiваючись на порятунок”.
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. Чуже
добро”.
23.55 Т/с “Схiднi солодощi 2”.
02.40 Т/с “Банкiри”.
03.30 “Щоденник вагiтної”.
05.10 “Top Shop”.

ÑТБ

07.20, 09.20 Т/с “Коли ми вдома”.
12.15 МастерШеф.
15.05 Хата на тата.
17.25, 22.55 Вiдлiк часу.
17.30, 23.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
18.50 Зваженi та щасливi.
20.50 Т/с “Та, що бачить завтра”.
23.45 Я соромлюсь свого тiла.
03.10 Служба розшуку дiтей.
03.15 Зона ночi.
04.30 Абзац.
06.15, 07.15 Kids` Time.
06.20 М/с “Том i Джерi шоу”.
07.20 Т/с “Бiблiотекарi”.
08.10 Т/с “Цiлком таємне”.
10.00 Ревiзор.
13.00 Пристрастi за Ревiзором.
15.00 Т/с “Подорожники”.
16.00, 21.00 Божевiльна зiрка.
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
22.00 Т/с “Будиночок на щастя”.
23.50 Х/ф “Iнший свiт: Повстання ликанiв”.
01.40 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 Погода на курортах.
08.30 Клуб Life.
08.40 Свiтла енергiя.

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 оборони.
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.
10.30 Свекруха або невiстка.
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 “Маркус”, 5 i 6 с.
23.20 Гучна справа.
01.40 Телемагазин.

Ê1

06.30 “Top Shop”.
07.45 М/с “Каспер”.
08.30, 00.00 “Орел i решка. Шопiнг”.
09.30 Т/с “Дорогий лiкар”.
11.10, 18.10 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
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. Перезавантаження”.
01.00 “Вiрю не Вiрю”.
02.00 “Нiчне життя”.

ÍТÍ

05.55 Х/ф “Вбивство у зимовiй Ялтi”.
07.50, 17.45, 03.05 “Випадковий свiдок”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Скринька Марiї Медiчi”.
10.45, 19.30 Т/с “Той, що читає думки”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.35 “Свiдок”.
12.50 “Будьте здоровi”.
13.25, 04.00 “Речовий доказ”.
14.30, 21.10 Т/с “Бюро легенд”.
16.50 “Легенди бандитської Одеси”.
17.15 “Легенди карного розшуку”.
18.20 “Вартiсть життя”.
23.45 “Склад злочину”.
01.25 “Таємницi кримiнального свiту”.
04.30 “Професiї”.
05.30 “Top Shop”.

ТÅТ

06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.45 М/ф “Астерiкс i Земля Богiв”.
11.15 Т/с “Рання пташка 2”.
12.00, 13.00, 23.00 Зiрконавти.
12.30, 13.30, 20.00 Одного разу пiд Полтавою.
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 оборони.
14.10 Медекспертиза. Поради.
15.15 Невигаданi iсторiї.
22.15 Спостерiгач.
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,
02.30 Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
10.30 Свекруха або невiстка.
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 “Маркус”.
23.20 Слiдами таємниць Чорнобиля, ч. 1.
01.40 Телемагазин.

Ê1

06.30 “Top Shop”.
07.45 М/с “Каспер”.
08.30, 00.00 “Орел i решка. Шопiнг”.
09.30 Т/с “Дорогий лiкар”.
11.10, 18.10 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
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. Перезавантаження”.
01.00 “Вiрю не Вiрю”.
02.00 “Нiчне життя”.

ÍТÍ

06.00 Х/ф “Гетьман”.
07.50, 17.45, 02.55 “Випадковий свiдок”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “В останню чергу”.
10.45, 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, 03.55 “Речовий доказ”.
14.30, 21.10 Т/с “Бюро легенд”.
16.50 “Легенди бандитської Одеси”.
17.15 “Легенди карного розшуку”.
18.20 “Правда життя”.
23.45 “Склад злочину”.
01.25 “Таємницi кримiнального свiту”.
04.25 “Професiї”.
05.25 “Top Shop”.

ТÅТ

06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.30 Х/ф “Щоденник слабака 2: Правила Родрiка”.
11.15 Т/с “Рання пташка 2”.
12.00, 13.00, 23.00 Зiрконавти.
12.30, 13.30, 20.00 Одного разу пiд Полтавою.
14.00 СуперЖiнка.
15.00, 19.00 4 весiлля.
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14.00 СуперЖiнка.
15.00, 19.00 4 весiлля.
17.00, 02.00 Панянка-селянка.
22.00 Сiмейка У.
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. Шпачинською, 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. Вардою та К. Трушик.
12.20, 16.20 “Гаряча тема” з О. Курбановою 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 М. Вереснем.

МÅГА

06.00 Бандитська Одеса.
08.15, 14.15, 02.30 Правда життя.
09.25, 17.55 Земля 2050.
10.25, 17.05 Сучаснi дива.
11.15 Скептик.
12.15 Україна: забута iсторiя.
13.05, 00.30 Речовий доказ.
15.15, 23.30 Людство: забута iсторiя.
16.15, 21.45 Ефект Нострадамуса.
18.55, 20.45 Секретнi територiї.
19.55, 01.40 Мiстична Україна.
22.35 Земля: сили природи.

Enter-фіëьм

06.00 Х/ф “Зозуля з дипломом”.
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
08.00, 10.05 “Моя правда”.
09.30 “Спогади”.
09.55, 00.20 “Зорянi долi”.
10.55 Х/ф “Заради сiмейного вогнища”.
12.45 Х/ф “Про принцесу Ясочку”.
14.35 Х/ф “Тiнi зникають опiвднi”.
19.00, 01.20 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
23.00 Х/ф “Якби я був начальником”.
00.50 “Академiя смiху”.
02.50 Кiноляпи.
03.35 Саундтреки.
04.15 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»

06.00 М/ф.
08.00 Т/с “Удар у вiдповiдь 6”.
09.40, 18.15 “Спецкор”.
17.00, 01.00 Панянка-селянка.
22.00 Сiмейка У.
00.00 Казки У Кiно.
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. Шпачинською, 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. Вардою та К. Трушик.
12.20, 16.20 “Гаряча тема” з О. Курбановою 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 М. Вереснем.

МÅГА

06.00 Бандитський Київ.
08.05, 14.05 Правда життя.
09.15, 17.55 Земля 2050.
10.15, 17.05 Сучаснi дива.
11.05 Скептик.
12.05 Україна: забута iсторiя.
12.55, 00.30 Речовий доказ.
15.15, 23.30 Людство: забута iсторiя.
16.15, 21.45 Ефект Нострадамуса.
18.55, 20.45 Секретнi територiї.
19.55, 01.40 Мiстична Україна.
22.35 Земля: сили природи.
02.30 Шосте вiдчуття.
03.15 Прокляття скiфських курганiв.
04.00 Потойбiччя. Сни.
04.50 Полювання на НЛО.
05.30 Актори-фронтовики.

Enter-фіëьм

04.50 Х/ф “Святе сiмейство”.
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
08.00, 10.35 “Моя правда”.
09.30 “Спогади”.
10.20, 00.35 “Зорянi долi”.
11.25 Х/ф “Нiагара”.
13.15 Х/ф “За мною, каналiї!”
14.45 Х/ф “Тiнi зникають опiвднi”.
19.00, 01.25 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
23.00 Х/ф “Як стати щасливим”.
00.55 “Академiя смiху”.
02.55 Кiноляпи.
03.35 Саундтреки.
04.10 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”.

15

10.20, 18.50 “ДжеДАI”.
11.00, 17.20 “Загублений свiт”.
13.00 “Помста природи”.
13.10 Х/ф “Малавiта”.
15.15 Х/ф “Людина листопада”.
19.25, 20.25 Т/с “Ментiвськi вiйни. Харкiв
2”.
21.25, 23.00 Т/с “Касл 7”.
00.45 “Облом.UA”.

ÍЛО-ТБ
06.00
07.00
07.50
08.55
09.45
11.50
12.50
16.00
19.00
20.00
21.10
23.00
00.50
03.30
04.25
05.30

Оттак Мастак.
М/ф “Зорянi вiйни: Повстанцi”.
М/ф “Вартовi галактики”.
М/ф “Качинi iсторiї”.
Т/с “Сишиш-шоу”.
Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
М/ф “Сiмпсони”.
Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
Т/с “Швидка”.
Т/с “Панiка Вова”.
Т/с “Морська полiцiя: Полювання
на вбивць”.
Т/с “CSI: Маямi”.
Мамареготала.
Чистоплюї.
Роздовбаї.
Оттак Мастак!

ªâроñïорò

00.40, 04.00 Велоспорт. “Тре Валлi
Варезiне”.
01.30, 05.00 Велоспорт. Бенш - Шиме Бенш.
02.30 Автоперегони. World Endurance.
Фудзi. Огляд.
03.30 WATTS.
06.00 Тенiс. АТР 1000. “Мастерс”. Шанхай. День 2.
07.25, 09.30, 11.30, 13.30 Тенiс. АТР 1000.
“Мастерс”. Шанхай. День 3.
15.30, 23.40 Велоспорт. Мiлан - Турин.
17.30, 19.00, 19.30, 21.30 Тенiс. WTA.
Лiнц. День 3.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 “Laliga Zap”. Чемпiонат Iспанiї.
06.15 Александрiя - Карпати. Чемпiонат
України.
08.00 “Auto гол!”
08.15 Брюгге - Гент. Чемпiонат Бельгiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
11.15 Ворскла - Марiуполь. Чемпiонат
України.
13.00 Чемпiонат Францiї. Огляд туру.
13.55 Аталанта - Лечче. Чемпiонат Iталiї.
16.00 Баварiя - Хоффенхайм. Чемпiонат
Нiмеччини.
17.45 Колос - Динамо. Чемпiонат України.
19.35, 23.40 Yellow.
19.45 Барселона - Севiлья. Чемпiонат
Iспанiї.
21.35 Live. Нiмеччина - Аргентина. Контрольна гра.
23.50 Iнтер - Ювентус. Чемпiонат Iталiї.
01.40, 03.40 Топ-матч.
01.50 Львiв - Зоря. Чемпiонат України.
03.55 Реал - Гранада. Чемпiонат Iспанiї.
05.45 Програма передач.
11.00, 17.15 “Загублений свiт”.
13.45 Х/ф “Знак пошани”.
15.40 Х/ф “12 раундiв 3: Блокада”.
19.25, 20.25 Т/с “Ментiвськi вiйни. Харкiв
2”.
21.25, 23.00 Т/с “Касл 7”.
00.45 “Облом.UA”.
04.15 10 тур ЧУ з футболу. “Десна” “Олiмпiк”.

ÍЛО-ТБ
06.00
07.00
07.50
08.55
09.45
11.55
13.00
16.00
19.00
20.00
21.10
23.00
00.50
03.30
04.20
05.30

Оттак Мастак.
М/ф “Зорянi вiйни: Повстанцi”.
М/ф “Вартовi галактики”.
М/ф “Качинi iсторiї”.
Т/с “Сишиш-шоу”.
Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
М/ф “Сiмпсони”.
Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
Т/с “Швидка”.
Т/с “Панiка Вова”.
Т/с “Морська полiцiя: Полювання
на вбивць”.
Т/с “CSI: Маямi”.
Мамареготала.
Чистоплюї.
Роздовбаї.
Оттак Мастак!

ªâроñïорò

01.05 Велоспорт. “Тре Валлi Варезiне”.
02.05 WATTS.
02.30, 05.30, 09.30, 12.30, 14.00 Тенiс.
WTA. Лiнц. День 3.
04.00, 08.00, 11.00 Велоспорт. Мiлан - Турин.
07.00 Велоспорт. Бенш - Шиме - Бенш.
14.55, 17.00, 19.00, 19.30, 21.30 Тенiс.
WTA. Лiнц. День 4.
23.35 Велоспорт. “Гран П`ємонте”.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 18.30 “Auto гол!”
06.15 Швецiя - Норвегiя. Вiдбiр до Євро2020.
08.00 “Laliga Zap”. Чемпiонат Iспанiї.
08.15 Фiнляндiя - Iталiя. Вiдбiр до Євро2020.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20, 16.00, 21.05 Передмова до 7 i 8
турiв. Вiдбiр до Євро-2020.
10.50 Шотландiя - Бельгiя. Вiдбiр до
Євро-2020.
11.40, 18.20 Yellow.
12.40 Чемпiонат Iспанiї. Огляд туру.
13.35 Англiя - Косово. Вiдбiр до Євро2020.
15.10, 03.20 Журнал Лiги чемпiонiв.
16.30 Нiмеччина - Аргентина. Контрольна гра.
18.50 Live. Косово - Гiбралтар. Контрольна гра.
20.55, 03.50 Огляд матчу “Германiя - Аргентина”. Контрольна гра.
21.35 Live. Хорватiя - Угорщина. Вiдбiр
до Євро-2020.
23.40 Словаччина - Уельс. Вiдбiр до
Євро-2020.
01.30 Сербiя - Парагвай. Контрольна гра.
04.00 Казахстан - Кiпр. Вiдбiр до Євро2020.
05.50 Програма передач.
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П’яòíиця
UA:Перший

ICTV

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, 00.35, 03.50,
05.10 Новини.
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго ранку, Країно!
09.30 Т/с “Елiза”.
11.25, 14.15 Телепродаж.
11.50 Енеїда.
12.45, 17.15 Плiч-о-плiч.
13.10 Д/с “Браво, шеф!”
14.30 Д/с “Аромати Колумбiї”.
15.15 UA:Фольк. Спогади.
16.15 Д/с “Спiльноти тварин”.
17.25 Схеми. Корупцiя в деталях.
17.55 VoxCheck.
18.25, 01.25 Тема дня.
19.30, 02.20 Розсекречена iсторiя.
20.30 Д/с “Дикi тварини”.
21.25, 01.00, 05.30 UA:Спорт.
21.55 Перша шпальта.
22.30 Як дивитися кiно.
23.00 Х/ф “Холодна вiйна”.
03.15 #ВУкраїнi.
04.15 Разом.
04.40 Спiльно.

04.10 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей.
04.25 Студiя Вашингтон.
04.30, 01.50 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, 00.00 “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.
02.20 Стоп-5.

ÑТБ

07.30 Т/с “Коли ми вдома”.
12.30, 19.00, 22.45 МастерШеф.
15.25 Хата на тата.
17.25, 21.55 Вiдлiк часу.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
23.05 Х-Фактор.

Êаíаë “1+1”

Íоâий êаíаë

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з “1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30
“ТСН”.
09.25, 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 Х/ф “Двадцять вiсiм тижнiв потому”.
02.20 Х/ф “Двадцять вiсiм днiв потому”.
05.15 “Свiтське життя”.

03.00 Служба розшуку дiтей.
03.05 Зона ночi.
04.10 Абзац.
04.55, 06.05 Kids` Time.
05.00 М/с “Том i Джерi шоу”.
06.10 Х/ф “Вiдлуння далеких свiтiв”.
08.00 Х/ф “Гребберси”.
09.50 Т/с “Будиночок на щастя”.
14.10, 21.40, 23.40 Екси.
16.10, 19.00 Топ-модель по-українськи.
01.40 Х/ф “Iнший свiт”.

Iíòер
05.25, 22.00 “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.00 “Корисна програма”.
11.10, 12.25 Т/с “Сподiваючись на порятунок”.
13.20, 14.15, 23.50 “Речдок”.
15.15 “Речдок. Особливий випадок”.
16.25 “Роман з Ольгою”.
18.00, 02.20 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi тижня”.
03.05 “Чекай на мене. Україна”.
04.40 “Top Shop”.
04.55 Х/ф “Звинувачується весiлля”.

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
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Ñóáоòа
UA:Перший

ICTV

06.00 М/с “Тачки проти”.
06.05 М/с “Врумiз”.
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Доброго ранку, 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, 14.45 Телепродаж.
11.50 М/с “Марин та його друзi. Пiдводнi
iсторiї”.
13.00 Х/ф “Йосип Прекрасний. Намiсник
фараона”, 1 с.
15.05 Д/с “Браво, шеф!”
16.00 Разом.
16.35 #ВУкраїнi.
17.00 Плiч-о-плiч.
17.20 Д/ф “Наша Земля - Нашi Океани”.
19.00 Х/ф “Гнiздо Горлицi”.
21.25 Д/с “Спiльноти тварин”.
22.20 Т/с “Дiрк Джентлi”.
23.45 Погода.
00.00 Телепродаж Тюсо.
02.25 UA:Фольк. Спогади.
03.20 Своя земля.
04.15 Сильна доля.
05.30 Спiльно.

04.55
05.05
05.10
05.40
07.20
09.05
12.45
13.00
16.25
18.45
19.10
21.05
22.55
00.30

Скарб нацiї.
Еврика!
Факти.
Особливостi нацiональної роботи.
Я зняв!
Т/с “Вижити за будь-яку цiну”.
Факти. День.
Дизель шоу.
Х/ф “П`ятий вимiр”.
Факти. Вечiр.
Х/ф “Перевiзник 3”.
Х/ф “Перевiзник: Спадщина”.
Х/ф “Правило бою”.
“На трьох”.

05.15
06.25
07.25
09.25
10.20
19.00
22.00

Хата на тата.
Прокинься з Ектором!
Зваженi та щасливi.
“Зважся!”.
Т/с “Та, що бачить завтра”.
Х-Фактор.
МастерШеф.

Êаíаë “1+1”
06.20, 04.55 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 “Життя вiдомих
людей”.
16.30, 21.30 “Жiночий квартал”.
18.30, 03.10 “Розсмiши комiка”.
19.30, 05.25 “ТСН”.
20.15 “Українськi сенсацiї”.
23.30, 00.30 “Свiтське життя”.
01.30 “Лiга смiху”.

Iíòер
06.05
06.15
08.00
09.00
10.00
11.30
13.00
14.40
16.30
20.00
20.30
22.30
02.05
02.35

“Слово Предстоятеля”.
Х/ф “Северiно”.
“Шiсть соток”.
“Готуємо разом”.
“Роман з Ольгою”.
Х/ф “Живiть у радостi”.
Х/ф “Невловимi месники”.
Х/ф “Джентльмени удачi”.
Т/с “Голос з минулого”.
“Подробицi”.
“Крутiше за всiх. Новий сезон”.
Т/с “Я - охоронець”.
“Подробицi” - “Час”.
“Орел i решка. Морський сезон”.

ÑТБ

Íоâий êаíаë

04.00 Служба розшуку дiтей.
04.05 Зона ночi.
05.50 М/с “Лунтiк”.
06.05, 06.55 Kids` Time.
06.10 М/с “Том i Джерi шоу”.
07.00 Таємний агент.
08.40 Таємний агент. Пост-шоу.
10.20 Дiти проти зiрок.
12.30 Хто проти блондинок? (12+).
14.30 Хто зверху? (12+).
16.30 М/ф “Альоша Попович i Тугарин
Змiй”.
17.50 Х/ф “Трансформери 3”.
21.00 Х/ф “Трансформери: Час вимирання”.
00.20 Х/ф “Пiрамiда”.
02.10 Х/ф “Iнший свiт 2: Еволюцiя”.

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.

Наш ДЕНЬ nday.te.ua
Iнформацiйний день.
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства оборони.
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.

14.00 СуперЖiнка.
15.00, 19.00 4 весiлля.
16.30 Х/ф “Сам вдома 5: Святкове пограбування”.
18.00, 00.15 Панянка-селянка.
21.00 М/ф “Тролi”.
22.45 Х/ф “Найдовший тиждень”.
01.15 Теорiя зради.
02.05 БарДак.
02.55 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 23.50
Сьогоднi.
09.30, 05.50 Зоряний шлях.
10.50, 04.15 Реальна мiстика.
12.50 Т/с “Шукаю тебе”, 1 i 2 с.
15.30 Т/с “Шукаю тебе”.
18.00 Т/с “Пошта”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.35 Футбол. Вiдбiр до Євро-2020. Україна - Литва.
00.05 Т/с “Вiр менi”, 1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с “Вiр менi”.

06.00, 07.15, 08.15 “Новий день” з Ю. Шпачинською, 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 “Репортер”. Новини.
09.15, 10.15, 11.15 “Прямий” трафiк” з К.
Ашiон i П. Рольником.
12.15, 16.30 “Гаряча тема” з О. Курбановою 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”.
19.00 “Ехо України” з М. Ганапольським.
22.00 “Поярков. News”.

Êаíаë «Óêра¿íа»

Ê1

06.30 “Top Shop”.
07.45 М/с “Каспер”.
08.30, 00.10 “Орел i решка. Шопiнг”.
09.30 Т/с “Дорогий лiкар”.
11.10, 18.00 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
13.00 Т/с “Доктор Хто”.
15.00, 23.00 “Орел i решка. Мегаполiси”.
16.00 “Орел i решка. Навколо свiту”.
19.00 Х/ф “Заснiженi пальми”.
22.00 “Орел i решка. Перезавантаження”.
01.10 “Вiрю не Вiрю”.
02.00 “Нiчне життя”.

ÍТÍ

05.55 Х/ф “Гетьман”.
07.50, 17.45, 03.00 “Випадковий свiдок”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Вовча зграя”.
10.50, 19.30 Т/с “Той, що читає думки”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.30 “Свiдок”.
12.50 “Правда життя”.
13.25, 03.30 “Речовий доказ”.
14.30, 21.10 Т/с “Бюро легенд”.
16.50 “Легенди бандитської Одеси”.
17.15 “Легенди карного розшуку”.
18.20 “Таємницi свiту”.
23.45 Х/ф “Дот”.
01.40 “Таємницi кримiнального свiту”.
04.00 “Професiї”.
05.00 “Top Shop”.

ТÅТ

06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.30 Х/ф “Елвiн та бурундуки 2”.
11.15 Т/с “Рання пташка 2”.
12.00, 13.00 Зiрконавти.
12.30, 13.30, 16.00, 20.00 Одного разу пiд
Полтавою.
09.25
09.40
10.10
12.10
12.30

Укравтоконтинент.
Натхнення.
Iсторiя успiху.
Олiмпiйськi iсторiї.
Брифiнг речника Мiнiстерства оборони.
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, 04.45 Зоряний шлях.
08.50 Т/с “Маркус”, 1-6 с.
15.20 Т/с “Маркус”.
16.50 Т/с “Невiдправлений лист”, 1 i 2 с.
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с “Невiдправлений лист”.
23.00 Музична платформа.
01.00 Т/с “Цвiт черемшини”, 1 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с “Цвiт черемшини”, 2 с.
03.10 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.45 М/с “Каспер”.
08.25 “Ух ти show”.
09.30 М/ф “Cупергерой Плоддi”.
11.00 Х/ф “Заснiженi пальми”.
14.00 “Орел i решка. Перезавантаження”.
00.10 Х/ф “Красунi у Парижi”.
02.20 “Вiрю не Вiрю”.
03.10 “Нiчне життя”.

ÍТÍ

05.30 Х/ф “Останнiй гейм”.
06.55 Х/ф “Вiчний поклик”.
12.10 Т/с “Закон i порядок”.
15.45, 02.50 “Випадковий свiдок”.
18.05 “Переломнi 80-тi”.
19.00, 02.20 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Формула кохання”.
21.15 Х/ф “Закусочна на колесах”.
23.20 Х/ф “Нiндзя 2”.
01.15 “Реальнi злочинцi”.
03.10 “Речовий доказ”.
04.10 “Легенди бандитського Києва”.
05.00 “Top Shop”.

ТÅТ

06.00 ТЕТ Мультиранок.
11.40 М/ф “Король Сафарi”.
13.05 Х/ф “Принц-ведмiдь”.
14.15, 01.00 Панянка-селянка.
15.15 Богиня шопiнгу.

Прямий

МÅГА

06.00 Бандитська Одеса.
08.15, 14.05 Правда життя.
09.15 Дивовижний Всесвiт.
10.15, 17.05 Сучаснi дива.
11.05 Скептик.
12.05 Україна: забута iсторiя.
12.55, 00.30 Речовий доказ.
15.15 Людство: забута iсторiя.
16.15, 21.45 Ефект Нострадамуса.
17.55 Земля: сили природи.
18.55, 20.45 Секретнi територiї.
19.55, 01.40 Мiстична Україна.
22.35 Невiдома Австралiя.
23.30 За лаштунками.
02.30 Брама часу.

Enter-фіëьм

05.00 Х/ф “Чекаючи вантаж на рейдi Фучжоу бiля Пагоди”.
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
08.00, 11.10 “Моя правда”.
09.30 “Спогади”.
10.30 “Зорянi долi”.
12.00 Х/ф “Зозуля з дипломом”.
13.15 Х/ф “Примара замку Моррiсвiль”.
15.05 Х/ф “Тiнi зникають опiвднi”.
19.00, 02.05 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
23.00 Х/ф “Час бажань”.
00.45 Х/ф “Дiти Дон Кiхота”.
03.35 Кiноляпи.
04.15 Саундтреки.
04.45 Кiнотрейлери.

17.15
19.00
22.00
00.30
02.00
02.50
03.40
05.50

Х/ф “Елвiн i бурундуки 3”.
Одного разу пiд Полтавою.
Зiрконавти.
Казки У Кiно.
Теорiя зради.
БарДак.
Вiталька.
Кориснi пiдказки.

Прямий

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00 “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. Курбановою та О. Шилкiною.
17.10 “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”.
22.00 “The Week”. Мiжнародний огляд з Т.
Березовцем та П. Залмаєвим.
23.00 “Вата-шоу”.

МÅГА

06.00 Бандитський Київ.
07.15, 23.35 Мiстична Україна.
08.05, 19.20 Брама часу.
09.45 Речовий доказ.
10.55 Людство: забута iсторiя.
12.55, 22.45 Сучаснi дива.
13.45, 21.00 НЛО з минулого.
15.30 Земля: сили природи.
17.30 Земля 2050.
18.30 Легендарнi замки Закарпаття.
20.10 Два Миронових.
00.25 Бандитська Одеса.

Enter-фіëьм

05.30 Х/ф “Балаган”.
07.00, 07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
08.00, 10.30 “Моя правда”.
09.40, 02.35 “Зорянi долi”.
11.20 Х/ф “Загублене мiсто”.
13.10 Х/ф “Ватажок мафiї”.
16.10 Х/ф “Танцюрист диско”.
19.00 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
22.00 Х/ф “Сiм днiв до весiлля”.
23.35 Х/ф “Бомж”.
03.05 Кiноляпи.
04.05 Саундтреки.
05.05 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 “ДжеДАI. Дайджест”.
09.00 “Загублений свiт”.
13.55 Х/ф “12 раундiв”.
16.00 Х/ф “12 раундiв 2: Перезавантаження”.
17.50 Х/ф “База Клейтон”.

Програма ТБ
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”.
13.00 “Помста природи”.
13.30 Х/ф “Пiсля шторму”.
15.30 Х/ф “2012: Наднова”.
19.25 Т/с “Перевiзник”.
23.15 Х/ф “Iгри кiлерiв”.
01.15 “Облом.UA”.
04.40 “Цiлком таємно-2016”.

ÍЛО-ТБ
06.00
07.00
07.50
08.55
09.45
11.45
12.50
16.00
19.00
21.10
23.00
23.30
01.20
03.50
04.50
05.30

Оттак Мастак.
М/ф “Зорянi вiйни: Повстанцi”.
М/ф “Вартовi галактики”.
М/ф “Качинi iсторiї”.
Т/с “Сишиш-шоу”.
Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
М/ф “Сiмпсони”.
Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
Х/ф “Червона спека”.
Т/с “Морська полiцiя: Полювання
на вбивць”.
Без краватки.
Т/с “CSI: Маямi”.
Мамареготала. Найкраще.
Чистоплюї.
Роздовбаї.
Оттак Мастак!

ªâроñïорò

01.05, 07.00 Велоспорт. Мiлан - Турин.
02.30, 05.30, 09.30, 12.30, 14.00 Тенiс.
WTA. Лiнц. День 4.
04.00, 08.00, 11.00 Велоспорт. “Гран
П`ємонте”.
14.55, 17.00, 19.00, 19.30, 21.30 Тенiс.
WTA. Лiнц. 1/4 фiналу.
23.35 Олiмпiйськi iгри. “Живi легенди”.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 20.20 Yellow.
06.10, 01.45 Нiмеччина - Аргентина. Контрольна гра.
07.55, 16.05 Огляд 1-го iгрового дня. Вiдбiр
до Євро-2020.
10.00, 15.40 Футбол News.
10.25 Хорватiя - Угорщина. Вiдбiр до
Євро-2020.
12.10 Сербiя - Парагвай. Контрольна гра.
13.55 Бiлорусь - Естонiя. Вiдбiр до Євро2020.
18.05, 03.35 “Бундеслiга weekly”. Чемпiонат
Нiмеччини.
18.35 Нiдерланди - Пiвнiчна Iрландiя.
Чемпiонат Нiмеччини.
20.30, 23.40 “Головна команда”.
21.35 Live. Україна - Литва. Вiдбiр до
Євро-2020.
00.30 Огляд 2-го iгрового дня. Вiдбiр до
Євро-2020.
04.05 Чехiя - Англiя. Вiдбiр до Євро-2020.
05.55 Програма передач.
19.45
21.50
23.40
01.25
04.35

Х/ф “Зламана стрiла”.
Х/ф “Чорний орел”.
Х/ф “Спека”.
“Облом.UA”.
“Цiлком таємно-2016”.

06.00
07.00
07.50
08.55
09.50
11.00
11.50
16.10
18.30
20.50
23.10
03.10
04.00
05.20

Оттак Мастак.
М/ф “Зорянi вiйни: Повстанцi”.
М/ф “Вартовi галактики”.
М/ф “Качинi iсторiї”.
Середземноморський Check-in.
Пiвнiчний Check-in.
Т/с “Швидка”.
Х/ф “Червона спека”.
Х/ф “Згадати все”.
Х/ф “Зоряна брама”.
Мамареготала. Найкраще.
Чистоплюї.
Роздовбаї.
Оттак Мастак!

ÍЛО-ТБ

ªâроñïорò
00.05 Олiмпiйськi iгри. Тележурнал Camps
to champs.
00.35 Олiмпiйськi iгри. “Сила особистостi”.
01.05, 05.30 Велоспорт. “Гран П`ємонте”.
02.30, 04.00, 07.00, 08.30 Тенiс. WTA. Лiнц.
1/4 фiналу.
09.30, 10.15, 13.00, 14.00 Тенiс. АТР 1000.
“Мастерс”. Шанхай. 1/4 фiналу.
10.55, 14.55 Тенiс. АТР 1000. “Мастерс”.
Шанхай. 1/2 фiналу.
17.00, 23.05 Велоспорт. “Тур Ломбардiї”.
18.30, 21.35 WATTS.
18.50 Супербайк. Етап ЧC. Аргентина. Суперпоул.
19.30, 20.35 Тенiс. WTA. Лiнц. 1/2 фiналу.
21.50 Супербайк. Етап ЧC. Аргентина. Перегони 1.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Огляд 1-го iгрового дня. Вiдбiр до
Євро-2020.
07.00 Португалiя - Люксембург. Вiдбiр до
Євро-2020.
08.45, 20.55, 03.30 Огляд 2-го iгрового дня.
Вiдбiр до Євро-2020.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.25, 19.45, 23.40 Yellow.
10.35 Iсландiя - Францiя. Вiдбiр до Євро2020.
12.15 Нiдерланди - Пiвнiчна Iрландiя.
Чемпiонат Нiмеччини.
13.55 Чехiя - Англiя. Вiдбiр до Євро-2020.
16.05, 23.50 Україна - Литва. Вiдбiр до
Євро-2020.
17.55 “Головна команда”.
18.50 Live. Боснiя i Герцеговина Фiнляндiя. Вiдбiр до Євро-2020.
21.35 Live. Норвегiя - Iспанiя. Вiдбiр до
Євро-2020.
01.40 Грузiя - Iрландiя. Вiдбiр до Євро2020.
04.00 Данiя - Швейцарiя. Вiдбiр до Євро2020.
05.50 Програма передач.

nday.te.ua Наш ДЕНЬ

Програма ТБ

13 жовтня

Íедіëя
UA:Перший
06.00 М/с “Тачки проти”.
06.05 М/с “Врумiз”.
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Доброго ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.20, 02.00,
03.50, 05.10 Новини.
09.30 Енеїда.
10.25 Д/с “Браво, шеф!”
11.35, 14.45 Телепродаж.
11.55 М/с “Дуда i Дада”.
13.00 Х/ф “Жива вода”.
15.00 Д/с “Тайська кухня”.
15.25, 21.25 Бюджетники.
15.55 UA:Фольк. Спогади.
17.00 Перший на селi.
17.30 #ВУкраїнi.
17.55 Д/ф “Нова Зеландiя: Забутий рай”.
19.10 Д/с “Суперчуття”.
20.00 Д/с “Таємницi людського мозку”.
21.55 Д/с “Спiльноти тварин”.
22.20 Т/с “Дiрк Джентлi”.
00.00 Телепродаж Тюсо.
02.20 “Герої України Крути. Перша
Незалежнiсть”.
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, 10.50 “Свiт навиворiт 10: Бразилiя”.
13.00 Т/с “Свати”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
21.00 “Танцi з зiрками”.
00.15 “Лiга смiху”.
02.10 Х/ф “Двадцять вiсiм тижнiв по
тому”.
04.10 Д/ф “Луганський форпост”.
05.10 “ТСН”.

Iíòер

04.30 “Великий бокс. Олександр Усик Тайрон Спонг”.
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”.
14.10, 20.30 Х/ф “Скарлетт”.
20.00 “Подробицi”.
22.00 Х/ф “Глибоке синє море”.
23.55 “Речдок”.

ICTV
04.25
04.30
04.40
05.05

Скарб нацiї.
Еврика!
Факти.
Секретний фронт.

07.05 Громадянська оборона.
08.00 Антизомбi. Дайджест.
08.55 Т/с “Вiддiл 44”.
12.40, 13.00 Х/ф “П`ятий вимiр”.
12.45 Факти. День.
15.00 Х/ф “Перевiзник: Спадщина”.
16.50 Х/ф “Перевiзник 3”.
18.45 Факти тижня.
20.35 Х/ф “Механiк 2: Воскресiння”.
22.40 Х/ф “Без компромiсiв”.
00.30 Х/ф “Ласкаво просимо у Зомбiленд”.
02.00 “На трьох”.

ÑТБ

06.55, 12.05 Хата на тата.
09.00 Прокинься з Ектором!
09.55 Наречена для тата.
18.00 Битва екстрасенсiв.
19.55 Один за всiх.
20.55 Я соромлюсь свого тiла.

Íоâий êаíаë

04.00 Зона ночi.
05.10 СтендАп шоу.
05.55, 07.25 Kids` Time.
06.00 М/с “Том i Джерi шоу”.
07.30 Х/ф “Гарфiлд”.
08.50 Х/ф “Гарфiлд 2”.
10.30 М/ф “Альоша Попович i Тугарин
Змiй”.
12.00 Х/ф “Трансформери 3”.
15.10 Х/ф “Трансформери: Час вимирання”.
18.40 Х/ф “Могутнi рейнджери”.
21.00 Х/ф “Тихоокеанський рубiж”.
23.40 Х/ф “П`ята категорiя”.
01.30 Х/ф “Iнший свiт: Повстання ликанiв”.

5 êаíаë

06.00, 09.30 Вiкно до Америки.
06.25, 13.30, 14.10, 20.00, 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,
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 Погода 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.

Програма міñцеâих òеëеêаíаëіâ

TV-4
Поíедіëоê, 7 жоâòíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Травма»
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 Межа правди
13.00, 02.30 Хіт-парад
14.00, 01.00 Х.ф.«Пощастить у коханні»
17.30 Про нас
19.30, 21.00 Наші вітання
20.40 Shift. Життя в цифрі
21.30 Сільський календар
22.40, 04.00 Х.ф. «Миротворці»

Віâòороê, 8 жоâòíя

06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Травма»
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30,
03.30 Провінційні вісті
07.35 Сільський календар
08.00 Єдина країна
08.30, 17.00 Відкрита зона
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30 Феєрія мандрів
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. «Виверження
вулкану»
17.30 Смачна мандрівка
19.20, 22.20, 00.50, 03.50 На гарячому
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 У фокусі Європа
20.30 Євромакс
21.30 «Гал-кліп»
22.35, 04.00 Х.ф. «Болотний диявол»

Ñереда, 9 жоâòíя

06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Травма»
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30,
03.30 Провінційні вісті
07.20, 19.20, 22.20, 00.50, 03.50 На
гарячому
07.35 У фокусі Європа
08.00 Євромакс
08.30, 17.00 Відкрита зона
08.55, 17.55 Добрі традиції
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30 Феєрія мандрів
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. «Крутися, стріляй, біжи»
16.40 «Кіндер ШОУ»
17.30 Українські традиції
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Формула здоров’я
21.30 Смачна мандрівка
22.40, 04.00 Х.ф. «Гравці»

Чеòâер, 10 жоâòíя

06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Травма»
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30,
03.30 Провінційні вісті
07.20, 19.20, 22.20, 00.50, 03.50 На
гарячому
07.35 Формула здоров’я
08.30 Смачна мандрівка
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30 Феєрія мандрів
11.00, 16.10 Година для дитини
12.10, 21.35 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
12.30, 17.00 Відкрита зона
13.00, 02.30 Хіт-парад
14.00, 01.00 Х.ф. «Забери мене додому» +12
15.45, 19.55 Добрі традиції
17.30 «Гал-кліп»
19.30 Наші вітання
20.00 Реальні справи
22.35, 04.00 Х.ф. «Довірся чоловікові»

П’яòíиця, 11 жоâòíя

06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Травма»
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30,
03.30 Провінційні вісті
07.20, 19.20, 22.20, 00.50, 03.50 На
гарячому
07.35 Реальні справи
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30 Феєрія мандрів
11.00, 16.20 Година для дитини
12.10 «Гал-кліп»
12.40 Сім’я від А до Я
13.00, 02.30 Хіт-парад
14.00, 01.00 Х.ф.«Екстремальне побачення» +12
16.10 «Кіндер ШОУ»
17.00 Відкрита зона
17.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
19.30, 21.00 Наші вітання
20.10 Сільський календар
20.40 Shift. Життя в цифрі
21.30 Єдина країна
21.50 Добрі традиції
22.35, 04.00 Х.ф. «Братерство
друїдів»
03.00 Завтра-сьогодні

Ñóáоòа, 12 жоâòíя

06.00 Про кіно
06.15, 11.00 Про нас
06.45, 09.15 Ранковий фітнес
07.00 Провінційні вісті
07.20 На гарячому
07.35, 22.30 Х.ф. «Кращий із чо-

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
Анною 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, 04.40 Зоряний шлях.
08.40 Т/с “Невiдправлений лист”.
12.50 Т/с “Вiр менi”.
17.00 Т/с “Якщо ти мене пробачиш”,
1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом Панютою.
21.00 Т/с “Якщо ти мене пробачиш”.
23.00 Т/с “Цвiт черемшини”, 3-7 с.
03.00 Реальна мiстика.

Ê1

06.30
07.45
08.25
09.30
13.00

“Top Shop”.
М/с “Каспер”.
“Ух ти show”.
Т/с “Пригоди Геркулеса”.
“Орел i решка. Перезавантаження.
Америка”.
00.50 Х/ф “Перегони”.
02.50 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.30
07.05
10.40
12.20
14.00
16.55
19.00
20.30
22.15
01.00
02.40

ТÅТ

Х/ф “Грачi”.
“Страх у твоєму домi”.
Х/ф “Формула кохання”.
Х/ф “На вас чекає громадянка Никанорова”.
Х/ф “Командос”.
Х/ф “Закусочна на колесах”.
Х/ф “Мiцний горiшок”.
Х/ф “У бiй iдуть лише “старi”.
Х/ф “Днiпровський рубiж”.
Х/ф “Нiндзя 2”.
“Речовий доказ”.

06.00 ТЕТ Мультиранок.
12.45 Х/ф “Щоденник слабака 3: Собачi
днi”.
14.30 Панянка-селянка.
15.30 Богиня шопiнгу.
17.15 М/ф “Тролi”.
19.00 Одного разу пiд Полтавою.
22.00 Х/ф “Найдовший тиждень”.
23.30 Зiрконавти.
01.00 Казки У Кiно.
02.00 Т/с “Домашнiй арешт”.
03.00 Теорiя зради.
03.50 БарДак.
04.40 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

ловіків»
08.55, 19.55 Добрі традиції
09.00 Час-Tайм
09.30 Феєрія мандрів
10.00, 19.00 Єдина країна
10.30 У фокусі Європа
11.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
12.00 Завтра-сьогодні
12.20, 00.30 Х.ф. «Життя і смерть
Пітера Селлерса»
14.30 «Кіндер ШОУ»
14.50 Мультфільми
15.00 М.ф.«Алі-Баба»
16.30, 02.30 Сім’я від А до Я
17.00 «Кришталевий жайвір» 20
років !
18.00 Наші вітання
19.30 Євромакс
20.10 Прем’єра! Програма «Начинка»
20.40, 04.00 Х.ф. «Мій єдиний» +16
00.10 Вікно в Америку
03.00 Хіт-парад

Íедіëя, 13 жоâòíя

06.00 Х.ф. «Кращий із чоловіків»
07.30, 09.50 Українські традиції
07.45, 08.40 Ранковий фітнес
08.00, 21.30 Єдина країна
09.00 Завтра-сьогодні
09.30 Справжня ціна
10.15 Пряма трансляція Божественної Святої Літургії з Архикатедрального Собору УГКЦ
м.Тернополя
11.45 Про кіно
12.00 «Кіндер ШОУ»
12.20 Мультфільм
12.30 М.ф.«Алі-Баба»
14.00 Погляд зблизька
14.30 Формула здоров’я
15.30 Shift. Життя в цифрі
16.00 Реальні справи
17.25, 22.10 Добрі традиції
17.30, 20.30 Про нас
18.00 Наші вітання
19.00, 00.00, 03.30 Провінційні вісті
20.00, 03.00 Огляд світових подій
21.00, 02.30 «Гал-кліп»
22.15, 04.15 Х.ф. «Жінка під дощем»
23.45 Час-тайм
01.00 Х.ф. «Братерство друїдів»

ТТБ
Поíедіëоê, 7 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”
10.05 :РадіоДень «Життя+»
10.25 UA: Фольк
11.20 Казки Лірника Сашка
11.25 М/с “Вруміз”
11.50 Відкривай Україну з Суспільним
12.15 “Двоколісні хроніки”
12.40 Візитівки Карпат

№39 (324) /2 жовтня-8 жовтня 2019 р.
Прямий
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 “Репортер”. Новини.
09.10 “18 плюс” з С. Лойко та А. Тулинською.
10.10 “Кримiнал” з С. Вардою та 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. Курбановою 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”.
23.00 “Вата-шоу”.

МÅГА

06.00 Бандитська Одеса.
07.00, 23.35 Мiстична Україна.
07.50, 19.10 Брама часу.
09.20 Речовий доказ.
10.30 За лаштунками.
12.30, 22.45 Сучаснi дива.
13.20, 21.00 НЛО з минулого.
15.05 Невiдома Австралiя.
16.05 Дивовижний Всесвiт.
18.05 Майор “Вихор”.
20.00 Мiсто, яке зрадили.

Enter-фіëьм

06.10 Х/ф “Не було б щастя”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00, 10.10 “Моя правда”.
09.40, 03.00 “Зорянi долi”.
11.00 Х/ф “Як вийти замiж за короля”.
12.30 Х/ф “Король Дроздовик”.
14.20 Х/ф “До Чорного моря”.
15.35 Х/ф “Однолiтки”.
17.05 Х/ф “Вiрнi друзi”.
19.00 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
22.00 Х/ф “Сьома пелюстка”.
23.45 Х/ф “Здивуй мене”.
01.25 Х/ф “Мiський пейзаж”.

Êаíаë «2+2»
06.00
07.50
08.50
09.50
12.50
14.50
17.15
19.15
21.10
23.00
00.20

М/ф.
“ДжеДАI. Дайджест”.
“ДжеДАI”.
Т/с “Звонар”.
Х/ф “Меч дракона”.
Х/ф “Конан-варвар”.
Х/ф “Конан-руйнiвник”.
Х/ф “Чистильник”.
Х/ф “Прямий контакт”.
“ПроФутбол”.
“Облом.UA”.

ÍЛО-ТБ

06.00 Оттак Мастак.
07.00 М/ф “Зорянi вiйни: Повстанцi”.
07.50 М/ф “Вартовi галактики”.

12.50 Ранковий гість
13.00 “Діалоги”
13.40 “Розсекречена історія”
14.35 :РадіоДень «Модуль знань»
15.15 Доступно UA
15.20 Лайфхак українською
15.30 Д/ц “Подорож відкритим
космосом”
16.00 Сильна доля
17.15 Д/ц “Погляд з середини”
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
22.05 Концерт Марії Бурмаки &
Gypsy lyre “Нове та улюблене”

Віâòороê , 8 жоâòíя

7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30
“Новини”
9.00, 16.50, 21.50 UA: Музика
9.10 “Енеїда”
10.00 Д/ц “Тайська кухня”
10.25 UA: Фольк
11.20 Казки Лірника Сашка
11.30 Додолики
11.45 М/с “Вруміз”
12.10 Мультфільм “Ти і поліція”
12.15 “Двоколісні хроніки”
12.40, 15.50 Лайфхак українською
12.50 Ранковий гість
13.00, 19.20, 20.51 “Тема дня”
13.40 “Розсекречена історія”
14.35 АБЕТКА
14.45 :РадіоДень “Модуль знань”
15.25 Д/ц “Подорож відкритим
космосом”
16.00 Сильна доля
17.15 Д/ц “Погляд з середини”
18.05 Т/с “Еліза”
19.45 Спільно
20.15 Своя земля
21.20 Разом
21.45 Абетка
22.00 Фільм-концерт “Supernation”
гурту “Друга ріка”
22.40 Фестивавль”Khortytsia
Freedom-2019”. Franco

Ñереда, 9 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 “Тайська кухня”
10.25 UA: Фольк
11.20 Казки Лірника Сашка
11.35 Додолики
11.45 М/с “Вруміз”
12.15 “Двоколісні хроніки”
12.40 Загадки чернівецьких атлантів
12.50 Ранковий гість
13.00, 19.20, 20.51 “Тема дня”
13.40 “Розсекречена історія”
14.35 АБЕТКА
14.40 :РадіоДень “Модуль знань”
15.20 Д/ц “Подорож відкритим
космосом”

08.55
09.45
10.15
11.40
16.00
18.10
21.00
23.00
23.30
00.00
02.30
04.10
04.35
05.20

01.00 Супербайк. Етап ЧC. Аргентина. Перегони 1.
01.30, 02.30, 06.00, 07.00, 14.00 Тенiс.
WTA. Лiнц. 1/2 фiналу.
04.00, 08.00, 21.05 Велоспорт. “Тур
Ломбардiї”.
09.30, 10.25 Тенiс. АТР 1000. “Мастерс”.
Шанхай. 1/2 фiналу.
11.20 Тенiс. АТР 1000. “Мастерс”. Шанхай. Фiнал.
13.30, 18.30 WATTS.
14.55 Тенiс. WTA. Лiнц. Фiнал.
17.00 Кiнний спорт. “Мастерс”. Пекiн.
18.50 Супербайк. Етап ЧC. Аргентина. Суперпоул.
20.00 Суперспорт. Етап ЧC. Аргентина.
21.50 Супербайк. Етап ЧC. Аргентина. Перегони 2.
23.05 Велоспорт. “Тур Парижа”.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Огляд 2-го iгрового дня. Вiдбiр до
Євро-2020.
06.45 Iталiя - Грецiя. Вiдбiр до Євро-2020.
08.30, 12.35, 16.45 Yellow.
08.40, 14.30 Огляд 3-го iгрового дня. Вiдбiр
до Євро-2020.
10.00, 15.30, 22.30 Футбол News.
10.25 “Auto гол!”
10.40, 13.40 “Головна команда”.
11.45 Україна - Литва. Вiдбiр до Євро-2020.
15.50 Live. Казахстан - Бельгiя. Вiдбiр до
Євро-2020.
17.55, 23.40 “Євровiдбiр 2020. Матчцентр”.
18.50 Live. Бiлорусь - Нiдерланди. Вiдбiр
до Євро-2020.
20.55 “Великий футбол”.
21.40 Live. Уельс - Хорватiя. Вiдбiр до
Євро-2020.
00.10 Огляд 1-го iгрового дня. Вiдбiр до
Євро-2020.
01.55 Угорщина - Азербайджан. Вiдбiр до
Євро-2020.
03.45 Огляд матчу “Україна - Литва”.
Вiдбiр до Євро-2020.
03.55 Естонiя - Нiмеччина. Вiдбiр до
Євро-2020.
05.45 Програма передач.

Чеòâер, 10 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: Музика
9.10 Енеїда
10.05 52 вікенди
10.20 Візитівки Карпат
10.25 UA: Фольк
11.20 Казки Лірника Сашка
11.35 Додолики
11.45 М/с “Вруміз”
12.15, 15.55 Лайфхак українською
12.40 Візитівки Полтавщини
12.50 Ранковий гість
13.00, 19.20, 20.51 “Тема дня”
13.40 Докудрама “Мисливці на нацистів”
14.25 Розсекречена історія
15.20 Д/ц “Подорож відкритим
космосом”
15.45 100 років українського мистецтва за 100 хвилин
16.05, 22.05 Сильна доля
17.15 Д/ц “Погляд з середини”
18.05 Т/с “Еліза”
19.45 #ВУКРАЇНІ
20.15, 21.45 Своя земля
21.20 “Наші гроші”

П’яòíиця, 11 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+»
10.20 Візитівки Полтавщини
10.25 UA: Фольк
11.20 Казки Лірника Сашка
11.35 Додолики
11.45 М/с “Вруміз”
12.15, 15.45 Лайфхак українською
12.40 Візитівки Карпат
12.50 Ранковий гість
13.00, 19.20, 20.50 “Тема дня”
13.40 Докудрама “Мисливці на нацистів”
14.25 “Розсекречена історія”
15.20 Д/ц “Подорож відкритим
космосом”
15.55, 22.05 Сильна доля
17.15 Д/ц “Погляд з середини”
18.05 Т/с “Еліза”
19.45 Разом
20.15 Пліч-о-пліч
21.20 «VoxCheck»
21.25 Схеми. Корупція в деталях
21.45 Своя земля

7.00 М/с “Дуда і Дада”
7.10 “Казки Лірника Сашка”

М/ф “Качинi iсторiї”.
Без краватки.
Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
Т/с “Панiка Вова”.
Х/ф “Термiнатор”.
Х/ф “Термiнатор 2: Судний день”.
Мамареготала.
М/с “Небезпечна зона”.
М/с “Чортовийки”.
Х/ф “1984”.
Мамареготала. Найкраще.
Чистоплюї.
Роздовбаї.
Оттак Мастак!

ªâроñïорò

15.50 “Лайфхак українською”
16.00, 22.05 Сильна доля
17.15 Д/ц “Погляд з середини”
18.05 Т/с “Еліза”
19.45 Схеми. Корупція в деталях
20.15 “StopFakeNews”
21.20 КримРеалії
21.45 Пліч-о-пліч

Ñóáоòа, 12 жоâòíя
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7.25 Відкривай Україну з Суспільним
7.55 Мультфільм “Ти і поліція”
8.00 “Файний ранок”
9.30, 10.50 UA: Музика
9.35 Доступно UA
9.40 Бук:Маршрут
9.50 Візитівки Карпат
10.00 Енеїда
10.55, 17.25 UA: Фольк.Спогади
11.45 :РадіоДень «Модуль знань»
12.25 Лайфхак українською
12.35 Все по Азимуту
13.05, 20.10 #ВУКРАЇНІ
13.40 “Тема дня”
14.05 Пліч-о- пліч
14.20 “Розсекречена історія”
15.10 :РадіоДень. «Книжкова лавка. ТОП 7»
16.05 Сильна доля
16.50 Бюджетники
18.15 Сильні
18.30 Своя земля
19.00 “Новини”
19.15 Діалоги
19.45 Разом
20.35 Спільно
21.00 Д/ф “Індія. Національний
парк Канха”
21.50 Фестивавль”Khortytsia
Freedom-2019 “ MAYDAY
22.20 АБЕТКА
22.25 Мистецький фестиваль Ї.
Жадан
22.45 Українська читанка.Тарас
Прохасько

Íедіëя, 6 жоâòíя

7.00 Казки Лірника Сашка
7.05 Х/ф “Три золотих волосини”
8.25 Мультфільм “Ти і поліція”
8.30 “Файний ранок”
9.30, 18.10 Загадки чернівецьких
атлантів
9.40 Д/ц “Тайська кухня”
10.05 Енеїда
11.00, 17.20 UA: Фольк
11.50 :РадіоДень «Модуль знань»
12.35 Д/ц “Двоколісні хроніки”
13.00 Пліч-о-пліч
13.10, 20.10 #ВУКРАЇНІ
13.40, 19.00 Своя земля
14.10 Візитівки Карпат
14.20 Лайфхак українською
14.30, 22.20 АБЕТКА
14.35 StopFakeNews
14.45 Розсекречена історія
15.35 Українська література в
іменах
16.00 Сильна доля
16.50 Бюджетники
18.15 По Азимуту. Українські Мармароси
19.40 Разом
20.35 Д/ц “Мегаполіси”
21.00 Д/ф “Всесвітня природна
спадщина.Панама”
21.50 Фестивавль”Khortytsia
Freedom-2019 “Хмарно з
проясненнями”
22.25 Мистецький фестиваль Ї.
Макс Кідрук

18 №39 (324) /2 жовтня-8 жовтня 2019 р.

Наш ДЕНЬ nday.te.ua

Смачна сторінка

Завершуємо сезон
КОНСЕРВАЦІЇ!

Крижалки, приправа до
борщу і пікантна аджика
Як можна здивувати рідних і що приготувати,
аби ефективно використати сезоні овочі

Зелені помідори «Пальчики
оближеш» з начинкою
ПОТРІБНО: помідори зелені – 900 г, кріп, петрушка – 20 г,
часник – 50 г, перець гіркий – 30
г, хмелі-сунелі – 2 ½ г, кінза – 2 ½
г, перець чорний горошком – 20 г,
лаврове листя – 3 г, цукор – 3 ст.
л., сіль – 1 ст. л., оцет – 120 мл.
ПРИГОТУВАННЯ: помити,
обсушити і дрібно нашаткувати
зелень. Часник і гіркий перець
нарізати не дуже дрібно, додати
до зелені. Всипати хмелі-сунелі,
перемішати. «Фарш» готовий,
переходимо до головного етапу
приготування. Помити помідори, позначити кожну хрестоподібно, не дорізуючи до кінця десь
на 1/3. В простерилізовані банки (на таку кількість продуктів
знадобиться 2 літрові або 4 півлітрових) розкласти кинзу, перецьгорошок і лавровий лист.
Помідори начинити, викласти їх у банки до краю. Кип'ятити
воду і залити нею помідори. Через 15 хв. злити воду назад в каструлю, поставити на вогонь, додати цукор, сіль. Коли суміш закипить, налити оцет, потім зняти
каструлю з плити і залити помідори гарячим маринадом.
У каструлю великого розміру покласти рушник, поставити
на нього банки з помідорами, накрити їх зверху кришками, залити банки водою до обідка.
Довести до кипіння і стерилізувати десять хвилин.
Закрити банки кришками, перевернути і закутати пледом до
повного охолодження.
Варена аджика
з яблуками

ПОТРІБНО: помідори – 3 кг,
морква – 1 кг, цибуля – 1 кг, кислі яблука – 1 кг, болгарський перець – 3 кг, гострий перець – 2
шт., часник – 400 г, цукор – 250 г,
оцет – 250 г, олія – 150 г, сіль – 2
ст. л.
ПРИГОТУВАННЯ: всі овочі помити, просушити, нарізати великим кубиками. З помідорів зняти шкірку, пропустити через м'ясорубку. Кількість гострого перцю взяти на власний розсуд, якщо не любите гострого
– то можна взагалі не додавати.
Викласти овочеву масу в глибоку каструлю, довести до кипіння
та варити на слабкому вогні 1 годину. За 10 хвилин до закінчення
варіння додати оцет, цукор, сіль

та олію. Також додати пропущений через прес часник. Перемішати та варити ще 5 хвилин. Викласти гарячу аджику у простерилізовані банки та закрити їх.
Банки перевернути, загорнути
ковдрою та залишити до повного охолодження.
Сира аджика з хроном
2,5 кг помідорів, 500 г болгарського перцю, 100 г гострого перцю, 150–200 г часнику, 200–250 г
кореня хрону, 1–1,5 скл. цукру, 0,5
скл. солі, 1 скл. оцту (9%).
Усе помити, почистити, змолоти на м’ясорубці або комбайні, перемішати, розкласти у стерильні банки. Зберігати в холодильнику або підвалі.
Свіжий салат з капусти

5 кг капусти, 1,5 кг перцю, 1
кг моркви, 300 г оцту, 0,3–0,5 кг
цукру, 0,5 л олії, 1 кг цибулі, 7 ст.
ложок солі.
Усе нарізати, змішати і поставити в холодильник, щоб не перекисало. Я для зручності складаю у великий лоток. А коли дістаю, нічим додатково не заправляю.
Виходить приблизно три
3-літрові банки.
Домашня приправа
від Ірини Гудими
Дуже люблю додавати до супів і других страв різні приправи,
особливо насиченого смаку додають бульйонні кубики. Але, прочитавши їх складники на упаковці, відразу зникає бажання ''труїти'' ними свою сім'ю (особливо
дитину). Тому, після багатьох експериментів, винайшла для себе
спосіб приготування домашньої
приправи і заморожених бульйонних кубиків. Така приправа
повністю натуральна і дуже корисна, а якщо ще й приготована з
любов'ю, то вашим супам взагалі
ціни не буде!
ПОТРІБНО: овочі на ваш смак
(морква, помідори, цибуля, часник, кабачки, болгарський перець, зелень, баклажани, селера
- все, що маєте в наявності і чим
більше, тим краще, сіль.
ПРИГОТУВАННЯ: овочі нарізати і викласти їх на ''поверхи''
сушарки. Баклажани і кабачки
(цукіні) спочатку нарізати кружальцями, опустити в киплячу
воду на 3-4 хвилини, процідити
і потім викласти в сушарку (так
вони чомусь швидше сушаться). Зелень викласти на остан-

ній ''поверх'' сушарки, бо вона
сохне найшвидше. Температуру наставити 60 градусів і залишити овочі сушитись. Час сушіння залежить від вологості повітря в домі. Якщо дуже волого, то
овочі будуть сохнути довше. Я зазвичай сушу впродовж 2-3 годин,
потім міняю ''поверхи'' місцями
(овочі знизу сохнуть набагато
швидше ніж ті, що на останньому
''поверсі''). Весь процес сушіння в
мене переважно займає 2 дні (через кожні 3 години вимикаю сушарку на 1 годину), якщо ж вологість в домі невелика, то все висихає і за день. А можна взагалі
залишити на ніч, тоді зранку все
буде готове-сухеньке. Сухі овочі перемолоти у блендері. Далі з
пергаментного паперу вирізати
круги з діркою всередині, щоб по
розміру і формі підійшли до сушарки. Викласти на папір перемелені сухі овочі і ввімкнути сушарку ще на 1 годину. Далі зважити приправу і додати до неї
сіль в пропорції 1:1. Перемолоти овочі з сіллю в кавомолці. От і
все! Смачна, домашня, натуральна і корисна приправа для супів
і других страв готова. Зберігати
її можна навіть цілий рік в добре
закритій банці чи лоточку.
Крижалки

ПОТРІБНО: капуста, червоний буряк, морква, часник, на
одну трилітрову банку – 2-3 лаврових листки, перець горошком
та кріп.
ДЛЯ МАРИНАДУ: 1,5 л води,
2 ст. л. солі, 0,5 скл. цукру, 0,5 скл.
оцту.
ПРИГОТУВАННЯ: капусту
порізати дольками. Буряк і моркву почистити і порізати брусочками. У банки покласти спеції,
далі капусту і перекладати шарами з морквою, буряком і часником.
Борщова заправка
від Лариси Пошпур
ВАГА ВКАЗАНА В ЧИЩЕНОМУ ВИГЛЯДІ:
6 кг буряків (маленькі готую
20 хв. з моменту закипання, більші - до готовності);
1 кг перцю солодкого червоного;
1.5 кг цибулі.
Маринад:
0.5 л води;
0.5 л оцту;
600 г цукру;
2 ст. л. повні солі.

Варені почищені буряки потерти на тертці (я тру соломкою).
Перець порізати тоненькою
соломкою.
Цибулю порізати півкільцями.
Маринад довести до кипіння,
вкинути цибулю і варити 10 хв.
Далі кинути перець і варити все
разом 10 хв., далі - буряк і варити ще 10 хв. Гарячим розкласти в
банки і стерилізувати 15 хв. - літрові банки, 0.5 л -10 хв.,
Вихід - 9 літрів.
Заморожені бульйонні
кубики

ПОТРІБНО: 100 г селери (вже
почищеної), 100 г вже почищеної моркви, 1 велика цибулина,
1 цукіні, 1 великий помідор, половинка великого болгарського перцю, половинка стебельця
цибулі-порей, 1 маленька картоплина, 1 ст. л. олії. Овочі і їх пропорції можна змінювати на власний смак.
ПРИГОТУВАННЯ: всі овочі
подрібнити (селеру, моркву, цибулю, цукіні, перець і картоплю
нарізати маленькими кубиками, а цибулю - порей - тоненькими півкільцями). Додати до овочів олію, 1 склянку води і готувати під кришкою 30 хв. (при потребі долити ще половину склянки води). Готові овочі перемолоти блендером до однорідного
стану. Овочеве пюре перекласти знову до пательні і готувати
ще 5 хв. (щоб випарувалась зайва рідина). Перекласти овочеву
суміш у форму для кубиків з льоду і залишити в морозилці до повного замерзання. Готові бульйонні кубики витягнути з форми
і зберігати в морозилці в лоточку або пластиковому пакеті до 6
місяців. Коли готуєте суп, м'ясні
і рибні другі страви, овочеві рагу
або ваші улюблені соуси - просто
покладіть за 5 хв. до готовності
один-два бульйонні кубики (відразу з морозилки), будете мати
ще смачнішу страву.
Гостро-солодкий соус
500 г зелених помідорів, 2-3
стручки ще зеленого гострого
перцю, 3 столові ложки меду, сік
половини лимона або 0,5 чайної
ложки лимонної кислоти, сіль,
спеції та зелень на свій смак.
1. Помідори помити, проваріть у киплячій воді 2-3 хвилини.
2. Воду злити, помідори подрібнити ножем або блендером.

Так само подрібніть стручки перцю без насіння.
3. Мед розведіть у склянці (200 мл) гарячої води, залийте цією рідиною помідори та перець, додайте лимонний сік або
кислоту, трохи посоліть.
4. Варіть, постійно помішуючи, поки шматочки помідорів не
стануть прозорими. Наприкінці
приправте спеціями, додайте подрібнену зелень (петрушка, кріп
або селера, базилік – що подобається).
5. Гарячий соус розлийте у
стерилізовані банки і герметично закупорте.
Варення зі слив з горіхами
ПОТРІБНО: на 0,5-літрову банку: 350 г міцних слив (16
штук), 4 волоські горіхи, 1/4 персика, 200 г цукру.
ПРИГОТУВАННЯ: відібрати цілі і тверді сливи. Вимити.
Зробити розріз і вийняти кісточку. На місце кісточки вставити четвертинку волоського горіха (або ціле абрикосове
ядерце). Горіхи попередньо потрібно ошпарити окропом. Акуратно укласти начинені сливи
в банку, викладаючи на кожен
ряд слив по часточці очищеного від шкірки персика.
Залити в банку зі сливами окріп, прикрити ошпареною
кришкою і дати постояти 2-3
хвилини.
Воду зі слив злити в каструльку, всипати цукор, довести до кипіння і залити в банки зі сливами.
Банки закрити і добре вкутати. Для посилення аромату варення до слив додають часточки
персика.
Варення з незрілих
помідорів з горіхами

ПОТРІБНО: 1 кг зелених помідорів, 100-150 г ядер волоських горіхів, 1,3 кг цукру, 1,5
склянки води.
ПРИГОТУВАННЯ: дрібні зелені помідори (3-4 см) помити
і покласти на 2-3 години в розчин соди (20 г питної соди на 1 л
води), знову помити і перекласти
в посуд для варіння.
Ядра волоських горіхів злегка підсмажити на сковороді і розрізати на кілька частин.
Помідори і горіхи залити гарячим цукровим сиропом і варити в три прийоми по 8-10 хвилин,
востаннє варити до готовності.
Закрити в банки і вкутати.
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На Тернопільщині 44 мільйонери

Ліки в Україні
подорожчають
майже на третину

Л

іки в аптеках можуть подорожчати на
15-30 відсотків до кінця нинішнього
року, прогнозують експерти
фармацевтичного ринку.

Так, віце-президент Об’єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості
України Віктор Чумак прогнозує зростання цін на рівні
15 відсотків, а голова Всеукраїнської ради захисту прав
та безпеки пацієнтів Віктор Сердюк допускає сезонне
подорожчання ліків на 20-30 відсотків.
Серед причин подорожчання - очікуване зростання витрат на житлово-комунальні послуги, оренду приміщень і зарплати. Щодо нинішнього посилення курсу
гривні до долара - воно не призведе до здешевлення імпортних ліків. Всі імпортери закладають у вартість валютний ризик - курс близько 28 гривень за долар.

Свій конституційний обов’язок щодо декларування доходів з початку цього року вже виконали 11734 мешканці Тернопільщини. Порівняно з минулим роком кількість декларантів
зросла на 2747. Про отримані торік неоподатковані доходи заявили 7025 мешканців області. Правом на податкову знижку скористалися 4709 осіб.
Найчастіше декларанти заявляли про отримання спадку та дарування - 1427 осіб, які
отримали 156,5 млн. грн. доходу.
Продаж рухомого чи нерухомого
майна, а також здача в найм майна принесли 685 та 361 декларанту, відповідно, 73,4 млн. грн.
та 11,4 млн. грн. доходу.
Доходи, отримані від незалежної професійної діяльності,
задекларували 306 мешканців
краю на суму 25,5 млн. грн. Ще
77 краян інформували про отримання 28,7 млн. грн. інвестиційного прибутку.
Найбільші суми податку на
доходи фізосіб, а це 7,4 млн. грн.

та 4,6 млн. грн., визначили громадянам, які отримували минулоріч подарунки й спадщину та
здійснювали незалежну професійну діяльність. Тим, хто отримував доходи від продажу майна чи іноземні доходи, належить
сплатити, відповідно, 3,2 млн.
грн. та 3 млн. грн. податку.
95 жителів області, які отримували доходи за кордоном, задекларували 17,2 млн. грн.
Крім цього, 44 особи заявили про отримання мільйонних
статків на загальну суму 126,5
млн. грн. Основні джерела доходів мільйонерів - продаж чи здача в оренду нерухомого та рухомого майна, спадщини чи дарування, іноземні доходи, інвестиційні прибутки тощо. Мільйонери мають додатково сплатити
6,1 млн. грн. податку на доходи
фізосіб та 900 тис. грн. військового збору.
Сектор комунікацій
Головного управління ДПС
у Тернопільській області.
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ЧИСТИМО ЗАМУЛЕНІ КРИНИЦІ
механізованим способом!
На відмінно!
Тел.: 096-665-99-09,
073-44-36-294, 066-64-68-680.

Продаю

*Дві кобили (біла -16 років, чорна
– 9), спокійні. Ціна договірна. Тел. 09610-12-841, Микола.
*Телицю, 8 місяців від доброї корови. Ціна договірна. Тел. 097-32-32-804.
*Тюки сіна, соломи. Можлива доставка. Тел. (098) 455-65-33.
*Зерно пшениці, ячменю, кукурудзи, сої, тюки пшеничні, ячмінні, люцерни та сіна. Тел. (097) 624-75-13.
*Хату, сарай, літню кухню, гараж, город у с. Богданівка Підволочиського району, біля зупинки поїзда. Ціна договірна. Тел. (098)
481-34-36.

Куплю

*Брухт чорних та кольорових металів, дорого, самовивіз. Тел. (067) 29765-46.
*Дорого брухт чорних та кольорових металів. Самовивіз. Тел. (067) 91813-80.
*Картоплю. Тел. (098) 586-64-02.
*ВРХ, телят та коней за високими
цінами. Тел. (096) 654-07-14.

Інформує конкурсна комісія Тернопільської обласної ради з проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Тернопільської області:
ОГОЛОШЕННЯ
про намір щодо надання в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Тернопільської області
Відповідно до рішення Тернопільської обласної ради від 5 січня
2012 року №1312 «Про порядок надання в оренду, методику розрахунку і порядок використання орендної плати за майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Тернопільської області» (зі
змінами та доповненнями), Тернопільська обласна рада (м. Тернопіль,
вул.М.Грушевського, 8) оголошує намір (конкурс) щодо оренди майна
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Тернопільської області. Конкурс проводиться за принципом аукціону і полягає
у визначенні орендаря, який запропонував найбільшу орендну плату
при забезпеченні виконання інших умов використання майна.
------------------------------------------------------------------------------------------1. Назва об’єкта оренди: нежитлове приміщення (кіоск), розміром 2,2х3,15 м.
2. Місцезнаходження: Тернопільський район, с.Великі Гаї, вул.
Підлісна, 26А
3. Балансоутримувач приміщення: Тернопільський обласний
протитуберкульозний диспансер.
4. Умови конкурсу: - своєчасна сплата орендної плати; - використання об’єкта оренди за цільовим призначенням без надання в суборенду; - забезпечення дотримання протипожежних норм експлуатації об’єкта; - дотримання санітарно-екологічних та епідеміологічних
норм експлуатації об’єкта; - відшкодування витрат балансоутримувача
на утримання орендованого нерухомого майна і наданих комунальних
послуг та послуг з охорони приміщення; - створення безпечних та нешкідливих умов праці та обслуговування громадян; - проведення систематичного поточного ремонту орендованого приміщення; - забезпечення страхування орендованого майна; - відшкодування орендодавцю вартості проведення експертної оцінки об’єкта оренди та рецензування звіту про незалежну оцінку майна.
5. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення торгівельного об’єкта з реалізації продуктів харчування та предметів першої необхідності.
6. Початковий розмір орендної плати на місяць за перший/
базовий місяць оренди: 145,05 грн. (без урахування ПДВ).
Крок збільшення орендної плати – 10% початкового розміру.
7. Строк оренди: 5 (п’ять) років.
------------------------------------------------------------------------------------------1. Назва об’єкта оренди: нежитлові приміщення, загальною площею 335,5 кв.м, а саме: нежитлове приміщення котельні (літ.Ж), площею 146,4 кв.м, нежитлове приміщення господарського блоку (літ.З),
площею 189,1 кв.м.
2. Місцезнаходження: м.Заліщики, вул. Лисенка, 9
3. Балансоутримувач приміщення: Тернопільський обласний
протитуберкульозний диспансер.
4. Умови конкурсу: - своєчасна сплата орендної плати; - використання об’єкта оренди за цільовим призначенням без надання в суборенду; - забезпечення збереження орендованого майна; - забезпечення
дотримання протипожежних норм експлуатації об’єкта; - забезпечення дотримання санітарно-екологічних норм експлуатації об’єкта; - відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна і наданих комунальних послуг та послуг з охорони об’єкта; - створення безпечних та нешкідливих умов праці; - проведення систематичного поточного ремонту орендованого приміщення; - забезпечення страхування орендованого майна; - відшкодування
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орендодавцю вартості проведення експертної оцінки об’єкта оренди
та рецензування звіту про незалежну оцінку майна.
5. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення складських приміщень.
6. Початковий розмір орендної плати за 1 кв.м на місяць за
перший/базовий місяць оренди: 12,95 грн. (без урахування ПДВ).
Крок збільшення орендної плати – 10% початкового розміру.
7. Строк оренди: 5 (п’ять) років.
------------------------------------------------------------------------------------------1. Назва об’єкта оренди: нежитлове приміщення прохідної, площею 5,5 кв.м.
2. Місцезнаходження: м. Тернопіль, вул. Тролейбусна, 14
3. Балансоутримувач приміщення: комунальне некомерційне
підприємство «Тернопільська обласна комунальна клінічна психоневрологічна лікарня» Тернопільської обласної ради.
4. Умови конкурсу: - своєчасна сплата орендної плати; - використання об’єкта оренди за цільовим призначенням без надання в суборенду; - забезпечення збереження орендованого майна; - забезпечення
дотримання протипожежних норм експлуатації об’єкта; - забезпечення
дотримання санітарно-екологічних та епідеміологічних норм експлуатації об’єкта; - відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна і наданих комунальних послуг та
послуг з охорони об’єкта; - створення безпечних та нешкідливих умов
праці та обслуговування громадян; - проведення систематичного поточного ремонту орендованого приміщення; - забезпечення страхування орендованого майна; - відшкодування орендодавцю вартості проведення експертної оцінки об’єкта оренди та рецензування звіту про незалежну оцінку майна.
5. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення торговельного об’єкту з продажу періодичних видань (торговельних об'єктів з
продажу книг, газет і журналів, виданих українською мовою) та торговельного об'єкту з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи.
6. Початковий розмір орендної плати за 1 кв.м на місяць за
перший/базовий місяць оренди: 30,27 грн. (без урахування ПДВ).
Крок збільшення орендної плати – 10% початкового розміру.
7. Строк оренди: 5 (п’ять) років.
------------------------------------------------------------------------------------------1. Назва об’єкта оренди: частина приміщення корисною площею
1,0 кв.м, та доля площі місць загального користування, площею 0,6 кв.м.
2. Місцезнаходження: м.Тернопіль, вул. М. Грушевського, 8
3. Балансоутримувач приміщення: управління з експлуатації
майнового комплексу Тернопільської обласної ради.
4. Умови конкурсу: - своєчасна сплата орендної плати; - використання об’єкта оренди за цільовим призначенням без надання в суборенду; - забезпечення збереження орендованого майна; - забезпечення
дотримання протипожежних норм експлуатації об’єкта; - забезпечення
дотримання санітарно-екологічних та епідеміологічних норм експлуатації об’єкта; - відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна і наданих комунальних послуг та
послуг з охорони об’єкта; - створення безпечних та нешкідливих умов
для обслуговування громадян; - проведення систематичного поточного ремонту орендованого приміщення; - забезпечення страхування
орендованого майна; - відшкодування орендодавцю вартості прове-
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дення експертної оцінки об’єкта оренди та рецензування звіту про незалежну оцінку майна.
5. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення кавового
автомату.
6. Початковий розмір орендної плати за 1 кв.м на місяць за
перший/базовий місяць оренди: 55,95 грн. (без урахування ПДВ).
Крок збільшення орендної плати – 10% початкового розміру.
7. Строк оренди: 5 (п’ять) років.
------------------------------------------------------------------------------------------1. Назва об’єкта оренди: нежитлове приміщення (поз.1-1), площею 23,4 кв.м, (літ.А).
2. Місцезнаходження: м. Бережани, вул. Шевченка, 30.
3. Балансоутримувач приміщення: комунальне некомерційне
підприємство «Бережанський обласний дитячий гастроентерологічний санаторій» Тернопільської обласної ради.
4. Умови конкурсу: - своєчасна сплата орендної плати; - використання об’єкта оренди за цільовим призначенням без надання в суборенду; - забезпечення збереження орендованого майна; - забезпечення дотримання протипожежних норм експлуатації об’єкта; - забезпечення дотримання санітарно-екологічних норм експлуатації об’єкта;
- відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна і наданих комунальних послуг та послуг з
охорони об’єкта; - проведення систематичного поточного ремонту
орендованого приміщення; - забезпечення страхування орендованого майна; - відшкодування орендодавцю вартості проведення експертної оцінки об’єкта оренди та рецензування звіту про незалежну оцінку майна.
5. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення автомобіля.
6. Початковий розмір орендної плати за 1 кв.м на місяць за
перший/базовий місяць оренди: 28,07 грн. (без урахування ПДВ).
Крок збільшення орендної плати – 10% початкового розміру.
7. Строк оренди: 5 (п’ять) років.
------------------------------------------------------------------------------------------Фізичні та юридичні особи, які бажають взяти участь у конкурсі,
подають до Тернопільської обласної ради заяву та пакет документів.
У разі неподання із заявою повного пакету документів, які передбачені в оголошенні, є підставою для неприйняття рішення про надання заявнику (учаснику конкурсу) в оренду майна.
Детальну інформацію щодо переліку необхідних документів, істотних умов надання в оренду майна (умов конкурсу) можна отримати за
адресою: м.Тернопіль, вул.М.Грушевського, 8, каб.603 та на офіційному
сайті на офіційному сайті Тернопільської обласної ради - http://te-rada.
org у розділі «ОГОЛОШЕННЯ», рубрика «Конкурси на право оренди комунального майна».
Засідання комісії відбудеться 17 жовтня 2019 року о 12.00 год.
в адміністративному будинку Тернопільської обласної ради (каб.
531).
Документи приймаються до 13.00 год. 15 жовтня 2019 року
в кабінеті 647 виконавчого апарату Тернопільської обласної ради по
вул.М.Грушевського, 8.
Додаткова інформація за телефоном: 25-66-33.
Голова конкурсної комісії В.М.ФИДРИН
Секретар конкурсної комісії О.Є.ЛЮБІНСЬКИЙ
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Вітаю!

Вітаємо!

Дорогу невістку
Людмилу та онука
Сергійка Гусарчуків

Відповідального керівника, щиру подругу,
гарну людину

із с. Малі Вікнини Збаразького
району
з Днем народження!

Хай сонце надії в літа молодії
Несуть Вам і світло, й тепло,
Хай збудуться мрії і сни голубії,
А щастя щоб вічним було.
Хай в подальшій Вашій долі
радість пророста,
Хай веселкою в майбутнє стеляться літа!
Хай сонечко світить промінням ласкавим,
Життя буде довгим і дуже яскравим.
Хай Вам Бог здоров’я й удачу дає,
А Мати Пречиста завжди береже.
І ще побажаю Вам наостанок:
Нехай світлим буде кожнісінький ранок!

З любов’ю – Феодосія Гусарчук

Аліну Федорівну Максимлюк
з Тернополя
з 30-річним ювілеєм!

Твій День Народження прийшов,
А це таке важливе свято,
Хай несе радість і любов,
І щирих привітань багато,
Зорю найкращу з усіх зір
І квітів шелест й пісню ночі,
У своє щастя Ти повір –
І матимеш усе, що хочеш.
Хай друзів вірнеє плече
Підтримує в скрутну хвилину,
Ріка удачі хай тече
В Твою життєвую долину.
Хай родить успіх в ній щодня,
Хай здійснюються творчі плани
І хай підтримує рідня,
І будь завжди-завжди кохана!

З повагою – подруги Оксана, Валентина,
Ангеліна.

Вітаємо!

У ці осінні теплі дні свій День
народження зустрічає любий
чоловік, дбайливий татусь, чудовий
син, дорогий зять, брат і кум

Віктор Іванович Коровець
з с. Вікнини Збаразького району!

З Днем народження вітаємо щиро,
Добра бажаєм, радості, миру!
Завжди мети своєї досягати,
Ніколи суму і невдач не знати.
Щоб був щасливим, а також багатим,
Щоб сміхом веселим повнилася хата!
Як сон негаразди щоби забувались,
А краще, щоб зовсім вони не з’являлись.
Кар’єрного бажаємо росту,
Хай легко буде все і просто –
В житті, в роботі і в родині,
Життю радій Ти щохвилини!
Хай будуть з Тобою здоров’я і сила,
Хай доленька буде ласкава і щира.
Хай Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує многії і благії літа!

З любов’ю - дружина Оксана, діти Юля,
Саша і Єва, мами Надія і Марія, тато Іван,
бабусі Надя, Люба, Анна, брати Іван, Дмитро,
сестра Оля з сім’ями, кум Руслан з сім’єю,
дядько Микола і вся велика родина.

ГОРОСКОП

З 2 до 8 жовтня
ОВЕН
Останнiм часом ви почуваєтеся втомленими, тож варто подбати про своє здоров’я: Вам
потрібно сісти на легку дієту
або записатися в спортзал.
ТЕЛЕЦЬ
Незабаром ви зустрінете свою
половинку, сімейнi ж люди можуть очікувати поповнення
або новий етап у стосунках.
З’являться новi партнери по
бізнесу.
БЛИЗНЮКИ
Зiрки обіцяють високу працездатність і приплив сил. Ви
будете сповнені енергії, насолоджуйтеся кожним днем і
радійте життю.
РАК
Недуги відступлять, саме час
почати займатися спортом.
Проте дуже важливо в усьому
знати міру і берегти серце.
ЛЕВ
Не виключено, що самотні серйозно задумаються про шлюб
і з радістю пожертвують дорогоцінною свободою. Значно
покращиться фiнансове становище.
ДІВА
Вам слід переглянути свій раціон і «зав’язати» з вживанням
міцних напоїв. Правильне хар-

чування допоможе не переживати за вагу і фігуру.
ТЕРЕЗИ
Вихідні проводьте активно й
на природі. Не дозволяйте роботі повністю поглинути вас.
Заняття спортом допоможуть
зняти емоційну і фізичну напругу.
СКОРПІОН
Попереду неминучий сплеск
почуттів та емоційний підйом. Сiмейним людям треба
пам’ятати, що походи «наліво»
призводять до неприємностей.
СТРІЛЕЦЬ
Любов допоможе вам знайти
рівновагу і почуття визначеності. Ви знайдете партнера, з
яким захочете пов’язати долю.
КОЗЕРІГ
Шанси зустріти велику і чисту
любов як ніколи високі. Ну а
ті, хто вже давно перебуває у
шлюбі, зможуть зміцнити свої
стосунки.
ВОДОЛІЙ
Не довiряйте сумнiвним оборудкам, ретельно перевiряйте
фiнансовi документи. Не виключені
непередбачувані
труднощі з законом, які можуть затягнутися.
РИБИ
Тиждень подарує вам багато
нового, але й зажадає максимум
енергії та віддачі. Не зневажайте повноцінним відпочинком,
вихідні проведiть на природі.

Вітання
Вітаємо!

працівників Почаївського психоневрологічного
будинку-інтернату - іменинників жовтня!

Софію Бондарчук, Михайла Борака,
Антоніну Шляпську,
Руслану Грушицьку, Нелю Циганюк,
Марію Буц, Валерія Бондарчука,
Віру Фарину, Віталія Онишків

Хай сонце дарує Вам ласку й тепло,
А ніжна усмішка осяє чоло.
Хай горе обходить завжди стороною,
А щастя приходить і ллється рікою.
Хай доля дарує літа і літа,
А в серці завжди хай живе доброта.

З повагою, колектив Почаївського психоневрологічного будинку-інтернату.

Замовити вітання для своїх рідних,
близьких та друзів
можна безпосередньо у редакції тижневика
“Наш ДЕНЬ“ або за телефоном (068) 364-08-54.
Ціна привітання - від 100 грн. Для
передплатників " Нашого ДНЯ" - знижки.

Тернопільські бібліотекарі
встановили рекорд

А

На фестивалі «Бібліофест» зібрали найбільшу
в Україні колекцію мистецьких артбуків

ртбуки – це книжки ручної роботи,
створені за допомогою різних
технік Виготовляли їх працівники
12-ти місцевих бібліотек протягом
дев`яти років. Сьогодні колекція налічує
69 оригінальних мистецьких виробів.
Вона найбільша і єдина в нашій країні.
Національний реєстр рекордів України
офіційно зафіксував це досягнення
тернопільських книгозбірень.
Як розповіла директорка Тернопільської міської централізованої бібліотечної системи Світлана Козелко, артбуки присвячені відомим людям
краю та держави – поетам, письменникам, художникам, які творили раніше, і які творять сьогодні. Наприклад, є серія артбуків про Івана Франка,
Андрея Шептицького, Йосифа Сліпого, Богдана
Лепкого, Тараса Шевченка.
- З 2011 року регулярно на «Бібліофести» ми
виготовляли нові артбуки, - розповідає Світлана
Козелко. – Спершу це були прості роботи. А далі
ставали щоразу цікавіші і креативніші. У наших
книгах збирані багато нових, цікавих і не відомих
широкому загалу фактів. До прикладу, хто знає
Северину Парельє чи Йосифу Вітер. А ми зібрали цікаву інфорацію про ці непересічні постаті.
В день відкриття фестивалю «Бібліофест» присутнім презентували нову серію артбуків «Тернопіль на кінокарті України». Вони розповідають
про кінофоруми, які відбулися в місті, про фільми,
які знімали в останні роки на Тернопільщині, про
українських акторів Степана Шагайду та Ярослава Геляса, про нашого сучасника письменника і

сценариста Андрія Кокотюху, про актора Віктора
Андрієнка та про родину Іллєнків.
Артбуки цікаво не тільки читати, а й просто
розглядати. Це справжні витвори мистецтва. Їх
виготовили з надзвичайно різних матеріалів і
різними техніками. Є книги вишиті, намальовані,
виготовлені з дерева, паперу, тканини. Зроблені
у формі звичайних книг, альбомів, календарів, а
ще у формі колиски, бандури, кобзи, гітари, ретроплатівки, старої фотокамери, друкарської машинки і будівлі Тернопільського замку.
Побачити унікальні артбуки можна у бібліотеках міста. Тут ці вироби активно використовують
у організації тематичних свят, презентацій, проведенні екскурсій.
Юля ТОМЧИШИН.

