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9 жовтня - хмарно з 
проясненням, без опадів, 
температура повітря вно-
чі 2-5, вдень 13-14 граду-
си тепла. Схід сонця - 7.29, 
захід - 18.40. 

10 жовтня - хмар-
но з проясненням, вран-
ці можливий дощ, темпе-
ратура повітря вночі 4-6, 
вдень 13-15 градусів те-

пла. Схід сонця - 7.30, 
захід - 18.38. 

11 жовтня - хмар-
но з проясненням, без 
опадів, температура 

повітря вночі 4-6, вдень 
13-14 градусів тепла. Схід 
сонця - 7.32, захід - 18.36. 

12 жовтня - хмарно з 
проясненням, без опадів, 
температура повітря вно-
чі 4-6, вдень 17-18 гра-
дусів тепла. Схід сонця 
- 7.33, захід - 18.34. 

13 жовтня - ясно, без 
опадів, температура пові-

тря вночі 7-9, вдень 18-20 
градусів тепла. Схід сонця 
- 7.35, захід - 18.32. 

14 жовтня - хмарно 
з проясненням, без опа-
дів, температура пові-
тря вночі 7-8, вдень 18-21 
градусів тепла. Схід сон-
ця - 7.36, захід - 18.30. Но-
вий місяць.

15 жовтня - хмарно з 
проясненням, без опадів, 
температура повітря вно-
чі 7-8, вдень 18-21 гра-
дусів тепла. Схід сонця 
- 7.38, захід - 18.28.

Погода в 
Тернополі  
й області

Шановні краяни! Дорогі захисники 
Української держави! 

Усі ті, хто ціною власного життя та 
здоров’я захищав і нині захищає ціліс-
ність і незалежність України! 

Вітаю вас із Днем  захисника 
України та із великим святом 
Покрови Пресвятої Богородиці. 

І нехай Матінка Божа візьме 
наш народ, нашу державу, край та 
громаду під захист своїх Покров!

Віктор Овчарук,
голова Тернопільської 
обласної ради.

Школярка з Тернопільщини разом 
зі своєю вчителькою дослідили 
шокуючі подробиці трагедії 
Голокосту й здобули нагороди  
на міжнародному конкурсі 3  

стор.

На Тернопільщині понад рік з’ясовують обставини трагічної 
смерті на підприємстві в Теребовлі двох хлопців

«Я вимагаю справедливого розслідування 
загибелі мого сина!» 5  

стор.
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Вона передбачає прове-
дення виборів на окупованих 
територіях України, легітим-
ність яких мають підтвердити 
спостерігачі ОБСЄ. У результа-
ті Донецька та Луганська об-
ласті отримають особливий 
статус, а місцеві бандоформу-
вання – статус місцевої влади 
з гарантією фінансування та 
утримання за рахунок коштів 
Держбюджету України.

Таке рішення викликало 
хвилю обурення по всій Укра-
їні. Люди масово виходять на 
протести та висловлюють своє 
незадоволення.

Масштабне народне віче 
відбулося у неділю, 6 жовтня, 
і на Театральному майда-
ні в Тернополі. Сотні містян, 
представників громадських 
організації та місцевої влади 
виступили проти «Формули 
Штайнмайєра».

Закликав мешканців міста 
не схвалювати план капіту-
ляції голова Тернопільської 
обласної організації ВО «Сво-
бода» Олег Сиротюк. За його 
словами, ця формула є зрадою 
державних інтересів.

– «Формула Штайнмайє-
ра», яку нам пропонує тепе-

рішня влада, неприпустима. 
Вони ні з ким не радилися, 
до суспільства не апелювали, 
просто озвучили те, що дума-
ють і, зрозуміло, отримали на 
це природну реакцію. Люди 
вийшли під органи влади по 
всій Україні з протестами, пі-
кетами, вимогами. На жаль, 
але ми спостерігаємо те саме, 
що було за часів Януковича 
– влада не слухає свій народ. 
Фракція ВО «Свобода» пропо-
нувала свій варіант тексту на 
сесії облради, його узгодили 
та проголосували. Ці вимоги 
зараз надсилають до Києва. 
Якщо центральна влада не 
буде реагувати, то думаю, що 
суспільство та усі патріотич-
но налаштовані громадські 
організації будуть спроможні 
достукатися, аби новообрана 

влада не жила в ейфорії вели-
ких відсотків рейтингів, а зва-
жала на національні інтереси. 
Ми сподіваємося, що хвиля 
рішень органів місцевої влади 
сколихне та змусить замисли-
тися ініціаторів цих процесів. 
Ще ніхто не скасовував право 
нації на свій самозахист. Це 
– право українців, які воюва-
ли і продовжують воювати за 
свою землю, реагувати на дії, 
які вони вважають неконсти-
туційними. Через кілька днів 
ми побачимо, що вся Україна 
на це відреагує, – додав Олег 
Сиротюк.

Також очільник тернопіль-
ської «Свободи» наголосив 
на небезпечності «Формули 
Штайнмайєра». За його сло-
вами, вона призведе до краху 
унітарної держави.

– «Формулі Штайнмайєра» 
аплодують Луганськ, Донецьк, 
Москва, Франція, Німеччина і 
теперішня центральна влада, 
яка думає, що їхня мета – уза-
конити сепаратистські рухи та 
особливий статус Донбасу. Не-
безпека – у тому, що це виступає 
своєрідним символом – коли 
ти хочеш окремого ставлен-
ня у нашій державі, то візьми 
зброю в руки, почни вбивати 
українських громадян, а потім 
вимагай до себе цього особли-
вого ставлення. Ми розуміємо, 
що передумови для таких се-
паратистських рухів є не лише 
на сході нашої держави. Це пи-
тання присутнє на Закарпатті, 
в Чернівецькій області, де є на-
цменшини, що підігріваються 
іноземними державами, аби 
«розкачувати» питання окре-
мого особливого статусу. Кожен 
патріот розуміє,що Україна – це 
унітарна держава. В нас не може 
бути ніяких окремих статусів, – 
резюмував Олег Сиротюк.  

Олег Сиротюк закликав 
усіх небайдужих взяти участь 
у загальнонародному віче про-
ти капітуляції, яке відбудеться 
14 жовтня на Майдані Неза-
лежності в Києві.

Бідність нікуди не поділася. Чимало 
працюючих людей та пенсіонерів відчу-
вають неабияку скруту. А ціни ростуть...       

У владі говорять про необхідність 
збільшення прожиткового мінімуму. 
Але не все так просто. Гроші не намалю-
єш. А якщо запустити верстат, то шале-
нітиме інфляція. 

На думку прем’єр-міністра Олексія 
Гончарука, щоб українцям встановити 
прожитковий мінімум на рівні 4 тисяч 
гривень, має значно зрости економіка. 
Мінімум на 33 відсотки. Лише тоді кож-
на людина, яка потребує допомоги від 
держави, отримала б достатньо грошей 
і не опинилася за межею бідності. Проте, 
як зазначив керівник уряду, в найближ-
чі роки домогтися цього буде складно.   

Наразі прожитковий мінімум для 
працездатних громадян складає 2027 
гривень. До 1 грудня наступного року 
сума зросте до скромних 2189 гривень. 

Хтозна, можливо, тему «зубожіння» 
розкручуватимуть і на майбутніх вибо-
рах... 

На покращення рівня життя україн-
ців треба додатково 140-150 мільярдів 
гривень, кажуть у владі. Але ці гроші не-
можливо одразу знайти в бюджеті. Хоча 
на захмарні зарплати чиновникам та по-
садовцям знаходять.   

Зараз більше 10 мільйонів українців 
живуть за межею бідності. Дехто має 
менше навіть нинішнього прожитково-
го мінімуму.    

Слід зазначити, наші співвітчизни-
ки більше витрачають, ніж заробляють. 
Так, у другому кварталі цього року укра-
їнці заробили 895,2 мільярди гривень, а 
витратили - 918,1 мільярд. У першому 
кварталі - 803,4 мільярди і 852,4 мільяр-
ди гривень, відповідно, повідомили у 
Держслужбі статистики. У квітні-червні 
сума витрат була більшою за доходи на 

22,9 мільярдів, а в січні-березні - на 49 
мільярдів. Тому можна вважати: заоща-
дження українців цьогоріч стають мен-
шими вже другий квартал.

Як відомо, значну частину своїх до-
ходів українці витрачають на харчі. І, як 
це не прикро, чимало продуктів викида-
ють на смітник. Узагалі, це світова про-
блема, повідомляє 24 канал. 

В ООН підрахували: на планеті що-
року виробляють приблизно 4 мільярди 
тонн продуктів харчування і цього мало 
б вистачити на всіх жителів планети. 
Але їжу розподіляють і використову-
ють не раціонально. Тому третина, а це 
1,3 мільярди тонн усіх вироблених про-
дуктів харчування, ніколи не стає для 
когось їжею - опиняється на смітнику. 
Глобальна економіка втрачає через це 
щорічно приблизно трильйон доларів.

У ряді країн Заходу виробники, тор-
говельні організації, заклади харчуван-

ня, приватні особи віддають продукти, 
в яких збігає термін придатності, благо-
дійним організаціям, а ті - людям, котрі 
цього потребують. А в Україні… 

Торік українці «проїли» майже по-
ловину свого бюджету. За даними Держ-
стату, в середньому одне домогосподар-
ство витрачає 3332,29 гривень на їжу 
в місяць. І це при значно нижчому про-
житковому мінімумі.

Водночас, в одній з найбідніших кра-
їн Європи, а саме такий статус має наша 
країна, щороку в смітник викидають 
майже 7 мільйонів (!) тонн придатних 
до споживання продуктів на загальну 
суму понад 5,5 мільярдів гривень. Бла-
годійних організацій, на кшталт захід-
них країн, в нашій державі, фактично, 
немає. Та й чи стануть ділитися з бідни-
ми українцями вітчизняні ресторани, 
супермаркети, виробники? У політиків, 
які вигадують всілякі флешмоби, це та-
кож не модна тема.

Тож наразі «зубожіння» (до пори, до 
часу?) відправили у «підпілля». Зали-
шилася бідність, з якою 
борються всі українські 
уряди, і не можуть дати 
їй ради... 

В Україні «зубожіння» відправили у 
«підпілля», ЗАЛИШИЛАСЯ БІДНІСТЬ

Минули вибори і минула тема «зубожіння». А як нею 
смакували! Як політики шкодували «зубожілих» 
українців, розраховуючи на їхню прихильність! І як 
далеко не бідні українці розкручували цю тему в 
соцмережах! А ті, кому справді сутужно жити, мовчали.  

Ольга ЧОРНА.

«Скажи “ні” капітуляції 14 жовтня на 
Майдані Незалежності в Києві», – 

свободівець Олег Сиротюк
Днями представник України погодив та підписав так звану «Формулу Штайнмайєра».

Хто залишиться 
без пенсій

Відтепер в Україні 
будуть забирати 
виплати «мертвим 

душам», людям, які за 
кордоном, та пенсії із 
втрати годувальника для 
псевдостудентів.

Багато коштів з державного 
бюджету виплачують пенсіоне-
рам, які давно померли, а кошти 
отримують шахраї.

Згідно з постановою Кабмі-
ну, всім переселенцям, які виїж-
джають за кордон, припиняють 
виплати. Адже багато осіб отри-
мують зарплатню за кордоном 
і пенсію в Україні. Пенсійний 
фонд планує перевіряти згада-
ну інформацію під час виплат, 
пише «Оглядач». Крім того, не-
рідко студенти до 23 років отри-
мують виплати через втрату 
годувальника. Але, коли закін-
чують навчання або їх відрахо-
вують з навчального закладу, то 
такі молоді люди не повідомля-
ють про це до Пенсійного фонду.

Експерти поліпшили 
прогноз курсу гривні 

до долара 
Середньорічний курс 

гривні до «зеленого» цього-
річ складе 26,3 грн/дол., а в 
2020-ому - 27,3 грн/дол. Такі 
дані містяться в оновленому 
консенсус-прогнозі чинов-
ників і експертів, повідомляє 
Міністерство розвитку еконо-
міки, торгівлі і сільського гос-
подарства. Тож прогноз курсу 
покращено, порівняно з по-
передньою оцінкою, - 28 грн/
долар на 2019 рік і 29,18 грн/
долар - на 2020-ий.
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Конкурс проводили 
у Дніпрі, він 
організований 

Міністерством освіти і науки 
України та Українським 
інститутом вивчення 
Голокосту «Ткума». Цього 
року надійшло більше 
250 творчих робіт не 
тільки з усієї України, а й із 
сусідніх країн. Дослідження 
Наталі Самари «Життя 
єврейської общини міста 
Лановець крізь призму ХІХ 
- І половини ХХ століття» 
визнали одним із кращих. 

Про роботу своєї учениці роз-
повіла «Нашому ДНЮ» науковий 
керівник школярки, вчитель-
методист Лілія Волянюк. 

«Трагедія Голокосту - переслі-
дування і масового знищення єв-
реїв під час Другої світової війни - 
є однією з найчорніших сторінок в 
історії людства. Вкарбована вона, 
на жаль, і в історію Тернопільщи-
ни. Зокрема, у життєпис містечка 
Ланівці. 

Ланівці пережили свій єв-
рейський ренесанс. Вже згідно з 
офіційним переписом 1847 року 
так зване «Лановецьке єврейське 
товариство» складало 523 особи. 
Але буремні події 19-20 століть, 
наче хвилі могутньої ріки, накоти-
лися на містечко. Наше пошукове 
дослідження охоплює хронологіч-
ні межі історії єврейської грома-
ди Ланівців кінця XІХ століття по 
серпень 1942 року. Робота містить 
комплексний аналіз  життя, побу-
ту, форм діяльності єврейської об-
щини на основі архівних джерел 
Волинського та Тернопільського 
обласних державних архівів і свід-
чень очевидців про масове вини-
щення єврейського населення Ла-
нівців і долю родини праведників 
Шевчуків.  

Найціннішими свідками вка-
заного хронологічного періоду є 
мацеви - надгробки з іменами, що 
знайдені в мікрорайоні Новосіл-
ки, де був найдавніший у Ланівцях 
єврейський цвинтар. На жаль, за 
радянських часів його територія 
була роздана для забудови й під 
присадибні ділянки ланівчанам. 
Лише декілька мацев там було ви-
явлено, обстежено і сфотографо-
вано. 

Джерелом багатьох фактів є 
робота Григорія Басюка «Історія 
Лановець» з фотоматеріалами, 
опрацьовуючи які, ми дізнались 
про підземні ходи під централь-
ною, заселеною раніше євреями, 
частиною містечка. Сітка цих ко-
мунікацій була настільки добро-
тно облаштована, що навіть рух 
важкого транспорту в другій тре-
тині ХХ століття рідко коли спри-
чиняв їх обвали.  

Нам вдалось встановити, 
чому в Ланівцях було так бага-
то євреїв. Також і те, яким чином 
єврейські родини переселялись у 
містечко. У кінці ХІХ століття ла-

новецький селищний голова пан 
Авербух розіслав по Волині та По-
діллі листівки, в яких вихваляв 
сприятливі умови життя та праці 
в Ланівцях. Єврейські родини по-
чали переїжджати на проживання 
у це місто. Згодом тут утворилось і 
почало зростати так зване товари-
ство місцевої інтелігенції: вчителі, 
підприємці, лікарі, духовні настав-
ники. 

 Місто Ланівці належало лорду 
Яловицькому.  Місцеві євреї були 
захищені ним, тим самим рятую-
чись від нападів місцевих повстан-
ців, а сусідні міста, такі як Вишні-
вець, Кременець, Дубно і Ямпіль, 
належали польським графам. 

На початку ХХ століття у Ла-
нівцях було збудовано три сина-
гоги. Одна – центральна, велика, 

двоповерхова будівля та дві мен-
ших, дізнаємось зі спогадів Мот-
ке Ройчмана. А з дитячих спога-
дів Елієзера Зінберга нам вдалось 
дослідити долю родини Зінбергів, 
про професіоналізм та мудрість 
якої ширилися чутки по всій Ла-
новеччині.  При огляді дівчинки 
Тетяни Фролової з Білозірки Ла-
новецького району Зінберг про-
фесійно визначив причину втрати 
сімдесяти відсотків зору та при-
значив лікування, внаслідок яко-
го зір значно покращився. Але, 
на жаль, з приходом нацистських 
окупантів єврейського лікаря та 
його дружину після перебування 
в гетто було вбито і недолікована 
хвороба знову прогресувала. В ре-
зультатті Тетяна Фролова цілком 
втратила зір, але це їй не завадило 

стати відомою поетесою не тільки 
Тернопілля, а й України.

Німці зайняли Ланівці 3 лип-
ня 1941 року - містечко окупували 
частини німецької 17-ї армії.

У серпні почали створюва-
ти ґетто, у якому  було близь-
ко 2000 мешканців. Про життя в 
гетто та його знищення ми дізна-
лись зі спогадів Моше Розенбер-
га,  Мейра Беккера, опрацювавши 
електронну версію англомовного 
видання «Меморіальна книга му-
чеників Ланівців, які загинули під 
час Голокосту».

2 серпня 1942 року німецька 
окупаційна влада віддала наказ 
знищити всіх в’язнів лановецько-
го гетто. Останній шлях ланівчан 
єврейської національності прохо-
див по вулиці Українській. 

На околиці містечка було 
розстріляно 3587 осіб. Ще 1,5 ти-
сячі було відправлено до Вишнів-
ця і там теж знищено. Сьогодні у 
Ланівцях розташований некро-
поль євреям, котрі були розстріля-
ні під час нацистського окупацій-
ного режиму.  На місці поховання 
встановлено пам'ятний знак. 

Важливо зазначити, що єврей-
ський цвинтар у Ланівцях є одним 

із найкраще збережених у Терно-
пільській області, куди не забува-
ють навідуватись внуки і правну-
ки лановецьких євреїв, що мешка-
ють у багатьох країнах та регуляр-
но відвідують батьківщину своїх 
предків, щоб вшанувати пам’ять 
загиблих.

Це був злочин проти лю-
дяності, проти людства. Ми ді-
знались, що на території Ланів-
ців  проживала родина Шевчуків: 
Лаврентій Шевчук, дружина Євдо-
кія  та їхні троє синів, яких Яд Ва-
шем 10 лютого 1997 року удосто-
їв почесним званням «Праведни-
ки народів світу». Протягом май-
же року євреї Гельман і Галер хо-
валися в стайні у сім’ї Шевчуків. 
Один раз на день Лаврентій або 
його дружина Євдокія приноси-
ли своїм підопічним їжу. Син Шев-
чуків – Василь регулярно прино-
сив їм новини та намагався всіля-
ко підтримати, за що поплатив-
ся життям. Врятовані євреї впро-
довж багатьох років підтримува-
ли відносини з родиною.

Хочеться, щоб наша 
краєзнавчо-пошукова наукова ро-
бота допомогла усвідомити, чому 
гірким мовчазним докором люд-
ській совісті височить у Ланів-
цях єврейський некрополь та цей 
пам’ятний знак, що символізує 
розстріл у місті 3587 євреїв.  

Пройшло багато літ, а люд-
ська пам’ять, занотована у наших 
дослідженнях, береже все до най-
менших дрібниць, адже таке не 
забувається, і не заростає стеж-
ка, яка веде до місць, пов’язаних з 
пам’яттю про Голокост у Ланівцях. 

Час від часу тут з’являються 
односельчани, школярі, історики-
пошуківці, внуки і правнуки ла-
новецьких євреїв, що мешкають 
у багатьох країнах. Вони регуляр-
но відвідують батьківщину своїх 
предків, щоб вшанувати пам’ять 
загиблих».

Фото з архівних джерел, 
надані авторами дослідження.

«Родину з Ланівців удостоїли звання 
«Праведники народів світу».
Вони майже рік переховували  
у своїй стайні двох євреїв»

Школярка з 
Тернопільщини 
разом зі своєю 
вчителькою дослідили 
шокуючі подробиці 
трагедії Голокосту 
й здобули нагороди 
на міжнародному 
конкурсі

Як виглядало гетто в Ланівцях, скільки в містечку мешкало та було розстріляно євреїв, вражаючі 
історії окремих родин і людей віднайшла й описала разом зі своїм науковим керівником Наталія 
Самара. Вона - одинадцятикласниця Борщівської ЗОШ імені Ярослава Горошка, що у Лановецькому 
районі. Дівчина стала фіналісткою-дипломанткою 16-го Міжнародного конкурсу творчих робіт 
учнів, студентів, аспірантів і вчителів «Уроки війни та Голокосту – уроки толерантності».

Українські та єврейські діти на забаві, 1930 рік.

Ланівці, архівне фото.

Євдокія Шевчук.
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Анонсований 1 жовтня 
2019 року Президентом 
України Володимиром 

Зеленським документ, що 
став підсумком засідання 
тристоронньої контактної групи 
у Мінську з реалізації так званої 
«формули Штайнмаєра», не без 
причин викликав обурення в 
українського народу та всіх, хто 
виступає проти здачі українських 
інтересів Росії.

«Обласна рада спрацювала миттєво та 
водночас виважено, - вважає голова об-
ласної ради Віктор Овчарук. - Ми перши-
ми, як і Львівська обласна рада, відреагу-
вали на загрози й  виклики суверенітету 
та національній безпеці України, спричи-
нені підписанням, так званої, «формули 
Штайнмаєра». Усі фракції одностайно 
спільно із громадськими організаціями 
виступили єдиною силою на захист ціліс-
ності та незалежності нашої держави».

 Під час першого пленарного засідан-
ня 12 сесії обласної ради було ухвалено 
ряд звернень, у тому числі  щодо непри-
йняття нової редакції Закону України 
про особливий статус Донбасу, так званої 
«формули Штайнмаєра». Ним одного-
лосно депутати Тернопільської обласної 

ради «…рішуче заперечили спроби через 
реалізацію так званої «формули Штай-
нмаєра» розміняти перспективи Україн-
ської державності на примарний мир ці-
ною приниження країною-агресором, що 
знову зробить Україну частиною Росії. Та 
закликали органи місцевого самовряду-
вання всієї України висловлювати свої 
протести проти початку капітуляції».

Також сесія прийняла рішення щодо 
неприпустимості відведення сил і засо-
бів Збройних Сил України, інших утво-
рених відповідно до законів України 
військових правоохоронних формувань 
спеціального призначення, Міністерства 

внутрішніх справ України, Національної 
поліції України, розвідувальних органів 
України, від меж тимчасово окупованих 
територій у Донецькій та Луганській 
областях, у якому йдеться: «Проанон-
сований 1 жовтня 2019 року Президен-
том України Володимиром Зеленським 
приклад успішного відведення військ 
на ділянці фактичної лінії розмежуван-
ня сторін, лінії фронту, що проходить в 
околицях Станиці-Луганської Луганської 
області, не відповідає дійсності, оскільки 
представники окупаційної адміністрації 
Російської Федерації не виконали жод-
них вимог тристоронньої контактної 

групи, а життя та безпека жителів вказа-
ного населеного пункту перебувають під 
серйозною загрозою. Закликаємо Пре-
зидента України Зеленського В.О., міні-
стра оборони України Загороднюка В.О., 
начальника Генерального штабу Зброй-
них Сил України Хомчака Р.Б. захищати 
невіддільне суверенне право України на 
відновлення та збереження її територі-
альної цілісності в межах міжнародно 
визнаного державного кордону, включа-
ючи територію Автономної Республіки 
Крим і міста Севастополя».

Депутатський корпус також висло-
вив своє обурення фактом силового роз-
гону акції мирного протесту ветеранів 
антитерористичної операції – операції 
об’єднаних сил та мешканців 12-тисяч-
ного шахтарського міста Соснівка Львів-
ської області через блокування ними 
перевезень вугілля російського похо-
дження на підприємство регіону.

«На жаль, напередодні такого велико-
го християнського і водночас патріотич-
ного для кожного українця свята наші су-
веренітет та цілісність   знову опинились 
перед  загрозами та викликами. Однак, 
переконаний, що гуртом ми переможемо. 
Слава Україні! Героям слава!» - наголосив 
очільник області.

Кожного разу кожна 
нова влада вважає за 
необхідне виконати 

танець на граблях, 
намагаючись знищити 
малий та середній бізнес в 
Україні. 

Не треба думати, що нова 
команда вигадала якийсь пере-
довий шлях -  законопроекти 
№1053-1 та №1073 є забрудне-
ною калькою ініціатив урядів 
Азарова та Яценюка. І у 2010, і у 
2015 роках такий «танець» за-
кінчувався Податковим майда-
ном та Майданом проти так зва-
них реєстраторів розрахункових 
операцій. Однак великий бізнес, 
який і є головним вигодонабу-
вачем від впровадження таких 
ініціатив, не полишає спроб зни-
щити спрощену систему оподат-
кування, наслідком чого стане 
значне зменшення частки малого 
та середнього підприємництва в 
країні. Про цю небезпеку нага-
дує голова партії ВО «Батьків-
щина» Юлія Тимошенко.   

За даними Державної регу-
ляторної служби, з прийняттям 
законопроектів  1053-1 та 1073 
показники втрат підприємців-
спрощенців, що працюють на 2 
та 3 групах,  на адміністрування 
процесів із застосування касових 
апаратів (РРО) становитимуть 
22,35 млрд.грн.. При цьому по-
трібно мати на увазі, що згідно 
розрахунків експертів,  втрати 
бюджету від заниження оборотів 
фізичними особами підприємця-
ми на спрощеній системі оподат-

кування становлять менше 2,5 
млрд.грн.

Ці цифри свідчать про те, що 
кінцевою метою впровадження 
законодавчих ініціатив є зовсім 
не виведення з тіні малого та се-
реднього бізнесу, а його цілкови-
те знищення, зачищення бізнес-
середовища під великі монополії. 

Всі ліберальні реформи по-
чинались не з тиску на бізнес, а з 
демонополізації. У нас все відбу-
вається навпаки.

Законопроект 1053-1 вносить 
зміни в п. 12 ст. 3 та ст. 20 Закону 
про РРО зазначаючи, що облік то-
варів повинен бути, не вказуючи 
в якому саме місці, та встановляє 
обов'язок  під час проведення пе-
ревірки (а вони не забаряться)  на-
дати документи, які підтверджу-
ють облік та походження товарів. 
При цьому вже існуюча норма 
відносно обліку і штрафів за реа-
лізацію товарів, які не обліковані 
в установленому порядку,  значно 
розширюється – 200% вартості 
товарів за деякими позиціями. 

Штрафи до 1 жовтня 2020 

року за невидачу фіскального 
чека 10-50% вартості товару, а  
після цієї дати – 100-150%.

Додатково запроваджуєть-
ся ведення обліку товарів для 
ФОП-платників єдиного податку, 
які здійснюють реалізацію техні-
ки, ліків, ювелірних виробів. Це 
пов'язано з тим, що для таких то-
варів буде обов'язковим застосу-
вання РРО та попереднє програ-
мування найменування товарів

Обов’язок застосовувати про-
грамні РРО (касові апарати) та-
кож несе ризик  ненадійності за-
хисту інформації від спотворень 
та зловживань податківців, за-
хоплених можливістю безконтр-
ольного накладання штрафів.  
Треба враховувати й те, що запро-
ваджений механізм відкриє двері 
недобросовісній конкуренції та 
може стати знаряддям знищення  
небажаних для когось бізнесів.  

В економічній  стратегії, за-
пропонованій «Батьківщиною»,  
передбачено, що податки мають 
бути компенсаційною платою за 
суспільні послуги, отримані плат-
ником. Скажіть, які компенсації 
передбачають законопроекти 
1053-1 та 1073 підприємцям? По-
слуги зі знищення? Ми наголо-
шуємо, що потрібно терміново 
радикально знизити податковий 
тягар для бізнесу та змінити фі-
лософію оподаткування. Тіль-
ки такий шлях, який розробила 
«Батьківщина» у «Новому курсі 
України», призведе до економіч-
ного зростання. Всі інші ведуть 
до занепаду…   

ВІКТОР ОВЧАРУК: «Усі фракції одностайно спільно 
із громадськими організаціями виступили єдиною силою 
на захист цілісності та незалежності нашої держави»

«Завдання влади – полегшити, 
а не ускладнити роботу малому та 

середньому бізнесу!» 

Відтепер для 
миттєвого виклику 
правоохоронців 

на Тернопільщині 
запрацював 
безкоштовний 
мобільний додаток 
«My Pol». Насамперед 
він буде корисний 
людям з обмеженими 
можливостями, 
іноземцям та дітям.

Кожен громадянин зможе 
встановити «My Pol» собі на 
смартфон і в разі реальної не-
безпеки життю чи здоров’ю 
натиснути кнопку «SOS». Та-
кож одночасно люди зможуть 
додавати до повідомлень фото 
з місця події. Вся інформація 
оперативно потраплятиме до 
правоохоронців.

За допомогою мобільного 
додатку користувачі мати-
муть можливість повідомляти 
поліцейським про різні право-

порушення, оцінювати роботу 
правоохоронців, знайти най-
ближче відділення поліції та 
швидкої допомоги,  дізнатися, 
як спілкуватися з працівника-
ми поліції на законних підста-
вах, а також отримувати тер-
мінові сповіщення.

Працює додаток як на 
Android, так і на iOS. Таке ново-
введення дозволить покращити 
та пришвидшити комунікацію 
між громадянами та поліцією.

Відділ комунікації 
поліції Тернопільської 

області.

ПОЛІЦІЯ У СМАРТФОНІ: 
в області запрацював 

мобільний додаток «My Pol»

У суботу, 12 жовтня в Тернополі відбудеться 
ярмарок з продажу сільськогосподарської 
продукції та продуктів харчової і переробної 

промисловості.
Розташовуватимуться вони на трьох масивах – «Східний» 

(площадка перед центральним стадіоном вул. Степана Банде-
ри,15; майданчик перед рестораном «Галич» вул. Протасеви-
ча,12), «Дружба» (майданчик на перехресті вул. Миру-Дружби), 
«Сонячний» (вул. Л.Курбаса, майданчик біля ринку «Галиць-
кий»).

За доступними цінами можна буде придбати крупи, цукор, 
борошно, хлібобулочні вироби, молочні вироби, овочі, фрукти, 
рибу, м’ясо, мед.

У Тернополі відбудуться ярмарки
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Загибель Володимира Солтиса 
та Андрія Михасика вразила 
Тернопільщину. З різницею у 

вісім місяців двоє молодих хлопців 
загинули на одному підприємстві. 
Слідство та експертизи тривають 
досі. Батьки загиблих переконані, 
що розслідування затягують, і 
звернулися до журналістів. Під 
час брифінгу вони розповіли 
про обставини загибелі хлопців, 
чому незадоволені роботою 
правоохоронців і публічно 
звернулися до  генпрокурора 
Руслана Рябошапки за допомогою. 

 «Володя помирав
 на моїх руках».

Трагедія з 20-річним Володимиром 
Солтисом трапилася 8 червня 2018 року 
на підприємстві «Колос-2» у Теребовлі під 
час виконання будівельно-монтажних ро-
біт. Хлопець впав з висоти, а лист бляхи 
перерізав йому горло. Син помер на руках 
у батька Романа, який працював з ним. 

- Ми закінчували будівництво зернос-
ховища, - розповідає батько Роман Сол-
тис зі сльозами на очах. -  В останній день 
мій Володя загинув. Працювали без жод-
ної страховки і все бігом, щоб закінчити 
вчасно… За 500 гривень. Він впав на моїх 
очах. Я був в шоці. Я не знав, що зі мною 
робиться. Я намагався його врятувати, але 
до мене не доходило, що то вже кінець. Я 
побіг до сторожа на прохідну і почав кри-
чати: «Дзвони! Дзвони в швидку!». Це десь 
тривало 15 хв. Поки я побіг, поки швидка 
приїхала через 30 хвилин… Може, якби я 
лишив його і побіг дзвонити... Може, якби 
хтось інший викликав… Але вони побачи-
ли все і повтікали. Вони бачили, що роботи 
виконують з порушеннями. Але їм треба 
було робити швидко і без зайвих витрат. Їм 
шкода було грошей на страхівку. 

За 8 місяців до трагедії на цьому ж 
підприємстві у 2017 році під час виконан-
ня будівельно-монтажних робіт загинув 
21-річний Андрій Михасик – його вдарило 
струмом і він впав з висоти у яму. Тоді Во-
лодя був свідком у справі, адже все сталось 
у нього на очах. Мама Андрія не змогла 
приїхати на зустріч із журналістами. Вона 
хворіє, але також сподівається, що винні 
таки будуть покарані. 

«Справи, ніби умисне, 
роз’єднують»

- Камери спостереження, які працю-
ють на підприємстві, за дивним збігом об-
ставин, в день смерті і Андрія, і Володі не 
працювали. Мовляв,  у той час проводили 
ремонтні роботи. Тому правоохоронці їх не 
могли вилучити, - розповідає Люба Солтис. 
- Свідків, у яких на очах загинули хлопці, 
досі не опитали, хоч аби потрапити на тери-

торію підприємства, потрібно було розпи-
сатися в журналі. Тому, вочевидь, не важко 
було відстежити, хто тоді був на території. 
Більшість так і не опитали. Вони будували 
на висоті 40 метрів і в глибину 10 метрів. 
Ми маємо фото, відео з того об’єкта, але до 
справи ці матеріали долучати не хочуть. 

За словами Люби Солтис, спершу оби-
дві справи розслідували у Теребовлі. 

- Після загибелі сина ми звернулись 
в управління праці, щоб дали висновки 
актів обстеження території. Під час цього 
з’ясували, що досі не було висновків об-
стеження території підприємства після 
загибелі Андрія Михасика, - розповідає 
жінка. - Нам пояснили, що причина у тому, 
що «розлетілася» комісія. 17 червня в Тере-
бовлянській поліції з’являються висновки 
з управління праці. Кого і що приховува-
ли? Коли ми почали активно відстежува-
ти слідчий процес, писати клопотання, то 
нашу справу забрали в Тернопіль, а справу 
Андрія Михасика залишили в Теребовлі. 
Ми не раз ставили питання про необхід-
ність об’єднання цих справ в одне прова-
дження. Адже загинули хлопці на одному 
й тому ж виробництві – лише з різницею у 
8 місяців. 

Батьки загиблого Володимира зазна-
чають: ще одна проблема, що підприєм-
ство навіть не визнає офіційно, що у них на 
той час велося будівництво.

- В інтернеті є відео, де урочисто від-
кривають це зерносховище з керівниками 
області, - зазначає Роман Солтис. – Також 
на території підприємства є камери спо-
стереження. Відео з них можна вилучити 
і отримати підтвердження, що там велося 
будівництво. Ми казали про це слідчій, але 
вона на це не зважає. 

Пані Люба розповідає, що приходила на 
підприємство і просила розказати правду. 

- Я стояла на колінах і благала їх, адже 
загинуло двоє дітей, - із слізьми на очах 
каже жінка. 

Матір загиблого хлопця переконана: 
всю її сім’ю переслідують через те, що вона 
не здається. 

- До мене зверталися впливові люди, 
аби я взяла гроші, бо заглибоко почала 
«копати» цю справу. Пропонували від 60 
тисяч доларів і більше. Востаннє, 5 червня, 
пропонували 100 тис. євро. Моя відповідь: 

«Я своїх дітей не купувала і продавати не 
буду». 

 «Минуло більше двох 
років з дня загибелі Андрія 

Михасика – до сьогодні 
підозра не оголошена»

Адвокат потерпілих Володимир Твер-
дохліб зазначив, що розслідування у цих 
двох кримінальних провадженнях ведеть-
ся на неналежному рівні й затягується. 

 - Це і надумані експертизи, для яких 
не вистачає належних документів, це і 
роз’єднання цих кримінальних прова-
джень, хоч згідно з законом вони мають 
об’єднувальний фактор, адже йдеться про 
факт службової недбалості, що призвів до 
загибелі людей, - зазначає пан Володимир. - 
3 серпня 2017 року на підприємстві «Колос 
2» загинув Андрій Михасик. 21-річний чоло-
вік помер, упавши до ями. В документах роз-
слідування записано, що це є невиробнича 
травма. Як таке може бути? Якщо людина 
прийшла на підприємство, хоч і не мала до-
говору, але виконувала роботу, то він брав 
участь у виробництві і є учасником цього 
нещасного випадку. Коли до мене звернула-
ся матір Андрія Михасика за допомогою і я 
отримав доступ до матеріалів справи, вияви-
лось, що акт про нещасний випадок оформ-
лено майже через рік після трагедії.

- Досудове слідство по-своєму трактує 
ці два випадки, -  додає адвокат. - Однак є 
акт про нещасний випадок від 12 липня 
2018 року, у якому йдеться, що причиною 
нещасного випадку з Володимиром Солти-
сом є порушення правил безпеки під  час 
робіт на висоті й у ньому вказані всі ці по-
рушення. Цей документ може слугувати 
причиною, щоб підозрюваним оголосили 
про підозру. Це не є умисний злочин, але ті, 
хто його допустили, не виконавши вимог 
закону про охорону праці та не вживши 
жодних заходів, допустили повторну за-
гибель молодого хлопця на підприємстві. 
Минуло більше двох років з дня загибелі 
Андрія Михасика – до сьогодні нікому під-
озра не оголошена. Справу намагаються 
приховати. Двоє людей загинули, але досі 
ніхто не покараний. 

Адвокат Володимир Твердохліб та рід-
ні загиблих хлопців через ЗМІ звертаються 

до генпрокурора Руслана Рябошапки, щоб 
він витребував матеріали кримінальних 
проваджень і дав правову оцінку діям тих, 
хто розслідує ці провадження.  

- Захисник має підтримувати обви-
нувачення, а його немає, - каже адвокат. 
-- Немає ні підозри, ніхто не знає, де і хто 
порушник. Якщо на підприємстві загинули 
двоє і більше людей, хтось має за це відпо-
відати. Де гарантія, що там знову не заги-
нуть люди?  

Правоохоронці кажуть - 
експертизи тривають

У прокуратурі області ситуацію не ко-
ментують, аргументуючи відмову тим, що  
триває експертиза. 

Одразу ж після прес-конференції ко-
ментар з приводу розслідування кримі-
нальних проваджень щодо загибелів двох 
юнаків на виробництві з’явився на сайті 
Головного управління Нацполіції в Терно-
пільській області.

«Дві смерті на одному з приватних то-
вариств Теребовлянщини зареєстрували 
правоохоронці впродовж 2017-2018 років, 
- йдеться у повідомленні. - 3 серпня 2017 
року на території підприємства, де викону-
валися будівельно-монтажні роботи, через 
необережність загинув чоловік, 1995 року 
народження (ред. - йдеться про Андрія 
Михасика). Він впав у яму глибиною в три 
метри. Тілесні ушкодження чоловіка ви-
явилися несумісними з життям. За даним 
фактом працівники поліції розпочали кри-
мінальне провадження відповідно до стат-
ті 271 частина 2 ККУ - Порушення вимог 
законодавства про охорону праці. Щодо 
провадження була проведена комплексна 
експертиза в Києві. Проте третього верес-
ня 2019 матеріали даного кримінального 
провадження направлені на повторну екс-
пертизу в Харківський науково-дослідний 
інститут судових експертиз. Лише після її 
результатів провадження слідчі зможуть 
скерувати до суду».

«8 червня на підприємстві у Теребов-
лі загинув 21-річний житель села Плеба-
нівка, - далі йдеться в повідомленні про 
Володю Солтиса. -  Хлопець працював 
різноробочим, проводив заміну даху на 
зерносушильній споруді приватного під-
приємства. Під час роботи впав з висоти на 
гостру частину металу, пошкодив шию та 
помер. Слідчі порушили кримінальне про-
вадження за частиною 2 статті 272 ККУ 
- Порушення правил безпеки під час вико-
нання робіт з підвищеною небезпекою та 
статті 172 ККУ - Грубе порушення законо-
давства про працю. Дане кримінальне про-
вадження скероване до Київського НДІСЕ 
на експертизу безпеки життєдіяльності з 
метою встановлення порушень вимог за-
конодавства».

Юля ТОМЧИШИН. 

«Я вимагаю справедливого 
РОЗСЛІДУВАННЯ 

ЗАГИБЕЛІ МОГО СИНА!»
На Тернопільщині понад рік з’ясовують обставини трагічної смерті 

двох хлопців на підприємстві  в Теребовлі 
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Мова про українського 
поета, перекладача, 
журналіста, фейлетоніста, 

театрально-музичного критика, 
актора, режисера, громадського 
діяча Степана Чарнецького. 
Автор відомої пісні-гімну «Ой 
у лузі червона калина», яка 
стала символом незламності 
українців, народився 21 січня 
1881 року в селі Шманьківці 
колишнього Чортківського 
повіту (нині Чортківський район 
Тернопільської області). 

Тринадцята 
дитина в сім’ї

Майбутній поет виховувався у сіль-
ській родині, був тринадцятою дитиною. 
Батько – парох Микола Чарнецький, по-
мер під час епідемії тифу в травні 1882 
року. Мати - Владислава Екгардт, з поло-
нізованого німецького роду.

Після смерті батька хлопець разом 
з матір’ю перебираються до старшого 
сина Івана в місто Станіслав (нині Івано-
Франківськ), де навчався в польській на-
родній та реальній школі. Реальну школу 
закінчував уже у Львові, куди мати пере-
їхала після трагічної загибелі старшого 
сина, і там 1901 року починає навчатися 
на інженерному факультеті Політехнічної 
школи.

Після її закінчення Степан Чарнець-
кий працював деякий час за професією, 
але манія до творчості взяла своє. 

Працював у Львові інженером у зем-
ській управі й крайовому відділі, по-
мічником начальника залізничної діль-
ниці, редактором часописів. Останнім 
місцем роботи була Львівська наукова 
бібліотека, де Степан Чарнецький був 
науковим співробітником у 1939-1941 
роках.

Видав збірки поезій «В годині сумер-
ку» (1908), «В годині задуми» (1917), 
«Сумні ідем» (1920), прозових новел і 
фейлетонів, книги «Нарис історії укра-
їнського театру в Галичині». Автор пере-
кладів польською мовою творів україн-
ських авторів. 

Після тривалої хвороби Степан Чар-

нецький помер 1 жовтня 1944 року в 
Львові. Поховано його на Личаківському 
цвинтарі, а у рідному селі Шманьківці 
встановлено на його честь пам’ятник.

Як народилася «Ой у лузі 
червона калина»

Перший варіант пісні з’явився у 1914 
році, слова і музику до неї написав Степан 
Чарнецький. Здійснивши постановку тра-
гедії Василя Пачовського про гетьмана Пе-
тра Дорошенка «Сонце руїни», він був не 
вдоволений фінальною піснею-скаргою 
України «Чи я в лузі не калина була». Для 
оптимістичнішого фіналу Степан Мико-
лайович вставив у драму народну пісню 
«Розлилися круті бережечки». Він дещо 
переробив у ній слова, щоб її текст краще 
вписувався у зміст вистави. Та останній 
куплет залишив без змін. Крім того, Сте-
пан Чарнецький доробив до пісні нову, 
споріднену з народною, мелодію.

Завдяки виставі пісня, а особливо її 
остання строфа «Ой у лузі...» стала відо-
мою. Від акторів театру пісню сприйняла 
молодь. У серпні 1914 року в Стрию «Ой у 
лузі...» вперше почув чотар УСС Григорій 
Трух від стрільця Іваницького. Той її на-
вчився від артистів львівського театру. 
Григорій Трух до першої строфи «Ой у 
лузі...» додав ще три, які й склали текст 
патріотичного гімну українських січових 
стрільців «Червона калина» («Ой, у лузі 
червона калина похилилася...»).

24 серпня 1991 року в стінах Верхо-
вної ради України після проголошення 
Незалежності було виконано уривок 
пісні «А ми тую червону калину підійме-
мо».

Родинний будинок
 поета і фестиваль 

на його честь 
Степан Чарнецький був одружений з 

Іриною Поповчак, мав двох доньок, по-
кійних нині Олександру (Кучму) та Олену. 
Єдиним з родини Чарнецьких залишився 
син пані Олександри Юрій, який прожи-
ває у Львові.

До наших днів в добротному стані збе-
рігся  родинний будинок поета в Шмань-
ківцях, де  народився Степан.

У 2005 році у Львові письменниця 
Надія Мориквас видала книгу «Мелан-
холія Степана Чарнецького». Пані Надія 
описала весь його шлях від народження 
до смерті, а також подальшу долю роди-
ни.

«До 1990 року про такого поета – ще 
й земляка у Шманьківцях не чули, навіть 
учителі місцевої школи. Хіба, може від 
тумівців (членів Товариства української 
мови) з Чортківського педагогічного учи-
лища, які навесні 1990 року приїхали, щоби 
посадити неподалік від церкви перші ка-
линові кущі. Вони розповідали людям, що 
знали: «У вашому селі народився автор 
стрілецького гімну «Ой у лузі червона ка-
лина…», «Він син місцевого священника», 
«Він написав книжку про історію театру 
«Руська бесіда». Про Чарнецького-поета 
вони також нічого не чули… Згодом до ту-
мівців долучилися інспектор районного 
відділу культури Галина Сушельницька, 
яка була родом зі Шманьківців. Але ще за-
скоро Шманьківцям було святкувати свою 
славу. Першим несміливим кроком була 
спроба місцевих вчителів увести «Черво-

на калина» до репертуару шкільного хору 
«Забута пісня», який створено за директо-
ра Петра Захарчука в 1990 році. Вища вла-
да не радила нам брати її до репертуару. 
Пісню довелося відкласти. Спочатку відно-
вили Стрілецьку могилу…»

Але 26 травня 1991 року (за кілька мі-
сяців до проголошення Незалежності) у 
Шманьківцях відкрили пам’ятник Степану 
Чарнецькому. Під час фестивалю на ста-
діоні з червоними прапорами вперше за-
майоріли синьо-жовті прапори. Учасники 
свята на місці колишньої плебанії висади-
ли 110 кущів калини – на ознаменування 
110-ї річниці від дня народження поета. 
Тернопільський скульптор Іван Мулярчук 
довершував фігуру: чоловік піднімає гілки 
калини, що вінком сповили його постать. 

Вже після перших святкувань фести-
валь не проводили. Тільки в 2011 році за 
сприяння сільського голови та патріота 
Мирослава Човника відбувся перший об-
ласний фестиваль мистецтв «Червона ка-
лина». Наступні фестини відбулися в 2013 
році, згодом він отримав статус обласно-
го фестивалю мистецтв національно-
патріотичної пісні. У 2016 році у рамках 
фестивалю «Червона калина» було вста-
новлено рекорд України з «Наймасовішо-
го виконання гімну України».

Шлях поета був непростим, але він 
зумів стати тією людиною, яка своїм по-
етичним талантом змогла підняти ка-
лину на світовий рівень. Сподіваюся, що 
пам’ять про славетного земляка буде в 
наших душах завжди. Пишаюся тим, що 
я також народився в тому селі, де й наро-
дився славетний поет.

Максим ОГОРОДНИК,
світлини автора.

«До 1990 року про такого поета – ще й земляка у 
Шманьківцях не чули, навіть учителі місцевої школи»

І досі не всі знають, що людина, яка підняла 
калину на світовий рівень, родом із невеличкого 

села на Тернопільщині 

Цьогорічна серія 
історичних 
портретів 

поповнить колекцію 
майбутньої галереї у 
духовному центрі на 
Тернопільщині. Нині вона 
налічує вже понад сто 

творчих полотен. 
У Марійському духовному 

центрі в селі Зарваниця на Тер-
нопільщині днями завершився 
шостий Всеукраїнський об-
разотворчий пленер, у якому 
взяли участь митці з різних ку-
точків України. Протягом трьох 

тижнів, під час своєрідної мис-
тецької прощі, художники на-
писали 12 портретів. Вони зо-
бразили гетьманів, історичних 
діячів і духовних осіб, які зро-
били вагомий внесок в україн-
ське державотворення.

- Головною метою такого 
заходу є відкриття у майбут-
ньому галереї сакрального 
мистецтва імені митрополита 
Андрея Шептицького, - розпові-
ли у Тернопільсько-Зборівській 
архиєпархії УГКЦ. - На цей час 
картини, над якими працювали 
митці, розміщені у адміністра-
тивній будівлі духовного цен-
тру в Зарваниці.

Художники з усієї України малювали в Зарваниці гетьманів
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Свято Покрови Божої 
Матері – це свято похвали 
нашій небесній Матері, яка 

перевищує всіх матерів світу 
своєю безмежною добротою і 
любов’ю. Вона піклується про 
всіх християн з однаковою 
дбайливістю і ніколи не 
відмовляє у Своїй допомозі в 
душевних і тілесних потребах 
тим, хто приходить під Її 
материнський покров.

У 910 році за царювання Льва Мудро-
го (896-911), сарацини, або араби (ма-
гометани) вдерлися в єдиновірну нам 
Візантію і обложили її столицю Констан-
тинополь. Неминуча погибель нависла 
над містом. Сарацини, як фанатики ма-
гометанства, нікого не милували, дітей 
і старців убивали, а дорослих і здорових 
продавали в неволю. Тоді ж у місті ви-
никла страшна хвороба, від якої майже 
кожен десятий помирав. У тому своєму 
нещасті і біді пішов увесь віруючий на-
род на молитву до Влахернської церкви, 
в якій зберігалася риза (верхній одяг) 
Богоматері, Її покривало на голову (ма-
форій, або хустка) і частина поясу, пере-
несені з Палестини в 5 столітті. Цілу ніч 
християни безперервно благали в Пре-

святої Богородиці помочі і заступництва.
Люди пам’ятали, що Вона ще на землі 

клопоталася за них, згадуючи весілля в 
Кані, то тим сильнішим могло бути Її за-
ступництво тепер, коли Вона сіла на небі, 
на престолі слави біля престолу Божого 
Сина. Тому до Неї щиро звертаються цар-
городці в страху перед переважаючими 
силами ворога і щиро благають Її про 
скору допомогу та порятунок.

Коли побожний народ заповнив усю 
церкву і молився під час всенощного 
Богослужіння, о четвертій годині ночі 
з’явилася над людьми, йдучи в повітрі, 
Пресвята Владичиця Богородиця, осяя-
на небесним світлом і оточена ангелами 
та сонмом святих небожителів. Святий 

Хреститель Господній Іван і апостол Іван 
Богослов супроводжували Царицю Небес-
ну. Ставши на коліна, Пресвята Діва довго 
молилася за християн, а потім, увійшовши 
в вівтарну частину храму, над жертовник, 
продовжувала молитву. А тоді зняла з 
голови покривало і розгорнула його над 
богомольцями, ніби охоронила їх тим від 
ворогів видимих і невидимих. Святий Ан-
дрій з трепетом спостерігав дивне виді-
ння і запитав свого учня, блаженного Єпі-
фанія, що стояв поруч з ним: «Чи бачиш 
ти, брате, Царицю і Владичицю на молит-
ві за весь світ?» Єпіфаній відповів: «Бачу, 
святий отче, і боюся».

За простертим над народом покро-
вом можна було пізнати, що благодать 
Божа зійшла на цих людей, що їхні про-
хання вислухані. Довго дивилися обидва 
святі на цю чудесну появу і молилися. Як 
свідчить візантійський історик Зонара, 
весь віруючий народ, дізнавшись про це 
і маючи явний доказ милосердя Пресвя-
тої Богородиці, зміцнив свій дух, сміло 
кинувся на ворогів, розбив і прогнав їх за 
межі Візантійської імперії. За велику лас-
ку і поміч Пресвятої Діви Марії у визво-
ленні людей від земних нещасть визна-
чено цю дату як день Покрови Пресвятої 
Богородиці.

Немає в світі такого куточка, куди б 
не долетів промінь милосердя Пресвя-
тої Діви Марії. Церковна історія записала 
вже дуже багато випадків, коли Небесна 
Опікунка роду людського виблагала у 
Господа великі милості в справах вічно-
го і дочасного добра людини. І це справді 
велике щастя, що Провидіння Боже дало 
людям таку скору і постійну Помічницю 
в Особі Богородиці.

Тому усі ми поспішаймо під цей мате-
ринський покров Пресвятої Богородиці, 
нашої посередниці перед Богом. До Неї 
піднімаймо свої руки, благаймо Її, щоб 
випросила для нас у Свого Сина, нашо-
го Спасителя, мирне і щасливе життя на 
землі, і покладаймо на Неї всю надію, бо 
Вона є Матір’ю милосердя, уздоровлен-
ням хворих і очищенням грішників. Про-
славляймо Пресвяту Богородицю, нашу 
Заступницю і Покровительку, і молімось 
до Неї, любімо і величаймо: «Радуйся, 
Радосте наша, покрий нас від всякого 
зла чесним Твоїм омофо-
ром!».

Ця ідея має на меті об’єднати мільйони дітей у 
всьому світі. ЇЇ ініціатор Святіший Отець Папа 
Франциск, який закликав християн земної кулі 

18 жовтня взяти в руки вервицю і помолитися за мир 
і єдність у світі.  

«До такої ініціативи, з благословення Блаженнішого Свя-
тослава, Глави і Отця УГКЦ, долучаться у Тернопільсько-
Зборівській архиєпархії, - розповідає голова катехитичної ко-
місії Тернопільсько-Зборівської архиєпархії о. Роман Гриджук. 
– Ми щиро запрошуємо всіх священників на парафіях, катехитів 
у школах, кожного, хто працює з молоддю та дітьми, 18 жовтня, 
починаючи з 9.00 і до завершення дня, провести молитовну мі-
сію дітей кожної парафії – і тим самим долучитися до «живої 
вервиці» дітей всього світу».

Отець Роман Гриджук наголошує, що «способів реалізації є 
чимало: у великих містах, селах можна заздалегідь організувати 
місце для спільного моління вервиці, запросивши не лише дітей 
катехитичних шкіл, а й усіх інших діточок. Діти катехитичних 
шкіл можуть стати основою. Можна зробити так, що призначити 
дітей по черзі читати молитву вголос. Можна розмістити дітей 
на площі, уклавши таким чином велику вервичку».

Отець просить, по-можливості, робити онлайн трансляції в 
мережах «Фейсбук» чи «Інстаграм», що у своєю чергу допоможе 
розширити спільноту молільників.

СВЯТО ПОКРОВИ – свято похвали Небесній Матері
У понеділок, 14 жовтня, християни відзначатимуть одне з найбільших свят

о. Богдан Зінченко, 
член Національної спіл-

ки журналістів України.

Діти Тернопільщини 
візьмуть участь у 

всесвітній молитві за 
мир і єдність у світі

Університет третього віку – це 
проект, створений для спілкування 
і саморозвитку людей похилого 

віку, залучення їх до культурного 
життя. Перший навчальний заклад для 
пенсіонерів відкрили в Києві у вересні 
2009 року, а днями такий виш урочисто 
розпочав роботу в Теребовлянській 
громаді. 

Таку послугу запровадили працівники місцевого 
відділення денного перебування Центру соціальних 
послуг для людей поважного віку. Університет тре-
тього віку не є вишем у повному значенні цього сло-
ва. Однак, у ньому пенсіонери можуть бути соціаль-
но активними, опановувати нові знання та навички і 
піклуватися про власне здоров’я. 

- Кілька напрямів слухачі цього університету 
уже освоїли раніше: побували з краєзнавчими ман-
дрівками в різних куточках Тернопілля та за його  
межами, запровадили літню ранкову руханку на 
стадіоні, стали ініціаторами та учасниками ряду 
творчих майстер-класів та навіть взяли участь у 
Міжнародному спортивному фестивалі у Луцьку. 
Але з жовтня університет третього віку у Теребовлі 
отримав новий старт. Було сформовано 7 факульте-
тів - здоров’я, іноземної мови, громадського права, 
краєзнавства, ІТ-технологій, факультети «У ритмі 

танцю» і художнього мистецтва, - розповіли у Тере-
бовлянській громаді.

Заняття проводитимуть у комфортному кабінеті 
теребовлянської ДЮСШ і на інших локаціях міста, 
якщо цього потребуватиме кваліфікація того чи ін-
шого факультету. До роботи факультетів зголосили-
ся долучитися колеги з Луцького університету тре-
тього віку й представники юридичного факультету 
ТНЕУ, які готові надавати лекторську, консультацій-
ну підтримку у правових темах.

- Такі ініціативи допомагають громаді бути 
цілісною, стирають кордони між поколіннями, 
об’єднують. Бажаю усім сьогоднішнім студентам 
плідного та цікавого навчання, а працівникам Цен-
тру – наснаги у втіленні хороших задумів, – зазначив 
міський голова Сергій Поперечний. 

Психологи кажуть: з роками у людей знижується 
самооцінка, зв’язки з родичами і близькими слабша-
ють. За допомогою навчання старші люди перекону-
ються у власній значущості. Досягнення у навчанні 
додають упевненості в собі. 

До речі, університет третього віку діє також у 
Тернополі, і навесні його випускники вже навіть 
отримали сертифікати про завершення навчання. 
Літні чоловіки та жінки вивчали комп’ютерну гра-
мотність, практичну психологію, англійську мову та 
основи здорового способу життя. 

УЧИТИСЬ НЕ ПІЗНО: у Теребовлі 
відкрили університет для пенсіонерів 

Якщо ваші бабуся або дідусь нудьгують вдома, 
університет третього віку — саме те, що їм потрібно.
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Віск для незвичайного 
виробу протягом кількох 
місяців збирали пасічники 

Тернопільщини.
- До ініціативи долучилося близько 

сотні людей, - розповідає голова пасічни-
ків Борщівщини Наталя Белюх. – Хтось 
давав бджолиний віск, інші допомагали 

коштами. Це була справжня народна 
ініціатива. Люди, що мають невелич-
ку пасіку, віддавали для виготовлення 
свічки навіть по 200-300 грамів воску. 
А були й такі, що приносили по кіль-
ка кілограмів. Залишали, хто де міг, 
у церкві, міській раді, бібліотеці, на 
вокзалі, у магазинах. А ми вже їздили і 
збирали його, аби згодом передати на 
виробництво. 

Спершу пасічники планували ви-
готовили 60-кілограмову свічку. Але 
вдалося зібрати матеріалу аж на 115 кі-
лограмову. На сьогодні вона найбільша в 
Україні. До цього часу першість тримала 
80-кілограмова свічка, яку створили у 
Луцьку. 

Велетенську свічку виготовили у 

Львові. А під час всеукраїнської прощі па-
січників привезли її у Марійський духо-
вний центр 

- Свіча вийшла просто надзвичайна, 
- ділиться враженнями на своїй фейсбук-
сторінці пасічниця з Великих Бірок Ната-
ля Потурай. - І як це часто буває, фото не 
передає усієї краси, величі та духовності 
оригіналу. Треба поїхати до Зарваниці 
щоб побачити її та відчути цей неймовір-
ний аромат меду і воску. Звісно, що ми не 
могли не долучитися. І неймовірно тіши-
мося з того, що від сьогоднішнього дня 
частинка роботи наших бджілок при-
носитиме світло у цей храм, у душі тих 
людей, які проходитимуть до Зарваниці 
з молитвою подяки та прохання до Бога. 

У Марійському духовному центрі ве-

летенську свічку освятили. Вона зберіга-
тиметься у соборі Зарваницької Матері 
Божої. 

- Ми хотіли зробити символічну брат-
ську свічку, яка об’єднає зусилля наших 
пасічників, збиратиме їх на молитву і 
буде символом єднання, - каже менеджер 
Спілки пасічників Тернопільщини Роман 
Бик. - Ця свічка буде оберегом нашої 
спільноти. Запалюватимуть її щороку 
під час всеукраїнської прощі пасічників - 
в останню неділю вересня.

До слова, Всеукраїнська спілка пасіч-
ників перейняла естафету з Тернопіль-
щини і тепер збирає віск для створення 
свічки, яка важитиме… одну тонну. 

Юля ТОМЧИШИН. 

Пасічники Тернопільщини 
виготовили найбільшу 

в Україні свічку
Вага виробу 115 кілограмів, а висота 118 сантиметрів

Cучасне інформаційне суспільство харак-
теризується прогресивністю та динамічністю. 
Воно вимагає активності, зацікавленості у на-
вколишній дійсності та високого інтелекту. 
Засобом соціального та  науково-технічного 
процесу виступає неформальна освіта та без-
перервний саморозвиток особистості. Від-
криття у фізиці та хімії, таємницях космосу, 
історичних фактах  – це  те, чим сьогодні варто 
цікавитись сучасній людині. 

Якщо ви не знаєте, де провести цікаво й 
корисно вільний день у Тернополі, то вам - у 
міський «Центр науки». Недавно ми відвідали 
його з іншими студентами факультету педа-
гогіки і психології спеціальності «Соціальна 
робота». Цей похід організувала кандидат пе-
дагогічних наук, викладач кафедри соціальної 
педагогіки і соціальної роботи Галина Михай-
лівна Олійник. Вона завжди залучає студентів 
до цікавих та пізнавальних заходів, а «Центр 
науки» - це справді цікаво.

Всередині просторого приміщення - су-

купність музею творчих, наукових устано-
вок, стендів і феєричних шоу. У науково-
демонстраційному освітньому центрі 
студенти нашого факультету мали змогу кра-
ще пізнати світ, побачити на практиці фізич-
ні явища, особливості та феномени сучасного 
світу, великі відкриття та експерименти. За-
вдяки яскравим стендам, механізмам і доступ-
ним розповідям екскурсовода ми легко зрозу-
міли такі складні на перший погляд хімічні, 
географічні, математичні та фізичні явища. 
Окрім цього, у приміщенні функціонує музей 
техніки минулого, де кожен охочий може по-
бачити перші друкарські машини, ноутбуки, 
фотокамери та телефони. 

Кому буде цікаво? Всім! Особливо - студен-
там і молоді, яким варто активно відвідувати 
такі місця, адже вони заохочують до самоосві-
ти та надихають на активну участь у пізнанні 
світу.

Марія Пйонтковська, Тетяна Чумак,
студенти групи СР-41.

Нам пишуть 

ЦЕНТР НАУКИ В ТЕРНОПОЛІ: 
як цікаво й корисно провести вихідний

Дітям було весело від 
того, що був гарний улов. 
Жартували, побившись об 
заклад, хто більше упіймає 
риби, той і виграє. 

На краю річки росла вер-
ба, розпустивши своє довге 
гілля. І в Максимкового друга 
промайнула думка – вилізти 
на верхівку дерева і закину-
ти вудлище якнайдалі від 
берега. Та як тільки хлопчик 
це зробив, ноги його підкоси-
лись і він вмить опинився у 
холодному вирі річки.

Вода швидко підхопила 
хлопчину і понесла далі від 
місця падіння. Вхопившись 
за якусь лозину, що стирчала 
з води, малий злякано кли-
кав на допомогу. Максимко 
теж перелякався. Влізти у 
воду, щоб подати руку – не 
вмів плавати. Тож промай-
нула думка покликати на до-
помогу когось із дорослих. 
Хлопчик вмить сів на свій 
велосипед і помчав щодуху 
за батьком свого товариша. 
Завдяки тому, що Максимко 
не розгубився  – життя вря-
товане. Його вчинок є при-
кладом для дорослих і дітей, 

як чинити добро.    
Вчителі та учні школи 

села Грибова пишаються 
вчинком Максимка. 

Мирослав 
КОЛОМИЙЧУК. 

На фото автора: 
Максимко Кирея.

Малий рятувальник
Улітку, коли сонечко добряче 
пригрівало, Максимко Кирея із села 
Грибова, що на Лановеччині, 
з товаришем вирішили податися  
до річки «Горинь», прихопивши  
з собою вудки. Хлопчики-однолітки, 
їм лише по десять років. 
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Американським чиновникам 
хочуть заборонити

 вести бізнес в Україні
Родичам американських законодав-

ців і топ-чиновників можуть заборони-
ти вести бізнес в Україні. Законопроект 
анонсував сенатор-республіканець Джон 
Кеннеді. Він вважає, що уряд України «іс-
торично корумпований», і «члени амери-
канського уряду не повинні бути части-
ною цієї поведінки». Щоб виключити для 
тамтешніх топ-чиновників спокусу вести 
прибуткові справи в Україні, сенатор під-
готував проект закону, пише «Главред». 
Тож членів сімей конгресменів, сенато-
рів, міністрів, віце-президента і прези-
дента планують позбавити можливості 
«працювати консультантами, співробіт-
никами, незалежними підрядниками або 
членами ради директора в українських 
компаніях, володіти більш ніж 5 відсо-
тками акцій будь-яких підприємств, які 
ведуть бізнес в Україні або з Україною». 
Кеннеді планує подати законопроект 14 
жовтня.

Нідерланди, а не Голландія
Влада Нідерландів вирішила при-

пинити використання назви Голлан-
дія. Замість цього використовуватиметь-
ся тільки офіційна назва для оновлення 
глобального іміджу країни. Міністри хо-
чуть змістити міжнародний акцент з 
певних аспектів національного життя, 
з якими ця країна зазвичай асоціюєть-
ся. Йдеться про культуру відпочинку з 
наркотиками і район червоних ліхтарів 
Амстердама. У рамках нової стратегії Ні-
дерланди стануть офіційним брендом 
на пісенному конкурсі Євробачення, що 
відбудеться у Роттердамі в травні на-
ступного року, і під час Олімпійських ігор 
у Токіо. Національна футбольна команда, 
яку часто називають Голландією, буде на-
зиватися виключно Нідерландами.

Трамп може піти у відставку 
добровільно?

Колишня співробітниця «The Trump 
Organization» Барбара Рес вважає, що 
президент США Дональд Трамп робить 
багато речей, аби «зберегти обличчя», 
та може піти у відставку, а не піддатися 
можливому відстороненню від роботи 
внаслідок процедури імпічменту. Про 
це вона заявила у коментарі телекомпанії 
CNN. І додала, щоб «бути притягнутим до 
відповідальності для нього було б дуже 
погано… Якщо вірити інтуїції - він зали-
шить свою посаду, він піде у відставку. Або 
навіть укладе якусь угоду».

Польща - лідер з прийняття 
трудових іммігрантів

За даними Організації економічно-
го співробітництва і розвитку, у 2017 
році кожен п’ятий трудовий мігрант 
приїхав саме до Польщі. Як повідомило 
«Польське радіо», тоді «за працею» в кра-
їну прибуло 1,1 мільйона іноземців. По-
заду Польщі опинилися такі економічні 
гіганти, як США та Німеччина. За найно-
вішим дослідженням Євростату, у серпні 
цього року рівень безробіття у Польщі 
склав 3,3 відсотки. Це означає, що збе-
реження такого самого рівня від травня 
цього року є надалі меншим середньо-
європейського показника, що у серпні 
склав 6,2 відсотки, а в Єврозоні - 7,4.

У Нью-Йорку 
за слово «нелегал» - штраф  

Влада Нью-Йорка ввела штрафи до 
250 тисяч доларів за вживання слово-
сполучень «нелегальний приїжджий» 
(illegal alien), «нелегали» (illegals) то 
схожих висловів, які можуть прини-
зити або образити людину. Про це по-
відомляє CNN. Комісія Нью-Йорка з прав 
людини оприлюднила документ проти 
ксенофобії і дискримінації за національ-
ною або расовою ознакою. Він також за-
бороняє критикувати іммігрантів за не-
достатній рівень мови тощо.

До чого призводить 
мода на західну їжу

Всесвітня федерація з боротьби з 
ожирінням нарахувала 158 мільйонів 
дітей, які страждають на цю недугу. Че-
рез 10 років їх кількість зросте мінімум на 
100 мільйонів. Дослідники вважають, що 
причиною є не лише сидячий спосіб жит-
тя, а й мода на західне харчування. Західна 
їжа, зокрема фаст-фуд, має високий вміст 
жирів, олій, крохмалю та цукру, повідо-
мляє CNN. Оскільки дитяче ожиріння тісно 
пов’язане з ожирінням у дорослому віці, це 
призводить до діабету, хвороб серця та ба-
гатьох інших хронічних захворювань. 
У США чоловік відсудив у коханця 

дружини $750 тисяч
Суд у штаті Північна Кароліна ви-

ніс рішення у справі Кевіна Ховарда, 
який довідався про те, що дружина 
йому зраджує. Коханець дружини має 
виплатити Кевіну велику суму. Ховард 
скористався законом, згідно з яким мав 
право подати до суду на людину за «ціле-
спрямовані втручання в шлюбні стосун-
ки», пише «Радіо Максимум». У більшості 
штатів закон скасували, але подекуди він 
діє досі. Чоловік провів у шлюбі 12 ро-
ків. Якось дружина попросила його про 
розлучення. Чоловік найняв приватно-
го детектива. Той з’ясував, що дружина 
зраджувала йому з колегою по роботі. 
Ховард звернувся до суду і виграв. Тепер 
коханець дружини має заплатити $ 750 
тисяч. Кевін розлучився. За його словами, 
справа була не в грошах.

В турецькому готелі гостям 
пропонують… «кімнату люті»
У Туреччині один із 4-зіркових готе-

лів Аланії пропонує гостям оригіналь-
ний сервіс - провести час у «кімнаті 
подолання стресу», де можна розбити 
посуд, комп’ютер та інші предмети. 
Про це повідомляє АТОР. За задумом, по-
ява такої послуги обумовлена прагнен-
ням «подарувати гостям різні враження 
під час відпочинку» та позбутися стресу. 
Послугою «кімнати люті» користуються 
в основному чоловіки віком від 18 до 38 
років, чия діяльність пов’язана з бізне-
сом, засобами зв’язку та Інтернетом. Най-
частіше це туристи зі Скандинавії, Німеч-
чини, Нідерландів і Великої Британії.
Оптимісти рідше страждають від 

хвороб серця
Аналіз досліджень привів вчених зі 

США до простого висновку: люди, які 
дивляться на життя з оптимізмом, рід-
ше страждають від серцево-судинних 
захворювань. Песимісти, відповідно, 
стають жертвами проблем з серцем і 
судинами частіше, пишуть іноЗМІ. Так, 
оптимісти стають жертвами серцево-
судинних хвороб на 35 відсотків рідше, 
плюс - у них на 14 відсотків менше вира-
жений ризик ранньої смерті. Автори до-
слідження зазначають: 
оптимізм змушує людей 
жити довше та захищає 
їх від деяких недуг.

Більшість українців проти 
відкриття ринку землі

73 відсотки українців виступа-
ють проти зняття мораторію на про-
даж сільськогосподарських земель. 
Такі дані опитування соціологічної 
групи «Рейтинг». Лише 19 відсотків 
респондентів підтримують запрова-
дження продажу землі сільськогоспо-
дарського призначення. 8 відсотків 
- не визначилися. Відносно вищий 
рівень підтримки старту ринку землі 
серед молодших та заможніших рес-
пондентів, власників паю, які його 
самостійно обробляють. Але навіть у 
цих категоріях кількість противників 
цієї ініціативи становить не менше 60 
відсотків. Продаж землі сільськогос-
подарського призначення іноземцям 
підтримують ще менше - 13 відсотків. 
Проти цього – 81 відсоток опитаних. 
Про загрози щодо продажу землі іно-
земцям, обману власників паїв та не-
досконалість чинного законодавства 
найчастіше говорили власники паїв, 
які їх особисто обробляють.

На оборону та безпеку заклали 
рекордну суму

У держбюджеті-2020 на безпеку 
та оборону України заклали рекорд-
ну суму з часів незалежності - 5,4 від-
сотки від ВВП. Про це заявила міністр 
фінансів Наталія Маркарова. «Весь 
бюджет на безпеку та оборону - 245,8 
мільярдів гривень. Це буде найбільша 
цифра, яка виділялась за всі роки саме 
на оборону», - сказала Маркарова.

«Укрпошту» та «Укрзалізницю» 
приватизують

Державні «Укрпошту» та «Укрза-
лізницю» запланували частково при-
ватизувати. «Мінінфраструктури хоче 
продати частину акцій компаній, щоб 
залучити інвестиції під їхній розвиток, 
приватним компаніям. Так в уряді на-
магаються залучити інвестиції на їхній 
розвиток», - написав у Фейсбук міністр 
інфраструктури Владислав Криклій. 
Продати акції вдасться завдяки закону, 
який ухвалив парламент. Документ ска-
совує перелік стратегічних державних 
компаній, які не можна було приватизо-
вувати.

Скільки парафій має ПЦУ
Єдина автокефальна Православна 

церква Укаїни налічує понад 7 тисяч 
парафій, найбільше з яких у західних 
областях. Щомісяця ця кількість потро-
хи збільшується, адже до неї долучають-
ся нові релігійні громади. У Православ-
ній церкві зазначили: впродовж вересня 
до неї долучилися чотири релігійні гро-
мади. «Поступово, але впевнено наша 
церковна родина збільшується та міц-
нішає: на сьогодні ПЦУ нараховує вже 
7 тисяч парафій! Наша Церква відкрита 
для всіх», - наголосили у ПЦУ. 

Російськомовні школи 
перейдуть на українську мову 

навчання
З вересня 2020-го всі російсько-

мовні школи України перейдуть на 
державну мову навчання. А школи з 
мовами нацменшин, які відносяться до 
мов Євросоюзу, - з вересня 2023-го. «Тих 
та інших ми повинні до цього переходу 
підготувати», - заявила в ефірі телека-

налу «Прямий» міністр освіти і науки 
Ганна Новосад. За її словами, у школах у 
нацменшин залишиться можливість ви-
вчати рідну мову або літературу. «Якщо 
говоримо про російську меншість, то це 
буде окремий предмет, плюс можливі 
факультативи», - додала вона.
Грип звалить 6 мільйонів наших 

співвітчизників
З початком осені чимало людей 

занедужали на респіраторні захво-
рювання. За прогнозами епідеміологів, 
упродовж наступного сезону на грип пе-
рехворіють майже 6 мільйонів україн-
ців. Завідувачка відділу респіраторних 
та інших вірусних інфекцій Інституту 
епідеміології та інфекційних хвороб 
імені Громашевського Алла Мироненко 
повідомила «Укрінформу», що з чоти-
рьох вірусів новими для України є два - 
«Канзас» і «Брісбен». Якщо до нас дійде 
«Канзас», то в групі ризику опиняться 
нещеплені люди пенсійного віку. Щодо 
«Брісбена», то основна його група ри-
зику - діти, люди працездатного віку з 
хронічними захворюваннями (з діабе-
том, бронхіальною астмою, ожирінням, 
іншими патологіями) та вагітні. Пік за-
хворюваності очікується в грудні та лю-
тому 2020 року. 

У нашу країну щороку завозять 
контрабанди на $10 мільярдів

Кількість контрабанди, тобто не-
легально ввезеного імпорту, в Україні 
складає понад 10 мільярдів доларів 
щорічно. Про це повідомила менеджер 
комітету побутової електротехніки Єв-
ропейської Бізнес Асоціації Вікторія 
Куликова. З цього обсягу побутова тех-
ніка і електроніка становить більше 20 
відсотків. Експерт також зазначила, що 
в деяких категоріях товарів близько 50-
70 відсотків усього обладнання на тери-
торії України було завезено і продається 
нелегально.

Готуємось до подорожчання 
газу?

В Україні з жовтня почне рости 
тариф на газ, а вже до кінця опалю-
вального сезону ціна для кінцевого 
споживача може збільшиться з 6 до 
8,5 гривень за кубометр (без тран-
спортування). Про це пише «Оглядач». 
Так, співголова Фонду енергетичних 
стратегій Дмитро Марунич відзначає, 
що з наближенням холодної пори року 
завжди зростає споживання будь-яких 
енергоресурсів, і якщо новий Кабмін 
не вдаватиметься до жодних рішень, то 
за чинною постановою уряду щомісяця 
перерахунок ціни на газ буде йти в бік 
збільшення. «Ціна газу для населення 
за минулі п’ять місяців знизилася на 
25 відсотків. Зараз вона нижча, ніж рік 
тому. Є ризик, що взимку газ подорож-
чає, оскільки на нього збільшується по-
пит. На це вказують і поточні біржові 
прогнози», - упевнений глава «Нафтога-
зу» Андрій Коболєв. 

Прогноз на зиму: 
що буде з цінами на овочі

Українців лякають рекордні ціни 
на популярні овочі. Наприклад, карто-
пля в Україні вже коштує дорожче, ніж 
у Польщі. Експерти попереджають: че-
кати зниження цін зараз марно - овочі 
продовжать дорожчати, і до наступного 
сезону ситуація не зміниться. «Ціни на 
овочі та фрукти зростатимуть, а імпорт 
буде дорожчати. Внутрішні ціни форму-
ватимуться, виходячи з цін на імпорт. 
Узимку частина овочів може подорож-
чати, зокрема картопля, капуста, морк-
ва», - прогнозує економічний експерт 
Борис Кушнірук, пише «Сьогодні». Ви-
конавчий директор Економічного дис-
кусійного клубу Олег Пендзин також 
прогнозує подорожчання.

Україна Світ

Ольга
ЧОРНА.
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...Колись для маленької Дару-
сі ця пора року була смачною і ча-
рівною. Мама їздила до міста на 
роботу. А бабуся Клава збирала 
яблука, городину. Даруся з огірків-
насінників робила кумедні свин-
ки: замість ніг - чотири патички. 
Замість очей - зернята соняха. Цьо-
му «ремеслу» її навчив сусідський 
хлопчисько, за що бабуся його ви-
сварила. За ногами на городі плен-
тався пес на грізне ім’я Грім. У сім’ї 
жартували: єдиний господар на 
обійсті. Клава рано овдовіла. А Да-
русин тато повіявся світ за очі. Вже 
й сліди пропали. 

Даруся була дуже мала, аби зро-
зуміти, про що одного вечора тихо 
й тривожно розмовляли мама з ба-
бусею. Потім обидві плакали. А по-
тім... 

Маму поховали на краю кладо-
вища, біля рову. Без священника. І 
людей на похороні майже не було. 
Бабуся враз подалася. Снувала 
подвір’ям у чорній хустині. Навіть 
Грім боявся вештатися під ногами. 
У садку падали перестиглі яблука. 
Їх ніхто не збирав. На сусідських го-
родах палили картоплиня. А Клава 
ще й не починала копати барабо-
лю. Ця осінь принесла в їхню сім’ю 
біду...

Пізніше Дарусі розповіли, що 
мама завагітніла від міського за-
лицяльника. Не знала, що в нього 
дружина й діти. Не могла пережи-
ти ганьби. Віку собі вкоротила. 

...Клаву обсіли болячки. І восе-
ни пішла на той світ услід за донь-
кою. Даруся тоді ходила до третьо-
го класу. Її хотіли віддати в інтер-
нат або на виховання близькій рід-
ні. В Дмитра з Орисею своїх дітей 
не було. У селі знали про крутий 
Орисин норов, та все ж, гадали, Да-
ринці буде ліпше в родичів, аніж се-
ред чужих. 

Орися відразу поставила умову 
дівчинці: обід потрібно заробити; з 
дітиськами не водитися; в усьому 
слухатися. 

...Даруся поверталася зі школи. 
Не здогадувалася, яка халепа че-
кає на неї вдома. Пропали гроші, 
які складала Орися. Заначок було 
дві. Не стало тієї, що лежала за пор-
третом. 

- Мала свиснула, більше ніко-
му, - переконував Орисю двоюрід-

ний брат, від якого добряче тхнуло 
спиртним. 

- А, може, ти взяв? 
- Хочеш, поклянуся?! - бився в 

груди.
На подвір’я ступила Даруся. 

Орися налетіла на неї, наче вихор:
- Я тебе годую-вдягаю, а ти 

мене обкрадаєш?! Де гроші? 
Трясла дитину, наче грушу. Ще 

й прутом відшмагала. Пиячина 
швиденько втік. У його кишені ше-
лестіли купюри з Орисиної зана-
чки. 

Даруся вдома не ночувала. По-
далася в інший кінець села до хати-
пустки, де колись жила. Було ляч-
но, бо вже стемніло. Але тітчин гнів 
ще страшніший. 

Після цього випадку Орися тлу-
мила дівча за будь-яку провину. Да-
руся втікала з дому. Нерідко прихо-
дила до школи в синцях, голодна. 
Врешті сільське керівництво по-
турбувалося, аби дівчинку забра-
ли до інтернату, що у їхньому рай-
центрі. 

Осінь Дарина розлюбила: вва-
жала, що ця пора року приносить 
їй нещастя.  

...Матвій прийшов до їхньо-
го 9-А, коли вже розпочався на-
вчальний рік. Однокласниці од-
разу звернули увагу на новенько-
го. Високий, симпатичний. Гарно 
вчиться.   

Хлопці навідувалися до чужих 
садків. Вчителі про це знали, свари-
ли. Але не допомагало. Приносили 
звідти груші, яблука. Пригощали 
дівчат, які тим подобалися. Одного 
разу два великих яблука простяг-
нув Дарині Матвій. Віднікувалася. 

- Ти навіть не уявляєш, які вони 
смачні, - сказав.   

Із цих яблук почалася їхня 
дружба. 

- Я не люблю осені, - зізналася 
хлопцеві Дарина. І розповіла свою 
історію. 

А Матвій - свою. Він - із сусідньо-
го райцентру. Батько помер. Матір 
спилася з горя. Речі з хати винесла. 

- Тітка, мамина сестра, обіця-
ла: коли закінчу школу - забере до 
себе, - мовив мрійливо. - Вона до-
бра. Шкода, що живе далеко.    

...На літні канікули Дарина пої-
хала до тітки Орисі. Більше не було 
до кого. Тепер вона чекала осені, 
нового навчального року, аби зно-
ву побачити Матвія.  

...Матвієва тітка обіцянку вико-
нала: щойно племінник отримав 
атестат, забрала до себе, аби там 
вступав до інституту. 

- Ми обов’язково ще зустріне-
мось, - сказав хлопець Дарині на 
прощання. 

...Дарина вчилася у райцентрі 
на медсестру. Жила в гуртожитку. 
Не цікавилася ні походеньками, ні 
посиденьками з одногрупниками. 
Сумувала за Матвієм і своїми ін-
тернатськими однокласниками зі 
складними, пошарпаними долями. 
Їй було легше з ними спілкуватися. 

Якось, коли Дарина навідалась 
до родичів, тітка Орися кинула: 

- Не думай там закрутити 
шури-мури з якимсь міським, щоб 
потім не наклала на себе руки, як 
твоя мама. Яблуко від яблуні...

Дарина не дослухала. Вибігла з 
подвір’я. Більше до тітки не хотіла 
їхати. І про заміжжя не думала. Бо-
ялася обпектися. Та й кавалера не 
мала. 

Після навчання влаштувалася в 
районну лікарню медсестрою. Ви-
найняла кімнату в сім’ї одиноких 
пенсіонерів. Не відмовляла, якщо 
хтось просив підмінити на чергу-
ванні. Гроші не зайві.    

- Чули про аварію в передміс-
ті? - запитала вранці тітка Ліда, са-
нітарка, коли Дарина прийшла на 
роботу. - Вантажівка у легковик 
в’їхала. Дуже потовкло молодого 
чоловіка, дуже... Аби на ноги встав.  

Дарина заглянула до палати, де 
лежав новий пацієнт. Спав. Тихень-
ко зачинила двері. Пізніше дізнала-
ся: в дорожню пригоду потрапив її 
колишній однокласник Матвій. По-
вертався з поминків за матір’ю. Рік 
минув, як відійшла... 

- От і зустрілися, - мовила Дари-
на сама до себе.  

Матвій упізнав свою одноклас-
ницю. Спробував усміхнутися. 

- Я буду ходити? - запитав ледь 
чутно. 

- Чому ходити? Бігати будеш. 
- Зателефонуй моїй тітці, ска-

жи, що я тут...
Тітка приїхала. Плакала, нази-

вала Матвія синочком. Запитувала 
лікаря, чи можна його перевезти в 

обласну лікарню. Матвій був проти: 
- Я там нікого не знаю, а тут 

біля мене завжди є ангел. 
Тітка з лікарем здивовано гля-

нули на нього. 
- Це - моя однокласниця Дари-

на. Медсестра.  
...Матвій шаркав ногами по до-

ріжці. Дарина підтримувала. 
- Ти вчиш мене ходити. 
- А ти колись вчив мене любити 

осінь. І ці яблука... Пам’ятаєш? Ді-
вчата мені заздрили. 

- Тепер соромно, що лазили в 
чужі садки, але це були найсмачні-
ші яблука. 

- Може, тому, що ми завжди чо-
мусь хотіли їсти... 

- Зустрітися б з нашими. Три-
надцять років, як закінчили школу. 
Бачила когось?

- Не багатьох. 
- Нарешті мушу тебе запитати: 

Дарино, ти заміжня? 
- Ні, звичайно.
- Чому так категорично?
- А... 
- Я зустрічався з дівчиною. Та 

коли її рідні дізналися про мою ма-
тір, відмовили бачитися зі мною. 
Вирішив робити кар’єру. Тут усе 
краще й успішніше. Забув сказати: 
мене завтра виписують. 

За Матвієм приїхала тітка зі 
своїм сином. Дарина принесла тор-
бинку яблук:

- Візьми в дорогу. Смачні. Схожі 
на ті... колишні...

...Нічне чергування закінчило-
ся. Дарина присіла в медсестрин-
ській за столом і задрімала. Її роз-
котурхала тітка Ліда, санітарка.

- Дарино Семенівно, попросили 
вам передати горнятко кави. 

- Хто?  
- Від осені.
- ???
- Той молодий чоловік, пацієнт 

наш колишній. Як його?.. Матвієм 
звати. Він і попросив. 

- Тітко Лідо, нині не перше квіт-
ня. Осінь надворі.

- А ви, Дарино Семенівно, ви-
йдіть у приймальне відділення. 
Самі побачите. 

Матвій сидів з термосом кави. 
- Де ти тут узявся спозарання? 

Знову щось трапилось?
- Трапилось... Ще колись в ін-

тернаті. Я дружив зі своєю одно-
класницею. Певно, це було кохан-
ня, якого я не розумів... ми не розу-
міли. Дітьми були. А тепер... Почут-
тя стало дорослим і мудрішим... А 
зараз ходімо додому, тобі треба від-
почити, виспатися. 

Але сон Дарину не брав. Її емо-
ції були розбурхані. Смакувала вже 
третє горня кави з Матвіївого тер-
моса. Кава пахла осінню, яка про-
биралася в кімнату крізь прочине-
ну кватирку. А осінь пахла щастям... 

Ольга ЧОРНА.
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ВЕСНИ НАСТУПИТЬ 
ПРОСИНЬ
Щось небо оцинковане і сіре,
і розпач мій уже немає міри.
Такий тягар, 

що плечі гне додолу,
та сльози вже стікають 

до подолу.
Дай сили, Боже, 

випростати плечі,
побачити у небі клин лелечий.
Бо вернуться вони 

таки додому,
мені ж би призабути жаль 

і втому.
Від долі не втечеш 

і треба жити,
водиці кришталевої ще пити.
Не кожному в житті 

дарують осінь,
а там зима... 

Весни наступить просинь

Олександра КАРА.

*     *     *Розкинула земля свої Україна, 
Синами славиться, 

як мати-героїня.
О, Україно! Ти донька 

Божої весни,
Ти розквітає, 

мов навесні калина. 
Ти - ненька наша, а ми твої сини,
Тебе нікому в світі не віддам.
Тебе люблю я, 

бо ти мій дім і  храм.
То храм народу, 

борців за свободу.
О, Україно, слов’янська 

ти чудо земля,
Не гостріть на неї зуби, 

монстри із Кремля.
Швиденько поверніть 

Донбас і Крим,
Бо то з прадавна 

українськая земля. 
Смертями платите 

ви найманцям своїм,
На вас лежать прокльони 

матерів.
Запам’ятайте, 

мусите це знати:
Вам України не здолати!
Вона вже вільна, світ те знає,
Вона, як мати, нас годує, 

поїть і кохає, 
Бо нездоланну силу має.

*     *     *(Пісня на мотив 
Гімну України)

Вже воскресла Україна,
Як весна на сонці,
Тепер будем панувати 
У своїй сторонці.
І розквітне Україна,
Як в гаю калина,
Наша воля, наша слава
Повік не загине.
І весь світ про те почує – 
Живе Україна,
І ніхто нас не примусить 
Стати на коліна.
Ми примножим нашу славу,
Захистим свободу,
Бо ми браття-українці
Козацького роду. 

Іван ПАНЧУК.
с. Котюжини 

Збаразького району.

- А ти поплач, поплач легше 
стане. І ми поплачемо з тобою! 

Подруги обіймали Олесю за 
плечі, гладили по голові, наче малу 
дитину. Вона  тяжко зітхала. За де-
який час її плечі стали трусити-
ся і вона заридала, тяжко і безпо-
радно. Ольга, що вже кілька ро-
ків була вдовицею, і ледве зводи-
ла кінці свого життя на вчитель-
ську зарплату, взяла за руку Гали-
ну, тай каже: 

- Може, нап’ємося нині? 
- Чудова пропозиція! – аж під-

скочила Галя, бо любила цю спра-
ву. Вона працювала в шкільній бі-
бліотеці, була розлученою, вихову-
вала двох синів. 

- Але Олеся не захоче, - сумови-
то сказала Ольга. - Вона ж в нас по-
рядна, не вживає.

- Ось через ту порядність і по-
платилася, - заторохтіла Галя. - Я 
давно їй радила – заведи кохан-
ця. Думаєш, твій Микола там свя-
тий, в тій Англії? Та де там. А тепер 
страждає. А було б набагато легше, 
якби когось мала. 

Подруги говорили між собою, а 
Олеся впала на подушку і лише їй 
виливала свій невимовний жаль. Її 
зрадив чоловік. Вчора зателефону-
вав і сказав: 

- Я тебе залишаю, вибачай, зу-
стрів іншу і покохав. Вона вагітна. 
Чекаємо сина, а наша Аліна вже по-
внолітня. Усі ці десять років я до-
помагав, як міг, а тепер все: в тебе 
своє життя, в мене – своє. В Україну 
я не повернуся ніколи. 

Це було, наче ніж в серце для 
Олесі. Десять років вона вірно че-
кала Миколу, навіть не глянула на 
іншого чоловіка. Довгими ноча-
ми марила їхньою зустріччю. І на, 
маєш! Олесі здавалося, що настав 
кінець світу. Працювала вона вихо-
вателькою в дитячому садку. Усю 
свою нерозтрачену любов відда-
вала дітям та єдиній донечці, Алін-
ці. Вона, як сонечко, була в її жит-
ті. Зараз навчається в області на 

економіста. А Олеся одна самотіє 
у трьохкімнатній квартирі. Гроші, 
які надсилав Микола, вона з розу-
мом витрачала, не тринькала на-
право та наліво. Але ремонт зроби-
ла чудовий, усю техніку придбала, 
та ще лишила копійку, щоб маши-
ну купити, як приїде чоловік. Мрі-
яла, що він зрадіє повній чаші до-
бра. Та не судилося…

- Ну, досить, Олесю! Порида-
ла і все. Уяви, що то був похорон, 
і ти поховала Миколу, - взяли-
ся жартувати подруги, та нагна-
ли їй ще більшого жалю. Нарешті, 
якось втихомирили подругу і ста-
ли думати-гадати, як її лихо зала-
годити. 

- Та тобі треба «одноденного», - 
порадила Галя.

- О, точно! То є правдиве спасін-
ня! – підтримала її Оля. 

Олеся лише здивовано підняла 
на них свої червоні очі. 

- Слухай, - збадьоріли жінки, - 
ми вже не раз так робили. Йдемо в 
бар чи ресторан і там «знімаємо»  
мужчин. Вони теж туди для того 
приходять, бо жінки їхні зазвичай 
за кордоном. Надсилають їм гро-
ші, ось вони і розважаються. Ото, 
близько до опівночі підсідає один 
такий до тебе і починає «заливати», 
свою легенду переповідає. Він око 
має вже прицілене до таких жіно-
чок, як ми. Когось на жалість бере, 
розповідаючи, що дружина помер-
ла і він сам виховує дітей, та оце з 
горя прийшов сюди розслабитися. 
Інший анекдоти сипле, щоб жінку 
розсмішити і цим викликати сим-
патію до себе. Ще інші дуже мудри-
ми хочуть показатися, про вищі ма-
терії так тлумачать, що тобі аж в го-
лові все перекрутиться.

- А ви звідки про це знаєте? – 
запитала Олеся. - Ви що там були?

- І не раз! Ми тих мужиків «од-
ноденками» називаємо, бо шука-
ють вони собі жінок тільки на одну 
ніч, а на іншу в них вже інша має 
бути. 

- То «однонічки», а не «одно-
денки», - усміхнулася Олеся. 

- Та, яка різниця, так просто 
краще звучить, то я їх так охрести-
ла, - похвалилася Ольга. 

- Та як можна? Ви ж поряд-
ні жінки, педагоги! Та я ніколи не 
опущуся до такого дна! – Олеся 
злилася, а подруги раділи, що вона 
вже не плаче. 

…Грала легка приємна музика, 
ресторан сяяв чистотою і вишука-
ністю. 

- Вас можна? – простягнув до 
Олесі руку чорнявий галантний 
чоловік.

- «Одноденок», - подумала Оле-
ся, а за мить їй вже паморочилася  
голова від його парфумів. 

- Олег, - назвався. А коли став 
розповідати, що дружина його за-
лишила, бо знайшла за кордоном 
іншого, Олеся не повірила. Потім, 
навіть грубо обірвала його на пів-
слові, спантеличивши чоловіка: 

- І коли це ви придумали цю іс-
торію – тільки що, чи вдома? - Вона 
злилася на себе, бо відчувала вели-
ку симпатію до незнайомця і була 
переконана, що більше його не по-
бачить. Подруги, що залишилися 
за столиком, показували їй «кла-
си» великими пальцями рук, а Оле-

ся не знала, що з собою робити. 
- А чому ви так вирішили, що 

я вас обманюю? Для чого це мені? 
Даруйте, я чомусь довірився вам. 
Ще раз пробачте.

Олег відкланявся, а Олеся піш-
ла в дамську кімнату і виплакала-
ся добряче. Потім швидко забра-
лася додому, не дочекавшись кін-
ця вечора і залишивши розгубле-
них подруг. 

Через тиждень вони з Олегом 
випадково зустрілися на міському 
ринку, в черзі за абрикосами. Олег 
був в шортах і майці, а Олеся в лег-
кій літній сукні. 

- То, може, разом будемо вари-
ти варення, солодше буде? – за-
пропонував Олег. - Як ви дивитеся, 
щоб це зробити в мене, на дачі, - за-
зирнув їй в очі.

Олеся їх опустила. Серце кала-
тало в грудях, аж скаженіло. 

- Солодше буде, - повторила 
його слова і розчинилася в перед-
чутті великого щастя…

Раїса ОБШАРСЬКА.

Сюжети

Прохолодним осіннім 
ранком несміливий 
сонячний промінець 

крадькома зазирав крізь 
фіранку в Дмитрову 
оселю. Юнак вже не спав. 
Його злегка сумовиті карі 
очі розглядали химерні 
сонячні візерунки на 
свіжовибіленій стелі. 
Думки хлопця блукали в 
непростому, але по-своєму 
щасливому минулому.

Дмитро народився із важ-
кою формою ДЦП і за своїх со-
рок років не зробив жодного кро-
ку власними ногами. Батьки го-
дували його, одягали, купували 
ліки і робили все для того, щоб 
хоч якось наповнити сенсом не-
легке синове життя. Для Дмитра 
стільки й світу, що у чотирьох сті-
нах, батьки – єдина розрада. На-

віть справжніх друзів як таких у 
Дмитра не було. Заходили хлоп-
ці інколи, щоб посадити його у ві-
зок і вивезти на вулицю вдихну-
ти ковток свіжого повітря. Та це 
було вкрай рідко і, як здогадував-
ся Діма, з жалю до нього і з пова-
ги до його згорьованих немоло-
дих батьків.

Дмитрові було ледь за трид-
цять як ракова хвороба підточи-
ла батькове здоров’я і він, згорю-
вавшись за життя, пішов у засві-
ти. Сестра на той час мала влас-
ну сім’ю і їй не було діла до хворо-
го брата. Єдиною надією і опорою 
для хлопця залишилася мама. 
Діма душі в ній не чув, бо знав, що 
мама все зробить для нього.

Так минав час. Життя відра-
ховувало роки: Дмитро мужнів, 
а його мама старіла. За клопота-
ми про нещасного сина-каліку 

незчулася, як хвороба, яка зжила 
з світу її чоловіка, підступно під-
кралася і до неї.

Коли мама потрапила у лікар-
ню, Дмитро впав у відчай. Його 
душа відчувала, що мама не по-
вернеться до нього. Нечислен-
ним друзям скаржився хлопець 
по телефону на свою гірку долю, 
плакав, що не хоче іти в будинок 
престарілих людей, що хоче зали-
шитися вдома, але без мами са-
мому йому не справитися.

 - Бог добрий, Діма, - заспокою-
вали його друзі. – Він обов’язково 
потурбується про тебе. Ми буде-
мо молитися за тебе. Вір, що Він 
почує.

Треба зазначити, що окрім 
здорових хлопців із села, які час 
від часу заходили провідати Дми-
тра, в нього були друзі, які та-
кож мали якісь фізичні вади. Він 

з ними ніколи не зустрічався, але 
спілкувався по телефону і вони 
морально підтримували одні од-
них.

І правду кажуть, що світ не 
без добрих людей, а Бог не без 
милості. За тиждень до того, як 
Дмитрова мама залишила цей 
світ, поряд з його оселею моло-
да сім’я придбала будинок, посе-
лилися і погодилися доглядати 
хлопця.

Тепер Діма не переживає, як 
він зустріне старість, що буде, як 
прийде зима, адже поряд є люди, 
які турбуються про нього: году-
ють, миють, одягають, догляда-
ють його оселю, підтримують до-
брим словом.

Як добре, що Всесильний і 
Всемогутній Бог, Котрий дер-
жить в руках Всесвіт, є Богом си-
ріт, вдів, обездолених людей. Він 

завжди має напоготові людей, 
через яких любить і турбується 
про нас. Історія Дмитра є підтвер-
дженням того.

Дорогий друже, ти також мо-
жеш бути цінним інструментом 
в Господніх руках – людиною, че-
рез яку Бог може потурбуватися 
про інших, про тих, кому в цьому 
житті важче, ніж тобі. Не пропус-
ти цей момент і ти будеш надзви-
чайно щасливим! Нехай ця лагід-
на золота осінь надихне кожного 
до творення добрих справ!

Оксана ГУДЗЬ.

Вислови  
про життя
Ніколи не 
повертайтесь 
назад! 
Дія не завжди приведе до 

щастя, але до щастя привести 
може лише дія.
Немає різниці між песиміс-

том, який говорить: "О, це без-
надійно. Не трать сил дарма", та 
оптимістом, який каже: "Нічого 
не роби. І так все буде добре". В 
обох випадках нічого не стається.
Вершина ідеальності – в 

простоті.
Розумні люди адаптову-

ються до світу самостійно. Неро-
зумні ж намагаються підлашту-
вати світ під себе. Ось тому і весь 
прогрес залежить від нерозум-
них.
Ніколи не повертайтесь на-

зад! Якби Попелюшка поверну-
лася за туфелькою, вона б не ста-
ла принцесою.  
Перевага розумного у тому, 

що він завжди може прикину-
тися дурнем. А от навпаки – не 
вдасться. 
Минуле – це потяг, але він 

уже пішов. Майбутнє – це мрія, 
але ще невідомо, чи вона збу-
деться. Сьогодення – це подару-
нок життя. Тому треба жити сьо-
годенням з надією на майбутнє і 
досвідом минулого.  
Не мати грошей – не страш-

но. Страшно не мати нічого, 
окрім грошей. 
Якщо я мовчу – це не озна-

чає, що ви праві. Це значить, що я 
розумію: вам безглуздо щось по-
яснювати. 
Ким би ти не був, стань, 

будь ласка, промінцем світла. У 
світі дуже багато проблем, брех-
ні і фальшивих людей. А ти будь 
справжнім! Навіть якщо світ до 
тебе несправедливий. Стань про-
мінцем світла, світи крізь темря-
ву. І, можливо, для когось ти ста-
неш маяком.

Сокровенне Горнятко кави 
від осені

Він учив її любити осінь.  
Тоді вони були підлітками... 

Одноденок
На фото Мирослава КОЛОМІЙЧУКА:  
Наталія Чопик, Олена Демчук, Ірина Лавренюк -  
працівниці Лановецького споживчого товариства.

гніздечкоСімейне

На кому світ тримається? 
На кому - краса і радість, 
і любов свята?
На жінці-матері, на почутті святому
В усі віки, у будні і свята...
...Бо тільки жінка раду всім дає.
В душі у неї є свої закони...
І щось таке, що кличе у політ...
Тому на ній тримається весь світ.

Храм душі Молися, а Бог почує…
з ними ніколи не зустрічався, але 
спілкувався по телефону і вони 

без добрих людей, а Бог не без 

а Бог почує…
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*     *     *

Українка Марина Бех-Романчук 
здобула срібло чемпіонату світу з 
легкої атлетики у стрибках у до-
вжину. У Досі (Катар) Марина у фі-
налі показала результат 6,92 м – для 
неї цей результат став найкращим у 
сезоні та дозволив фінішувати дру-
гою. Чемпіонкою світу стала німке-
ня Малайка Міхамбо, яка стрибну-
ла на 7,30 м. Бронзу отримала ніге-
рійка Есе Бруме із результатом 6,91 
м. Для збірної України це вже друга 
медаль на чемпіонаті світу. Раніше 
срібло виграла Ярослава Магучіх у 
стрибках у висоту.

*     *     *
Український боєць змішаних 

єдиноборств Сергій Співак здобув 
першу перемогу у найпрестижнішо-
му промоушені MMA у світі – UFC. У 
Мельбурні він провів поєдинок про-
ти австралійця Тая Туйваси та здо-
був дострокову перемогу в другому 
раунді.

*     *     *
Головний тренер національ-

ної команди Андрій Шевченко при-
йняв рішення перевести з резерв-
ного списку збірної до основного 
півзахисника донецького “Шахта-
ря” Віктора Коваленка, капітана ки-
ївського “Динамо” Сергія Сидорчу-

ка і новачка італійського “Лечче” Єв-
гена Шахова.

7 жовтня збірна зібралася у Хар-
кові та розпочала підготовку до 
кваліфікаційних матчів Євро-2020 
проти Литви (11 жовтня, Харків) та 
Португалії (14 жовтня, Київ).

*     *     *
Відбулося жеребкування 1/8 

фіналу Кубка України з футболу. З 
цієї стадії змагань у боротьбу всту-
пають найсильніші українські клу-
би, серед них чинний володар тро-
фею - “Шахтар”, а також першоліго-
вий фіналіст турніру - “Інгулець”. У 
підсумку у 1/8 фіналу сформували-
ся наступні пари:

“Динамо” - “Шахтар”
“Олександрія” - “Зоря”
“Маріуполь” - “Олімпік”
“Колос” - “Ворскла”
“Інгулець” - “Дніпро-1”
“Минай-Закарпаття” - “Львів”
“Миколаїв” - “Десна”
“Альянс” - “Гірник-спорт”
Матчі 1/8 фіналу Кубка України 

відбудуться 30 жовтня.
*     *     *

Головний тренер збірної Украї-
ни Андрій Шевченко погодився очо-
лити італійський футбольний клуб 
“Мілан”. При цьому, Шевченко вису-
нув спортивному директору “Міла-
на” Паоло Мальдіні і керівнику фут-
больного департаменту клубу Зво-
німіру Бобану дві умови.

43-річний українець готовий 
розпочати роботу у міланському 
клубі не раніше листопада, оскіль-
ки має намір спочатку вивести збір-

ну України до фінальної частини 
Євро-2020. Другою умовою Шев-
ченка є поєднання роботи у “Міла-
ні” та збірній України.

Наразі керівництво “Мілана” об-
мірковує умови Шевченка.

*     *     *
Чоловіча збірна України U-23 

виборола срібні медалі Чемпіонату 
світу з баскетболу 3х3 у китайсько-
му Ланьчжоу. У вирішальному поє-
динку наші хлопці поступилися ро-
сіянам – 11:21.

*     *     *

Український тенісист Ілля Мар-
ченко став переможцем турніру 
Асоціації тенісистів-професіоналів 
(ATP) серії Challenger в Нур-
Султані (Казахстан).Він здобув во-
льову перемогу над Янніком Маде-
ном із Німеччини. Рахунок гри 4:6, 
6:4, 6:3.

*     *     *
У Румунії відбувся чемпіонат 

Європи з ракетомодельного спор-
ту. Україну представляла команда 
з 10 дорослих спортсменів та 8 юні-
орів. У підсумку збірна здобула 13 
медалей, серед яких 3 золоті, 7 сріб-
них та 3 бронзові. 

Спортивна арена

Тернопільський футболЄврокубки

У 13 турі чемпіонату Дру-
гої ліги у домашньому поє-
динку “Нива” Тернопіль по-
ступилася вишгородському 
“Діназу” - 0:1. Відтак, старт 
другого кола ознаменувався 
для наших футболістів пер-
шою поразкою у сезоні. 

У 14 турі, що відбудеться 
9 жовтня, тернополяни вдо-
ма зустрінуться з чернівець-
кою “Буковиною”. Початок 
зустрічі о 16:00.

*     *     *
У вищій лізі чемпіонату 

Тернопільської області від-
бувся один поєдинок 5-го 
туру фінального етапу в 
рамках турніру за 5-8 місця. 
У Тернополі місцева ДЮСШ 
поступилася чортківському 
«Кристалу» - 1:3.

*     *     *
Результати матчів 21-го 

туру першої ліги чемпіонату 
Тернопільської області:

 «Три валети» (Креме-
нець) – «Вся Україна – Ко-
лос» (Бучач) – 1:5 (1:4)

 «Арсенал» (Білокриниця) 
– ФК «Трибухівці» – 2:4 (0:4)

 «Нива» (Підгайці) – ФК 
«Вишнівець» – 0:2 (0:0)

*     *     *
Результати матчів 21-го 

туру другої ліги чемпіонату 
Тернопільської області:

 «Галичина» (Мушкатів-
ка) – ФК «Скалат-ОТГ» – 0:2 
(0:2)

 «Панорама» (Млинівці) 
– ФК «Нараїв» – 0:1 (0:0)

 «Віго-Острів» (Острів) – 
«Колос» (Зборів) – 0:3 (0:1)

*     *     *
Результати матчів пер-

шого туру Ліги чемпіо-
нів Тернопільщини сезо-
ну-2019/20:

Група «А»
ФК «Заруддя» – ФК «До-

рофіївка» - 2:1 (0:0)
Група «В»
«Стандарт» (Вишгоро-

док) – «Континентал Нео-
Агро» (В. Дедеркали) – 3:0 
(1:0)

Група «C»
«Оріон» (Григорів) – 

«Нива» (Городниця) – 0:6 
(0:2)

Група «D»
«Нічлава» (Колиндяни) 

– «Поділля» (Іване-Пусте) – 
4:0 (1:0)

За підсумками 10 туру 
чемпіонату України “Шах-
тар” зберіг відрив у 10 
очок від найближчих пе-
реслідувачів – “Десни” та 
“Динамо”

Минулих вихідних гір-
няки перемогли у гостях 
“Дніпро-1”, здобули десяту 
поспіль перемогу в чем-
піонаті України та продо-
вжують йти у нинішньо-

му сезоні без втрат.
“Динамо” 6 жовтня пе-

ремогло “Колос” із Кова-
лівки – 4:0. Кияни мають 
20 очок, як і “Десна”. 
10 тур:
Ворскла 1:1 Маріуполь
Десна 1:0 Олімпік
Львів 0:0 Зоря
Дніпро-1 0:2 Шахтар
Колос 0:4 Динамо
Олександрія 2:1 Карпати

1 жовтня відбувся 
другий матч донецько-
го “Шахтаря” у цьогоріч-
ній Лізі чемпіонів. Україн-
ці виступили в Італії про-
ти місцевої “Аталанти” і 
виявилися сильнішими за 
суперника, рахунок мат-
чу - 1:2.

На 16-й хвилині мат-
чу арбітр поставив пе-
нальті у ворота донецько-
го “Шахтаря”, однак укра-
їнський голкіпер Андрій 
П’ятов переграв суперни-
ка, здійснивши неймовір-
ний сейв. Це - 5-й відби-
тий пенальті для голкіпе-
ра у ЛЧ.

Рахунок у зустрічі був 

відкритий на 28-й хвили-
ні, коли форвард італійців 
Дуван Сапата з близької 
відстані пробив головою 
повз голкіпера по центру 
воріт.

Донецький “Шахтар” 
зрівняв рахунок у мат-
чі на 41-й хвилині, Жуні-
ор Мораєс реалізував ви-
хід віч-на-віч з голкіпером 
італійців Голліні.

Крапку у матчі поста-
вив Манор Соломон, який 
замінив Алана Патріка на 
69-й хвилині. Фактично 
на останніх секундах мат-
чу хавбек реалізував свій 
момент після передачі 
бразильця Додо.

У другому турі групо-
вого етапу Ліги Європи 
київське “Динамо” втра-
тило очки у протистоянні 
зі швейцарським “Лугано”, 
зігравши унічию - 0:0.

Після двох турів кия-
ни разом із данським “Ко-
пенгагеном” ділять 1-2 
сходинку, маючи в акти-
ві по 4 пункти і вже в на-
ступному матчі позмага-
ються за лідерство у гру-
пі В.

Аутсайдерами у квар-
теті виступають швей-
царське “Лугано” і швед-
ське “Мальме”, у яких по 
одному заліковому балу.

У рамках 2-го туру 
групового раунду Ліги 
Європи бронзовий при-
зер минулорічного чем-
піонату України “Олек-
сандрія” приймала в гос-
тях бельгійський “Гент”. 
Матч завершився з ра-
хунком - 1:1.

Профі-бокс

5-6 жовтня у Тернополі проходив турнір 
з міні-футболу за «Суперкубок Опілля» з на-
годи вшанування пам’яті захисників Украї-
ни.

У змаганнях взяли участь 32 команди з 
Тернопільщини та Львівщини, а перемож-
цем змагань став футбольний  колектив 
Тернопільського національного економіч-
ного університету.

У першому півфіналі змагань команда 
ТНЕУ доволі несподівано перемогла зірко-
вий колектив «Вставай сонце-2» (6:2). 

У другому півфіналі зустрілися коман-
ди Тернопільської міської ради та ФК «Зба-

раж». Основний час гри завершився внічию 
1:1, а за результатами серії пенальті перемо-
гли представники муніципалітету - 3:2. 

У матчі за третє місце знову довелося 
пробивати пенальті, адже основний час за-
вершився внічию – 2:2. Цього разу остан-
ній удар гравця команди «Вставай сонце-2» 
прийшовся у штангу, як наслідок збаражча-
ни перемогли 3:2.

У фіналі між командами Тернопільської 
міської ради та ТНЕУ все вирішив єдиний 
гол, який забили представники вузу в дру-
гому таймі. «Золотий» м’яч на рахунку Дми-
тра Сиротюка.

«Шахтар» не знає поразок

Колишній лідер рейтин-
гу найкращих боксерів сві-
ту, незалежно від вагової ка-
тегорії, казах Геннадій Го-
ловкін та українець Сергій 
Дерев’янченко зустрічалися 
у Нью-Йорку у поєдинку за 
вакантний титул IBF (Між-
народної боксерської феде-
рації) у середній вазі (до 72,6 
кг).

Головкін потужно розпо-
чав бій та уже в першому ра-

унді відправив Дерев’янченка 
у нокдаун. Надалі українець 
достойно виглядав впродовж 
усього поєдинку. Йому навіть 
не заважало серйозне розсі-
чення, яке відкрилося у дру-
гому раунді. Проте, невели-
ка перевага була на боці його 
суперника. За підсумками 12 
раундів судді одноголосно 
віддали перемогу Головкіну 
за очками 114:113, 115:112, 
115:112.

Український боксер в лег-
кій вазі Денис Берінчик (12-0, 
7 КО) у суботу, 5 жовтня 2019 
року, після другого захисту 
титулу чемпіона за версією 
WBO International в бою про-
ти мексиканця Патріціо Мо-
рено кинув виклик боксерам, 
які виступають в США

- На сьогоднішні мені ці-
каві бої з Джервонтою Деві-
сом і Теофімо Лопесом, - за-
явив Берінчик відразу після 
поєдинку.

Лопес проведе наступний 
бій проти ганця Річарда Ком-
мі, який володіє титулом IBF. 

Переможець цього поєдин-
ку може зустрітися з іншим 
українським боксером Васи-
лем Ломаченком. 

До речі, Берінчик пере-
міг Морено одноголосним 
рішенням суддів - 120:108, 
120:108, 120:109.
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Внесення різних добрив, обробка ґрунту, 
поливи й вирощування овочевих культур 
досить швидко призводять до зміни 

кислотності ґрунту. Тому доцільно восени, 
перед глибокою обробкою ґрунту, визначати її 
реакцію. Ці результати підкажуть, чи необхідно 
вносити в ґрунт вапняні матеріали і у якій 
кількості.

Точно визначити кислотність ґрунту можна тільки в 
агрохімічній лабораторії. Але з достатньою для садівника 
точністю це можна зробити прямо в саду або на грядці за 
допомогою лакмусового папірця. 

Для цього умовно розбийте вашу ділянку на квадра-
ти розміром не більш 10 х10 м і в центрі кожного такого 
квадрата викопайте невеликі ямки глибиною 25 см. З од-
нієї з вертикальних стінок кожної ямки необхідно взяти 
дуже тонкий зріз ґрунту. Кожний зразок окремо ретельно 
перемішати, зволожити дощовою або дистильованою во-
дою. Потім з кожного зразка взяти жменю землі й разом зі 
смужкою індикаторного паперу стиснути її в руці. 

Якщо при цьому синій лакмусовий папірець стане чер-
воним, значить ґрунт кислий; рожевим – середньокислий; 
жовтий – слабокислий; зелений – близький до нейтраль-
ного. Ці результати нанесіть на план ділянки й вам відра-
зу стане ясно, як треба впливати на кислотність ґрунту на 
кожному «квадраті» вашого саду, залежно від передбачу-
ваного сівозміну. 

Приблизну кислотність можна визначити й іншим 
простим способом, навіть без лакмусового паперу. Для 
цього з тієї ж ямки треба взяти невелику кількість очище-
ної від домішок землі. Її засипають у пляшку об’ємом 200 
мл. Ґрунт засипають до другого розподілу знизу й доли-
вають водою до п’ятого розподілу, потім всипають у пля-
шечку ще 0,5 ч. л. здрібненої крейди. 

Відразу після цього на горлечко надягають згорну-
ту в спіраль звичайну дитячу гумову соску. Вона відразу 
розгортається, але через відсутність всередині пляшечки 
надлишкового тиску повітря залишається злиплою. По-
тім вміст пляшечки енергійно струшують протягом 3-5 хв. 

У випадку високої кислотності при взаємодії крейди 
й кислоти ґрунту відбувається звичайна реакція ней-
тралізації, а вуглекислий газ, що виділяється при цьому, 
збільшує тиск у пляшці, і соска розправиться. Якщо ґрунт 
середньокислий, вона розправиться наполовину, а при 
слабокислому ґрунті – взагалі не розправиться. 

Запам’ятайте! На різних місцях вашої ділянки ґрунт 
може мати різну кислотність, яка щороку змінюється. 
Тому одним-єдиним дослідом не можна визначити кис-
лотність ґрунту раз і назавжди. 

Ну, а якщо ви уважні, то й робити нічого не треба, 
оскільки про кислотність ґрунту на ділянці вам докладно 
можуть «розповісти» оточуючі вас дикоростучі рослини, 
адже багато з них є живим «індикатором» такої кислот-
ності. Треба тільки розуміти «мову» рослин. 

Якщо на вашій ділянці прекрасно ростуть верес, багно, 
білоус, вероніка польова, лохина, іван-да-мар’я, жовтець 
повзучий, м’ята польова, осока, папороть, пікульник, по-
дорожник, фіалка триколірна, чорниця, хвощ польовий, 
щавелек малий, щавель кінський, то ґрунт на ділянці кис-
лий. 

На окультурених ділянках зі слабокислим ґрунтом 
люблять селитися будяк городній, в’юнок польовий, 
конюшина лугова, кропива, лобода, мокриця, тонконіг, 
мати-й-мачуха, пирій повзучий, ромашка. А на ділянках 
з нейтральним ґрунтом добре ростуть горицвіт, буркун 
білий, молочай, осот городній, в’юнок польовий і т.д. Ці 
бур’яни не дають точних якісних показників кислотності 
ґрунту. Та, дивлячись на них, певні висновки про кислот-
ність ґрунту на ділянці зробити можна.

Щоб часник вродив, дуже важливо 
вчасно висадити якісне насіння. 
Завчасу в грядку вносять 

перегній, а перед садінням посипають ще 
й попелом.

Посадковий часник має бути добре просушений. 
Сирий для озимини непридатний – вологе коріння 
швидко проросте. Перед садінням головки часнику 
розбирають на зубчики. Ті, що з пліснявою або жовти-
ми плямами - це бактеріальна плямистість - для садін-
ня непридатні.

Обережно видаляють старі материнські денця, 
вони гальмують проростання. Перед висаджуванням 
часник замочують на 2-3 години у слабкому теплому 
розчині марганцевого калію. Для ефективного знеза-
раження підійде подвійний мікс солі та купоросу: на 3 
хвилини занурюють зубчики в розчин кухонної солі - 1 
ст. л. на 2 л води, ще 3 хвилини вимочують в розчині 
мідного купоросу такої ж концентрації. Також радять 
інший спосіб: спершу на 20 хвилин замочити зубчики 
у теплій воді, далі на 20 хвилин у розчині марганцівки. 

Часник досить чутливий до ґрунту. Він повинен 
бути нейтральним. Пожовкле листя говорять про те, 
що грунт кислий або в ньому не вистачає азоту. Щоб 

знизити кислотність, грунт потрібно вапнувати перед 
посадкою або вносити золу з розрахунку: склянка на 
10 літрів води. 

Досвідчені городники радять: часник на одному 
місці потрібно вирощувати не більше двох років. Інак-
ше не уникнути зараження ґрунту стебловою нема-
тодою. Садити часник на ділянці краще після огірків, 
ранньої й середньоспілої капусти, кабачків, гороху, па-
тисонів, тютюну, ранніх помідорів. До небажаних по-
передників належать всі види цибулі, картопля, пізня 
капуста й помідори.

Висаджують часник в ямки завглибшки 5-7 санти-
метрів. Глибина садіння залежить від типу ґрунту та 
розмірів зубців. Від верхівки до поверхні грунту має 
бути 3-4 см. Неглибоко посаджені часничини взимку 
вимерзнуть, а якщо запхати їх глибоко у грунт - на-
сінню буде важко прорости. Між ямками відстань - 15 
сантиметрів, між рядками - 30.

На зиму часникові грядки зверху присипають прі-
лим листям, бадиллям картоплі або соломою. Культу-
ра стійка до холоду, та у безсніжні зими, коли темпе-
ратура опускається нижче 25 градусів, часник може 
померзнути. Накриття знімають ранньою весною, 
коли розмерзнеться грунт.

Господар
Визначаємо 

кислотність ґрунту 
на городі

Садимо цибулю 
восени

Щоб навесні смакувати ранньою зеленню

Щоб часник 
не хворів

Прості правила озимої посадки цього овоча

Ще зовсім 
недавно 
садили 

цибулю на зиму 
в Україні лише 
поодинокі городники. 
Більшість віддавала 
перевагу весняній 
посадці при 
вирощуванні цибулі. 
Але сьогодні мало в 
якому господарстві 
відмовляються від ідеї 
отримати її врожай 
на місяць раніше, ніж 
зазвичай. Тим більше, 
що в продажі є сорти, 
які адаптовані до 
найсуворіших зим.

Перед тим, як садити цибулю 
на зиму, має встановитися ста-
більно мінусова температура вно-
чі. Якщо після відносного осінньо-
го тепла на протязі кількох днів 
стовпчик термометра вночі три-
мається на позначці приблизно 
-5 градусів, прийшов час садити 
цибулю на зиму. Це може бути і 
наприкінці жовтня, і в листопаді 
– сучасні погодні умови неперед-
бачувані. Вдалим можна вважати 
той час посадки, коли до встанов-
лення стабільних морозів зали-
шається приблизно місяць. 

Цибуля любить легкі, добре 
дреновані піщані ґрунти, удобре-
ні компостом чи перегноєм. Місце 
має бути захищене від вітру. Роз-
сипаємо попіл з розрахунку 10 
грамів на метр квадратний двічі: 
перший раз – перед посадкою, 
другий – навесні, після того, як 

знімуть мульчу. Попередники мо-
жуть бути: всі зернові (крім вівса), 
кукурудза, буряк, гірчиця, рапс, 
фацелія, горох, квасоля, помідори, 
огірки, салат, капуста. Цибуля не 
любить рости на місці бобових, 
картоплі, петрушки, селери. 

Озиму цибулю садять на рів-
ну поверхню ґрунту в борозенки 
глибиною приблизно 5 см. Від-
стань між ними – 15-20 см, від-
стань між цибулинками – 5-7 см. 
Насіннєвий матеріал має бути 
сухим! Озиму цибулю замочува-
ти перед посадкою не потрібно. 
Місячний календар городника 
радить садити цибулю на спадаю-
чий місяць.

Поливати посаджену цибулю 
також не треба. Якщо після ви-
садки дощу не буде днів 10, тоді 
ділянку можна полити. З настан-
ням стабільних морозів грядку 
треба замульчувати. Для цього 
можна використати агроволокно, 
або сухе листя, чи гілки хвойних. 
Якщо очікується морозна і мало-
сніжна зима, ділянку з озимою 
цибулею можна накрити плівкою. 
Якщо снігу достатньо – це буде за-
йвим.

Зелень і 
моркву сіємо 

восени
Аби отримати 

ранню зелень і 
овочі, висівати їх 

варто у жовтні.
Вибір культур, що висіва-

ють з осені досить широкий. 
Це: шпинат, листяний салат, 
редис, петрушка, кріп, бу-
ряк, морква, гірчиця салатна, 
цибуля-батун, цибуля-порей, 
щавель, огіркова трава, ру-
кола, пастернак, коріандр, 
ревінь, цвітна, червонокачан-
на й пекінська капусти.  Для 
посадки овочів підбирають 
сорти, стійкі до стрілкуван-
ня.  Крім того, під зиму вигід-
на посадка шавлії, ромашки 
аптечної та валеріани лікар-
ської.

Для підзимових посадок 
ретельно відслідковують 
прогнози на найближчий 
тиждень, а то й на місяць. Як 
тільки метеорологічні зве-
дення заговорять про стійкі 
холоди – збирайтеся на дачу 
і сійте! Важливо, щоб про-
гнози не припускали відлиг. 
Якщо після морозів темпера-
тура підвищиться до 3-4°С, 
то насіння проросте, а потім 
вимерзне. Підзимовий посів 
можна робити сміливо, коли 
температура ґрунту складе 
2-4°С на глибині п'ять санти-
метрів.

Плюси підзимових поса-
док: ранній урожай, природ-
ний добір насіння, стійкість 
рослин до весняних замороз-
ків, менше шкідників.
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UA:Перший
06.00 М/с “Тачки проти”.
06.05 М/с “Врумiз”.
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Доброго ран-

ку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 00.40, 05.10 

Новини.
09.30, 21.25, 01.05 “Синдром вiйни. Я по-

вернувся”.
10.25, 13.15 Вiйна: iсторiї початку.
10.55 Д/ф “Замiнованi вiрнiстю”.
11.50, 01.55 Концертна програма 

“Непереможнi”.
13.45 “Мирний птах”.
14.40 Д/ф “Вiйна на нульовому кiлометрi”.
15.45 “Луганський форпост”.
16.55 Перша шпальта.
17.25 Х/ф “Iван Сила”.
19.10 Д/ф “Вiйна химер”.
22.30 Вони присягнули на свiт i волю. 

Спецпроект до Дня захисника Укра-
їни.

03.15 #ВУкраїнi.
03.45 Розсекречена iсторiя.
04.40, 05.30 Спiльно.

Êаíаë “1+1”
06.40 “Життя вiдомих людей”.
08.20 Х/ф “Анка з Молдаванки”.
17.50 Х/ф “За двома зайцями”.
19.30, 05.20 “ТСН”.
20.45 Т/с “Свати”.
21.45 Т/с “Великi вуйки”.
22.45 Х/ф “Iловайськ 2014. Батальйон 

Донбас”.
01.10 “Танцi з зiрками”.
04.35 Т/с “Нашi панi у Варшавi”.

Iíòер
01.45 “Речдок”.
02.30 “Щоденник вагiтної”.
04.40 “Подробицi” - “Час”.
05.10 “Top Shop”.
05.25, 22.05 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10 “Ранок з Iнтером”.
09.20, 18.00, 19.00 “Стосується кожного”.
11.15, 12.25 Х/ф “Чотири мушкетери 

Шарло”.
13.55 Х/ф “Четверо проти кардинала”.
15.50 “Чекай на мене. Україна”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок. Третiй 

зайвий”.
23.50 Х/ф “Перегони”.

ICTV
04.40 Скарб нацiї.
04.50 Еврика!
05.00 Служба розшуку дiтей.
05.05 Т/с “Вiддiл 44”.
05.50 Громадянська оборона.
06.35 Факти тижня.
08.45 Я зняв!
09.40 Х/ф “Дiти шпигунiв”.
11.10 Х/ф “Дiти шпигунiв 3: Кiнець гри”.
12.45 Факти. День.
13.00 Спецпроект “Слов`янськ”.
14.55 Т/с “Пес”.
16.50 Х/ф “Механiк 2: Воскресiння”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф “Паркер”.
21.25 Х/ф “Останнiй рубiж”.
23.20 Х/ф “Правило бою”.
00.45 Стоп-5.

ÑТБ
06.40, 11.15 Т/с “Коли ми вдома”.
12.15 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
03.00, 02.05 Зона ночi.
05.00 Абзац.
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с “Том i Джерi”.
07.20 М/ф “Долина папоротей: Чарiвний 

порятунок”.
08.50 Х/ф “Прибрати Картера”.
10.50 Х/ф “Вавiлон нашої ери”.
12.50 Х/ф “Могутнi рейнджери”.
15.10 Х/ф “Тихоокеанський рубiж”.
17.50 Таємний агент.
19.00 Ревiзор.
22.00 Пристрастi за Ревiзором.
00.00 Таємний агент. Пост-шоу.
02.00 Служба розшуку дiтей.

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

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

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

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

23.55, 01.10 Погода на курортах.

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

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

12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-
рони.

14.10 Медекспертиза. Поради.
22.15 Спостерiгач.
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. 

Спецвипуск.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
09.30 Т/с “Якщо ти мене пробачиш”.
13.25 Т/с “На качелях долi”, 1 i 2 с.
15.20 Т/с “На качелях долi”.
18.15, 19.50 Х/ф “Позивний “Бандерас”.
21.35 Футбол. Вiдбiр до Євро-2020. Укра-

їна - Португалiя.
23.50 Iсторiя одного злочину.
01.45 Телемагазин.
02.15 Зоряний шлях.
03.10 Реальна мiстика.
04.45 Агенти справедливостi.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.45 М/с “Каспер”.
08.30 “Орел i решка. Шопiнг”.
11.10 Т/с “Пригоди Геркулеса”.
13.00 Х/ф “Перегони”.
15.10, 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 “Красунi у Парижi”.
02.00 Т/с “Дорогий лiкар”.
03.40 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.05, 04.45 “Top Shop”.
06.05 Х/ф “Ярослав Мудрий”.
08.55 Х/ф “Мiцний горiшок”.
10.30 Т/с “СБУ. Спецоперацiя”.
18.20 “Свiдок. Агенти”.
19.00, 03.00 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “У бiй iдуть лише “старi”.
21.15 Т/с “Фалько”.
23.20 Х/ф “Днiпровський рубiж”.
02.05 “Таємницi кримiнального свiту”.
03.30 “Випадковий свiдок”.
03.45 “Професiї”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.45 М/ф “Король Сафарi”.
11.15 Т/с “Рання пташка 2”.
12.00, 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.
04.40 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
09.00 Великий спiльний марафон трьох 

iнформацiйних каналiв: “Прямого 
каналу”, телеканалу “Еспресо” та 
“5 каналу” присвячений Дню захис-
ника України.

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00 “Репортер”. Но-
вини.

23.00 “Вересень+1” з М. Вереснем.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
07.10, 23.35 Мiстична Україна.
08.00, 19.20 Брама часу.
09.30 Речовий доказ.
10.40 За лаштунками.
12.40, 22.45 Сучаснi дива.
13.30, 21.00 НЛО з минулого.
15.15 Дивовижний Всесвiт.
18.15 Майор “Вихор”.
20.10 Мiсто, яке зрадили.
00.25 Там, де нас нема.

Enter-фіëьм
06.00 Х/ф “Сiм няньок”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 09.40 “Моя правда”.
09.30, 00.30 “Зорянi долi”.
10.30 Х/ф “Шляхетний венецiанець”.
12.35 Х/ф “Сiнг-Сiнг”.
14.45 Х/ф “Тривожна недiля”.
16.25 Х/ф “Корона Росiйської iмперiї, або 

Знову невловимi”.
19.00, 01.30 Т/с “Суто англiйськi вбив-

ства”.
23.00 Х/ф “Однолiтки”.
01.00 “Академiя смiху”.
03.00 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.
04.40 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 “Помста природи”.
08.15, 12.00 “Загублений свiт”.
10.10 Х/ф “Гвардiя 2”.
14.30 Х/ф “Кiборги”.
16.45 Х/ф “Зламана стрiла”.
18.50 Х/ф “Ямакасi”.
20.40 Х/ф “П`ятий елемент”.
23.00 Х/ф “Кодекс злодiя”.
00.55 “Облом.UA”.
05.20 “Цiлком таємно-2016”.

ÍЛО-ТБ
05.30 Оттак мастак!
07.00 М/ф “Зорянi вiйни: Рух опору”.
07.50 М/ф “Вартовi галактики”.
08.55 М/ф “Качинi iсторiї”.
09.45 Т/с “Сишиш-шоу”.
12.00 Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
13.00 М/ф “Сiмпсони”.
16.10 Усi жiнки - вiдьми.
19.00 Т/с “Швидка”.
20.05 Т/с “Панiка Вова”.
21.10 Т/с “Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць”.
23.05 Т/с “CSI: Маямi”.
00.55 Мамареготала.
03.35 Чистоплюї.
04.30 Роздовбаї.

ªâроñïорò
00.35 Супербайк. Етап ЧC. Аргентина.
01.05 Суперспорт. Етап ЧC. Аргентина. 

Суперпоул.
01.45 Супербайк. Етап ЧC. Аргентина. Пе-

регони 2.
02.30, 08.00 Тенiс. WTA. Лiнц. Фiнал.
04.00 Велоспорт. Бенш - Шиме - Бенш.
05.00, 13.45 Велоспорт. “Тур Парижа”.
06.00, 12.30 Велоспорт. “Тур Ломбардiї”.
09.30, 10.30 Стрiльба. Кубок свiту. Ель-

Айн.
11.30 Велоспорт. Мiлан - Турин.
14.45, 20.45 Снукер. English Open. День 1.
20.00 WATTS.
20.10 Дзюдо. Великий шолом. Бразилiя.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Чехiя - Англiя. Вiдбiр до Євро-2020.
07.40 Журнал Лiги чемпiонiв.
08.05 Україна - Литва. Вiдбiр до Євро-2020.
08.55, 14.15, 00.30 Yellow.
10.00 “Великий футбол”.
10.45 Уельс - Хорватiя. Вiдбiр до Євро-

2020.
12.30 Португалiя - Люксембург. Вiдбiр до 

Євро-2020.
14.25 Огляд 1-го iгрового дня. Вiдбiр до 

Євро-2020.
15.40 Футбол News.
16.05 Норвегiя - Iспанiя. Вiдбiр до Євро-

2020.
17.50 Естонiя - Нiмеччина. Вiдбiр до 

Євро-2020.
19.35 Вiдбiр до Євро-2020. Огляд туру.
20.30, 22.30, 23.40 “Головна команда”.
21.35 Live. Україна - Португалiя. Вiдбiр 

до Євро-2020.
00.40 Огляд 2-го iгрового дня. Вiдбiр до 

Євро-2020.
02.05 Бiлорусь - Нiдерланди. Вiдбiр до 

Євро-2020.
03.55 Францiя - Туреччина. Вiдбiр до 

Євро-2020.
05.45 Програма передач.

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

15.00, 18.00, 21.00, 23.15, 02.00, 
05.20 Новини.

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

09.30, 03.50 Т/с “Елiза”.
11.30, 14.15 Телепродаж.
11.55 Енеїда.
13.10 Хто в домi хазяїн.
13.45 Вiдкривай Україну з Суспiльним.
14.30 Д/с “Аромати Чилi”.
15.15 Бюджетники.
15.45 #ВУкраїнi.
16.15, 23.45, 05.10 Погода.
16.25 Д/с “Спiльноти тварин”.
17.30 Cпiльно.
18.25, 02.35 Тема дня.
19.30 Плiч-о-плiч.
19.55 Д/с “Дикi тварини”.
21.25, 02.25, 05.45 UA:Спорт.
21.45 Нашi грошi.
22.15 Д/с “Тваринна зброя”.
00.00 Телепродаж Тюсо.
03.30 Своя земля.
04.45 Спiльно.

Êаíаë “1+1”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з “1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 

00.50, 05.25 “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 Т/с “Свати 5”.
21.45 Т/с “Великi вуйки”.
22.45, 01.00 “Мiняю жiнку 14”.
02.35 Т/с “Нашi панi у Варшавi”.
04.20 Т/с “Центральна лiкарня”.

Iíòер
02.05 “Подробицi” - “Час”.
02.50 Т/с “Вiрний засiб”.
03.35 “Щоденник вагiтної”.
05.10 “Top Shop”.
05.25, 22.05 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.00 “Корисна програма”.
11.10, 12.25 Т/с “Сподiваючись на по-

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

зайвий”.
23.55 Х/ф “Шпигуне, вийди геть!”.

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.30 Факти.
04.55 Т/с “Вiддiл 44”.
05.35, 20.15 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.10 Не дай себе ошукати.
11.00 Секретний фронт.
11.40, 13.20, 00.40 Т/с “Розтин покаже”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.05, 16.20 Х/ф “Останнiй рубiж”.
16.30 Х/ф “Паркер”.
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с “Пес 5”.
22.35 Т/с “Менталiст”.
02.20 Стоп-5.

ÑТБ
06.35, 09.40 Т/с “Коли ми вдома”.
12.40 МастерШеф.
15.30 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, 02.30 Зона ночi.
04.00 Абзац.
05.45, 07.05 Kids` Time.
05.50 М/с “Том i Джерi”.
07.10 Т/с “Бiблiотекарi”.
08.10 Т/с “Цiлком таємне”.
13.00 Х/ф “Угода з дияволом”.
15.00, 22.00 Т/с “Будиночок на щастя”.
16.00, 21.00 Вар`яти.
17.00, 19.00 Хто проти блондинок.
23.00 Х/ф “Iнший свiт: Пробудження”.
00.40 Т/с “Ми - такi”.

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

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

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

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

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

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

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

12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-
рони.

14.10 Медекспертиза. Поради.
15.15 Невигаданi iсторiї.
22.15 Група продовженого дна.
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 Зоряний шлях.
11.20 Свекруха або невiстка.
12.20, 15.30, 04.45 Агенти справедливостi.
16.00, 01.00, 02.15 Iсторiя одного злочину.
18.00 Т/с “Пошта”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Подвiйне вiддзеркалення”, 

1 i 2 с.
23.20 Контролер.
00.00 Т/с “Подвiйне вiддзеркалення”, 3 с.
01.45 Телемагазин.
03.10 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.45 М/с “Каспер”.
08.30 “Орел i решка. Шопiнг”.
11.15, 18.10 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
13.10, 20.00 Т/с “Доктор Хто”.
15.00, 23.15 “Орел i решка. Мегаполiси”.
16.00, 00.15 “Орел i решка. Навколо свiту”.
22.10 “Орел i решка. Перезавантаження”.
01.15 “Вiрю не Вiрю”.
02.15 Т/с “Дорогий лiкар”.
03.35 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.20 Х/ф “Чорна Рада”.
08.10, 17.45, 02.50 “Випадковий свiдок”.
08.45 Х/ф “На вас чекає громадянка Ни-

канорова”.
10.25 Х/ф “Оцеола”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.20 “Свiдок”.
12.50 “Свiдок. Агенти”.
13.25, 03.40 “Речовий доказ”.
14.30, 21.15 Т/с “Фалько”.
16.50 “Легенди бандитської Одеси”.
17.20 “Легенди карного розшуку”.
18.20 “Будьте здоровi”.
19.30 Т/с “Той, що читає думки”.
23.45 “Склад злочину”.
01.20 “Таємницi кримiнального свiту”.
04.10 “Професiї”.
05.05 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
10.05 Х/ф “Принц-ведмiдь”.
11.15 Т/с “Рання пташка 2”.
12.00, 13.00, 23.00 Зiрконавти.
12.30, 13.30, 20.00 Одного разу пiд Пол-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
08.15, 14.05 Правда життя.
09.20, 17.55 Земля 2050.
10.20, 17.05 Сучаснi дива.
11.10 Прихована реальнiсть.
12.05 Україна: забута iсторiя.
12.55, 00.30 Речовий доказ.
15.10, 23.30 За лаштунками.
16.10, 21.45 НЛО з минулого.
18.55, 20.45 Секретнi територiї.
19.55, 01.40 Мiстична Україна.
22.35 Дивовижний Всесвiт.
02.30 Мiсця сили.

Enter-фіëьм
05.30 Х/ф “Лимерiвна”.
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
08.00, 10.50 “Моя правда”.
09.30 “Спогади”.
10.30, 00.55 “Зорянi долi”.
11.40 Х/ф “Загублене мiсто”.
13.30 Х/ф “Король Дроздовик”.
15.20 Х/ф “Вiрнi друзi”.
17.15 Х/ф “Доброго ранку!”
19.00, 01.45 Т/с “Суто англiйськi вбив-

ства”.
23 .00  Х/ф “Повернення  Василя 

Бортнiкова”.
01.15 “Академiя смiху”.
03.15 Кiноляпи.
03.55 Саундтреки.
04.40 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 Т/с “Моссад 2”.
09.50, 17.10 “Загублений свiт”.
11.55 “Помста природи”.
12.45 Х/ф “Конан-варвар”.
15.10 Х/ф “Конан-руйнiвник”.
18.15 “Спецкор”.
18.50 “ДжеДАI”.

19.30 Т/с “Брати по кровi”.
21.20 Т/с “Касл 8”.
00.45 “Облом.UA”.

ÍЛО-ТБ
05.30 Оттак мастак!
07.00 М/ф “Зорянi вiйни: Рух опору”.
07.50 М/ф “Вартовi галактики”.
08.55 М/ф “Качинi iсторiї”.
09.45 Т/с “Сишиш-шоу”.
12.00 Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
13.00 М/ф “Сiмпсони”.
16.10 Усi жiнки - вiдьми.
19.00 Т/с “Швидка”.
20.05 Т/с “Панiка Вова”.
21.10 Т/с “Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць”.
23.00 Т/с “CSI: Маямi”.
00.50 Мамареготала.
03.30 Чистоплюї.
04.25 Роздовбаї.

ªâроñïорò
01.10, 11.00 Дзюдо. Великий шолом. 

Бразилiя.
01.40 Супербайк. Етап ЧC. Аргентина. Пе-

регони 2.
02.30, 08.00, 19.00 Велоспорт. “Тур 

Ломбардiї”.
04.00, 09.30, 14.05 Снукер. English Open. 

День 1.
06.00 Велоспорт. “Гран П`ємонте”.
07.00 Велоспорт. Мiлан - Турин.
11.30 Настiльний тенiс. Свiтовий тур. 

Нiмеччина.
12.30 Велоспорт. “Тур де Франс 2020”. 

Презентацiя маршруту.
14.45, 20.45 Снукер. English Open. День 2.
19.30 Автоперегони. Формула E. Огляд.
20.35 Ралi. Iталiя.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Журнал Лiги чемпiонiв.
06.30 Болгарiя - Англiя. Вiдбiр до Євро-

2020.
08.15 Огляд 1-го iгрового дня. Вiдбiр до 

Євро-2020.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.25, 19.45 Yellow.
10.35 Норвегiя - Iспанiя. Вiдбiр до Євро-

2020.
12.25 Огляд 2-го iгрового дня. Вiдбiр до 

Євро-2020.
13.50 Литва - Сербiя. Вiдбiр до Євро-2020.
16.05 Україна - Португалiя. Вiдбiр до 

Євро-2020.
17.55 “Головна команда”.
18.50 Live. Фiнляндiя - Вiрменiя. Вiдбiр 

до Євро-2020.
20.55, 23.40 “Євровiдбiр 2020. Матч-

центр”.
21.35 Live. Швецiя - Iспанiя. Вiдбiр до 

Євро-2020.
00.10 Огляд 3-го iгрового дня. Вiдбiр до 

Євро-2020.
01.55 Казахстан - Бельгiя. Вiдбiр до 

Євро-2020.
03.45 Огляд матчу “Україна - Португалiя”. 

Вiдбiр до Євро-2020.
03.55 Угорщина - Азербайджан. Вiдбiр до 

Євро-2020.
05.45 Програма передач.

Поíедіëоê

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

15.00, 18.00, 21.00, 23.15, 02.00, 
05.20 Новини.

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

09.30 Т/с “Елiза”.
11.30, 14.15 Телепродаж.
11.55 Енеїда.
13.10, 03.30 #ВУкраїнi.
13.45 Плiч-о-плiч.
14.30 Д/с “Аромати Чилi”.
15.15 Хто в домi хазяїн.
15.45 Вiдкривай Україну з Суспiльним.
16.15, 23.45 Погода.
16.25 Д/с “Спiльноти тварин”.
17.30 Нашi грошi.
18.25, 02.35 Тема дня.
19.30, 04.50 Спiльно.
19.55 Д/с “Дикi тварини”.
21.25, 02.25, 05.45 UA:Спорт.
21.45 Програма з Майклом Щуром.
22.15 Д/с “Тваринна зброя”.
00.00 Телепродаж Тюсо.
04.00 Розсекречена iсторiя.

Êаíаë “1+1”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з “1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 

00.45, 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 Т/с “Свати 5”.
21.45 Т/с “Великi вуйки”.
22.45, 23.45 “Свiт навиворiт 10: Бразилiя”.
00.55 Т/с “Центральна лiкарня”.

Iíòер
02.15 “Подробицi” - “Час”.
03.00 Т/с “Вiрний засiб”.
03.45 “Щоденник вагiтної”.
05.10 “Top Shop”.
05.25, 22.05 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.00 “Корисна програма”.
11.10, 12.25 Т/с “Сподiваючись на по-

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

зайвий”.
23.55 Х/ф “Французький транзит”.

ICTV
04.05 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей.
04.25 Студiя Вашингтон.
04.30 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.35, 10.00 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.55, 13.20 Х/ф “Глобальне вторгнення: 

Битва за Лос-Анджелес”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.40, 21.25 Т/с “Пес 5”.
15.40, 16.20 Х/ф “Острiв”.
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Секретний фронт.
22.35 Т/с “Менталiст”.
00.35 Т/с “Розтин покаже”.
02.10 Стоп-5.

ÑТБ
07.05, 10.05 Т/с “Коли ми вдома”.
13.00 МастерШеф.
15.35 Хата на тата.
17.25, 22.55 Вiдлiк часу.
17.30, 23.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
19.00 Битва екстрасенсiв.
20.55 Т/с “Садiвниця”.
23.45 Зваженi та щасливi.
02.00 “Зважся!”.

Íоâий êаíаë
03.00 Зона ночi.
04.00 Абзац.
05.45, 07.05 Kids` Time.
05.50 М/с “Том i Джерi”.
07.10 Т/с “Бiблiотекарi”.
08.10 Т/с “Цiлком таємне”.
13.00 Х/ф “П`ята категорiя”.
14.50, 22.00 Т/с “Будиночок на щастя”.
16.00, 21.00 Improv Live Show.
17.00, 19.00 Дiти проти зiрок.
23.30 Х/ф “Прибрати Картера”.
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.
07.55, 08.55, 13.55, 14.55, 16.55, 17.55, 

22.55 Погода на курортах.
08.30 Клуб Life.

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

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

12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-
рони.

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

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

Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
11.20 Свекруха або невiстка.
12.20, 15.30, 04.45 Агенти справедливостi.
16.00, 01.00, 02.15 Iсторiя одного злочину.
18.00 Т/с “Пошта”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Подвiйне вiддзеркалення”, 

4 i 5 с.
23.20 Гучна справа.
00.00 Т/с “Подвiйне вiддзеркалення”, 6 с.
01.45 Телемагазин.
03.10 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.45 М/с “Каспер”.
08.30 “Орел i решка. Шопiнг”.
11.10, 18.10 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
13.00, 20.00 Т/с “Доктор Хто”.
15.10, 23.00 “Орел i решка. Мегаполiси”.
16.10, 00.10 “Орел i решка. Навколо свiту”.
22.00 “Орел i решка. Перезавантаження”.
01.10 “Вiрю не Вiрю”.
02.00 Т/с “Дорогий лiкар”.
03.30 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
06.05 Х/ф “Гетьманськi клейноди”.
07.50, 17.45, 03.00 “Випадковий свiдок”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Мачуха”.
10.45, 19.30 Т/с “Той, що читає думки”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.30 “Свiдок”.
12.50 “Будьте здоровi”.
13.25, 03.35 “Речовий доказ”.
14.30, 21.15 Т/с “Фалько”.
16.50 “Легенди бандитської Одеси”.
17.20 “Легенди карного розшуку”.
18.20 “Вартiсть життя”.
23.45 “Склад злочину”.
01.25 “Таємницi кримiнального свiту”.
04.05 “Професiї”.
05.00 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.30 Х/ф “Мавпячi витiвки”.
11.15 Т/с “Рання пташка 2”.
12.00, 13.00, 23.00 Зiрконавти.
12.30, 13.30, 20.00 Одного разу пiд Пол-

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

22.00 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. Шпа-

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

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

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

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

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

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

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

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

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.15, 14.05 Правда життя.
09.25, 17.55 Земля 2050.
10.25, 17.05 Сучаснi дива.
11.15 Прихована реальнiсть.
12.05 Україна: забута iсторiя.
12.55, 00.30 Речовий доказ.
15.15 За лаштунками.
16.15, 21.45 НЛО з минулого.
18.55, 20.45 Секретнi територiї.
19.55, 01.40 Мiстична Україна.
22.35 Дивовижний Всесвiт.
23.30 Суперзаводи.
02.30 Бандитський Київ.

Enter-фіëьм
05.30 Х/ф “Захар Беркут”.
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
08.00 “Моя правда”.
09.30 “Спогади”.
10.20, 00.20 “Зорянi долi”.
10.45 Х/ф “Мартин Боруля”.
12.35 Х/ф “Сiнг-Сiнг”.
14.45 Х/ф “Корона Росiйської iмперiї, або 

Знову невловимi”.
17.10 Х/ф “Безбатченко”.
19.00, 01.20 Т/с “Суто англiйськi вбив-

ства”.
23.00 Х/ф “Пiдкидьок”.
00.50 “Академiя смiху”.
02.50 Кiноляпи.
03.50 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 Т/с “Моссад 2”.
09.40, 18.15 “Спецкор”.
10.20, 18.50 “ДжеДАI”.

11.00, 17.20 “Загублений свiт”.
13.50 Х/ф “Чистильник”.
15.45 Х/ф “Прямий контакт”.
19.25, 20.30 Т/с “Брати по кровi”.
21.35, 23.10 Т/с “Касл 8”.
00.55 “Облом.UA”.

ÍЛО-ТБ
05.30 Оттак мастак!
07.00 М/ф “Зорянi вiйни: Рух опору”.
07.50 М/ф “Вартовi галактики”.
08.55 М/ф “Качинi iсторiї”.
09.45 Т/с “Сишиш-шоу”.
12.00 Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
13.00 М/ф “Сiмпсони”.
16.10 Усi жiнки - вiдьми.
19.00 Т/с “Швидка”.
20.05 Т/с “Панiка Вова”.
21.10 Т/с “Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць”.
23.10 Т/с “CSI: Маямi”.
00.55 Мамареготала.
03.35 Чистоплюї.
04.30 Роздовбаї.

ªâроñïорò
01.05, 07.30 Велоспорт. Бенш - Шиме - 

Бенш.
01.45, 08.30, 13.00 Велоспорт. “Тур Па-

рижа”.
02.30, 06.00, 11.30 Супербайк. Етап ЧC. 

Аргентина. Перегони 1.
03.15, 06.45, 12.10 Супербайк. Етап ЧC. 

Аргентина. Перегони 2.
04.00, 09.30 Снукер. English Open. День 2.
14.15 Тенiс. “АТР: за кадром”.
14.45, 20.45 Снукер. English Open. День 3.
20.00 Гольф. Skins Game The Challenge. 

Прев`ю.
20.15 Тенiс. WTA. Лiнц. Фiнал.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Огляд 1-го iгрового дня. Вiдбiр до 

Євро-2020.
06.35 Бiлорусь - Нiдерланди. Вiдбiр до 

Євро-2020.
08.25, 18.20 “Auto гол!”
08.40 Огляд 2-го iгрового дня. Вiдбiр до 

Євро-2020.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.25 Естонiя - Нiмеччина. Вiдбiр до 

Євро-2020.
12.10 Уельс - Хорватiя. Вiдбiр до Євро-

2020.
13.55 Огляд 3-го iгрового дня. Вiдбiр до 

Євро-2020.
16.05 Швецiя - Iспанiя. Вiдбiр до Євро-

2020.
17.50 “Євровiдбiр 2020. Матч-центр”.
18.35, 23.45 Yellow.
18.45, 21.40 “Головна команда”.
19.50 Україна - Португалiя. Вiдбiр до 

Євро-2020.
22.50 Вiдбiр до Євро-2020. Огляд туру.
23.55 Францiя - Туреччина. Вiдбiр до 

Євро-2020.
01.45 Журнал Лiги чемпiонiв.
02.15 Болгарiя - Англiя. Вiдбiр до Євро-

2020.
04.05 Литва - Сербiя. Вiдбiр до Євро-2020.
05.55 Програма передач.

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

15.00, 18.00, 21.00, 23.15, 02.00, 
05.20 Новини.

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

09.30 Т/с “Елiза”.
11.30, 14.15 Телепродаж.
11.55, 15.15 Енеїда.
13.10 UA:Фольк. Спогади.
14.30 Д/с “Аромати Чилi”.
16.15, 23.45 Погода.
16.25 Д/с “Спiльноти тварин”.
17.30 #ВУкраїнi.
18.25, 02.35 Тема дня.
19.30 Перший на селi.
19.55 Д/с “Дикi тварини”.
21.25, 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.

Êаíаë “1+1”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з “1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 

00.55, 05.20 “ТСН”.
09.25, 10.20 “Життя вiдомих людей”.
11.20, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.15 “Сiмейнi мелодрами”.
14.15 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Наречена зi Стамбула”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.40 Т/с “Свати 5”.
21.40 Т/с “Великi вуйки”.
22.30 “Право на владу”.
01.05 Х/ф “Iловайськ 2014. Батальйон 

Донбас”.
04.05 Т/с “Центральна лiкарня”.

Iíòер
02.10 “Подробицi” - “Час”.
02.55 Т/с “Вiрний засiб”.
03.40 “Щоденник вагiтної”.
05.10 “Top Shop”.
05.25, 22.05 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.00 “Корисна програма”.
11.10, 12.25 Т/с “Сподiваючись на по-

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

зайвий”.
23.55 Х/ф “Афера по-американськи”.

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

Стогнiєм.
10.10 Секретний фронт.
11.55, 13.20 Х/ф “Правило бою”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.00, 16.25, 21.25 Т/с “Пес 5”.
16.45 Х/ф “Елiзiум”.
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Антизомбi. Дайджест.
22.35 Т/с “Менталiст”.
00.30 Т/с “Розтин покаже”.
02.10 Стоп-5.

ÑТБ
06.40, 09.10 Т/с “Коли ми вдома”.
12.05 МастерШеф. Професiонали.
15.35 Хата на тата.
17.25, 22.55 Вiдлiк часу.
17.30, 23.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
19.00 Зваженi та щасливi.
20.55 Т/с “Садiвниця”.
23.45 Я соромлюсь свого тiла.

Íоâий êаíаë
03.10 Служба розшуку дiтей.
03.15 Зона ночi.
04.50 Абзац.
05.45, 06.55 Kids` Time.
05.50 М/с “Том i Джерi”.
07.00 Т/с “Бiблiотекарi”.
08.00 Т/с “Цiлком таємне”.
10.00 Ревiзор.
12.50 Пристрастi за Ревiзором.
15.00, 22.00 Т/с “Будиночок на щастя”.
16.00, 21.00 Божевiльна зiрка.
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
23.40 Х/ф “Вавiлон нашої ери”.
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 По-

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

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

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

12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-
рони.

14.10 Медекспертиза. Поради.
15.15 Невигаданi iсторiї.
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 

Сьогоднi.
09.30, 02.30 Зоряний шлях.
11.20 Свекруха або невiстка.
12.20, 15.30, 04.45 Агенти справедливостi.
16.00, 00.00, 02.15 Iсторiя одного злочину.
18.00 Т/с “Пошта”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Подвiйне вiддзеркалення”.
23.20 Слiдами таємниць Чорнобиля, ч. 1.
01.45 Телемагазин.
03.10 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.45 М/с “Каспер”.
08.30 “Орел i решка. Шопiнг”.
11.10, 18.10 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
13.10, 20.00 Т/с “Доктор Хто”.
15.00, 23.00 “Орел i решка. Мегаполiси”.
16.10, 00.00 “Орел i решка. Навколо свiту”.
22.00 “Орел i решка. Перезавантаження”.
01.00 “Вiрю не Вiрю”.
02.00 Т/с “Дорогий лiкар”.
03.20 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
06.00 Х/ф “Такi красивi люди”.
07.50, 17.45, 02.55 “Випадковий свiдок”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “П`ять хвилин страху”.
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, 03.35 “Речовий доказ”.
14.30, 21.15 Т/с “Фалько”.
16.50 “Легенди бандитської Одеси”.
17.20 “Легенди карного розшуку”.
18.20 “Правда життя”.
23.45 “Склад злочину”.
01.25 “Таємницi кримiнального свiту”.
04.05 “Професiї”.
05.05 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.30 Х/ф “Щоденник слабака 3: Собачi 

днi”.
11.15 Т/с “Рання пташка 2”.
12.00, 13.00, 23.00 Зiрконавти.
12.30, 13.30, 20.00 Одного разу пiд Пол-

тавою.
14.00 СуперЖiнка.
15.00, 19.00 4 весiлля.

17.00, 01.00 Панянка-селянка.
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. Шпа-

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

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

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

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

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

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

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

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

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
08.15, 14.05 Правда життя.
09.25, 17.55 Земля 2050.
10.25, 17.05 Сучаснi дива.
11.15 Прихована реальнiсть.
12.05 Україна: забута iсторiя.
12.55, 00.30 Речовий доказ.
15.15, 23.30 Суперзаводи.
16.15, 21.45 НЛО з минулого.
18.55, 20.45 Секретнi територiї.
19.55, 01.40 Мiстична Україна.
22.35 Полярний ведмiдь.
02.30 Ризиковане життя.

Enter-фіëьм
06.00 Х/ф “Iду до тебе”.
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
08.00, 10.55 “Моя правда”.
09.30 “Спогади”.
10.25, 00.20 “Зорянi долi”.
11.45 Х/ф “Лимерiвна”.
13.35 Х/ф “Спляча красуня”.
15.25 Х/ф “Весiлля з приданим”.
17.35 Х/ф “Вечори на хуторi поблизу Ди-

каньки”.
19.00, 01.20 Т/с “Суто англiйськi вбив-

ства”.
23.00 Х/ф “Живiть у радостi”.
00.50 “Академiя смiху”.
02.50 Кiноляпи.
03.50 Саундтреки.
04.50 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 Т/с “Моссад 2”.
09.40, 18.15 “Спецкор”.
10.20, 18.50 “ДжеДАI”.

11.00, 17.15 “Загублений свiт”.
11.50 Х/ф “Ямакасi”.
13.30 Т/с “Перевiзник”.
19.25, 20.30 Т/с “Брати по кровi”.
21.35, 23.10 Т/с “Касл 8”.
00.55 “Облом.UA”.

ÍЛО-ТБ
05.30 Оттак мастак!
07.00 М/ф “Зорянi вiйни: Рух опору”.
07.50 М/ф “Вартовi галактики”.
08.55 М/ф “Качинi iсторiї”.
09.45 Т/с “Сишиш-шоу”.
12.00 Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
13.00 М/ф “Сiмпсони”.
16.10 Усi жiнки - вiдьми.
19.00 Т/с “Швидка”.
20.05 Т/с “Панiка Вова”.
21.10 Т/с “Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць”.
23.05 Т/с “CSI: Маямi”.
01.00 Мамареготала.
03.40 Чистоплюї.
04.35 Роздовбаї.

ªâроñïорò
01.05 Тенiс. WTA. Лiнц. Фiнал.
02.30, 12.15 Велоспорт. Мiлан - Турин.
03.15, 11.30 Велоспорт. “Гран П`ємонте”.
04.00, 09.30, 14.00 Снукер. English Open. 

День 3.
06.00 Велоспорт. “Тур Парижа”.
07.00, 20.00 Настiльний тенiс. Свiтовий тур. 

Нiмеччина.
08.00 Олiмпiйськi iгри. “Живi легенди”.
08.30 Олiмпiйськi iгри. Тележурнал Camps 

to champs.
09.00 Олiмпiйськi iгри. “Сила особистостi”.
13.00 Велоспорт. “Тур Ломбардiї”.
14.45, 20.45 Снукер. English Open. День 4.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 14.00 “Auto гол!”
06.15 Огляд матчу “Україна - Португалiя”. 

Вiдбiр до Євро-2020.
06.25 Швейцарiя - Iрландiя. Вiдбiр до 

Євро-2020.
08.15 Огляд 3-го iгрового дня. Вiдбiр до 

Євро-2020.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Україна - Португалiя. Вiдбiр до 

Євро-2020.
12.05 Фiнляндiя - Вiрменiя. Вiдбiр до 

Євро-2020.
12.50, 20.35 Yellow.
14.15 Огляд 2-го iгрового дня. Вiдбiр до 

Євро-2020.
16.00 Румунiя - Норвегiя. Вiдбiр до Євро-

2020.
17.50 Вiдбiр до Євро-2020. Огляд туру.
18.45 Швецiя - Iспанiя. Вiдбiр до Євро-

2020.
20.45 Грецiя - Боснiя i Герцеговина. Вiдбiр 

до Євро-2020.
22.50 Огляд 1-го iгрового дня. Вiдбiр до 

Євро-2020.
00.35 Бiлорусь - Нiдерланди. Вiдбiр до 

Євро-2020.
02.20 Угорщина - Азербайджан. Вiдбiр до 

Євро-2020.
04.05 Казахстан - Бельгiя. Вiдбiр до 

Євро-2020.
05.55 Програма передач.

Ñереда

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

15.00, 18.00, 21.00, 00.35, 03.50, 
05.10 Новини.

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

09.30 Т/с “Елiза”.
11.25, 14.15 Телепродаж.
11.55 Енеїда.
13.10 Д/с “Морська кухня”.
14.30 Д/с “Аромати Чилi”.
15.15 UA:Фольк. Спогади.
16.15 Погода.
16.20 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 “Боротьба за виживання”.
21.25, 01.00, 05.30 UA:Спорт.
22.00 Перша шпальта.
22.30 Як дивитися кiно.
23.00 Х/ф “Чоловiк, який вбив Дон 

Кiхота”.
03.15 #ВУкраїнi.
04.15 Разом.
04.40 Спiльно.

Êаíаë “1+1”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з “1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 

04.30 “ТСН”.
09.25, 10.20 “Життя вiдомих людей”.
11.20, 12.20 “Одруження наослiп”.
13.15 “Сiмейнi мелодрами 6”.
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 “Київ Вечiрнiй”.
03.35 “Розсмiши комiка”.
05.25 “Свiтське життя”.

Iíòер
02.10 “Подробицi” - “Час”.
02.55 Т/с “Вiрний засiб”.
03.40 “Щоденник вагiтної”.
05.10 “Top Shop”.
05.25, 22.30 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.00 “Корисна програма”.
11.10, 12.25 Т/с “Сподiваючись на по-

рятунок”.
13.20, 14.15, 00.20 “Речдок”.
15.10 “Речдок. Особливий випадок”.
16.25 “Роман з Ольгою”.
18.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi тижня”.
22.00 “Олександр Гвоздiк. Перемоги в 

ринзi та в життi”.

ICTV
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, 22.50 Т/с “Вижити за будь-яку 

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

ÑТБ
06.35, 08.35 Т/с “Коли ми вдома”.
11.40 МастерШеф. Професiонали.
15.55 Хата на тата.
17.25, 21.55 Вiдлiк часу.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
19.00 МастерШеф.
22.45 Х-Фактор.

Íоâий êаíаë
03.15 Служба розшуку дiтей.
03.20 Зона ночi.
05.00 Абзац.
05.45, 06.45 Kids` Time.
05.50 М/с “Том i Джерi”.
06.50 Х/ф “Денис-мучитель 2”.
08.10 Х/ф “Мишаче полювання”.
10.05 Т/с “Будиночок на щастя”.
14.20, 21.40, 23.50 Екси.
16.20, 19.00 Топ-модель по-українськи.
01.50 Х/ф “Це чортове серце”.

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

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

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

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

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

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

12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-
рони.

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

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
09.30, 06.00 Зоряний шлях.
11.20 Свекруха або невiстка.
12.20, 15.30 Агенти справедливостi.
16.00 Iсторiя одного злочину.
18.00 Т/с “Пошта”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Свобода слова Савiка Шустера.
00.00 Т/с “На качелях долi”, 1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с “На качелях долi”.
04.30 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.45 М/с “Каспер”.
08.30 “Орел i решка. Шопiнг”.
11.15 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
13.10 Т/с “Доктор Хто”.
15.00, 23.00 “Орел i решка. Мегаполiси”.
16.00, 00.10 “Орел i решка. Навколо свiту”.
18.00 Х/ф “Осiнь у Нью-Йорку”.
20.00 Х/ф “Бiльше, нiж друг”.
22.00 “Орел i решка. Перезавантаження”.
01.10 “Вiрю не Вiрю”.
02.10 Т/с “Дорогий лiкар”.
02.45 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
06.05 Х/ф “Мамо, я льотчика люблю”.
07.50, 17.45, 03.00 “Випадковий свiдок”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Корпус генерала Шубнiкова”.
10.45, 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, 03.45 “Речовий доказ”.
14.30, 21.15 Т/с “Фалько”.
16.50 “Легенди бандитської Одеси”.
17.20 “Легенди карного розшуку”.
18.20 “Таємницi свiту”.
23.45 Х/ф “Казка про Жiнку та Чоловiка”.
01.30 “Таємницi кримiнального свiту”.
04.15 “Професiї”.
04.45 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.35 Х/ф “Елвiн i бурундуки 3”.
11.15 Т/с “Рання пташка 2”.
12.00, 13.00 Зiрконавти.
12.30, 13.30, 20.00 Одного разу пiд Пол-

тавою.
14.20 СуперЖiнка.
15.15, 19.00 4 весiлля.
16.15 М/ф “Тролi”.
18.00, 00.30 Панянка-селянка.
21.00 М/ф “Бебi-бос”.
22.45 Х/ф “Вiрус кохання”.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.10, 13.50 Правда життя.
09.05, 18.00 Земля 2050.
10.05, 17.10 Сучаснi дива.
10.55 Прихована реальнiсть.
11.50 Україна: забута iсторiя.
12.40, 00.30 Речовий доказ.
15.20, 23.30 Суперзаводи.
16.20, 21.45 НЛО з минулого.
19.00, 20.45 Секретнi територiї.
19.55, 01.40 Мiстична Україна.
22.35 Полярний ведмiдь.
02.30 Таємницi кримiнального свiту.

Enter-фіëьм
05.40 Х/ф “З житiя Остапа Вишнi”.
07.00, 07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
08.00, 12.10 “Моя правда”.
10.30 “Спогади”.
11.30 “Зорянi долi”.
13.00 Х/ф “Захар Беркут”.
14.50 Х/ф “Панi Метелиця”.
16.00 Х/ф “Вечори на хуторi поблизу Ди-

каньки”.
17.15 Х/ф “Чорна стрiла”.
19.00, 01.50 Т/с “Суто англiйськi вбив-

ства”.
23.00 Х/ф “Опiкун”.
00.30 Х/ф “Сплячий лев”.
03.20 Кiноляпи.
04.05 Саундтреки.
04.55 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 Т/с “Моссад 2”.
09.40, 18.15 “Спецкор”.
10.20, 18.50 “ДжеДАI”.
11.00, 17.15 “Загублений свiт”.
13.00 “Помста природи”.
13.35 Х/ф “Помпеї: Апокалiпсис”.
15.20 Х/ф “База Клейтон”.
19.25 Т/с “Перевiзник 2”.

23.25 Х/ф “Крижанi акули”.
01.10 Х/ф “Акулячий торнадо: Четверте 

пробудження”.
02.30 “Облом.UA”.
04.35 “Цiлком таємно-2016”.

ÍЛО-ТБ
05.30 Оттак мастак!
07.00 М/ф “Зорянi вiйни: Рух опору”.
07.50 М/ф “Вартовi галактики”.
08.55 М/ф “Качинi iсторiї”.
09.45 Т/с “Сишиш-шоу”.
11.40 Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
12.45 М/ф “Сiмпсони”.
15.50 Усi жiнки - вiдьми.
18.30 Х/ф “Зоряна брама”.
21.00 Т/с “Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць”.
23.00 Без краватки.
23.25 Т/с “CSI: Маямi”.
01.20 Мамареготала. Найкраще.
03.55 Чистоплюї.
04.50 Роздовбаї.

ªâроñïорò
01.10 Велоспорт. “Гран П`ємонте”.
01.45 Велоспорт. Мiлан - Турин.
02.30, 06.00, 11.30 Велоспорт. “Тур 

Ломбардiї”.
03.30, 08.30 Настiльний тенiс. Свiтовий тур. 

Нiмеччина.
04.00, 09.30, 13.00 Снукер. English Open. 

День 4.
07.30, 20.05 Велоспорт. “Тур Парижа”.
13.45, 20.45 Снукер. English Open. 1/4 

фiналу.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)

06.00 Огляд матчу “Швецiя - Iспанiя”. 
Вiдбiр до Євро-2020.

06.10 Уельс - Хорватiя. Вiдбiр до Євро-
2020.

08.00 Огляд матчу “Бiлорусь - Нiдерланди”. 
Вiдбiр до Євро-2020.

08.10 Естонiя - Нiмеччина. Вiдбiр до 
Євро-2020.

10.00, 15.40, 22.15 Футбол News.
10.20 Францiя - Туреччина. Вiдбiр до 

Євро-2020.
12.10 Литва - Сербiя. Вiдбiр до Євро-2020.
13.55 Болгарiя - Англiя. Вiдбiр до Євро-

2020.
16.00 Швейцарiя - Iрландiя. Вiдбiр до 

Євро-2020.
17.50, 19.45 Yellow.
18.00 Чемпiонат Iспанiї. Передмова до туру.
18.30, 20.55 “Тур Online”.
18.55 Live. Шахтар - Колос. Чемпiонат 

України.
21.25 Live. Айнтрахт - Байєр. Чемпiонат 

Нiмеччини.
23.25 “Бундеслiга weekly”. Чемпiонат 

Нiмеччини.
23.55 Фiнляндiя - Вiрменiя. Вiдбiр до 

Євро-2020.
01.45 Чемпiонат Iталiї. Передмова до туру.
02.15 Румунiя - Норвегiя. Вiдбiр до Євро-

2020.
04.05 Грецiя - Боснiя i Герцеговина. Вiдбiр 

до Євро-2020.
05.55 Програма передач.

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

ку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.25, 02.00, 

03.50, 05.10 Новини.
09.30 Енеїда.
10.30 Хто в домi хазяїн.
11.00 Вiдкривай Україну з Суспiльним.
11.30, 14.45 Телепродаж.
11.50 М/с “Марин та його друзi. Пiдводнi 

iсторiї”.
12.30 М/с “Дуда i Дада”.
13.00 Х/ф “Йосип Прекрасний. Намiсник 

фараона”, 2 с.
15.00 Д/с “Браво, шеф!”
16.05 Разом.
16.35 #ВУкраїнi.
17.05 Плiч-о-плiч.
17.40 Д/ф “Прихованi свiти: Печери Мерт-

вих”.
19.25 Д/с “Суперчуття”.
19.55 Розсекречена iсторiя.
21.25 Д/с “Спiльноти тварин”.
22.20 Т/с “Дiрк Джентлi”.
00.00 Телепродаж Тюсо.
02.25 UA:Фольк. Спогади.
03.20 Своя земля.
04.15 Сильна доля.
05.30 Спiльно.

Êаíаë “1+1”
06.20 М/ф.
06.45 “Грошi”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
10.00, 10.35, 04.10 “Їмо за 100”.
11.15 “Громада на мiльйон. Спецiалiсти”.
12.30 Т/с “Великi вуйки”.
16.30 “Жiночий квартал”.
18.30, 04.40 “Розсмiши комiка”.
19.30, 05.25 “ТСН”.
20.15 “Українськi сенсацiї”.
21.30 “Вечiрнiй квартал”.
23.25, 00.25 “Свiтське життя”.
01.25 “Лiга смiху”.

Iíòер
02.10 “Стосується кожного”.
02.55 “Чекай на мене. Україна”.
04.30 “Великий бокс. Олександр Гвоздiк 

- Артур Бетербiєв”.
08.00 “Шiсть соток”.
09.00 “Готуємо разом”.
10.00 “Роман з Ольгою”.
11.10 Х/ф “Вiдпустка за власний рахунок”.
13.50 Х/ф “Ти - менi, я - тобi”.
15.30 Х/ф “Операцiя “И” та iншi приго-

ди Шурика”.
17.30 Концерт “Iнтер. Один на всiх. 

Мiльйонам наших глядачiв присвя-
чується”.

20.00 “Подробицi”.
20.30 “Крутiше за всiх. Новий сезон”.
22.30 Т/с “Я - охоронець”, 1-4 с.

ICTV
05.00 Скарб нацiї.
05.05 Еврика!
05.10 Факти.
05.40 Особливостi нацiональної роботи.
07.20 Х/ф “Дiти шпигунiв”.
08.55 Х/ф “Дiти шпигунiв 3: Кiнець гри”.
10.20 Т/с “Вижити за будь-яку цiну”.
12.45 Факти. День.
13.00 Дизель шоу.
15.30 Т/с “Пес 5”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф “Веном”.
21.00 Х/ф “Годзила”.
23.25 Х/ф “Острiв”.
01.50 Т/с “Менталiст”.

ÑТБ
05.15, 10.55 Хата на тата.
07.00 Прокинься з Ектором!
07.55 Зваженi та щасливi.
09.55 “Зважся!”.
14.40 Т/с “Та, що бачить завтра”.
19.00 Х-Фактор.
22.00 Т/с “Садiвниця”.

Íоâий êаíаë
03.55 Служба розшуку дiтей.
04.00 Зона ночi.
05.50 М/с “Лунтiк”.
06.35, 07.35 Kids` Time.
06.40 М/с “Том i Джерi”.
07.40 Таємний агент.
08.50 Таємний агент. Пост-шоу.
10.50 Дiти проти зiрок.
12.50 Хто проти блондинок.
14.50 Хто зверху? (12+).
16.40 М/ф “Добриня Микитович i Змiй 

Горинич”.
18.00 Х/ф “Трансформери: Останнiй ли-

цар”.
21.00 Х/ф “Тор”.
23.10 Х/ф “Кiнець свiту”.
01.40 Х/ф “Iнший свiт: Пробудження”.

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

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

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

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

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

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

16.55, 17.55, 20.55, 00.55 Погода 
на курортах.

08.15 Хронiка тижня.
09.15 Автопiлот-новини.

09.25 Укравтоконтинент.
09.40 Натхнення.
10.10 Iсторiя успiху.
12.10 Олiмпiйськi iсторiї.
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-

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

Êаíаë «Óêра¿íа»
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
07.30, 04.40 Зоряний шлях.
08.30 Т/с “Подвiйне вiддзеркалення”, 

1-6 с.
15.20 Т/с “Подвiйне вiддзеркалення”.
17.00 Т/с “Будь, що буде”, 1 i 2 с.
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с “Будь, що буде”.
23.00 Т/с “Цвiт черемшини”, 8-10 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с “Цвiт черемшини”, 11 с.
03.00 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.45 М/с “Каспер”.
08.00 “Ух ти show”.
08.50 М/ф “Оллi та скарби пiратiв”.
10.15 Х/ф “Осiнь у Нью-Йорку”.
12.15 Х/ф “Бiльше, нiж друг”.
14.15 “Орел i решка. Перезавантаження. 

Америка”.
00.00 Х/ф “Кохання та iншi катастрофи”.
01.45 “Вiрю не Вiрю”.
02.30 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.15 Х/ф “Слухати у вiдсiках”.
07.45 Х/ф “Вiчний поклик”.
12.00 Т/с “Закон i порядок”.
15.40, 02.40 “Випадковий свiдок”.
18.05 “Переломнi 80-тi”.
19.00, 02.10 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Кубанськi козаки”.
21.30 Х/ф “Дракони назавжди”.
23.20 Х/ф “Блондинка в шоколадi”.
01.05 “Реальнi злочинцi”.
03.10 “Речовий доказ”.
04.10 “Легенди бандитського Києва”.
05.00 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
11.55 М/ф “Маленький лiкар - секретна 

мiсiя Бодiнаута”.
13.20 Х/ф “Свинопас”.
14.30, 01.00 Панянка-селянка.

15.30 Богиня шопiнгу.
17.15 Х/ф “Елвiн i бурундуки: Бурунду-

мандри”.
19.00 Одного разу пiд Полтавою.
22.00 Зiрконавти.
00.00 Казки У Кiно.
02.00 Теорiя зради.
02.50 БарДак.
03.40 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

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

15.00, 16.00, 17.00 “Репортер”. Но-
вини.

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

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

17.10 “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.
06.55, 00.35 Мiстична Україна.
07.50, 18.10 У пошуках iстини.
09.40 Речовий доказ.
10.50 Суперзаводи.
13.35 Як Земля змiнила нас.
15.10 Земля: код знищення.
16.10 Полярний ведмiдь.
21.00 Земля: наш час.
23.45 Сучаснi дива.
01.25 Вiйна всерединi нас.

Enter-фіëьм
05.40 Х/ф “Сiмейне коло”.
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
08.00, 09.30 “Моя правда”.
10.20 Х/ф “Веронiка”.
11.55 Х/ф “Веронiка повертається”.
13.35 Х/ф “Весiлля з приданим”.
15.50 Х/ф “Вам i не снилося”.
17.30 Х/ф “Живiть у радостi”.
19.00 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
22.00 Т/с “Банкiри”.
02.00 “Зорянi долi”.
02.40 Кiноляпи.
03.20 Саундтреки.
04.20 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.05 “ДжеДАI. Дайджест”.
09.05 “Загублений свiт”.
14.55 Х/ф “Вуличний гонщик”.
16.25 Х/ф “П`ятий елемент”.
19.00 Х/ф “Чорна маска”.

21.00 Х/ф “Лiга видатних джентльменiв”.
23.05 Х/ф “Шiсть куль”.
01.15 “Облом.UA”.
04.35 “Цiлком таємно-2016”.

ÍЛО-ТБ
05.30 Оттак мастак!
07.00 М/ф “Зорянi вiйни: Рух опору”.
07.50 М/ф “Вартовi галактики”.
08.55 М/ф “Качинi iсторiї”.
09.50 Середземноморський Check-in.
10.55 Пiвнiчний Check-In.
12.00 Т/с “Швидка”.
16.30 Х/ф “Згадати все”.
18.50 Х/ф “Термiнатор”.
21.00 Х/ф “Термiнатор 2: Судний день”.
23.55 Мамареготала. Найкраще.
03.40 Чистоплюї.
04.30 Роздовбаї.

ªâроñïорò
00.15 Велоспорт. “Тур Ломбардiї”.
01.30 Велоспорт. “Тур Парижа”.
02.30, 06.30 Олiмпiйськi iгри. “Живi ле-

генди”.
03.00, 07.00 Олiмпiйськi iгри. Тележурнал 

Camps to champs.
03.30, 07.30 Олiмпiйськi iгри. “Сила 

особистостi”.
04.00, 08.00 Снукер. English Open. 1/4 

фiналу.
05.30 Настiльний тенiс. Свiтовий тур. 

Нiмеччина.
09.30 Настiльний тенiс. Кубок свiту. Ки-

тай. Жiнки.
11.30, 18.30 Настiльний тенiс. Кубок свiту. 

Китай. Жiнки. 1/4 фiналу.
14.45, 19.30, 20.45 Снукер. English Open. 

1/2 фiналу.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Швецiя - Iспанiя. Вiдбiр до Євро-

2020.
07.45 Чемпiонат Iспанiї. Передмова до туру.
08.15 Нiцца - ПСЖ. Чемпiонат Францiї.
10.00, 15.55, 22.30 Футбол News.
10.25, 14.45, 20.55 Yellow.
10.35 Шахтар - Колос. Чемпiонат України.
12.15 Айнтрахт - Байєр. Чемпiонат 

Нiмеччини.
13.55 Live. Ейбар - Барселона. Чемпiонат 

Iспанiї.
16.20, 21.35, 23.40, 01.45, 03.50 Топ-матч.
16.25 Live. Лейпцiг - Вольфсбург. Чемпiонат 

Нiмеччини.
17.15, 19.45 Футбол Tables.
18.25 Чемпiонат Iталiї. Передмова до туру.
18.55 Live. Наполi - Верона. Чемпiонат 

Iталiї.
21.05 “Бундеслiга weekly”. Чемпiонат 

Нiмеччини.
21.40 Live. Ювентус - Болонья. Чемпiонат 

Iталiї.
23.55 Атлетiко - Валенсiя. Чемпiонат 

Iспанiї.
02.00 Лацiо - Аталанта. Чемпiонат Iталiї.
04.00 Мальорка - Реал. Чемпiонат Iспанiї.
05.50 Програма передач.

П’яòíиця

Ñóáоòа

18 жовтня

19 жовтня

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

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

03.50, 05.10 Новини.
09.30, 02.25 Енеїда.
10.30 Д/с “Браво, шеф!”, 6 с.
11.35, 14.40 Телепродаж.
11.50 М/с “Дуда i Дада”.
12.55 Х/ф “Король Дроздовик”.
15.00 Д/с “Тайська кухня”.
15.25, 21.55 Бюджетники.
15.55 UA:Фольк. Спогади.
17.00 Перший на селi.
17.25 #ВУкраїнi.
18.00 Д/ф “Кораловий риф: мисливцi i 

жертви”.
19.05 Д/с “Суперчуття”.
20.00 Д/с “Таємницi людського мозку”.
21.25 Програма з Майклом Щуром.
22.25 Т/с “Окупованi”.
23.45 Погода.
00.00 Телепродаж Тюсо.
03.20 Своя земля.
04.15 Сильна доля.
05.30 Спiльно.

Êаíаë “1+1”
06.20 М/ф.
06.45 “Українськi сенсацiї”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
09.00 “Лото-Забава”.
09.45, 10.45, 04.10 “Свiт навиворiт 10: 

Бразилiя”.
15.05 Т/с “Свати”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
21.00 “Танцi з зiрками”.
23.50 “Лiга смiху”.
01.50 “Київ Вечiрнiй”.
05.00 “ТСН”.

Iíòер
02.15 “Подробицi” - “Час”.
02.45 “Орел i решка. Морський сезон”.
03.15 “Щоденник вагiтної”.
03.30, 10.00 “Орел i решка. Чудеса свiту”.
04.15, 11.00 “Орел i решка. Iвлєєва vs. 

Бєдняков”.
05.05 М/ф “Казка про царя Салтана”.
05.10 “Top Shop”.
05.25 “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.
06.00 “Слово Предстоятеля”.
06.10 Х/ф “Дiвчина з гiтарою”.
08.00 “Вдалий проект”.
09.00 “Готуємо разом”.
12.00 “Крутiше за всiх. Новий сезон”.
14.10 Х/ф “Операцiя “И” та iншi приго-

ди Шурика”.
16.00 Т/с “Любов без меж”, 1 i 2 с.
20.00 “Подробицi”.

20.30 Т/с “Любов без меж”, 3 i 4 с.
22.20 Х/ф “Жiноча iнтуїцiя”.
00.50 “Речдок”.

ICTV
05.10 Скарб нацiї.
05.20 Еврика!
05.25 Факти.
05.55, 08.40 Секретний фронт.
06.50 Громадянська оборона.
07.45 Антизомбi. Дайджест.
09.30 Т/с “Вiддiл 44”.
12.05, 13.00 Х/ф “Глобальне вторгнення: 

Битва за Лос-Анджелес”.
12.45 Факти. День.
14.30 Х/ф “Годзила”.
16.50 Х/ф “Веном”.
18.45 Факти тижня.
20.35 Х/ф “Людина зi сталi”.
23.20 Х/ф “Елiзiум”.
01.20 Т/с “Менталiст”.

ÑТБ
05.50 Т/с “Коли ми вдома”.
07.10 Хата на тата.
09.00 Прокинься з Ектором!
10.00 МастерШеф.
13.00 Наречена для тата.
15.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
18.00 Битва екстрасенсiв.
20.00 Один за всiх.
21.00 Я соромлюсь свого тiла.

Íоâий êаíаë
03.10 Зона ночi.
06.00 СтендАп Шоу.
06.55, 08.05 Kids` Time.
07.00 М/ф “Добриня Микитович i Змiй 

Горинич”.
08.10 Х/ф “Мишаче полювання”.
10.10 Х/ф “Повернення Супермена”.
13.20 Х/ф “Трансформери: Останнiй ли-

цар”.
16.20 Х/ф “Тор”.
18.50 Х/ф “Тор 2: Царство темряви”.
21.00 Х/ф “Тор 3: Рагнарок”.
23.40 Х/ф “Монстри атакують”.
01.40 Х/ф “Кiнець свiту”.

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

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

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

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

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

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

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

08.15 Хронiка тижня.
08.40 Натхнення.
09.10 Автопiлот-Тест.
09.20 Технопарк.
09.25 Драйв.
10.10 Про вiйсько.
10.30, 03.15 Кiно з Я. Соколовою.
11.15 Будемо жити.
12.10, 00.20 Невигаданi iсторiї.
12.30 Континент.
13.10 Медекспертиза.
15.10, 23.15 Свiтла енергiя.
15.30 Паспортний сервiс.
16.10 Рандеву.
17.10 Особливий погляд.
18.00, 01.00, 05.10 Час. Пiдсумки тижня з 

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 Зоряний шлях.
10.30 Т/с “Будь, що буде”.
14.25 Х/ф “Троє в лабiринтi”.
16.45 Т/с “Здрастуй, сестра”, 1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом Па-

нютою.
21.00 Т/с “Здрастуй, сестро”.
23.15 Т/с “Цвiт черемшини”, 12-14 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с “Цвiт черемшини”.
03.50 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.45 М/с “Каспер”.
08.25 “Ух ти show”.
09.30 Т/с “Пригоди Геркулеса”.
13.00 “Орел i решка. Навколо свiту”.
01.00 Х/ф “Щоденник кар`єристки”.
02.40 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
06.00 Х/ф “Погань”.
07.50 “Страх у твоєму домi”.
11.30 Х/ф “Кубанськi козаки”.
13.40 Х/ф “Наречений з того свiту”.
14.35 Х/ф “Як три мушкетери”.
17.10 Х/ф “Дракони назавжди”.
19.00 Х/ф “Балада про доблесного лица-

ря Айвенго”.
20.50 Х/ф “Висота”.
22.40 Х/ф “Азартнi iгри”.
00.40 Х/ф “Блондинка в шоколадi”.
02.20 “Речовий доказ”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
11.25 М/ф “Лiсовий патруль”.
12.45 Х/ф “Щоденник слабака 4: До-

вга дорога”.
14.30 Панянка-селянка.

15.30 Богиня шопiнгу.
17.15 М/ф “Бебi-бос”.
19.00 Одного разу пiд Полтавою.
22.00 Зiрконавти.
00.00 Казки У Кiно.
01.00 Т/с “Домашнiй арешт”.
02.00 Теорiя зради.
02.50 БарДак.
03.40 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

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

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

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

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

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

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

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

ефiрi з Л. Мамедовою.
21.00 “Великi новини” з Т. Березовцем.
22.30 “Влада хохотала”.
23.00 “Вата-шоу”.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
07.00, 00.25 Мiстична Україна.
07.50, 18.30 У пошуках iстини.
09.50 Речовий доказ.
11.00 Суперзаводи.
13.45 Земля: наш час.
16.30 Очима пiнгвiнiв.
21.00 Як Земля змiнила нас.
22.35 Земля: код знищення.
23.35 Сучаснi дива.
01.15 Скарб.ua.

Enter-фіëьм
05.40 Х/ф “Вам i не снилося”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00, 10.10 “Моя правда”.
09.40, 02.00 “Зорянi долi”.
11.00 Х/ф “Небезгрiшний”.
12.15 Х/ф “Iзi”.
14.05 Х/ф “Суто англiйське вбивство”.
17.05 Х/ф “Закляття долини Змiй”.
19.00 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
22.00 Т/с “Банкiри”.
02.40 Кiноляпи.
03.20 Саундтреки.
04.20 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 “ДжеДАI. Дайджест”.
09.00 “ДжеДАI”.
10.00 Т/с “Звонар”.
13.00 Х/ф “Чорна маска”.
15.00 Х/ф “Герой”.
16.55 11 тур ЧУ з футболу. “Динамо” - 

“Олександрiя”.
19.00 Х/ф “На межi”.
21.15 Х/ф “В`язень”.
23.00 “ПроФутбол”.
00.20 “Облом.UA”.

ÍЛО-ТБ
05.30 Оттак мастак!
07.00 М/ф “Зорянi вiйни: Рух опору”.
07.50 М/ф “Вартовi галактики”.
08.55 М/ф “Качинi iсторiї”.
09.50 Без краватки.
10.25 Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
12.00 Т/с “Панiка Вова”.
16.30 Х/ф “Голлiвудськi слiдаки”.
19.00 Х/ф “Старскi та Гатч”.
21.00 Мамареготала.
23.00 М/с “Небезпечна зона”.
23.30 М/с “Чортовийки”.
00.00 Х/ф “Дорз”.
02.45 Мамареготала. Найкраще.
04.20 Чистоплюї.
05.15 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
00.35, 06.00 Настiльний тенiс. Кубок свiту. 

Китай. Жiнки. 1/4 фiналу.
01.35, 07.30, 13.10 Велоспорт. “Тур 

Ломбардiї”.
02.35 WATTS.
02.45, 08.30 Велоспорт. “Тур Парижа”.
04.00, 09.30, 14.00 Снукер. English Open. 

1/2 фiналу.
10.30 Легка атлетика. Марафон. Амстер-

дам.
14.45, 19.30, 20.45 Снукер. English Open. 

Фiнал.
18.00 Настiльний тенiс. Кубок свiту. Китай. 

Жiнки. Фiнал.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 01.20 Топ-матч.
06.10 Боруссiя (Д) - Боруссiя (М). Чемпiонат 

Нiмеччини.
08.00, 16.45, 23.20 Yellow.
08.10 Наполi - Верона. Чемпiонат Iталiї.
10.00, 14.45, 17.55, 23.00 Футбол News.
10.25, 19.10 “Auto гол!”
10.40 Ейбар - Барселона. Чемпiонат Iспанiї.
12.20 Ювентус - Болонья. Чемпiонат Iталiї.
13.55 Live. Марiуполь - Днiпро-1. Чемпiонат 

України.
15.55 Live. Сампдорiя - Рома. Чемпiонат 

Iталiї.
18.15 “Бундеслiга weekly”. Чемпiонат 

Нiмеччини.
18.40, 03.25 Журнал Лiги чемпiонiв.
19.25 Live. Олiмпiк - Ворскла. Чемпiонат 

України.
20.15 Футбол Tables.
21.20 “Великий футбол”.
23.30 Сассуоло - Iнтер. Чемпiонат Iталiї.
01.35 Хоффенхайм - Шальке. Чемпiонат 

Нiмеччини.
03.55 Бордо - Сент-Етьєн. Чемпiонат 

Францiї.
05.45 Програма передач.

Íедіëя 20 жовтня
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Програма міñцеâих òеëеêаíаëіâ

  TV-4
Поíедіëоê, 14 жоâòíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Травма»
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00 Провінційні вісті
08.00, 20.00 Єдина країна 
08.30, 17.00 Відкрита зона
09.00, 22.00, 03.30 Х.ф. «Тринад-

цять днів» 
00.30 Час-Tайм
09.30 Справжня ціна
09.45 Про кіно
09.55, 21.55 Добрі традиції
11.00, 16.00 Година для дитини
12.10, 19.00, 02.00 У фокусі Європа
12.40 Євромакс
13.10, 02.30 Хіт-парад 
14.00, 00.50 Х.ф. «Посттравматич-

на рапсодія»
17.30 Про нас
19.30, 21.00 Наші вітання 
20.40 Shift. Життя в цифрі
21.30 Погляд зблизька

Віâòороê, 15 жоâòíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Травма»
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00 Євромакс
07.35 Погляд зблизька
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 «Начинка»
13.00, 02.30 Хіт-парад 
14.00, 01.00 Х.ф. «Одна чаш-

ка кави» 
16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 03.30 

Провінційні вісті
17.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
19.20, 22.20, 00.50, 03.50 На га-

рячому
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Межа правди
21.30 «Гал-кліп»
22.35, 04.00 Х.ф. «Цунамі 2022»

Ñереда, 16 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 Межа правди
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. «Велика порож-
неча» 

16.40 «Кіндер ШОУ»
17.30 Українські традиції
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Сім’я від А до Я
21.30 «Начинка»
22.40, 04.00 Х.ф.«Після дощу» 

Чеòâер, 17 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 Сім’я від А до Я
08.30, 17.00 Відкрита зона
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30 Феєрія мандрів
11.00, 16.10 Година для дитини
12.10 Формула здоров’я
13.00, 02.30 Хіт-парад 
14.00, 01.00 Х.ф.«Сара Бернар» 
15.45, 20.25 Добрі традиції
17.30 «Гал-кліп»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Завтра-сьогодні
20.30 Євромакс
21.30 Смачна мандрівка
22.35, 04.00 Х.ф.«П’ять днів у 

Римі» 

П’яòíиця, 18 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 Завтра-сьогодні
08.00 Євромакс
08.30 Смачна мандрівка
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30 Феєрія мандрів
11.00, 16.20 Година для дитини
12.10 «Гал-кліп»
12.40, 03.00 Сім’я від А до Я
13.00, 02.30 Хіт-парад 
14.00, 01.00 Х.ф.«Уроки водіння» 
16.10 «Кіндер ШОУ»
17.00 Відкрита зона
17.30 «Начинка»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.10 Погляд зблизька
20.40 Слід
21.20 Добрі традиції
21.30 Єдина країна 
22.35, 04.00 Х.ф.«Прокляття са-

могубця» 

Ñóáоòа, 19 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 Х.ф.«Остання воля» 
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 Смачна мандрівка
12.30, 00.30 Х.ф. «Дім шкере-

берть» 
14.30 «Кіндер ШОУ»
15.00 Х.ф.«Діти-шпигуни» 
16.20, 02.30 Сім’я від А до Я
16.50 «Кришталевий жайвір» 20 

років! , 2ч. 
18.00 Наші вітання 
19.30 Євромакс
20.10 Концерт «Франкові струни»
21.30, 04.00 Х.ф. «Хороший рік»
23.30 Shift. Життя в цифрі 

Íедіëя, 20 жоâòíя
06.00 Х.ф.«Остання воля» 
07.30, 09.50 Українські традиції
07.45, 08.40 Ранковий фітнес
08.00, 21.30 Єдина країна
09.00, 16.30 Завтра-сьогодні
09.30 Справжня ціна
10.15 Пряма трансляція Божествен-

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

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

невдахи» 
23.45 Час-тайм
01.00 Х.ф.«Прокляття самогубця» 

  ТТБ
Поíедіëоê, 14 жоâòíя
7.00 Д/п “Герої України. Крути. 

Перша Незалежність” 
8.00 Д/ф “Війна на нульовому кі-

лометрі” 
9.00 Аеропорт. Перший штурм
10.25 Д/п “08.2014. Розповідь про 

події в Іловайську”
11.00 Д/п “Мирний птах” 
12.00 Д/п “Перехрестя Балу”
13.00 Д/ф “Заміновані вірністю” 
14.00 Д/п “Луганський форпост” 
15.00 Д/п “Січ”
15.25 Д/ф “Війна химер” 16+
17.00 Квартирник.Гурт “Бандерш-

тат”
17.20 Війна: історії початку 
17.40 Концерт “Непереможні”
19.00, 20.30 “Новини”
19.20 Д/п “Січ”
19.45 #ВУКРАЇНІ
20.15 Пліч- о-пліч 

20.51 “Наші гроші”
21.25 Квартирник. Гурт “Бан-

дерштат”
21.45 Концерт Ольги Чубаревої 

“Єднаймося” 

Віâòороê , 15 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
11.30 Додолики 
11.45 М/с “Вруміз”
12.10 Мультфільм “Ти і поліція” 
12.15 По Азимуту. Українські Мар-

мароси
12.40, 15.45, 21.50 Лайфхак укра-

їнською
12.50 Ранковий гість
13.00 #ВУКРАЇНІ
13.40 “Розсекречена історія”
14.35, 21.45 АБЕТКА 
14.40 :РадіоДень “Модуль знань”
15.20 Д/ц “Подорож відкритим 

космосом”
16.00, 22.05 Сильна доля 
17.15 Д/ц “Погляд з середини”
18.05 Д/ф”Патагонія. від Камаро-

нес до гори Дарвіна”
19.20, 20.51 “Тема дня” 
19.45 Спільно 
20.15 Своя земля
21.20 #@)[]?$0 з Майклом Щуром 

від 13.10

Ñереда, 16 жоâòíя
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
9.00, 16.50 UA: Музика 
9.10 “Енеїда” 
10.00 Д/ц “Тайська кухня” 
10.25 UA: Фольк 
11.15 Візитівки Полтавщини
11.20 Казки Лірника Сашка
11.30 Додолики 
11.45 М/с “Вруміз”
12.15 По Азимуту. Українські Мар-

мароси
12.40 Загадки чернівецьких ат-

лантів 
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”
15.50 “Лайфхак українською” 
15.55, 22.05 Сильна доля 
17.15 Д/ц “Погляд з середини”
18.05 Д/ф “Америка. Південено-

Західна Америка від доли-
ни смерті до Великого кань-
йону”

19.45 Схеми. Корупція в деталях 
20.15 “StopFakeNews”
21.20 КримРеалії 
21.45 Пліч-о-пліч 

Чеòâер, 17 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 52 вікенди
10.20 Візитівки Полтавщини.Гон-

чарі
10.25 UA: Фольк
11.20 Казки Лірника Сашка
11.30 Додолики 
11.45 М/с “Вруміз”
12.15 По Азимуту. Українські Мар-

мароси
12.40 Візитівки Полтавщини
12.50 Ранковий гість
13.00, 19.20, 20.51 “Тема дня” 
13.40 Докудрама “Мисливці на на-

цистів” 
14.25 Розсекречена історія 
15.15 100 років української історії 

за 100 хвилин
15.20 Д/ц “Боротьба за виживання” 
15.45 100 років українського мис-

тецтва за 100 хвилин
15.50 Лайфхак українською
16.00 Сильна доля 
17.15 Д/ц “Мегаполіси” 
17.40 Д/ц “Дешевий відпочинок” 
18.05 Д/ф Азорські острови.Акули
19.45 #ВУКРАЇНІ
20.15, 21.45 Своя земля
21.20 “Наші гроші”
22.05 Концерт Павла Табакова 

“Мій світ” 

П’яòíиця, 18 жоâòíя
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
9.00, 16.50, 22.00 UA: Музика 
9.05 “Енеїда” 
9.50 Бук:Маршрут 
10.05 :РадіоДень «Життя+» 
10.25 UA: Фольк 
11.20 Казки Лірника Сашка
11.30 Додолики 
11.45 М/с “Вруміз”
12.15 По Азимуту. Українські Мар-

мароси
12.40 Візитівки Карпат
12.50 Ранковий гість
13.00, 19.20, 20.50 “Тема дня” 
13.40 Докудрама “Мисливці на на-

цистів” 
14.25 “Розсекречена історія”
15.15 100 років української історії 

за 100 хвилин
15.25 Д/ц “Боротьба за вижи-

вання” 
15.50 Лайфхак українською
16.00, 22.10 Сильна доля 
17.15 Д/ц “Мегаполіси” 
17.40 Д/ц “Дешевий відпочинок” 
18.05 Д/ф “Дика африка.Сафарі
19.45 Разом
20.15 Пліч-о-пліч 
21.20 «VoxCheck»
21.25 Схеми. Корупція в деталях 
21.45 Своя земля 

Ñóáоòа, 19 жоâòíя
7.00 М/с “Дуда і Дада” 
7.10 “Казки Лірника Сашка”
7.25 Відкривай Україну з Сус-

пільним 
7.50 Мультфільм “Ти і поліція” 
8.00 “Файний ранок”
9.30 UA: Музика 
9.35 Школа доступності 
9.40, 20.35 Бук:Маршрут 
9.50 Візитівки Карпат
10.00 Енеїда
10.50, 17.30 UA: Фольк.Спогади 
11.45 :РадіоДень «Модуль знань» 
12.25 Візитівки Полтавщини
12.30 Все по Азимуту
12.55 #ВУКРАЇНІ 
13.20 Пліч-о-пліч 
13.40 “Тема дня”
14.05 100 років української історії 

за 100 хвилин
14.20 “Розсекречена історія” 
15.10 Лайфхак українською
15.15 :РадіоДень. «Книжкова лав-

ка. ТОП 7» 
16.10 Сильна доля 
17.00 Бюджетники 
18.15 Сильні 
18.30 Своя земля
19.00 “Новини”
19.15 Діалоги
19.45 Спільно 
20.10 #ВУКРАЇНІ 
20.45 Д/ц “Мегаполіси”
21.10 Д/ф “Патагонія. Від Буенос 

Аресу до мису Баїа”
22.05 Концерт “Арсен Мірзо-

ян. Київ”
22.50 АБЕТКА

Íедіëя, 20 жоâòíя
7.00 Казки Лірника Сашка
7.05 Казки, перевірені часом. Х/ф 

“Вероніка повертається”
8.25 Мультфільм “Ти і поліція” 
8.30 “Файний ранок”
9.30, 18.20 Загадки чернівецьких 

атлантів 
9.40 Д/ц “Тайська кухня” 
10.05 Енеїда
11.00, 17.30 UA: Фольк 
11.45 :РадіоДень «Модуль знань» 
12.30 Д/ц”Двоколісні хроніки”
12.55, 19.15 Пліч-о-пліч 
13.10, 20.10 #ВУКРАЇНІ 
13.40 Своя земля
14.05 Абетка
14.10 StopFakeNews 
14.20 Розсекречена історія 
15.10 Д/п “Богдан Гаврилишин. 

Місія-Свобода” 
16.05 Лайфхак українською
16.15 Сильна доля 
17.05 Бюджетники 
18.25 По Азимуту.Олешківські 

піски 
19.00 Твій дім 
19.40 Разом
20.40 Д/ц “Мегаполіси”
21.05 Д/ф “Америка.Унікальна 

Амазонка:Південна Америка
22.00 Концерт гурту “Піккардій-

ська терція” 
22.25 АБЕТКА 
22.30 Букоголіки (повтор 2-го се-

зону)
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Цукати з моркви

ПОТРІБНО: 1 кг моркви, 0,5 
кг цукру, 200 мл води, трішки ли-
монного соку.

ПРИГОТУВАННЯ: моркву по-
мити, почистити, порізати бру-
сочками чи кружечками. З води 
та цукру зварити густий сироп, 
викласти в нього моркву, варити 
15 хвилин. Дати настоятися кіль-
ка годин. Процедуру повторити 3 
рази, доки морква не стане про-
зорою. При останньому варінні 
додати лимонний сік. Далі морк-
ву відцідити і просушити (можна 
просто на серветці, а можна в ду-
ховці). Готові цукати обкатати в 
цукрі чи цукровій пудрі. Зберігати 
їх можна в щільно закритій банці 
в холодильнику кілька тижнів.

Ікра з моркви
ПОТРІБНО: 1 кг моркви, 0,5 

кг цибулі, 3 зубки часнику, 200 мл 
томатної пасти, 200 мл олії, 1 шт. 
лаврового листа, сіль, перець – за 
смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: розбави-
ти томатну пасту і воду, вилити 
в каструлю. Додати дрібно порі-
зану цибулю, олію, лавровий лис-
ток, сіль, перець. Накрити криш-
кою, поставити на сильний во-
гонь, щоб закипіло. Потім вогонь 
збавити і продовжувати варити, 
доки суміш стане червонуватого 
кольору. Моркву натерти на ве-
ликій тертці, підсмажити, пері-
одично доливаючи воду. Зміша-
ти цибулеву суміш і моркву, по-
ставити в розігріту духовку. Коли 
ікра буде готова, додати до неї 
перетертий з сіллю часник. Коли 
охолоне, розкласти в банки, на-
крити харчовою плівкою і поста-
вити в холодильник.

Морквяні деруни  
з гірчичним соусом

ПОТРІБНО: 2 скл. натертої 
на дрібній тертці моркви, 6 скл. 
води, ¼ скл. пшеничного борош-
на, 2 яйця, 3 ст. ложки молока, 2 
ст. ложки дрібно порізаної ци-
булі, ¼ ч. ложки солі, 2 ст. ложки 
подрібненої петрушки, олія для 
смаження у фритюрі. 

ДЛЯ СОУСУ: 1 ст. ложка по-
дрібненої петрушки, 1 ст. ложка 
винного оцту, 1 ст. ложка готової 
гірчиці, 1 ч. ложка дрібно поріза-

ної зеленої цибулі, ¼ скл. оливко-
вої олії.

ПРИГОТУВАННЯ: в каструлі 
закип’ятити 6 склянок води. Ви-
класти подрібнену моркву, накри-
ти кришкою і варити 3 хвилини. 
Відцідити і промити в холодній 
воді. Знову процідити і викласти 
на паперовий рушник. У великій 
посудині змішати борошно, сіль і 
перець. В іншій – молоко і жовтки, 
збити. З’єднати обидві маси, до-
бре перемішати. В тісто виклас-
ти варену моркву, подрібнену пе-
трушку, цибулю. В невеликій по-
судині на швидкому режимі мік-
сером збити білки до пишноти. 
Додати білки в тісто, переміша-
ти. У велику сковорідку налити 
олію, сильно розігріти. В склян-
ку на третину налити тіста, вили-
ти на сковорідку і смажити близь-
ко 2-ох хвилин з кожного боку. Так 
– все тісто. У посудині змішати пе-
трушку, оцет, гірчицю і зелену ци-
булю. Подавати деруни з соусом.

Пиріжки з морквою 
та горіхами

ПОТРІБНО ДЛЯ ТІСТА: 700 г 
борошна, 1 скл. молока, 3 яйця, 
100 г вершкового масла, 2 ч. лож-
ки сухих дріжджів, 2 ч. ложки цу-
кру. Для начинки: 4 морквини, 
150 г очищених грецьких горіхів, 
4 ст. ложки меду, 20 г вершкового 
масла, кориця мелена, цукор – за 
смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: 2/3 борош-
на просіяти в миску, зробити по-
глиблення, збити 2 яйця і помі-
шуючи, тонкою цівкою влити мо-
локо. Додати сіль, цукор і дріжджі, 
все перемішати. Розтопити верш-
кове масло і теплим додати до су-
міші. Замісити не дуже круте тіс-
то, зробити з нього овал, накри-
ти рушником і поставити в тепле 
місце, щоб сходило. Як зійде, ще 2 
рази замісити. Тісто розділити на 
шматочки, зробити з них кульки, 
розміром, як грецький горіх, на-
крити і залишити на 20 хвилин. 
Потім кожен шматочок тоненько 
розкачати. Моркву нашаткувати 
і тушкувати на вершковому мас-
лі до м’якості. Додати перемелені 
горіхи, мед і зняти з вогню. Дода-
ти корицю і цукор. На кожен шма-
точок тіста викласти 1-2 ч. ложки 

начинки, з’єднати краї і викласти 
на змащене олією і присипане бо-
рошном деко. Змастити збитим 
жовтком і залишити на 15 хви-
лин. Випікати в розігрітій до 200 
градусів духовці до готовності.

Турецький десерт 
Чезерьє

ПОТРІБНО: морква – 1 кг, цу-
кор – 1,5 склянки, нарізані горі-
хи – 0,5 склянки, кокосова струж-
ка – за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: очищену 
моркву натерти на дрібній тертці 
і уварити разом з цукром до ста-
ну пюре, постійно помішуючи, 
щоб не маса не підгоріла. Дода-
ти подрібнені горіхи (можна та-
кож подрібнене сухе печиво, ко-
рицю, лимонний сік і т.д.), добре 
перемішати масу і вилити в ши-
року форму. Охолоджувати кіль-
ка годин. Масу, що остигнула, на-
різати ромбиками або сформува-
ти кульки, батончики, обваляти в 
кокосовій стружці.

Запіканка  
з морквою та сиром

ПОТРІБНО: 4 морквини, 1 
скл. кисломолочного сиру, 3 ст. 
ложки вершкового масла, 0,5 скл. 
манки, 1,5 скл. молока, 4 яйця, 4 
ст. ложки мелених сухарів, 4 ст. 
ложки сметани, цукор, сіль.

ПРИГОТУВАННЯ: моркву по-
мити, почистити, перекрутити 
через м’ясорубку, додавши тріш-
ки води. Зварити густу манку 
на молоці. Додати цукор, масло, 
жовтки, сіль, змішати із змеле-
ною на м’ясорубці морквою. Зби-
ти білки, додати до моркви. Ви-
класти на змащене жиром і поси-
пане сухарями деко, поставити в 
розігріту духовку. Запікати до го-
товності. Подавати зі сметаною.

Запечена морква

ПОТРІБНО: 450 г моркви, 2 ст. 
ложки оливкової олії, 1 ст. ложка 
меду, 1 ч. ложка кінзи і коріандру, 
0,5 ч. ложки тмину, 4 зубки час-
нику, 2 ст. ложки петрушки, 1 ст. 
ложка цедри лимона, сіль, перець 
– за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: моркву по-
мити, почистити. Духовку розі-
гріти до 200 градусів. У посуди-
ні змішати оливкову олію, корі-

андр, мед, тмин. Моркву і зубки 
часнику викласти в змащену олі-
єю форму для запікання. Припра-
вити сіллю і перцем, полити су-
мішшю з оливкової олії та меду. 
Запікати хвилин 30 до золотаво-
коричневого кольору, періодич-
но помішуючи. Дістати з духовки, 
подрібнити печений часник, змі-
шати його з петрушкою і цедрою 
лимона. Посипати цим моркву.
Морквяний пиріг від 
Ніки Білоцерківської

ПОТРІБНО: сира морква – 500 
г, яйця – 4 шт., цукор – 200 г, олив-
кова олія – 50 мл, борошно – 160 г, 
розпушувач – 20 г, сіль – 2 щіпки.

ПРИГОТУВАННЯ:  цей про-
стий рецепт – від акторки кулі-
нарних книг Ніки Білоцерків-
ської.  Моркву очистити і натер-
ти на дуже дрібній тертці. Всі сухі 
інгредієнти (просіяне борош-
но, цукор, розпушувач і сіль) змі-
шати. Злегка збити яйця, дода-
ти оливкову олію і з'єднати з бо-
рошняною сумішшю. Викласти 
тісто в форму і запікати при 180 
градусах близько 40 хвилин. Го-
товність перевірити зубочист-
кою або дерев'яною шпажкою. В 
якості соусу до пирога можна ви-
користовувати уварені вершки з 
невеликою кількістю меду.
Горіхово-морквяний 

торт із вершковим 
мусом

ПОТРІБНО ДЛЯ ТІСТА: 200 г 
тертої моркви, 50 г волоських го-
ріхів, 100 мл рафінованої олії, 100 
г борошна, 200 г цукру (поклала 
150 г), дрібка солі, 2 яйця, 0,5 ч. л. 
кориці, 0,5 ч. л. розпушувача. 

ДЛЯ КРЕМ-СУФЛЕ: 500 мл 
вершків 33%, 3 білка, 250 г цукру, 
10 г желатину, ванільний цукор. 

ДЛЯ ЖЕЛЕ: 400 мл морквя-
ного соку (в мене дитячий сік 
морквяно-апельсиново-персико-
вий), 15-20 г желатину. Дві фор-
ми - 24 см і 28 см в діаметрі.

ПРИГОТУВАННЯ: спер-
шу слід приготувати горіхово-
морквяний бісквіт. Моркву на-
терти на дрібній тертці. Волоські 
горіхи підсмажити, подрібнити, 
але не в борошно, а щоб трапля-
лися маленькі шматочки. Збити 
яйця з цукром, сіллю, влити олію 
і знову збити. З’єднати з морквою 
та подрібненими горіхами. Обе-
режно перемішати. Просіяти до 
яєчної маси борошно, розпушу-
вач, корицю, перемішати. Мен-
шу форму встелити пергаментом 
(дно й бортики). Вилити морквя-
не тісто й випікати при 180ºС 20-
30 хвилин. Бісквіт дістати з фор-
ми і покласти його на решітку. 

Дати повністю охолонути. Розрі-
зати на два коржі.

 КРЕМ-СУФЛЕ: замочити же-
латин у 50-80 мл води. В одну 
миску налити вершки, в іншу - 
білки. В каструльку всипати цу-
кор і додати 80 мл води, помішу-
ючи, довести до кипіння. Зали-
шити його варитися доти, поки 
сироп не досягне 116ºС (дуже 
зручно вимірювати термоме-
тром, але якщо у вас його немає, 
то температуру легко перевірити 
старим дідівським способом: кап-
нути трохи сиропу на тарілочку з 
холодною водою. При 115-120ºС 
він одразу ж набуде форми куль-
ки. За часом це приблизно через 
3-5 хвилин від початку кипіння). 
Збити білки до стійких піків. Вли-
ти тонкою цівкою сироп у білки, 
не припиняючи збивання. Ви-
ходить просто розкішна, пишна, 
блискуча й еластична маса. Поки 
меренга тепла, швидко розігріти 
набряклий желатин (в жодному 
разі не доводячи його до кипін-
ня!). Влити його в меренгу, обе-
режно перемішати. Збити верш-
ки з ванільним цукром. Обереж-
но, в три прийоми додати їх в ме-
ренгу, перемішуючи до однорід-
ності силіконовою лопаткою. У 
роз'ємну форму 28 см в діаметрі 
на дно викласти перший корж. 
Залити його частиною крему. Ви-
класти другий корж. На нього 
- знову крем. Відправити в холо-
дильник до повного застигання.

 ЖЕЛЕ: замочити желатин у 
соку й нагріти його, не доводячи 
до кипіння. Охолодити суміш до 
кімнатної температури й вили-
ти зверху на торт. Відправити в 
холодильник до застигання желе 
(приблизно на 2-3 години). Без-
посередньо перед подачею звіль-
нити торт від кільця, провівши 
гарячим ножем по колу. Наріза-
ти на порції та сервірувати шма-
точками фруктів та листочками 
м’яти. До речі, желе можна роби-
ти й малиновим чи вишневим. 
Головне, щоб на смак воно було 
трішки з кислинкою.

Морква в молоці  
з грінками

ПОТРІБНО: 200 г моркви, 200 
г грінок, 1 ст. ложка вершково-
го масла, 1 ст. ложка борошна, ¼ 
скл. молока, сіль.

ПРИГОТУВАННЯ: моркву 
помити, почистити, натерти на 
крупній тертці. Просмажити у 
вершковому маслі і молоці до го-
товності. Змішати борошно з мо-
локом, влити в моркву, трішки 
потушити. Додати сіль, цукор. 
Подавати пюре з підсмаженими 
грінками.

Наш ДЕНЬ18 Смачна сторінкаnday.te.ua

Сказати, що морква просто корисна – нічого не сказати. Адже це - джерело 
вітамінів та мінеральних елементів, без яких організм людини не здатен 
нормально функціонувати. Морква є незамінним продуктом у сферах 
краси, оскільки сприяє здоров’ю шкіри і уповільнює процеси старіння. Також 
вона багата лужними елементами, що очищують кров. Більш того, вона є 
природним цілителем при онкологічних захворюваннях. А ще – це надзвичайно 
смачний овоч, з якого можна приготувати безліч цікавих і корисних страв. 
Тож сьогодні ми поговоримо не тільки про користь моркви, а й поділимося 
незвичайними рецептами її приготування.

10 незвичайних 
страв зі звичайної 

МОРКВИ
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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 договір-
на. Тел. 096-10-12-841, 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, ку-
курудзи, сої, тюки пшеничні, яч-
мінні, люцерни та сіна. Тел. (097) 
624-75-13.

*Хату, сарай, літню кухню, га-
раж, город у с. Богданівка Підво-
лочиського району, біля зупинки 
поїзда. Ціна договірна. Тел. (098) 
481-34-36.

Куплю
*Брухт чорних та кольорових 

металів, дорого, самовивіз. Тел. 
(067) 297-65-46.

*Дорого брухт чорних та ко-
льорових металів. Самовивіз. Тел. 
(067) 918-13-80.

*Картоплю. Тел. (098) 586-64-
02.

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

Як засвідчують фахівці, 
причиною трагедій найчас-
тіше стає халатність госпо-
дарів. Самовільне втручан-
ня в цілісність газових при-
ладів і внутрішньобудин-
кових газопроводів, вико-
ристання газових приладів 
не за призначенням, нехту-
вання перевіркою тяги та 
недотримання в належно-
му стані систем відведення 
продуктів згорання  та вен-
тиляції, користування не-
справним і застарілим газо-
вим обладнанням – це осно-
вні порушення, яких припус-
каються споживачі.

Нагадуємо, що з настан-
ням холодів при складних 
погодних умовах (сильний 
вітер, різке зниження тем-
ператури та опади у вигля-
ді дощу, снігу) тяга в димо-
вих і вентиляційних каналах 
значно погіршується, утво-

рюються крижані закупор-
ки або створюється зворот-
на тяга. 

Не забувайте перевіря-
ти тягу перед початком і під 
час роботи газових приладів 
з відводом продуктів зго-
рання в димохід, перевіряй-
те стан оголовків димовід-
відних труб від газових при-
ладів, з примусовим відво-
дом продуктів згорання че-
рез стіну.

ПАМ'ЯТАЙТЕ:
• Категорично забороне-

но встановлювати шибери у 
димовідвідних каналах від 
опалювальних приладів га-
зифікованих природним га-
зом.

• Перевіряйте тягу пе-
ред початком і під час ро-
боти газових приладів, які 
під'єднані до димових кана-
лів.

• Не залишайте без на-

гляду працюючі газові при-
лади на тривалий період.

• Під час роботи газового 
приладу необхідно відкри-
вати кватирку.

• Заборонено викорис-
товувати газові плити для 
опалення приміщення.

• Не допускайте до ко-
ристування газовими при-
ладами дітей дошкільного 
віку і осіб, що не пройшли 
навчання правилам корис-
тування газом в побуті.

• При  виявленні запаху 
газу в приміщенні, під'їзді, 
надворі, несправності газо-
вого приладу слід виклика-
ти аварійно-диспетчерську 
службу газового господар-
ства за телефоном 104.

• Невиконання цих еле-
ментарних правил може 
призвести до аварійної си-
туації або отруєння чадним 
газом. 

ЧАДНИЙ ГАЗ - продукт не-
повного згорання природно-
го газу - є небезпечним  для 
життя і здоров'я людини. 
Він без кольору, без запаху 
і виявити його в приміщен-
ні без спеціальних приладів 
неможливо. При не достат-
ній тязі в димових та венти-
ляційних каналах чадний газ 
заповнює приміщення і вже 
невелика його концентрація 
в повітрі може привести до 
смертельного отруєння.

Умовою надійного, без-
перебійного та безаварій-
ного газопостачання вашо-
го житла є дотримання еле-
ментарних правил безпеки, 
економія та своєчасна і по-
вна оплата вартості спожи-
того газу. 

Бережіть своє здоров'я і 
життя!

АДМІНІСТРАЦІЯ  
ПрАТ “ТЕРНОПІЛЬГАЗ”.

Шановні споживачі природного газу!
Користування газовими приладами при 
дотриманні правил і інструкцій безпечне  та 
зручне. Проте неправильна їх експлуатація, 
поганий догляд може призвести не лише до 
вибухів і пожеж, але й до нещасних випадків.

КРЕМЕНЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від 26 вересня 2019 року                                                                                                                  № 274-од

Про скасування карантинного режиму  
щодо бактеріального в’янення кукурудзи 

При проведенні інвентаризації вогнища регульованого шкідливого організму – бактері-
ального в’янення кукурудзи (Pantoea stewartii subs., Stewartii) у селі Кокорів Кременецького 
району на площі 60,24 га, яка перейшла в користування ПФГ «Едельвейс-1» від СТОВ «Агра-
рій» встановлено, що дана площа вільна від карантинного організму, що підтверджується ви-
сновком фітосанітарної експертизи Державної установи «Тернопільська  обласна фітосанітар-
на лабораторія» від 09.08.2019 року № ФЛ 19/001452В-19. 

Відповідно до статті 33 Закону України «Про карантин рослин» та враховуючи подання за-
ступника головного державного фітосанітарного інспектора Тернопільської області від 11 ве-
ресня 2019 року № 01-06.1/573-19 «Про скасування карантинного режиму щодо бактеріально-
го в’янення кукурудзи»:

1. Скасувати карантинний режим по бактеріальному в’яненні кукурудзи у ПФГ «Едель-
вейс-1 на площі 60,24 га, з дати оприлюднення розпорядження.

2. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови районної державної адмі-
ністрації від 30 серпня 2016 року № 400-од «Про запровадження карантинного режиму по бак-
теріальному в’яненні кукурудзи».

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника  голови районної дер-
жавної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Перший заступник голови адміністрації 
Вячеслав ОНИШКЕВИЧ.

ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від 18 вересня 2019 року                                                                           № 242-од

Про скасування карантинного режиму  
по  бактеріальному  в’янення кукурудзи 

Відповідно до статті 33 Закону України «Про карантин рослин» та враховуючи подання за-
ступника головного державного фітосанітарного інспектора Тернопільської області від 11 ве-
ресня 2019 року № 01-06.1/577-19 та висновок фітосанітарної експертизи Державної установи 
«Тернопільська обласна фіто санітарна лабораторія» від 09 серпня 2019 року № ФЛ 19/001489В-
19:

1. Скасувати карантинний режим по бактеріальному в’яненні кукурудзи, запроваджений 
розпорядженням голови Чорківської районної державної адміністрації від 04 вересня 2015 
року № 277-од «Про апровадження карантинного режиму по бактеріальному в’яненню куку-
рудзи» у ТОВ «Агрополіс» на площі 41,64 га, з дати оприлюднення розпорядження.

2. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови Чортківської районної 
державної адміністрації від 04 вересня 2015 року № 227-од «Про запровадження карантинно-
го режиму по бактеріальному в’яненні кукурудзи».

3. Відділу організаційної роботи та внутрішньої політики апарату районної державної ад-
міністрації забезпечити оприлюднення даного розпорядження

4. Координацію роботи щодо  виконанням розпорядження доручити начальнику відді-
лу агропромислового розвитку райдержадміністрації Ярославу бабію, контроль -  заступнику  
голови районної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Перший заступник голови адміністрації 
Іван ЗАБОЛОТНИЙ.

Електронний ключ нададуть 
на безоплатній основі

Відповідно до положень 
Регламенту Кваліфіковано-
го надавача електронних дові-
рчих послуг ІДД ДПС (далі - КН 
ЕДП ІДД ДПС), кваліфіковані 
сертифікати відкритих ключів 
надаються виключно в елек-
тронному вигляді шляхом їх 
розміщення на офіційному ін-
формаційному ресурсі КН ЕДП 
ІДД ДПС (http://acskidd.gov.ua).

Пунктом 2.2 Регламенту 
встановлено, що КН ЕДП ІДД 
ДПС проводить свою діяль-

ність у сфері надання елек-
тронних довірчих послуг 
(далі - ЕДП) органам держав-
ної влади, органам місцево-
го самоврядування, підприєм-
ствам, установам та організа-
ціям всіх форм власності, ін-
шим суб’єктам господарської 
діяльності та фізичним особам, 
з можливістю безоплатної ви-
дачі кваліфікованих сертифі-
катів електронного підпису чи 
печатки.

Водночас, згідно з п. 5.1 

розд. 5 Договору про надан-
ня ЕДП, форма якого затвер-
джена наказом Інформаційно-
довідкового департаменту ДПС 
від 26.09.2019 №30, ЕДП на-
даються на безоплатній осно-
ві. Отже, КН ЕДП ІДД ДПС здій-
снює формування кваліфіко-
ваних сертифікатів відкритих 
ключів на безоплатній основі.

Сектор комунікацій 
Головного управління 
ДПС у Тернопільській 

області.

За обмін валют 
братимуть комісію

У Верховній Раді відпо-
відний законопроект заре-
єстрував депутат від партії 
«Слуга народу» Олександр 
Дубінський. Гроші пропо-
нує направити на розви-
ток спорту, йдеться на сай-
ті парламенту.

Дубінський пояснює: 
після проведення валют-
ної лібералізації деякі бан-
ки дозволили клієнтам об-
мінювати валюту онлайн. 
Водночас готівковий обмін 
валют пов’язаний із фінан-
совими ризиками.

В умовах значної кон-
куренції на ринку інозем-
них валют це стане додат-
ковим стимулом банкам 
створювати умови клієн-
там, щоб ті обмінювали ва-
люту переважно у безго-
тівковій формі.

В Україні хочуть запровадити збір із 
готівкових операцій обміну валют. 
Пропонують встановити його на рівні 

1 відсотка від валютної операції.
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ГОРОСКОП
З 9 до 15 жовтня

ОВЕН
Більше часу приділіть 

собі та своїм бажанням. По-
дбайте про здоров’я. Зараз 
не час починати нові спра-
ви - відкладіть на якийсь 
час, аби зібратися із думка-
ми та силами.

 ТЕЛЕЦЬ 
Якщо кохана людина по-

чала нудьгувати, поверніть 
яскравість і новизну сто-
сункам, влаштуйте вечiрку 
зi свiчками. Будете готовi на 
все заради щастя і спокою.

БЛИЗНЮКИ 
Можливо, що тиждень 

ознаменується кар’єрним 
злетом. Це позначиться 
не лише на пiдвищеннi в 
кар’єрі, а й на фiнансах.

РАК 
Щоб вас зрозумiли, 

iнодi досить одного вчас-
но сказаного слова. Тоді 
авангардні рішення при-
йматимуть «на ура». Це 
стосується ділових та осо-
бистих стосункiв.

 ЛЕВ
Вірити в казку іноді 

корисно, але реальне жит-
тя та земні проблеми все 
частiше нагадують про 
себе. Краще мати синицю 
в руках, нiж журавля в небі.

 ДІВА 
Нарештi за свою робо-

ту ви здобудете пристойну 
компенсацію. Ви отримаєте 
дуже вигідну пропозицію, 

від неї залежить ваша по-
дальша кар’єра.

 ТЕРЕЗИ 
Альтруїзм може привес-

ти до того, що ви станете 
об’єктом підвищеної уваги. 
Будьте скромнiшими, не 
афішуйте свої перемоги на 
любовному фронті.

СКОРПІОН 
Для вас важливо, як 

складуться стосунки з 
колективом. Радимо роз-
слабитися в приємній ком-
панії. Не забувайте про 
батьків, вони не вiчнi.

СТРІЛЕЦЬ 
На цьому тижнi чекай-

те несподiваних прибуткiв. 
Не варто витрачати їх на 
дрібницi, краще заощадити 
i зробити велику покупку.

 КОЗЕРІГ 
Сприятливий перiод 

для стратегічного ривка. 
Коли підніметеся на схо-
динку, що веде до більших 
досягнень, не забувайте 
про тих, хто першим про-
стягнув руку.

 ВОДОЛІЙ 
Накопичилося багато 

роботи, але ви знайдете час 
для зустрічей iз друзями. 
Ви відчуєте в собі сили, аби 
допомагати тим, хто потре-
бує вашої підтримки. 

 РИБИ 
Не радимо вкладати 

гроші в сумнiвні проекти, 
якi не гарантують прибут-
ку. Попереду час здійснен-
ня бажань, неможливе ста-
не можливим.

Вітаємо!
Доброго чоловіка, найкращого у світі батька, надійного брата 

Ореста Васильовича Квасного з Теребовлі із золотим ювілеєм!

Вітаємо!
Люблячого внука, доброго братика 

і хорошого похресника
Владика Брилюка
з Вікнин на Збаражчині

з Днем народження!
Із цим святом Тебе ми вітаєм,
Хай буде все, як Ти бажаєш,
Твій настрій буде хай казковим,
Життя цікавим і чудовим.
Бажаєм успіхів в навчанні
І перемог в усіх змаганнях,
Пригод веселих, друзів гарних,
Багато світлих днів безхмарних.
Дитинство Твоє буде хай щасливим,
Багатим на пригоди й справжнє диво.
Здійснять бажання хай чарівники,
Безмежно люблять і пишаються батьки!

З любов’ю - хресна Альона з сім’єю, тьотя Наталя, 
дядько Володя і дядько Віталій з сім’ями, 

дідусь Володимир, бабуся Люся. 

Вітаю!
Свою кохану дружину

Віталину Колісник
з Кременця

з Днем народження!
Сердечні вітання сьогодні складаю,
Найкращі слова я Тобі підбираю. 
Бажаю ніколи не знати біди,
Хай доля підносить тільки добрі плоди!
Життя корабель пливе лиш туди,
Де щастя, здоров’я, любов, мир завжди!
А ще, щоб цвіла Ти, як квітка весняна!
Бо Ти моє сонце і радість, кохана!
Тож будь завжди молодою такою,
Красивою і неповторною,
Величною і незвичною…

З любов’ю і вдячністю за сина –
 чоловік Олексій. 

Вітаємо!
Любу донечку і внучку, найкращу сестричку і 

братову,  добру племінницю і тьотю
Оксану Вікторівну 
Колісник-Онищук

із с. Кривчики Збаразького району
з 35-річчям!

Сердечно бажаємо в цей день особливий,
Щоб доля складалась яскраво, щасливо,
Щоб у мирному небі Тобі сонце всміхалось,
Щоби всі Твої мрії та плани збувались!
Нехай всі тривоги ідуть в небуття,
Удачу і радість дарує життя!
Щоб була здорова, а також багата,
Щоб сміхом веселим повнилася хата. 
Як сон, негаразди щоби забувались,
А краще, щоб зовсім вони не з’являлись!
Хай Бог милосердний з високого неба
Пошле у житті, чого тільки треба. 
Хай Твої стежини стелить дивоцвіт
На многая, многая, многая літ.
 З любов’ю - мама Галина, тато Віктор, бабуся Ма-
рія, брат Міша, братова Марія, племінники Ваня й 

Олександра, дядько Олександр і тьотя Зоя.

Вітаємо!
Дорого синочка, доброго братика

Владика Брилюка
з Вікнин Збаразького району  

З Днем народження!
 Ввірвалось святечко у дім,
Тебе сердечно ми вітаєм з ним!
Нехай життя буде крутим і кльовим,
І дні будуть яскраві, веселкові.
Бажаєм щастя і здоров’я,
Нехай Тобі завжди щастить,
Приносить успіхи і радість
Тобі дитинства кожна мить.
Хай добрий ангел дужими крильми
Тебе надійно й міцно обіймає,
А Матінка Небесна від біди,
Тривог і зла завжди охороняє. 
Виростай розумним, добрим і красивим,
Будь в житті, рідненький,

 Ти завжди щасливим!
З любов’ю - мама Катя, тато Вася, 

сестричка Настя.

Вітаємо!
Любу донечку, дбайливу сестричку, хорошу внучку

Таню Шимко
З Вікнин Збаразького району

з 10-річчям!
З десятим роком ми Тебе вітаєм,
Добра і радості бажаєм.
Здоров’я міцного – на усі літа,
Хай в серці квітне доброта.
Наша рідна дівчинко, наше ясне сонечко,
Успіх хай проміниться у Твоє віконечко.
Дощиком яснесеньким пада з неба щастя, 

Хай Тобі, дитинко, все на світі вдасться!
Виростай здоровою, мудрою, слухняною,
Щоб завжди пишалися Твої тато з мамою.
Хай для Тебе буде гарна кожна днина,
Дорогенька донечко, будь завжди щаслива! 
Щоб було життя Твоє – наче повна чаша,
Сонця і тепла Тобі, ювілярко наша! 

З любов’ю - тато Володимир, мама Альона, братик 
Сашуня, дядько Віталік, дідусі Петро і Володимир, бабусі 

Надя і Люся та вся велика родина.

Вітаємо!
Чудову племінницю

 і сестричку 
Таню Шимко

з Вікнин Збаразького 
району 

з 10-річчям!
Бажаєм, щоб Ти завжди 

була щаслива,
Лиш добро спізнала у житті,
І щоб сміялися до Тебе
Із неба зорі золоті!
Щоб гріло сонечко ласкаво,
Щоб Бог Тебе в опіці мав,
І ангел Твій охоронитель,
З плеча Твого щоб не злітав!
Хай Тобі всміхається доленька ясненько,
Бог оберігає ласкаве серденько!
Хай збудуться мрії, бажання, думки,
Несуть тільки радість з собою роки!

З любов’ю - тьотя Катя, дядько Вася, 
сестричка Настя,  братик Владик.

Є ювілеї досить різні, 
Та є одна з найкращих дат, 
Вітає щиро вся родина 
У день, коли вже — 50!
Хай пахучим цвітом стелиться дорога, 
Хай відходять в далеч горе і біда, 
Хай же будуть щастя і міцне здоров'я, 
Радість і повага на многії літа. 

За пройденим не треба сумувати, 
Попереду щаслива жде пора, 
Хай буде щедрим ювілейне свято, 
Удачі, миру, любові і добра!
Статків усяких, хліб і до хліба – 
Господь хай дарує на многії літа! 
З повагою і любов’ю – дружина Галина, сини 

Василь, Олег та Іван, брат Роман з сім’єю.  

Холодно сьогодні, 
морозяно. 
Жовтень приміряє 

листопадову погоду. 
Але… подарував 
веселку. Також холодну. 
Хоча нині погідно, без 

дощу. Немов якийсь 
дивак розмалював 
надвечірнє охололе 
небо над Тернополем. 
Аби теплішим став 
настрій…

Насправді ж явище «холод-

ної» веселки є дуже рідкісним. 
Сніжинки, які є в атмосфері, 
переливаються на сонці різ-
ними яскравими кольорами і 
з їхнього сяйва утворюється 
півколо, тим самим формуючи 
веселку.

У небі над Тернополем з’явилося незвичайне 
природне явище: «холодна» веселка




