
30 вересня - хмарно, 
дощ, місцями сльний, тем-
пература повітря вночі 11-
12, вдень 12-14 градусів 
тепла. Схід сонця - 7.16, за-
хід - 18.58. 

1 жовтня - хмарно, дощ, 
температура повітря вночі 
11-12, вдень 12-13 градусів 
тепла. Схід сонця - 7.18, за-
хід - 18.56. 

2 жовтня - хмарно, дощ, 
температура повітря вночі 
9-10, вдень 13-15 градусів 
тепла. Схід сонця - 7.19, за-
хід - 18.54. Повний місяць.

3 жовтня - хмарно, без 
опадів, температура пові-
тря вночі 9-10, вдень 15-18 
градусів тепла. Схід сонця 

- 7.21, захід - 
18.51. 

4 жовтня 
- хмарно, можливий дощ, 
температура повітря вночі 
13-14, вдень 17-21 градус 
тепла. Схід сонця - 7.22, за-
хід - 18.49. 

5 жовтня - хмарно, дощ, 
температура повітря вночі 
13-15, вдень 18-21 градус 
тепла. Схід сонця - 7.24, за-
хід - 18.47. 

6 жовтня - хмарно, дощ, 
температура повітря вночі 
14-15, вдень 18-21 градус 
тепла. Схід сонця - 7.25, за-
хід - 18.45.

Погода в Тернополі й області

Сучасні інноваційні технології

м. Тернопіль, вул. Замкова, 8/1.
+38 (098) 77 000 60 
+38 (098) 37 000 60
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Після сильних магнітних коливань у ве-
ресні початок жовтня буде спокійним. 
Лише у неділю 11 жовтня очікують не-

значне геомагнітне збурення.
А в останню декаду жовтня, з 20 числа по-

чнуться магнітні збурення. Прогнозують, що з 
21 по 23 жовтня Землю накриють відчутні маг-
нітні бурі. Після того протягом щонайменше 2 
днів спостерігатимуться магнітні коливання.

У ці дні погіршення самопочуття відчують 
люди, які мають серцево-судинні захворюван-
ня. А також імпульсивні та схильні до нервоз-
ності.

У періоди геоштормів лікарі радять знизити 
вживання кофеїну - замінити каву трав'яними 
чаями. Зменшити навантаження, не нервувати. 
Натомість більше відпочивати, збільшити три-
валість сну. Більше гуляти на свіжому повітрі та 
приділити увагу вправам на розслаблення.

Магнітні бурі у жовтні

Магазин-склад 
«Кросер» пропонує:

• Продаж мототракторів!
• Продаж мотоблоків з водяним 
та повітряним охолодженням!
• Продаж навісного обладнання 
для мотоблоків та мото трак-
торів!
• Продаж плугів, культиваторів, 
косарок та іншого додаткового 
обладнання!
• Великий вибір запчастин! 
• Ремонт

Магазин надає гарантію та після 
гарантійне обслуговування! 
Також є послуга доставки!

Шукайте нас за адресою: 
м. Тернопіль, вул. Живова, 7 

або вул. Білогірська, 1 
(на території автовокзалу). 

Також звертайтесь за тел: 
+38 098 483 12 94
+38 096 187 44 23

ДЕНЬ, 
НАПОВНЕНИЙ 
БОЖОЮ 
БЛАГОДАТТЮ

Вітаємо!
Заслуженого працівника 
промисловості України, 
професійного керівника, 

відповідальну і щиру 
людину, мецената, голову 
правління «Тернопільгаз» 

Олега Івановича 
КАРАВАНСЬКОГО 

з Днем народження!
Прийміть вітання наші щирі
Із Днем народження, зі святом. 
Живіть в любові, щасті, мирі, 
Хай перспектив буде багато.
Хай Ваші справи йдуть угору, 
Нехай колеги поважають.
Нехай щаслива буде доля,
А рідні завжди надихають.
Щоб серце повнилось добром,
І від погоди незалежно 
В душі без опадів було, 
Світило сонце щоб безмежно.
А Ваша енергія, мудрість та сила,
Нехай не згасають ніколи з літами.
Душа ж Ваша чиста, велика й красива
Та посмішка щира хай буде між нами!

Дякуємо, шановний Олеже Івановичу, за співпрацю 
з нашим виданням, за підтримку і розуміння. 

Нехай добро, яке творите для людей, повертається 
Вам сторицею! Тож міцного здоров’я,  позитивних 

емоцій, яскравих миттєвостей життя!
 З повагою, колектив «Нашого ДНЯ»!

Учитель в Україні - це більше, ніж учитель. Це досвідчений наставник, 
підтримка і людина, на долю якої випадає величезна відповідальність.  
Реалії сучасного світу стрімко змінюються, але внутрішній зміст поняття 

«вчитель» не змінюється ніколи. Світові опитування показують, що вчителі 
поступаються тільки військовим і лікарям у рейтингу професій, від яких залежить 
добробут суспільства. Ми б підняли цей пункт ще вище, адже від педагогів залежить 
сьогодення і майбутнє кожної дитини.

День вчителя в Україні щорічно відзначають у першу неділю жовтня. 
«Наш ДЕНЬ» приєднується до усіх щирих вітань, які звучатимуть на адресу педагогів. 

ПРОФЕСІЯ ВЕЛИКОГО СЕРЦЯ

На фото Мирослава КОЛОМІЙЧУКА: педагогічний колектив Ванжулівської 
ЗОШ І-ІІ ступенів Лановецького району (директор Ігор Кушнір).

Церковні передзвони 
розносилися над 
Стрипою і скликали 
мирян до оновленого 
храму

8 
стор.
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Та все ж депутати 
виявили себе 
як справжні 

господарники і прийняли 
нове рішення щодо змін 
до обласного бюджету на 
2020 рік.

Тим самим виділи 9,5 млн 
грн на перезарядку новим 

джерелом іонізуючого випро-
мінення єдиного в області 
апарату кобальтового опромі-
нення «TERABALT-100» попри 
невідомо які гарантійні листи, 
котрі носило керівництво ОДА, 
розповідаючи про вже і негай-
но безкоштовну  перезарядку, 
яка так і не відбулася. До сло-

ва, як і не надійшло 33 млн грн 
на інфекційну лікарню, як  і не 
прийшло ні копійки з кабмі-
нівського фонду на боротьбу 
із коронавірусом, чи мізерні 
кошти на ліквідацію наслідків 
повені, хоч обіцянки були ко-
лосальні. Дурити громаду Тер-
нопільщини стало для вико-

навчої гілки влади «доброю» 
традицією.

Прийняттям змін до бю-
джету обласна рада розрубала 
не один «гордіїв вузол» - ко-
мунальному некомерційному 
підприємству «Буданівська 
обласна психоневрологічна 
лікарня» Тернопільської об-

ласної ради на забезпечення 
фондом заробітної плати та 
інші поточні видатки спрямо-
вано п’ять мільйонів гривень. 
Чи вартувало ОДА кілька міся-
ців ламати списи, щоб люди не 
отримували заробітної плати?! 

Аналогічна ситуація скла-
лася з Тернопільським об-
ласним спеціалізованим бу-
динком дитини, який врешті 
отримав  650 000 грн на харчу-
вання дітей.

Ці та інші  проблеми завдя-
ки рішенням обласної ради 
можна було розв’язати ще у 
липні, та заради виборів керів-
ництво облдержадміністрації 
готове було приректи краян на 
безгрошів’я. На щастя, обласна 
рада пробила блокаду і краяни 
нарешті отримають свої ко-
шти. 

Віктор ОВЧАРУК: «Обласна рада виявила свої справжні 
господарські якості та мудрість - пробила блокування 

адміністрації та виділила необхідні кошти 
на перезарядку «TERABALT» і не тільки»

Схоже на те, що сезон фінансової турбулентності добіг 
кінця. Порушуючи усі мислимі і немислимі норми 
законодавства, облдержадміністрація блокувала 
виконання рішення обласної ради щодо внесених змін до 
обласного бюджету на 2020 рік, тим самим ввела область у 
фінансову турбулентність. Відтак працівникам бюджетної 
сфери  не виплачували заробітних плат, медичні заклади 
недоотримують кошти на обладнання та медикаменти, 
недоотримували кошти й освітні установи.  

Головний санітарний 
лікар України 
розповів про 

готовність регіонів 
до боротьби із 
COVID-19.  За новими 
критеріями віднесення 
до «червоного» 
рівня епіднебезпеки 
(захворюваність у 5 
разів вище середньої 
в Україні за останні 14 
днів, яка наразі складає 
99,8 на 100 тисяч 
населення) з 28.09.2020 
«червоними» стали 
2 адміністративних 
одиниці. Це - 
місто Бережани 
Тернопільської області 
та, власне, сам обласний 
центр –Тернопіль.

«Хочу зазначити, що на 
сьогодні, за нашими аналітич-
ними даними, Тернопільська 
область є лідером з підготовки 
лікарень до протидії COVID-19 
серед регіонів України відразу 
за усіма чотирма аналітични-
ми показниками у розрахунку 
на 100 тисяч населення», - на-
писав Віктор Ляшко на своїй 
сторінці у фейсбуку.

Головний санітарний лікар 
також додав, про які саме по-
казники йдеться:

•  загальна забезпеченість 

ліжок, відведених під ковід;
• забезпеченість ліжкоміс-

цями з підведеним киснем; 
• забезпеченість ліжкоміс-

цями у відділеннях інтенсив-
ної терапії; 

• забезпеченість апарата-
ми ШВЛ.

«Така підготовленість до-
зволяє місцевій системі охо-
рони здоров’я справлятися із 
найбільшим в країні рівнем 
захворюваності та надавати 
допомогу тим, хто її потре-
бує», - констатував Віктор 
Ляшко.

Станом на 29 вересня біль-
ше 600 осіб перебуває на ста-
ціонарному лікуванні

Відсоток завантаженості 

ліжок хворими на COVID-19 
закладів охорони здоров’я 
становить в області  з підозра-
ми – 44,2 %, без підозр - 36,4%, 
у м. Тернополі з підозрами – 
53,9%, без підозр - 45,8%.

«В області продовжує хво-
ріти 5706 осіб, на стаціонар-
ному лікуванні перебуває  
618 осіб (83 - киснева маска, 
78 – кисневий концентратор, 
15 – апарат ШВЛ). 5088 осіб 
- на амбулаторному спосте-
реженні.  Під підозрою – 273 
осіб, з них на стаціонарному 
лікуванні 131 особа», - зазна-
чила заступниця начальника 
управління охорони здоров`я 
Тернопільської ОДА Лідія Чай-
ковська.

Віктор ЛЯШКО: 
«Тернопільська область - 

лідер з підготовки лікарень 
до протидії COVID-19», - 

Пасічники України 
ще мають час 
та можливість 

долучитися до 
державної програми 
підтримки: «Спеціальна 
бюджетна акція за 
наявності бджолосім’ї».

Про це повідомив заступ-
ник міністра розвитку еконо-
міки, торгівлі та сільського 
господарства з питань агро-
політики Тарас Висоцький на 
своїй сторінці у Facebook.

«Фактично кожен пасіч-
ник, який працює і офіційно 
зареєстрований, може подати 
документи до 1 жовтня цього 
року в органи місцевого само-
врядування й отримати до-
помогу у розмірі 200 гривень 
на бджолосім‘ю, але не більше 
60 тис. грн. Подавайте доку-
менти, отримуйте допомогу 
від держави, розвивайте свою 
справу, розширюйте свої пасі-
ки», – заявив Висоцький.

За його словами, докумен-
ти потрібно подати за місцез-
находженням пасіки до від-

повідної сільської, селищної, 
міської ради або ради ОТГ.

В Україні за минулий рік 
виробили приблизно 110 ти-
сяч тонн меду. 

Бджільництво Тернопіль-
щини - є невід’ємною скла-
довою агропромислового 
комплексу області. Нині в гос-
подарствах утримують 54 ти-
сячі бджолосімей, з яких 99%, 
– утримується в приватних 
господарствах.

Виробництвом меду в об-
ласті займаються близько 3 
тисяч пасічників. Паспорти-
зовано понад 470 пасік. Торік 
вироблено 1250 тонн меду та 
понад 39 тонн воску.

У жовтні цього року 
«Нафтогаз» встановив 
ціну на природний газ 

для населення на рівні 4,70 
гривень за кубічний метр 
з ПДВ та без урахування 
вартості розподілу 
(доставки). Порівняно з 
вереснем, вартість блакитного палива не змінилась. 

Крім того, тариф «річний» збережений на рівні 5,24 гривні за 
кубічний метр газу, йдеться на сайті «Нафтогазу». 

Цікаво, що після двох місяців різкого зростання ціна на газ 
напередодні місцевих виборів 25 жовтня залишилися на колиш-
ньому рівні. 

У жовтні газ не подорожчає

Пасічники Тернопільщини 
можуть отримати допомогу
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У  2014-2019 рр.  команді  
5-го  президента  України 
Петра  Порошенка  вдалося 

підняти  матеріально-фінансові 
стандарти в українській освіті.  
Велику  увагу  також приділяли  
вмотивованості праці вчителя. 
Що змінилося тепер?  Ситуацію  
прокоментував  директор  
Бучацького державного 
аграрного коледжу,  депутат  
Тернопільської обласної  
ради  від  партії «Європейська 
Солідарність» Ігор Леськів.

— Структурні зміни і нововведен-
ня, які сталися в українській школі  за  
каденції  Петра  Порошенка вже всім ві-
домі і зрозумілі та позитивно сприйма-
ються у суспільстві, — наголосив Ігор 
Леськів. — Та я хотів би зупинитися 
на іншому моменті — вмотивованості 
праці учителів. Не може без  вмотиво-
ваного,  розумного і  досвідченого  пе-
дагога  відбуватися  нормальний  роз-
виток освіти. За період каденції Петра 
Порошенка  зарплата  вчителів значно  
зросла.  Була  ініціатива  із  залучення  
до  освітнього процесу  молодих  вчи-

телів  — ідея  полягала  у  запрова-
дженні одноразової  виплати  у  розмірі  
21 000 грн., саме для мотивації молодих  
вчителів,  адже  коли вони  приходять  
до  школи,  не маючи  стажу  роботи,  їх  
зарплата на рівні з технічними праців-
никами. Та, на жаль, нині ця проблема 
вже не порушується, і все залишено як 
було. А така низька  зарплата  не  моти-
вує молодь заходити до школі і, на жаль,  
склалася  ситуація,  коли на Тернопіллі 
понад 350 педагогічних вакансій. Так 
ми дійдемо до ситуації, коли в наших 
школах не буде кому працювати.

Ігор ЛЕСЬКІВ: «За каденції Петра 
Порошенка велика увага приділялася 
вмотивованості вчителя»

На стінах хати ожили різнобарвні 
квіти, краєвиди рідної землі  та навіть 
сусідський півень. У селі Босири Чорт-
ківського району спершу дивувалися 
жінці, яка взялася за пензель, а зараз 
милуються хатою-писанкою і навіть 
попросили її розмалювати криницю, 
що розташована неподалік. 
«Збираємо старовинні речі 
та відроджуємо традиції»

Людмила Гургач працює в лікар-
ні Чорткова лаборанткою екстреної 
швидкої допомоги. У вільний час виши-
ває бісером та відроджує давні україн-
ські костюми. Творчість – це невід’ємна 
частина її життя. Жінка зізнається, ідея 
розмалювати хату була давно. Яскрави-
ми візерунками прикрасила вже стіни у 
квартирі. Коли ж під час карантину бі-
лила хату в селі, то руки самі потягну-
лися за пензлем. 

- Я хотіла розмалювати цей буди-
ночок вже давно, але завжди не ви-
стачало на це часу, - розповідає пані 
Людмила. - Це хата чоловікової родини. 
Вона має давню історію і ми її дуже лю-
бимо. Приїздимо сюди, щоб відпочити 
душею, перезавантажитись, набратися 
натхнення. Коли цієї весни я її побілила 
і вирішила підвести пензликом вікна, 
то руку самі потяглися до фарб. Спершу 
хотіла намалювати лише кілька квітів 
біля вікна, але потім не могла зупини-
тись. І тепер замість кількох квітів у 

малюнках весь будинок. Розмальовува-
ла хату протягом п’яти місяців. Окрім 
квітів намалювала наші українські кра-
євиди та півня. Це сусід жартома попро-
сив створити його півню товариша, аби 
не було йому самотньо.

Людмила Гургач не планує зупиня-
тися на цьому і хоче розмалювати хату 
ще й всередині. Жінка розповідає, що 
фарби всередині триматимуться кра-
ще, аніж на вулиці. Але з історичних 
джерел відомо, що наші предки двічі в 
рік підмальовували хату, тому планує 
турбуватися про візерунки. 

- Наші предки часто розмальовува-
ли свої оселі, - додає майстриня. – Вони 
закладали у візерунки позитивну сим-
воліку, яка мала принести мир і злагоду 
родині. І що найголовніше – ті, що роз-
мальовували хати, не були професій-
ними художниками, це були звичайні 
селяни. Сьогодні люди дуже бояться 
пробувати, робити щось своїми рука-
ми. Але це неправильно – не потрібно 
боятися проявляти свою творчість, 

особливо у власній оселі. Повірте, це 
створить особливу атмосферу у вашій 
домівці. 

«Без творчості 
не уявляю життя»

Недарма кажуть, якщо людина та-
лановита, то талановита у всьому. Люд-
мила Гургач професійно виконує східні 
танці, робить прикраси із бісеру, виши-
ває, в’яже, малює картини, відтворює 
давні українські народні костюми. 

- Я захоплююсь українською культу-
рою і традиціями, - розповідає жінка. – 
Адже без минулого немає майбутнього. 
Цікавлюся історією, різними етногра-
фічними і фольклорними розвідками. 
Переконана, що у сучасному мистецтві 
можна гармонійно використовувати 
надбання наших предків, тоді отримує-
мо просто неймовірні результати і кра-
сиві, стильні речі.  

Пані Людмила створює найрізнома-
нітніші прикраси з бісеру. У її доробку 
– понад тисяча робіт. Зізнається, їй не 

цікаво робити копії прикрас. Завжди 
любить створювати щось нове. А ще 
відроджує старовинні українські оздо-
би і костюми, поєднує минулі й сучасні 
традиції. Особливо вражають її лемків-
ські кризи - широкі нагрудні прикраси 
для жінок. 

Найкраще – поряд! 
Село Босири – невеличкий насе-

лений пункт неподалік Чорткова. Там 
живе зовсім небагато людей, але всі 
вони дуже хороші та щирі. 

- Коли я почала розмальовувати 
хату, то вони спершу запитували, для 
чого мені це, адже я тут не живу по-
стійно, - розповідає Людмила. - А я від-
повідаю – мені це подобається. От ви 
проходите повз і усміхаєтеся і це вже 
чудово. Згодом люди мене попросили 
розмалювати і криницю на вулиці. Тож  
тепер і вона прикрашає село.  

Людмила Гургач розповідає, їхня 
хата має документи польською мовою, 
які датуються 1916 роком, але збудова-
на ще раніше. А вже у 1925 році видали 
документи на страхування. 

- Це хата прадіда мого чоловіка, - до-
дає жінка. - Він був офіцером у австрій-
ській армії, мав землю. Нам пощастило, 
що вдалося її зберегти до сьогодні. У 
хаті я стараюся нічого кардинально 
не змінювати, бережу все старовинне, 
адже це справжній скарб з минулого. 
А ще прошу всіх людей не викидати 
нічого старовинного на смітник, а кра-
ще приносити мені. Зберігаю у цій ста-
ровинній хаті нашу історію і традиції. 
Вона вже наче справжній музей. 

У Басирах також є старовинний вод-
ний млин. Він ще навіть зараз частково 
працює. На туристичних картах - досі 
немає. Але сподіваюся, із створенням 
громади це зміниться і, можливо, вже 
незабаром у це маленьке село будуть 
приїжджати туристи за особливою ат-
мосферою українсько-
го села, традиціями, 
історією та мальовни-
чою природою. 

Наша хата, наче писанка!
У селі Босири на Чортківщині майстриня розмалювала 

яскравими фарбами столітню оселю

Юля Томчишин.
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Загальна картина
Розчарування аграріїв стосується, 

в першу чергу, «бюджету підтримки» - 
коштів, які виділяються на підтримку 
тваринництва, садівництва, виногра-
дарства, здешевлення техніки тощо. За 
Бюджетним кодексом, на таку підтримку 
може виділятися не більше 1% ВВП. Ця 
цифра виглядає досить привабливо, од-
нак сільськогосподарські виробники ні-
коли її насправді не отримували. На 2021 
рік уряд знову заклав на згадану статтю 
далеко не 1%, а менше половини цих ко-
штів. 

Однак аграрії давно хочуть викорис-
тати цю гіпотетичну підтримку «на по-
вну» і залишаються дуже незадоволе-
ними, коли це не вдається. Тому обсяг 
запланованої підтримки на рівні 4 мі-
льярдів гривень, що вдвічі менше омрія-
них 8,5 мільярдів, усіх розчарував.

Як стверджує секретар парламент-
ського Комітету з питань аграрної і зе-
мельної політики, депутат від групи «ЗА 
МАЙБУТНЄ» Іван Чайківський, ця сума 
«не сприймається», оскільки вона ще й 
знижується щороку.

«У 2019 році агросектор отримав 5,9 
мільярдів гривень на пряму підтримку з 
бюджету, у 2018-у - на потреби АПК на-
дали 6,3 мільярди. Заплановані урядом 

4 мільярди дотації підтримки сільгосп-
підприємців абсолютно не сприймають-
ся в агросередовищі. Цієї суми точно не 
вистачить на всі програми, особливо на 
тваринництво. Тому на найближчому за-
сіданні Агрокомітету представники ко-
манди «ЗА МАЙБУТНЄ» звертатимуться 
до уряду з вимогою переглянути суму 
підтримки», - стверджує нардеп.

За його словами, це не єдина «діра» в 
аграрному бюджеті. Про цілі напрямки 
АПК уряд просто забув. 

«Також у бюджеті на 2021 рік не 
передбачено коштів на поновлення  
Мінагрополітики, хоча це позиція Пре-
зидента. Ще одна деталь: восени запус-
кається ринок землі, однак коштів на 
створення земельної іпотеки в проєкті 
бюджету не передбачено. Не бачимо в 
Держбюджеті статті допомоги аграріям, 
які постраждали від засухи в 2020 році, 
попри обіцянки урядовців», - налогошує 
Іван Чайківський.

Останнє - засуха й постраждалі від неї 
фермери - особливо болюче цьогорічне 
питання.

Катастрофа на Півдні
З найбільшими проблемами нині зі-

ткнулися на півдні України. Через засуху 
й приморозки місцеві фермери втратили 
до 80% урожаю, і це поставило багатьох 

із них на межу катастрофи. Відомо про 
кілька самогубств серед фермерів, які 
втратили весь урожай. 

Південь - один із ключових аграрних 
регіонів, тому втрата його як ефектив-
ного й дієвого агрохабу була б, без пере-
більшення, серйозною загрозою продо-
вольчій безпеці держави.

Першочерговою (однак зовсім не до-
статньою) умовою порятунку Півдня має 
стати дієвий механізм допомоги місце-
вим фермерам. Наприклад, страхування 
від неврожаю. Однак у цьому бюджеті 
нічого не передбачено. 

«Чимало аграріїв з південних облас-
тей уже сьогодні заявляють, що в разі 
відсутності осінніх опадів не будуть засі-
вати зерновий клин. А у випадку відсут-
ності й у подальшому опадів та снігового 
покриву взимку, за їхніми словами, за-
лишається під великим питанням та за-
грозою також весняна посівна. Ніхто не 
хоче повторювати ризики року 2020-го», 
- вважає член ради директорів ТОВ «Пів-
денна житниця» Василь Калашник. 

Шляхи вирішення
Для вирішення вказаних проблем не-

обхідна глибока системна робота з прак-
тичною перебудовою всієї сфери АПК. Та 
є й дуже зрозумілі речі, які варто зробити 
терміново.

«Ми маємо давати підтримку про-
фільним компаніям, які займаються тіль-
ки аграрним бізнесом, а не будь-кому, для 
кого це десята справа… Ми повинні по-
вернути дотацію «за голову» (утриман-
ня ВРХ) - 1,5-2 тисячі гривень на рік для 
підтримки стада - це суттєва допомога. 
Ми маємо нарешті зупинити скорочення 
молочного поголів’я! Маємо відшкодува-
ти сільгоспвиробникам та кооперативам 
втрати від надзвичайних ситуацій при-
родного характеру (загибель тварин, по-
сівів, насаджень)», - зазначив член Аграр-
ного комітету Верховної Ради, нардеп від 
группи «ЗА МАЙБУТНЄ» Сергій Лабазюк.

Депутат уже подав відповідні правки 
до законопроєкту №3295 про підтримку 
сільського господарства. Це той мінімум, 
який необхідний хоча б для того, щоб 
«втриматися на плаву». Після цього бу-
дуть потрібні наступні кроки. 

Поки що уряд не робить навіть цьо-
го, тому аграрії б’ють на сполох. Багато 
хто з них опинився на межі фізичного 
виживання, і це не лише їхня проблема. 
Оскільки, повторимо, підтримка АПК є 
питанням національної продовольчої 
безпеки. А проєкт Державного бюджету 
наразі не вирішує проблем галузі, а лише 
загострює їх.

Вікторія ГОСТРА.

АГРАРНИЙ БЮДЖЕТ: 
нові проблеми і старі розчарування

В Україні почався традиційно непевний, тривожний і загадковий бюджетний 
процес - уряд презентував у парламенті проєкт Державного бюджету на 2021 
рік. Як завжди, головний фінансовий документ країни мало кому сподобався й 
викликав численні нарікання. Не виняток і аграрна частина документа - дрібні та 
середні виробники галузі знову розчаровані.

Так, ціна на перші 100 кВт/
год електроенергії для 
населення, ймовірно, зросте 

майже вдвічі - з 0,9 гривні до 
1,68. Вона була незмінною з 
2017 року. А холодна вода може 
подорожчати на 22 відсотки. 
Про це інформує Час Пік із 
посиланням на пресслужбу 
Міністерства енергетики.

Згідно з Меморандумом України та 
МВФ, нові тарифи вже мали бути переда-
ні місцевій владі на узгодження.

У Нацкомісії, що здійснює держав-
не регулювання у сферах енергетики 
та компослуг (НКРЕКУ), пояснили: при-
чиною підвищення тарифів є зростання 
зарплат співробітників та збільшення 
вартості витратних матеріалів.

Щодо «блакитного палива», то рані-
ше повідомлялося, що й НАК «Нафтогаз 
України» через мільярдні збитки під-
вищуватиме ціну. НАК заявив про 11,5 
мільярдів гривень збитків за пів року. 
Перед оприлюдненням цієї інформації 
компанія підняла оптову ціну на природ-
ний газ для виробників теплової енергії 

до 5183 гривень за кубометр (із ураху-
ванням ПДВ), що на 45% вище від ціни 
попереднього місяця.

Подорожчання газу для виробників те-
пла, які до 1 травня 2021 року зобов’язані 
купувати паливо виключно в «Нафтогазу», 
призведе до підвищення тарифів на опа-
лення та гарячу воду, прогнозують експер-
ти. За їхніми словами, це лише перші «кві-
точки», що готує підприємство. Адже НАК 
прагне вирішити свої фінансові проблеми 
за рахунок споживачів.

За версією ексвиконавчого директо-
ра «Нафтогазу» Юрія Вітренка, причина-
ми 11,5-мільярдного збитку компанії за 
перші шість місяців нинішнього року є 
технологічна відсталість, критичні про-
блеми з якістю управління, нерозуміння 
та/або відсутність політичної волі щодо 
реформ, боротьби з корупцією тощо. 
«Найсумніше в цій історії те, що «Нафто-
газ» прикривається світовою кризою 
та коронавірусом», - написав на своїй 
фейсбук-сторінці Вітренко.  

Перший заступник голови Коміте-
ту Верховної Ради з питань енергетики 
і ЖКГ Олексій Кучеренко підвищення 

«Нафтогазом» ціни на паливо також 
пов’язує з непрофесійним керівництвом 
компанією. За його словами, торік НАК 
запупив великі обсяги імпортного газу 
за ціною близько $200 за тисячу кубоме-
трів. У той час ціни в Європі були нижчі. 
Після теплої зими в  сховищах залиши-
лося приблизно 11 мільярдів кубів газу. 
Тепер його хочуть продати не в збиток 
для себе. Через те, за прогнозом нардепа, 
ціна газу для кінцевого споживача цього-
річ сягне 7,5-8 гривень за кубометр. 

З електроенергією також невтішна си-
туація. Рішення Кабміну та НКРЕКУ при-
зводять до системного підвищення тари-
фу. Зараз в Україні ціна на електроенергію 
найвища в Європі. І зростатиме й далі... 

Директор з економіки та фінансів 
української промислової компанії Денис 
Морозов зазначив: «В Україні на сьогод-
ні найвища ціна на електроенергію. Це 
факт, підтверджений багатьма дослі-
дженнями. Наші партнери французи ка-
жуть, що у них ціна на електроенергію в 
два рази нижча».

За словами Морозова, за останні 4-5 
місяців постійно вводять нові правила на 

ринку, які призводять до зростання ціни. 
Водночас, коли світ накрила пандемія ко-
ронавірусу, багато країн намагаються, щоб 
ціна була нижчою. А в нас усе навпаки... 

До речі, всіх, хто подасть заяву на суб-
сидії, чекають кілька етапів перевірок. 
На кожного, хто претендує на соцдопо-
могу, зберуть особисту інформацію.

І ще. Під час карантину українці най-
більше грошей витрачали на продукти 
харчування, компослуги й транспорт. 
Охорона здоров’я лише на п’ятій позиції. 
Такі дані Держстату. Якщо комуналка по-
дорожчає, то «з’їдатиме» ще більше гро-
шей. Але напередодні виборів ще може 
дещо перегратися і під-
вищення тарифів пере-
несуть трошки на пізні-
ше...

Жовтень може «ОЩАСЛИВИТИ» українців 
підвищеними цінами на комуналку

Наступний осінній місяць може «ощасливити» українців підвищеними комунальними 
тарифами. У жовтні планують збільшити вартість електроенергії та холодної води.    
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У класичному університеті 
Тернополя провели 
Другий Міжнародний 

Тиждень, I-WEEK’2020. Захід 
став унікальною можливістю 
обмінятися думками і досвідом 
із зарубіжними партнерами, 
налагодити нові контакти, взяти 
участь у дискусіях, тренінгах, 
лекціях.

Хоча цьогоріч I-WEEK у Західноукра-
їнському національному університеті 
тривав у дистанційному режимі, однак, 
це аж ніяк не вплинуло на масштаб захо-
ду. Вже у перший день роботи учасники 
поспілкувалися з Надзвичайними та По-
вноважними Послами - Азербайджан-
ської Республіки Ельмірою Ахундовою, 
Республіки Хорватії Аніцою Джамич, 
Республіки Словенія Томажом Менці-
ном, Південно-Африканської Республі-
ки Андре Йоганнесом Хруневалдом, Ту-
рецької Республіки Ягмуром Ахметом 
Гульдере.

Посли іноземних держав привітали 
колектив університету зі здобуттям ста-
тусу класичного й висловили готовність 
до активної міжнародної співпраці.

Науковці, практики, публічні та гро-
мадські діячі із 18 держав світу (Грузія, 
Латвія, Польща, Вірменія, Румунія, Ки-
тай, Болгарія, Греція, Німеччина, Чехія, 
Туреччина, Нідерланди, Еквадор, Хорва-
тія, Шрі-Ланка, ДР Конго, США, Австрія) 
упродовж трьох днів читали лекції, 
проводили тренінги, модерували робо-
ту дискусійних платформ, телемостів, 

воркшопів, брали участь у форумах, се-
сіях.

Тематика зустрічей була різноманіт-
ною: презентація діяльності міжнарод-
них весняних і зимових шкіл; європей-
ська регіональна політика; міждоменні 
компетенції щодо здорової та безпечної 
праці у ХХІ столітті; міжнародне співро-
бітництво у постпандемічному світі; пу-

блічні фінанси та економіка; вплив зміни 
клімату на сталий розвиток; управління 
інноваціями; міжнародні стипендійні 
програми; університет майбутнього; 
бізнес закордоном: юридичні аспекти та 
культурні особливості; навчання у циф-
ровій епосі; гендерні аспекти цифрової 
готовності та розвитку людського капі-
талу в регіонах; міжнародні освітні про-
екти і програми; лідерство; новітні освіт-
ні практики та багато іншого.

«Ми акумулюємо досвід провідних 
університетів світу, підтримуючи та 
впроваджуючи європейські стандарти 
й світові цінності. Міжнародний тиж-
день в нашому університеті - це потуж-
на платформа обміну напрацюваннями 
для провідних науковців-практиків з 
усього світу. Ми відкриваємо можли-
вість для представників різних установ 
України і закордону налагодити співп-
рацю, реалізовувати спільні проекти, 
будувати ділові, партнерські, дружні 
відносини», – зазначив ректор ЗУНУ 
професор Андрій Крисоватий.

Міжнародний тиждень у Західноу-
країнському національному університе-
ті провели вже вдруге. Перший відбувся 
у вересні минулого року. 

Західноукраїнський національний 
університет об’єднав науковців світу під час 

ДРУГОГО МІЖНАРОДНОГО ТИЖНЯ

«Гарний приклад того, як 
можна знайти порозуміння у сус-
пільстві. Ми знайшли спосіб, як 
повернути храм у селі Байківці в 
лоно католицької церкви», - ска-
зав заступник голови обласної 
держадміністрації Віктор Устен-
ко.

Під час урочистої меси Архі-
єпископ Мечислав Мокшицький 
освятив повернений храм. Опіку-
ном парафіяльної спільноти став 
Святий Шарбель, мощі якого пе-
редали під час меси.

«Ми переживаємо історич-
ний момент, коли змогли по-
вернутися до свого храму. В свя-
тині зберігатимуться реліквії 
Св. Шарбеля, які нам вдалося 
привезти з Лівану. Зважаючи на 
світову пандемію, ми вирішили, 
що саме цей святий має стати за-
ступником релігійної громади. 
Адже він володів даром зцілен-
ня від різних недуг», - зазначив 
Едуард Кава, єпископ-помічник 
Львівської Архідеєцезії римо-
католицької Церкви.

Юсеф Махлуф - майбутній 
арабський католицький святий 
та чудотворець Святий Шарбель 
- народився у 1828 році на пів-

ночі Лівану, високо в горах. Він 
був четвертою дитиною в сім’ї 
простих селян. Родина була дуже 
побожною, працелюбною та ас-
кетичною. Особливо шанували 
Діву Марію.

Святий Шарбель був пус-
тельником, жив у монастирі св. 

Марона у Лівані. Ще за життя був 
відомий як чудотворець, а після 
смерті число зцілень за його за-
ступництвом зросло. 

Дивні випадки траплялися 
у його житті. Для прикладу, іс-
торія про лампу з водою. Одного 
разу, щоб порозважатись, ченці 

замість олії налили в його лампу 
води. Великим було їхнє здиву-
вання, коли вони вночі побачи-
ли в його келії світло. В лампі 
справді була вода - сам настоя-
тель монастиря спробував її на 
смак, бо ченці-жартівники пере-
лякалися і у всьому зізналися. У 
Шарбеля ця вода горіла, як олія, 
а в келії настоятеля відразу ж 
загасла. Після цього випадку 
отцю Шарбелю дозволили при-
йняти схиму. Він віддав черне-
чому життю 47 років, 23 з яких 
прожив схимником.

Шарбель міг стояти на колі-
нах по чотири-п’ять годин. Роз-
мовляти з ним у цей час було 
марно, він перебував у глибокім 
єднанні з Богом. 

Узимку і влітку ходив у зно-
шеному одязі, стоптаних череви-
ках, без головного убору, не роз-
палював вогню, щоб зігрітися, 
спав на вузькій кам’яній плиті, 
а під голову клав поліно, загор-
нене в грубу тканину. Ні від кого 
не приймав дарунків і грошей за 
Літургію…

Помер Святий Шарбель у 
1898 році. 9 жовтня 1977 року 
священномонаха-мароніта Шар-

беля зараховано до Сонму Свя-
тих. Під час канонізації цього 
ліванського духовного подвиж-
ника Папа Римський Павло VI 
назвав його одним із найбільших 
святих XX століття. 

На його могилі з’явилося 
незвичайне сяйво, про яке 
свідчили багато людей, у тому 
числі й місцевий мусульман-
ський префект. Це сяйво не-
можливо було пояснити раці-
онально. Врешті влада дала 
дозвіл відкрити домовину. 
Тіло святого відлюдника ви-
явилося нетлінним, а через 
чотири місяці труну знову від-
крили, у присутності комісії 
експертів, які підтвердили, що 
тіло збереглося в такому стані, 
ніби його щойно туди поклали.

У 2018 році маронітська об-
щина України урочисто пере-
несла частину мощей Свято-
го Шарбеля в костел святого 
Олександра в Києві. Щосереди 
на вечірній службі вшановують 
Святого Шарбеля окремою мо-
литвою та є можливість покло-
нитися реліквії з його мощами. 
Тепер віддати шану святому 
можна й на Тернопільщині. 

У Байківцях відкрили храм 
Святого Шарбеля

Храм у селі Байківці Тернопільського району офіційно 
передали під опіку католицької церкви. 

27 вересня тут відбулася урочиста Свята меса.
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Більше року 
оперативники 
управління 

боротьби з 
наркозлочинністю 
документували 
діяльність інтернет-
магазину, який 
працював у телеграм-
каналі. Його на початку 
2019 року в Тернополі 
відкрили двоє місцевих 
жителів. 

 - Спочатку працювали 
самі, - розповідає начальник 
управління боротьби з нар-
козлочинністю в Тернопіль-
ській області ДБН НПУ Ми-
хайло Димида. - Обписували 
Тернопіль посиланнями на 
віртуальний магазин, зби-
рали клієнтську базу. Коли 
бізнес почав приносити ста-
більні прибутки, взяли у по-
мічники двох неповнолітніх 
школярів.

Хлопцям за розміщення 
товару організатори платили 
по 100 гривень за закладку. 
Проте, один із юнаків відмо-
вився займатися незаконним 
бізнесом.

За деякий час на власни-
ків інтернет-каналу працю-
вало уже четверо заклад-
чиків. Вони обслуговували 

кожен свій мікрорайон. На-
йняли оператора, який в пе-
реписках вирішував будь-які 
проблеми та координував 
роботу, а також людину, яка 
отримувала на своє ім'я то-
вар, фасувала його та переда-
вала кур'єрам.

- У день хлопці розвози-
ли від 50 до 100 закладок. В 
місяць такий бізнес прино-
сив "чистими" 250-300 тисяч 
гривень прибутку, - додали в 
поліції.  

У ході слідчо-оперативних 
заходів правоохоронці здій-
снили 15 закупок, задоку-
ментували сто епізодів та 
провели одночасно чотир-
надцять обшуків, під час 
яких вилучили понад півкі-
лограма наркотичної речо-
вини на суму більш як 200 
тисяч гривень. 

Чотирьох осіб затримали. 
Їм та ще трьом оголосили 
підозру за статтею 307 ККУ. 
Двох фігурантів справи аре-
штували, а п'ятьом обрали 
запобіжний захід у вигляді 
домашнього арешту.

Встановлюють праців-
ники управління боротьби 
з наркозлочинністю канали 
надходження марихуани в 
Тернопіль, а також клієнт-
ську базу. 

Посадовця 
Тернопільської 
державної 

податкової інспекції 
разом зі спільниками 
викрили минулого 
тижня на вимаганні 
грошей у підприємця. 
У прокуратурі області 
розповіли подробиці 
резонансної події.

- Затримали начальника 
Тернопільської державної по-
даткової інспекції Головного 
управління ДПС у Тернопіль-
ській області та його сина – ке-
рівника підприємства, а також 
ще двох осіб за фактом вима-
гання (ч. 3, 4 ст. 189 КК Укра-
їни). За даними слідства, на-
чальник податкової інспекції 
разом зі своїм сином, залучив-
ши двох представників кримі-
налітету, вимагали у громадя-
нина 40 тисяч доларів США за 
нібито привласнену ним про-
дукцію під час його роботи на 
підприємстві, керівником яко-
го є син посадовця. При цьому 
вони погрожували фізичною 
розправою йому та його роди-
ні, – повідомили у прокуратурі 
області.

Зазначається, що під час 
одержання другої частини 
«боргу» в сумі 10 тисяч дола-
рів США усіх чотирьох осіб за-
тримали. Гроші у них вилучи-
ли.

Днями затриманим обра-
ли запобіжні заходи. Слухання 

відбувалося у Личаківському 
районному суді Львова. 

У прокуратурі розповіли, 
що начальника ДПС суд взяв 
під варту, призначивши заста-
ву, хоча прокурор наполягав 
на безальтернативному запо-
біжному заході. Сума заста-
ви - понад 1 мільйон гривень. 
Чималу заставу призначили і 
його сину - 420 тисяч гривень. 
Ще двох їхніх спільників у ви-
маганні триматимуть під вар-
тою без застави.

Розслідування здійснюють 
слідчі Територіального управ-
ління Державного бюро роз-
слідувань, розташованого у 
Львові.

У райлікарні брали 
незаконну плату за 

медогляд 
Порушення викрили у Монастириськах. 

Після втручання прокуратури 
незаконну плату за медогляд 

скасували.
- У дописах жительки Монастирищини, оприлюд-

нених у ЗМІ, йшлося про безпідставне вимагання ко-
штів посадовцями комунального закладу «Монасти-
риська центральна районна лікарня» за проведення 
медичних оглядів для абітурієнтів. За результатами 
опрацювання публікацій розпочали службове розслі-
дування, - повідомили у Тернопільській обласній про-
куратурі. 

Після перевірки лікарню зобов’язали вжити захо-
дів щодо усунення причин та умов, які сприяли пору-
шенню антикорупційного законодавства. Відтак, не-
законну плату скасували, а посадовця закладу, з вини 
якого було допущено порушення закону, притягнули 
до дисциплінарної відповідальності.

Не вистачило 
стажу до 

пенсії
У Гусятині чоловік 

підпалив себе у центрі 
зайнятості.

- За попередньою інформацією, 
потерпілий прийшов до службов-
ців з проханням нарахувати пенсію. 
Проте, йому не вистачало кілька мі-
сяців до необхідного стажу роботи. 
Ця відповідь обурила відвідувача і 
він, вийшовши в коридор, облив себе 
бензином та підпалив, - розповіли в 
Нацполіції Тернопільщини. 

Чоловік - 1961 року народження. 
Працівники встигли загасити вогонь, 
але він пошкодив близько 50 відсо-
тків тіла потерпілого. Його бригада 
швидкої доправила до лікарні.

Потерпіли двоє мешканок 
Підволочиського району. 
Невідомий виманив 

у них кошти за допомогу в 
працевлаштуванні.

Як встановили правоохоронці, у соцме-
режі потерпілі знайшли оголошення про 
набір на роботу в одну з європейських кра-
їн. Зателефонували за номером, вказаним у 
повідомленні. Співрозмовник розповів жін-
кам про умови працевлаштування та по-
передив, що за посередницькі послуги по-
трібно заплатити гроші наперед. Потерпілі 
погодилися і перерахували на номер бан-

ківської картки, вказаної незнайомцем, по 
сто євро. Після цього абонент зник і більше 
на зв'язок не виходив.

Поліцейські застерігають краян від по-
дібних шахрайств. Ніколи не перераховуй-
те кошти наперед невідомим людям. Ті, що 
просять оплатити послуги авансом, часто 
зникають разом із грошима. Якщо вам обі-
цяють великі кошти за роботу, якою ви 
ніколи не займалися, - це шахрайство. Не 
варто їхати за кордон, не знаючи кінцевої 
адреси й даних роботодавця. У будь-якому 
випадку проявляйте пильність та завжди 
перевіряйте інформацію, яку вам повідо-
мляють.

Дерево впало 
на агітаційну палатку

Тернопільські слідчі розпочали кримінальне провадження за 
фактом службової недбалості.

У Тернополі внаслідок падіння дерева на агітаційну палатку травми 
голови та хребта отримала 33-річна жінка.

Інцидент трапився  у суботу. Близько 11 години до співробітників Тер-
нопільського відділу поліції надійшло повідомлення від лікарів обласної 
клінічної лікарні про те,  що до них з травмами доправили 33-річну жи-
тельку обласного центру. Виявилося, що тілесні ушкодження  потерпіла 
отримала внаслідок падіння дерева на агітаційну палатку, яка була роз-
міщена неподалік зупинки громадського транспорту на проспекті Злуки.  
Жінка на момент падіння дерева перебувала всередині ятки.

Правоохоронці встановлюють обставини події. Розпочато криміналь-
не провадження за частиною 2 статті 367 ККУ - службова недбалість.

Вимагали $40 тисяч і 
погрожували розправою
Тернопіль сколихнув корупційний скандал - затримали 

керівника ДПС, його сина та двох спільників

У Тернополі прикрили 
інтернет-магазин: 

ТОРГУВАЛИ МАРИХУАНОЮ  
За місяць такий бізнес приносив 
"чистими" 250-300 тисяч гривень 

прибутку, кажуть у поліції

Шахрай заробляв на охочих виїхати за кордон
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Багатство американців 
побило рекорд

Чиста вартість активів домогоспо-
дарств і некомерційних груп США в 
другому кварталі 2020 року зросла на 
6,8% - до $118,96 трильйонів. Про це по-
відомило інформагентство Інтерфакс з по-
силанням на дані Федеральної резервної 
системи США. Цей показник є рекордним і 
досягнутий на тлі заходів, вжитих для під-
тримки економіки адміністрацією прези-
дента Дональда Трампа. Порівняно з кін-
цем 2019 року, добробут американських 
домогосподарств зріс приблизно на $380 
мільярдів. Водночас заборгованість домо-
господарств у другому кварталі зросла на 
25,3% - до $ 59,3 трильйонів. 

Китайців хочуть 
привчити менше їсти

У Китаї люди масово не доїдають 
свою їжу. Причому стільки, що залишків 
вистачило би, аби прогодувати до 50 міль-
йонів осіб, пишуть іноЗМІ. Тому влада ви-
рішила боротися з цим явищем. Завдання 
не з легких, адже гурманство - важливий 
елемент місцевого способу життя. Хоча 
багато китайців готують вдома, заклади 
громадського харчування не пустують: дні 
народження, випускні, вечері для вчителів 
та інші частування - на таких банкетах за-
вжди виникає проблема марнотратства. 
Крім того, столовий етикет не допускає 
порожніх тарілок: якщо все доїли, отже, 
ще не ситі. Як наслідок, значна частина 
замовлення потрапляє в смітник. В Ухані 
ресторанам рекомендували запровадити 
правило: подавати на одну страву менше, 
ніж людей за столом. А в Шанхаї пропону-
ють доповідати про тих, хто викидає їжу. 
Покарання ще не ввели. Депутати над цим 
працюють.

Чого хочуть люди в усьому світі
ООН провела дослідження «ООН 75: 

майбутнє, яке ми хочемо, ООН, яка нам 
потрібна» і представила його резуль-
тати. Експерти з’ясовували, чого саме 
чекають люди від урядів і міжнародних 
організацій, пишуть Аспекти.net. Так, пер-
шочерговими потребами людей є доступ 
до охорони здоров’я, чистої води, засобів 
гігієни й освіти. У пріоритеті у людей і «ви-
корінення бідності, нерівності та безробіт-
тя». У довгострокових цілях - «загальний 
доступ до освіти і рівні права жінок». Та-
кож автори дослідження ООН дізнавалися, 
чого бояться люди на планеті. Головними 
страхами виявилися: значні зміни клімату 
(49% опитаних вважають, що екологічна 
ситуація на планеті погіршиться), коруп-
ція (погіршення ситуації очікують 41% 
опитаних), бідність, конфлікти.

Через зміну клімату стало 
більше метеозалежних людей

У світі через зміну клімату стало 
більше людей, які страждають від ме-
теорологічної залежності. Погодна чут-
ливість властива всім без винятку людям. 
Деякі дослідження свідчать, що близько 
30% людей залежать від погоди. Часто 
погодна залежність пов’язана зі станом 
здоров’я людини. Наприклад, серед тих, у 
кого немає серцево-судинних патологій, 
близько 5-10% метеозалежних. Але серед 
гіпертоніків метеозалежні близько 50%. 
Деякі люди з метеозалежністю можуть 
проявляти ознаки гіпотонії.

Багатії поставили 
під загрозу людство 

Найбагатші люди планети поста-
вили під загрозу все людство, свідчить 
дослідження благодійної організації 
Oxfam, пише Аспекти.ua. У доповіді ком-
панії йдеться, що діяльність 63 мільйонів 
найбагатших людей планети є основною 
причиною викидів в атмосферу. Вони про-
дукують удвічі більше парникових газів, 
ніж найбідніші 50% населення планети. 
У період з 1990 по 2015 рік на 10% найба-
гатших людей доводилося 52 відсотки від 
усіх шкідливих викидів. Заможні люди у 
величезних кількостях споживають това-
ри і послуги, виробництво яких посилює 
кліматичну катастрофу. Глава відділу клі-
матичної політики Oxfam Тім Гор сказав, 
що за таку «поведінку» багатіїв платять 
бідне населення та молоді люди. Автори 
доповіді закликають підвищувати подат-
ки на приватні літаки, спортивні авто, по-
зашляховики та інші небезпечні для еко-
логії предмети розкоші.

У Парижі молоді 
запропонують безкоштовні 

велосипеди, щоб їздити в школу
Парижани, молодші за 18 років, змо-

жуть користуватися громадським тран-
спортом і міською системою велопро-
кату безкоштовно протягом поточного 
академічного року, пише Закон і Бізнес. 
Міська влада вирішила відшкодувати ви-
трати на іменні транспортні карти та або-
нементи велопрокату для молоді - в серед-
ньому 350 євро за навчальний рік. Усього 
безкоштовний проїзд дістануть 135 тисяч 
юних парижан. На гостей міста пільги не 
поширюються. За даними мерії, раніше 
лише 20% школярів діставалися до міс-
ця навчання пішки або на велосипеді. За-
звичай вони користувалися громадським 
транспортом або їх підвозили батьки. За 
задумом влади, відмова від особистого 
автомобіля піде на користь як школярам 
(вони будуть більше рухатися), так і місту 
загалом (буде менше заторів).
Наступивши на гроші в Таїланді, 

можна потрапити до в’язниці
У Таїланді можуть посадити, якщо 

наступити на гроші, оскільки на валюті 
зображений Рама IX. Монарх правив кра-
їною 70 років. Він для своїх підданих був 
майже божеством, тому й валюта з його зо-
браженням - недоторканна, повідомляють 
іноЗМІ. Якось 57-річний житель Швейца-
рії на відпочинку вирішив розмалювати 
плакати із зображенням короля Таїланду 
чорною фарбою і цей вчинок тайцями був 
розцінений як вандалізм, незважаючи на 
те, що вони загалом дуже терплячі й толе-
рантні до туристів. За такий злочин перед-
бачено ув’язнення від 3 до 15 років. Гроші 
також не варто рвати, кидати або палити. 
І не лише паперові. Бо й на монетах зобра-
жений Рама IX.

У США випускатимуть… 
пиво для собак

Велика американська пивоварна 
компанія Anheuser-Busch оголосила про 
запуск виробництва другої партії уні-
кального напою «Пиво для собак» (Dog 
Brew), що не містить алкоголю і призна-
ченого спеціально для кращих друзів 
людини, пише Fixygen. За словами пред-
ставників компанії, Dog Brew складається 
з бульйону на кісточці, виготовленого зі 
свинини, кукурудзи, селери, м’яти, курку-
ми та імбиру - інгредієнтів, розроблених з 
урахуванням смакових переваг і харчових 
потреб собак. Anheuser-Busch також має 
намір за допомогою напою підтримати 
собак, які перебувають у 
притулках і потребують 
допомоги. Компанія жерт-
вує по одному долару з 
кожного ящика напою.

Рада хоче заборонити 
чиновниками заперечувати 

агресію Росії

Депутати пропонують заборонити 
публічним діячам і посадовцям запере-
чувати російську агресію проти України. 
Про це йдеться в занонопроєкті, опубліко-
ваному на сайті ВР. Документом пропону-
ється заборонити публічне заперечення 
національними публічними діячами, поса-
довцями органів державної влади та місце-
вого самоврядування тимчасової окупації 
частини України Росією. А також заборони-
ти чиновникам робити заяви, які містять 
ознаки визнання або виправдання закон-
ності окупації чи підтримки російської 
агресії та посягання на територіальну ці-
лісність України. Публічним діячам хочуть 
заборонити засуджувати дії української ар-
мії та інших силових структур щодо захис-
ту держави від агресії РФ і деокупації тери-
торій. Крім того, пропонується заборонити 
чиновниками і депутатам будь-яку вза-
ємодію з органами та їхніми посадовцями 
держвлади РФ або із «владою» в ОРДЛО та в 
окупованому Криму, якщо немає відповідно-
го дозволу ВР. Ще депутати пропонують за-
боронити публічне заперечення Голодомору, 
Голокосту і депортацію кримських татар.

У МЗС дають шанс
 подвійному громадянству

Закон про подвійне громадянство 
можуть прийняти. Про це заявив міністр 
закордонних справ Дмитро Кулеба на 
спільному пресбрифінгу з міністром зо-
внішньої економіки і закордонних справ 
Угорщини Петером Сійярто, повідомляє 
РБК-Україна. «Для нас це питання набагато 
ширше, ніж тільки в частині українських 
угорців. Відповідь на ваше запитання таке: 
реальні шанси є», - сказав очільник вітчиз-
няного МЗС.

Рівень тіньової економіки 
в країні перевищив 30%

У першому кварталі цього року рі-
вень тіньової економіки склав 31% від 
обсягу офіційного валового внутрішньо-
го продукту України, що на два відсотко-
вих пункти більше показника 2019-го. 
Такі попередні розрахунки Мінекономіки. 
Досвід попередніх криз свідчить про очіку-
вання збільшення рівня тіньової економі-
ки, адже в умовах значної невизначеності 
через поширення пандемії COVID-19 бізнес 
прагне зменшити ризики втрати ресурсів. 
У Мінекономіки відзначають, що в січні-
квітні відбулось очікуване зменшення діло-
вої та інвестиційної активності, як у серед-
ині країни, так і за її межами. Також суттєво 
зросли збитки в економіці.

Від чого найчастіше 
помирають українці

Держстат оновив дані про кількість 
померлих із зазначенням причин за сі-
чень-липень, йдеться на сайті відомства. 
За перші цьогорічні сім місяців померло 
334307 осіб (у тому числі в липні - 47297 
осіб). Коронавірус став причиною смерті 
1556 українців, у тому числі від неіденти-
фікованого вірусу - 81 людина. Зокрема, у 
липні зафіксували 490 летальних випадків 
від коронавірусу. За січень-липень інфек-
ційні та паразитарні хвороби стали при-
чиною смерті 4254 осіб, із них від туберку-
льозу померло – 1855. Від СНІДу - 1801. Від 
онкозахворювань - 45023 людей. Найбільш 
часта причина смерті - хвороби системи 

кровообігу, від яких померло 227858 осіб, 
у тому числі від ішемічної хвороби сер-
ця - 157605. За даними Держстату, грип та 
пневмонія офіційно стали причиною смер-
ті 3497 осіб (у тому числі, у липні - 419).

Осінні канікули в школах 
можуть перенести

В Україні дати осінніх канікул в шко-
лах можуть змінитися через місцеві 
вибори. Міносвіти звернулось до шкіл з 
проханням синхронізувати дати канікул з 
датами виборів. Про це заявив в.о. міністра 
освіти і науки Сергій Шкарлет, пише ви-
дання «Діалоги». За словами чиновника, в 
період карантину заклади освіти можуть 
самі формувати або коригувати графік на-
вчання. Керівник закладу за погодженням 
з міськрадою та засновником може визна-
чити самостійно дати канікул, різні фор-
ми навчання, зміни на змішане навчання 
тощо. Директиви міністерства щодо тер-
мінів навчання протягом року є лише ре-
комендаціями. «Ми рекомендуємо розпо-
чати канікули не пізніше, ніж за два дні до 
виборів і завершити не пізніше, ніж через 
три»,- зазначив Шкарлет. Тобто осінні ка-
нікули пропонують розпочати в четвер, 22 
жовтня, і закінчити у п’ятницю, 30 жовтня.

Пенсійний фонд 
на межі банкрутства? 

Через суттєву заборгованість Пенсій-
ного фонду він може не отримати позику 
від Державної казначейської служби. У 
зв’язку з цим виникають ризики, пов’язані 
з виплатою пенсій. «Бюджет Фонду зали-
шається дефіцитним. У 2021 році видат-
ки держбюджету на фінансування пенсій, 
надбавок, підвищень до пенсій та дефіциту 
коштів Пенсійного фонду складатимуть 
203,8 мільярдів гривень», - сказала голова 
Комітету ВР з питань соціальної політики 
та захисту прав ветеранів Галина Третья-
кова. На 1 вересня заборгованість зі спла-
ти єдиного соціального внеску до Фон-
ду склала 20,5 млрд. грн. Через постійне 
збільшення суми боргу Фонду, Державна 
казначейська служба може не надати ПФУ 
позики наприкінці бюджетного періоду. До 
слова, Мінсоцполітики пропонує, щоб не 
лише роботодавці, а й громадяни щомісяця 
робили внески для своєї пенсії. 

Користувачів ВКонтакте 
в Україні ставитимуть на облік 

Держава братиме на облік людей, які 
використовують російську соціальну 
мережу ВКонтакте, і в разі продовження 
поширення забороненого російського 
контенту вони матимуть справу з На-
цполіцією. Про це заявив секретар РНБО 
Олексій Данілов під час ZOOM-конференції 
«Цифрова трансформація держави: пер-
спективи та ризики кібербезпеки». «Систе-
ма, яка починає працювати, дозволить нам 
мати інформацію про користувачів згада-
ної соцмережі. Вони всі будуть на обліку», 
- сказав Данілов. Російські ресурси були за-
блоковані, оскільки в РНБО вважають, що 
російські спецслужби збирають за допомо-
гою них дані про громадян України. Днями 
представники ВКонтакте повідомили, що 
їм вдалося обійти блокування мобільного 
додатку соцмережі в Україні.

Втрати вітчизняних 
аграріїв через посуху оцінили

 у 118 мільярдів
Українські аграрії в цьому році мо-

жуть втратити до 118 мільярдів гривень 
через посуху і заморозки, повідомила 
пресслужба Аграрного союзу України. 
Глава союзу Геннадій Новиков зазначив: 
найбільше від негоди постраждали посі-
ви кукурудзи - її врожайність цього року 
на 40% менша, ніж торік. Урожайність со-
няшнику в частині регіонів складає всього 
300-400 кг/га, що в 4-5 разів нижче за то-
рішні показники. Новиков нагадав: влада 
обіцяла виділити постраждалим аграріям 
по 5 тисяч гривень за гектар, хоча реальні 
втрати деяких господарств сягають 10-15 
тисяч гривень за гектар.

Україна Світ

Ольга ЧОРНА.
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Плотича - одне з 
найдавніших сіл у 
Козівському районі. 
Перша письмова згадка 
про нього датується 
ще 1456 роком як про 
поселення у мальовничій 
місцевості на правому 
березі річки Стрипи. 

За свій довгий вік 
Плотича пережила 
різні історичні 

події. Часто село зазна-
вало татарських набігів, 
руйнацій і спустошень. 
Перетерпіло кріпосну 
панщину, режими іно-
земного поневолення, 
перенесло страшні по-
шесті, пережило воєнні 
лихоліття і радянську 
епоху. Неодноразово було 
пограбоване, зруйноване і 
знищене. Але знову відро-
джувалося на попелищах 
та руїнах і ставало ще 
привабливішим. 

Влітку 2004 року Плотичу 
спіткало велике стихійне лихо, 
село опинилося в епіцентрі по-
тужного урагану з градом, який 
змітав усе на своєму шляху, зни-
щував посіви зернових, зносив 
дахи осель, розбивав вікна, ла-
мав дерева та стовпи електролі-
ній. Люди були в розпачі. Разом 
із плотичанами у цей важкий 
період було ФГ «Вікторія–92», 
яке лише навесні того року роз-
почало у Плотичі господарську 
діяльність. Воно також зазнало 
збитків, втративши 600 гектарів 
посівів зернових. Проте, незва-
жаючи на власну скруту, госпо-
дарство допомагало людям, чим 
могло. Незабаром за державної 
підтримки та з допомогою об-
ласних і районних підприємств 
були ліквідовані всі наслідки 
стихії. 

Найстарішою пам’яткою дав-
нини у селі є дерев’яна церква 
Різдва Пресвятої Богородиці, 
тож плотичани споконвіку свят-
кують свій храмовий празник 
21 вересня. Коли була зведена 
ця святиня, до якої люди століт-
тями приходити з молитвою, не 
знає ніхто. Низом вросла в зем-
лю, а своїми хрестами вдивля-
ється в небеса, у долі плотичан, 
у ті зміни, що навколо відбува-
ються. А неподалік, на іншому 
боці вулиці, уже понад десяти-
річчя височіє новозбудований 
величний храм, що став духо-
вним центром села, його окра-
сою та візитівкою. 

Церковне, духовно-освітнє та 
культурно-громадське життя у 
Плотичі відбувалося за участі 
священнослужителів, до яких 
парафіяни завжди ставилися з 
повагою і любов’ю. Найдавніші 
письмові відомості, що збере-
глися про священників, які слу-
жили на парафії, припадають на 
початок XIX століття. За непо-

вними підрахунками, протягом 
220 років у різні часи в селі не-
сли пастирське служіння 15 свя-
щенників. 

Нинішній настоятель місцево-
го храму отець Богдан Зінченко 
вже понад чверть століття та-
кож багато робить для духовно-
го та національного відроджен-
ня села, несе до парафіян Боже 
слово. І щоб Плотича мала нову 
церкву, він зумів організувати 
парафіяльну громаду, заохотити 
жертводавців на її зведення. 27 
лютого 1997 року запрошений 
на парафію єпископ Зборівської 
єпархії Михаїл Колтун освятив 
місце під будівництво. Відтоді 
понад 10 років сільська громада 
зводила святиню, опоряджувала 
її, щоб Божий храм став таким, 
яким є сьогодні — всередині 
просторим, а зовні величним і 
красивим. А освятив новозбу-
довану церкву 21 вересня 2008 
року нинішній Архиєпископ і 
Митрополит Тернопільсько-
Зборівської архиєпархії Василій 
Семенюк. Так народилася тоді у 
Плотичі нова церква Стрітення 
Господнього і запроваджував-
ся цього дня на парафії в честь 
нового храму відпустовий праз-
ник. І хоч церковна громада у 
селі невелика й небагата кошта-
ми, але з часом вона свою святи-
ню та навколишню територію 
гарно упорядкувала. Храм напо-
внився всередині необхідними 
для богослужінь церковними 
атрибутами, старі вікна заміни-
ли на нові з енергозберігаючи-
ми властивостями.

Найбільшу фінансову і мате-

ріальну допомогу церкві надає 
місцеве ФГ «Вікторія–92». Так, 
коли 2018 року постало питання 
досить коштовної роботи - вну-
трішнього розпису храму, до цієї 
святої справи долучилося фер-
мерське господарство, яке взяло 
на себе усі матеріальні та фінан-
сові затрати. А його виконавчий 
директор Олександр Пеляк при-
діляв цьому питанню особливу 
увагу.

Для здійснення внутрішньо-
го художнього розпису церкви 
закупили риштовання. А також 
заступник фермерського гос-
подарства Федір Головацький, 
парох села отець Богдан і автор 
цієї статті оглянули багато різ-
них церков в кількох областях, 
в результаті чого було вибра-
но дизайн, складено й пого-
джено проєкт робіт храмового 
декорування. Сакральний роз-
пис здійснювали художники із 
Львівщини. Господарство за-
безпечило митців проживан-
ням, харчуванням, а також від-
повідною оплатою праці. Для 
роботи закупляли всі необхідні 
матеріали. Спочатку будівель-
ники господарства, очолювані 
Володимиром Осніком, здійсни-
ли всередині храму підготовчі 
штукатурні та малярні роботи. 
Більше року художники твори-
ли на стінах храму євангельські 
сюжети і церковні символи, які 
наповнили святиню духовним 
змістом. Пізніше фермерська бу-
дівельна бригада вклала плитку, 
оновила сходи…

 І ось церква Стрітення Гос-
поднього після дворічної пере-

рви 20 вересня 2020 року знову 
відкрила свої двері для її посвя-
ти та Богослужінь. Тож уже зран-
ня, у неділю, в переддень свята 
Різдва Пречистої Богородиці і 
відпустового храмового празни-
ка у Плотичі, церковні передзво-
ни гучною луною розносилися 
над Стрипою і своїм малиновим 
переливом скликали мирян до 
храму. Парафіяни з душевним 
трепетом та великою радістю 
переступали поріг святині, яка в 
сяйві краси зображених біблій-
них сюжетів, лика святих випро-
мінювала духовну ауру, а її купол 
возвеличував славу Господню. 
Отець Богдан Зінченко перед по-
чатком Богослужіння здійснив 
чин освячення входу у храм. (У 
майбутньому, після здійснення 
ремонту та реставрації зовніш-
ніх стін, ще буде архиєрейське 
освячення церковної будівлі). 

Отець Богдан також привітав 
усіх присутніх з оновленням 
та художнім розписом храму і з 
особливим визнанням подяку-
вав за це колективу й керівни-
цтву ФГ «Вікторія-92». Згадав 
історію господарства, що має 
зв’язок з Плотичею, якій по-
щастило з династією Пеляків 
ще з 50 років минулого століт-
тя, коли тут працював головою 
колгоспу Іван Петрович Пеляк 
- батько теперішнього голови 
фермерського господарства Пе-
тра Пеляка. А зараз уже молоде 
покоління Пеляків пише свою 
хліборобську історію. Створило 
та розбудовує нове сучасне гос-
подарство і розвиває Плотичу, за 
що люди вдячні.

Після цього урочисто розпоча-
лося Святе Богослужіння. Велич-
не та неповторне, супроводжува-
не піснеспівами церковного хору 
під керівництвом дяка-регента 
Олега Галая. Одухотворені, радіс-
ні обличчя парафіян, їх щирі мо-
литви створювали в храмі теплу 
атмосферу. Здавалося, все радіє 
цьому дню, а Господь благослов-
ляє людей з неба.

Після закінчення відправи за 
значний внесок у відродження 
духовності села Плотича отець-
настоятель Богдан подарував 
Олександру Пеляку книгу «Жи-
тія святих», а його дружині - ви-
дання-передрук із ХVII століття 
про життя Пречистої Богороди-
ці «Марія, земний шлях труди і 
подвиги». Олександр Петрович 
у відповідь висловив побажан-
ня, щоб Богослужіння в цьому 
храмі усіх об’єднувало, ріднило, 
духовно збагачувало, додавало 
віри в Бога. Допомагало бути 
милосердними і щирими. Він по-
дякував отцю Богдану та парафі-
яльній громаді за високу оцінку 
своєї праці, за довіру та щоденну 
підтримку, поділився планами 
на майбутнє щодо проведення 
наступного року реставрації 
фасаду храму. А стосовно старої 
церкви Різдва Пресвятої Богоро-
диці, то, аби продовжити вік цієї 
споруди як історичної пам’ятки, 
фермерське господарство пла-
нує також провести її ремонт.

Іван ДУФЕНЮК.
с. Плотича 

Козівського району. 

ДЕНЬ, НАПОВНЕНИЙ 
БОЖОЮ БЛАГОДАТТЮ

Церковні передзвони розносилися 
над Стрипою і скликали мирян 

до оновленого храму
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ПЕРЕКОПУЄМО БУР’ЯНИ
Найбільш дешевий спосіб поліпшення ро-

дючості землі - це скосити з поверхні незасіяної 
грядки бур’яни, у яких ще не утворилося насін-
ня. Якщо бур’яни високі, їх необхідно подрібни-
ти і розкидати по поверхні грядки (шар може 
досягати 10-15 см), а потім перерити на глибину 
20-25 см. Під шаром землі бур’яни будуть пере-
гнивати й нададуть ґрунту багато важливих по-
живних речовин. Структура ґрунту також покра-
щиться.
ЗАСІВАЄМО ГРЯДКИ ОЗИМИМ ЖИТОМ

Можна восени, зібравши весь урожай і негли-
боко переривши землю, засіяти грядки озимим 
житом. Навесні перезимоване жито слід глибоко 
перерити разом з бур’янами, які до цього часу 
там з’являться. А через два тижні можна вже сі-
яти.

САДЖАЄМО ГОРОХ, ГІРЧИЦЮ 
Й ІНШІ СИДЕРАТИ

Використовують для поліпшення родючості 
й горох. Причому, в цьому випадку господар має 
можливість зібрати врожай, але тут важливо не 
проґавити: перерити бадилля потрібно, поки 
рослини ще зелені. Також можна посіяти гірчи-
цю, яка після першого заморозку загине. Її від-
разу перекопують.

Ось трави, які можна саджати з подальшим 
перекопуванням: вика, люпин, боби, люцерна, 

рапс, буркун, конюшина, гречка. Ці рослини по-
ліпшують ґрунт і пригнічують бур’яни.

ЗБИРАЄМО ОСІННЄ ЛИСТЯ
Кожної осені природа дарує нам величезну 

кількість листя. Але ж це теж прекрасне джерело 
поліпшення родючості ґрунту. Листя збирають, 
складають у купу, пересипаючи землею. Листя 
буде гнити, перепрівати, від високої температу-
ри гинуть грибкові спори й личинки. До весни 
буде готове добриво, яке можна вносити в ґрунт.

Не хочете складати в купу, накладайте 
прямо на грядки (висотою 15 см). При цьому 
обов’язково слід полити міцним розчином мар-
ганцівки й приорати.

САДЖАЄМО ЦІЛЮЩІ РОСЛИНИ
Іноді ґрунту, як і нам, людям, потрібні ліки, 

щоб відновити себе. У цих випадках саджають 
деякі лікарські рослини: календулу, чорнобрив-
ці, часник та інше.

ВИКОРИСТОВУЄМО ДОБРИВА
І, звичайно ж, дуже добре поліпшують уро-

жайність земельної ділянки органічні добрива. 
Але треба пам’ятати, що це не свіжий гній, який 
дуже агресивний, тому що знищує рослини, спа-
люючи їх. Лише перепрівши, гній перетворюєть-
ся в органічне добриво. Значно більше часу зна-
добиться для перепрівання пташиному посліду 
й свинячому гною. А от коров’ячий і кінський 
гній перепріває швидше.

Викопування моркви після 
снігу досить широко практи-
кується ще й тому, що такий 
спосіб дозволяє коренеплодам 
охолодитися перед закладкою 
на зберігання. Адже, якщо при-
бирати морква в теплу погоду, 
зберігатися вона буде гірше. 

Що стосується буряка, біль-
шість дачників переконані, 
що до перших заморозків він 
вже має бути викопаний. Хоча 
при сухій осінній погоді буряк 
відмінно себе почуває в зем-
лі, зберігається значно краще, 
ніж у підвалі або льосі, і нада-
лі коренеплоди відрізняються 
високою лежкістю. Інша спра-
ва - дощова осінь. У такому 

випадку висока ймовірність, 
що коренеплоди занадто на-
ситяться вологою і швидко по-
чнуть псуватися. Для довгого 
зберігання такий буряк вже не 
підійде. Саме тому городники 
вважають за краще не ризику-
вати і не залишати буряк в зем-
лі надовго, щоб не позбутися в 
результаті всього врожаю.

За допомогою лопати вико-
пайте овочі з грядки, намагай-
теся копати глибоко, щоб не 
пошкодити коріння, обтрусіть 
коренеплоди від землі розкла-
діть вдень на кілька годин про-
сохнути, просушіть, видаліть 
бадилля.

Обрізати головки корене-

плодів краще конусоподібно, 
по поверхні сплячих бруньок, 
на глибину 2-3 мм. Після об-
різування гички коренеплодів 
занесіть в сарай на кілька днів, 
чим забезпечите тривале збе-
рігання і легке просушування.

Викопані буряк і моркву кра-
ще зберігати в підвалі або в по-
гребі, оскільки температура там 
для тривалого зберігання відпо-
відна. Не варто зберігати овочі 
на балконі, якщо він у вас не за-
склений, - в таких умовах весь 
урожай рано чи пізно замерзне. 

У погребі можна спорудити 
спеціальні полиці, щоб миші 
не дісталися до овочів. Якщо 
ж така напасть вам не страш-
на, насипайте буряк і моркву 
в звичайні засіки або в ящики. 
Іноді ці коренеплоди переси-
пають піском або вмочують у 
глину для кращого збережен-
ня, але при температурі до +3 
градусів вони й самі відмінно 
зберігаються всю зиму без до-
даткової обробки.

Цибулинні садові квіти висаджують восени. Жовтень і, на-
віть, початок листопада – саме час для створення прекрасних 
квіткових композицій, які будуть радувати нас з ранньої весни 
до середини літа і навіть восени.

Дрібноцибулинні рослини, такі як крокуси, проліски, муска-
рі, хіонодокси – висаджують з кінця вересня до листопада. Їх 
цибулини такі ж  мініатюрні і витончені, як і самі рослини. Най-
більш виразно вони виглядають в групових посадках по кілька 
десятків рослин. 

Тюльпани, нарциси, лілії, рябчики, гіацинти, декоративні 
гігантські алліуми, у яких цибулини досить великі – можна по-
чинати висаджувати з початку жовтня і до кінця листопада. 
Цибулинам цих рослин потрібний час, щоб вони добре вкоре-
нилися, їх коренева система встигла сформуватися до настання 
стабільних морозів. Але при цьому важливо, щоб надземна час-
тина не почала проростати. Орієнтуйтеся по погоді, зараз осінь 
в Україні частіше буває тепла і довга, а морози приходять лише 
з настанням зими. Найкращі терміни висадки цибулинних – за 
3-4 тижні до того, як температура стабільно буде триматися 
нижче нуля градусів.

1. Огляньте цибулини перед посадкою, пошкоджені ділянки 
видаліть. Обробіть цибулини фунгіцидом, наприклад, «Фунда-
золом». Зручно скористатися препаратом в готовій до застосу-
вання формі «Доктор Фолі» від хвороб та гнилі.

2. Глибина посадки – три висоти цибулини.
3. Цибулини розміщують на відстані від 5 см до 10 см для 

дрібноцибулинних рослин. Великі цибулини тюльпанів, на-
рцисів, гіацинтів висаджують на відстані від 20 см. Лілії – на 
відстані від 30 см.

4. Зауважте, цибулинні рослини починають рости тоді, коли 
більшість дерев ще навіть не почала розпускатися. А їх цвітіння, 
в більшості, настає в період, коли крони ще повністю не розпус-
тилися. Тому при виборі місця, віддавайте перевагу захищеним 
від вітру сонячним місцям, які прогріваються в саду першими. 
Цибулинні можна висаджувати з південного боку крон дерев і 
кущів, будов і огорож, в рокаріях і альпійських гірках.

5. Кращі ґрунти – легкі, родючі, без застою води й ґрунтових 
вод. Цибулини квітів добре ростуть в родючому окультурено-
му ґрунті, але в загальному - невибагливі. Уникайте місць, де 
застоюється вода або ґрунтові води підходять близько до по-
верхні. Якщо у вас на ділянці важкі глинисті ґрунти або щіль-
ний чорнозем – в місці посадки змішайте ґрунт з піском. А на 
дні посадкових лунок створіть дренуючий шар – дрібний гра-
вій, керамзит або інший матеріал.

6. Найбільш пізній термін посадки цибулин - за 3 тижні 
до настання стабільних морозів, у період, коли температура 
постійно нижче нуля. На ділянці, відведеній для осінньої ви-
садки цибулин весняних цибулинних квітів – зніміть верхній 
шар ґрунту. Якщо у вас щільні ґрунти – насипте на дно пісок 
або дрібний гравій. Застій води потрібно виключити. Якщо у 
вас ґрунт пухкий і легкий – додатковий дренаж не потрібен. 
Цибулини розкладіть на місці посадки й злегка притисніть до 
землі. Засипте цибулини садовим ґрунтом, можна додати торф. 
Замульчуйте місця посадки опалим листям і відзначте кілоч-
ками, щоб випадково не пошкодити цибулини при догляді за 
рослинами поруч.

Господар
Садимо лілії та гіацинти
У вересні закладаємо нові 

квіткові грядки

Як зробити город родючим
Добривом можуть 
стати бур’яни, 
сидерати і навіть 
осіннє листя
Якщо врожайність 
грядок поступово 
знижується, а 
посаджені рослини 
часто хворіють 
або виглядають не 
зовсім правильно, 
швидше за все 
причина в зниженні 
родючості ґрунту. 
Що можна зробити?

Морква і буряк не бояться холодів

Хоча вирощування моркви та буряка 
відбувається приблизно однаково, коли 
справа доходить до збирання врожаю, багато 

городників дотримуються правила: моркву збирати 
після заморозків, а буряк - до. Морквина цілком 
благополучно переносить заморозки і навіть після 
випадання першого снігу не підморожується, якщо 
перед цим прим'яти її бадилля до землі. 
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Яка вона багата

На почуття, 
політ і відкриття.

Вона легка, 
відважна і крилата

І перед нею ще усе життя!

…Вишиванко моя, вишиванко,
Ти - як пісня - у серці моїм.

Одягну тебе в будні і свята,
Щоб любов поселилася в нім…

На фото-Шимуда Мирослава, Горошко Юрій та Горошко Юлія,учасниці народного аматарського ансамблю танцю "Пролісок!, с.Котюжини, 
Збаразького р-ну

гніздечко
Сімейне

На фото Івана ПШОНЯКА: 
Ольга Пакіж із сином Олександром 

та внучкою Софійкою Лишак 
(смт. Микулинці Теребовлянського району).

Спогад
Той листок, ти пам’ятаєш,
Що тоді нам впав до ніг?
Я, як пам’ятку про тебе,
Дотепер чомусь зберіг.

Гляну: щось в душі тепліє.
Доторкнусь: пекучий жаль.
Мов жарина в серці тліє
Давня мука і печаль.

Може, кинути на вітер,
Хай кудись собі летить?
Бо коли його не буде,
То душа не заболить.

Але ні, лежи, листочку,
Раз колись тебе лишив,
То для того, щоб у серці,
Спогад цей довіку жив…

Поклик доріг
Ми до щастя шукаєм дороги,
Та не просто його віднайти.
Хоч серця нам бентежать тривоги,
Але мусимо вперто іти.

Там за обрієм поклик нового,
Там за обрієм день нас зове,
Тож спішімо усі до одного,
Хто надіями щастя живе.

1
Не судилось нам тільки чекати,
Кличе нас в невідоме життя,
І дороги нам знову верстати,
Що ведуть нас кудись в майбуття.

Не для себе ми щастя шукаєм,
Не для себе будуєм мости,
Ми дороги вперед прокладаєм,
Щоб могли всі за нами піти.

Тож вперед, хто не кориться долі,
Тож вперед, кому йти без кінця.
Хоч всього нам спізнати доволі,
Та не буде заслуг ні вінця.

Там за обрієм поклик нового,
Там за обрієм день нас зове,
Тож спішімо усі до одного,
Хто надіями щастя живе… 

Ігор ТОПОРОВСЬКИЙ, 
м. Хоростків.

Сокровенне

...Ігор наполіг, аби переїхати в нову квар-
тиру. Батьки відмовляли:

- Як даватимеш сам собі раду на інвалід-
ному візку? Продукти привеземо, поприби-
раємо, але...

- Я навчився. І мені вже набагато краще. А 
потім стану на ноги. 

Він не міг більше бути тут, у батьківсько-
му помешканні. Все нагадувало про Наталку. 
Ігор кохав дружину. Свекри добре ставилися 
до невістки. Чого їй бракувало? Це питання 
не давало Ігореві спокою. 

Він не знав, що Наталка зустрічалася з 
колишнім однокласником - своїм першим 
коханням. Що позбулася його, Ігоревої, ди-
тини. А потім захотіла подати на розлучен-
ня. Коли правда відкрилася, вирішив: життя 
закінчилося. Його автівка злетіла з дороги. 
«От і все», - подумав. Але на Небесах виріши-
ли: туди ще рано...

Ігор був потовчений, ніг не відчував. Ме-
дики давали надію: повинен ходити. Потрі-
бен час...

Веселий, говіркий Ігор став похмурим 
мовчуном. Рідні хвилювалися, аби знову не 
надумав звести порахунки з життям. 

У будинку, що звели на місці гаю, купили 
квартиру для Ігоря. Туди й вирішив пере-
братися. А мав там жити з Наталкою. 

Нове помешкання на третьому поверсі. З 
вікон видно приватні оселі. Навпроти - бу-
динок, довкола якого море квітів. Їхня гос-
подиня дуже молода. І в неї маленька дити-
на. Дівчинка. Ігор нікого більше біля хати не 
бачив, крім них. 

Спостерігав, як незнайомка викохує свої 
квіти. Мабуть, вона добра, думав. Але, певно, 
її зрадили. Як його. 

Бувало, вона зупиняла погляд на багато-
поверхівці. Наче, відчувала: хтось за нею 
спостерігає. Ігореві аж ніяково ставало. 

Йому здалося, що в незнайомки особли-
ве ставлення до жоржин. Вона гладила їхні 
голівки. І сумувала. Жоржин багато. Розкіш-
них. Різнобарвних...

Коли похолодало, рідше її бачив. Вела 
вранці маленьку до садочку. Весь день була 
на роботі чи на навчанні. Увечері обидві по-
верталися додому. 

Ігор чекав весни, коли вона знову виса-
джуватиме квіти й доглядатиме їх...

- А ти повеселів, сину, - якось мовила ма-
тір. - Може, справді, добре, що перебрався 
сюди.

Не зізнався, що причиною його зміни є 
сусідки з будинку навпроти, які й не здога-
дуються про його існування. Якби міг ходи-
ти, то... Ще не може. В кутку стоять милиці. 
Лікар сказав: скоро вони знадобляться. Це 
втішає. А поки ноги слухаються погано і бо-
лить, мучить минуле. Особливо, коли прихо-
дить у сни Наталка. Тоді він думає про не-
народжену дитину. Може, це був хлопчик. А 
чи білява дівчинка, схожа на ту, яку бачить 
через вікно. І йому знову хочеться ступити 
у невідомість, й більше ніколи не поверта-
тися в цей світ. 

Страшні думки проганяла поява незна-
йомки з дитиною. Вони не знали, що ряту-
ють його...

Ігор знову почав створювати ескізи ме-
блів. У його батьків власна справа - ви-
готовляють меблі. Ігор також працював у 
сімейному бізнесі. Його дизайн подобався 
замовникам. 

- Ти повернувся до роботи, - полегшено 
мовив батько, дивлячись на нові ескізи. - Які 
цікаві задумки... 

«Це повернула мене незнайомка та її ма-
леча», - подумав. Але промовчав...

...Ігор змінив візок на милиці, згодом ми-
лиці - на палицю.

...Знову осінь. Квітнуть жоржини. Він по-
мітив: незнайомка ніколи не зрізала жодної 
квітки.

Зателефонував матері. Попросив купити 
букет жоржин та іграшку для маленької ді-
вчинки. Мати з тривогою поцікавилася, для 
кого. Невже далася чутись колишня неві-
стка? 

- Для сусідки. З будинку навпроти, - пояс-
нив. 

З палицею, букетом жоржин і лялькою 
Ігор поволі переходив дорогу. Незнайомка 
поралася на квітнику. Дівчинка бавилася 
поруч. 

- Доброго вечора, - привітався. - Ці квіти - 
для вас, а лялька - для вашої доні. 

- Племінниці, - усміхнулася. - Хто ви? Я вас 
не знаю. 

- А я з вами давно познайомився. Відколи 
оселився в ось цей будинок. 

Вона здивовано дивилася на молодого чо-
ловіка. 

- Я повинен вам розповісти свою історію...
- Вам незручно стояти. Заходьте до хати, 

будете нашим гостем. 
Він знову прожив Наталчину зраду, ава-

рію, біль у ногах та душі. Коли закінчив роз-
повідь, відчув полегкість. Бо все залишав за 
межею нинішнього дня. 

Дарина також повідала свою історію. Вона 
жила зі старшою сестрою. Їхніх батьків дав-
но не стало. У сестри був наречений. Від 
нього й народила Яринку. Після цього він 
зник. Згодом сестра зустріла іншого чолові-
ка. Але її обранець не любить дітей. То ж за-
явила Дарині: або та доглядає за малою, або 
віддасть Яринку до сиротинця. 

- Жоржини... вони для вас, Дарино, щось 
означають?

- Їх любила моя мама. Це пам’ять про неї. 
Повернувшись додому, Ігор дивився у 

вікно, поки в Дарининій оселі не погасло 
світло. З ніжністю згадував її рухи, голос, по-
гляд... Вона ніяковіла, коли Яринка кликала 
її мамою. А ще на її обличчі він побачив сму-
ток і втому. 

Він уже давно закохався в 
сусідку з будинку навпроти. 
І одного осіннього дня зі-
знається їй...

Маленький гай тішив людей, 
що жили поруч. Але зелена місцина 
перетворилася на будову. 
Тепер на приватні будинки 
споглядала багатоповерхівка. 
Мешканцям приватних будинків 
було не до вподоби таке сусідство. 
Але відстояти право зеленої 
місцини на життя вони не змогли...

Сусідка 

ОльгаЧОРНА

з будинку 
навпроти

СТРУНИ СЕРЦЯ

Ось і нині. Прийшла з роботи. 
Мовчки повечеряли з 
чоловіком Ярославом і 

розійшлися по різних кімнатах. 
Кожен зі своїми тяжкими думками, 
сумнівами і сум’яттям. Стефанія 
закриває повіки, а сон - не йде. 
Перед очима знову з’являється 
обрис її Соломійки - її милої 
донечки, яку вже ніколи не 
обійме, не поцілує, не пригорне, 
як колись. Бо з того світу, на жаль, 
іще не повернувся ніхто. Гіркий 
клубок перетискає їй горло, 
перекриває дихання. Стефанія 
дістає заспокійливі краплі, просить 
Господа послати їй спокійну нічку. 
Однак спомини, мов стрічки 
кінофільму, прокручуються у її 
голові вже вкотре - страшні своїм 
змістом. 

Як і кожна молода пара, Ярослав і Сте-
фанія мріяли про велику родину, але Бог 
чомусь довго не посилав їм діточок. У день 
десятої річниці їх одруження Стефанія ку-
пила Ярославові дорогі парфуми, спекла 
його улюблений «Київський торт», накри-
ла святковий стіл. Чоловік повернувся з 
роботи втомлений, але сяючі очі дружини, 
святкова атмосфера в домі, мов за помахом 
чарівної палички підняли його настрій. 
Став вибачатися, що забув про їх день. І, на 
жаль, без подарунка. 

«Ти - мій найкращий подарунок. І я - щас-
лива», - Стефанія пригорнулася до Яросла-
ва.

Вони пили домашнє малинове вино. 
Солодкий хміль огортав кожного.  

Тоді Ярослав поклав перед Стефанією 
клаптик паперу і запропонував написати 
своє бажання. Він теж так зробить. А по-
тім покажуть одне одному написане. «Хочу, 
щоб у нас була дитина», - вивела калігра-
фічним почерком Стефанія. «Мрію, щоб 
у нас із Стефанією було дитя», - написав 
Ярослав. 

Жінка і плакала, і сміялася, довідавшись, 
що у них з чоловіком спільне бажання. «Не 
плач. Буде, буде у нас дитина», - заспокою-
вав її Ярослав. 

Коли згодом Стефанія довідалася, що 
вагітна, не могла повірити сама собі. Мов 
на крилах літав Ярослав. Відганяв Стефа-
нію від господарки, від роботи на городі, 
аби не нашкодити дитині. Коли на світ 
з’явилася мала Соломійка, для Ярослава і 
Стефанії настало нове, досі незнане життя. 
Не лякали ні безсонні ночі, ні те, що доне-
чка привчилася бути на руках - усе це було 
їм мило і приємно. До року Соломійка вже 
самостійно ходила, вимовляла окремі сло-
ва, була веселою, бешкетливою. Минуло їй 
уже три рочки, як Стефанія запримітила, 
що змінилася поведінка донечки. Вона по-
смутніла, погано спала, не хотіла гратися з 
дітьми. Могла годинами сидіти на пеньку 
старої липи, обнявши улюблену ляльку, і 
мовчати. Якось, купаючи доньку, Стефанія 
намацала на її ніжках невідомі утвори. Та 
й самі ніжки стали викривлятися. Стефа-
нія повезла Соломійку до педіатра, та на-
правила до обласного спеціаліста, а вже 
звідки - в київську клініку. Після обстежень 
столичні лікарі дійшли висновку, що у Со-
ломійки важке генетичне захворювання. 
Стефанія не розуміла: як так? Донечка 
народилася здоровенькою, скоро почала 
ходити. Однак, їм пояснили, що в деяких 
діток це захворювання можна розпізнати 
відразу, в інших - воно проявляється піз-
ніше. Стефанія і Ярослав впали у розпач: 
вони так довго чекали на дитину, та й ніхто 
у їх роду не хворів подібною недугою.

До школи Соломійку повезли на інвалід-
ному візку. Вона зовсім перестала ходити. 
Однак, тяжка хвороба не приглушила її яс-
ного розуму і кмітливості: дівчинка вчила-
ся на відмінно, гарно співала. І тому керів-
ництво школи не наполягало, як колись, 
щоб Соломійку віддати у спеціалізований 
інтернат. Вона стала гордістю школи. Сте-
фанія з чоловіком робили усе для того, аби 
полегшити життя своїй кровиночці, зро-
бити його різноманітнішим. Виділили їй 
окрему кімнату, купили акваріум, як того 
хотіла Соломійка, придбали комп’ютер. 
Дівчинка у соцмережах знайшла собі дру-
зів з аналогічним захворюванням. Щодня 
спілкувалася з ними.              Якось Стефанія 
застала доньку у сльозах. Соломійка розпо-
віла, що одна її віртуальна подруга збира-
ється на лікування в Німеччину. «Розумієш, 
мамо, вона сказала, що хоче подовжити 
своє життя, бо життя таких, як ми, - корот-
ке. Скажи, ти знала про це?».

Стефанія ніби задерев’яніла. Затина-
ючись, заледве вимовила: «Неправда, ти 
будеш довго жити. І втішати нас із татом і 
цей сонячний світ своєю милою усмішкою. 
Витри сльози, донечко, й усміхнися». У цю 
мить у Стефанії зародилося нестримне ба-

жання відправити на лікування за кордон 
і Соломійку. 

Звісно, буде непросто, адже багато лю-
дей тепер просять про фінансову допо-
могу, але якщо дуже захотіти… Соломійка 
вже доросла, мріє у виш вступити, тому 
найперше, що зробить Стефанія, - піде на 
роботу, щоб мати свої кошти, і тоді не буде 
соромно у людей просити. Приглянути за 
Соломійкою попросить сусідку Ольгу. Її син 
Тарас вже давно подружився з Соломійкою, 
майже щодня навідує - так що у своїй біді 
вони не одні. 

Ольга охоче навідувала дівчину. У віль-
ний від роботи час прибігав і Тарас. Хло-
пець був на два роки старший від Соло-
мійки. Працював завгоспом у дитсадку. 
Був веселий, дотепний, з ним дівчині було 
легко і просто. 

Однієї неділі, коли Тарас повіз Соломійку 
в поле за волошками, Стефанія вирішила 
поприбирати в кімнаті доньки і ненароком 
між книжками знайшла її щоденник. Зди-
вувалася - вона вела його давно і майже на 
кожній сторінці згадувалося ім’я «Тарас». 
Стефанія похапцем гортала сторінки і зу-
пинила очі на останній, де Соломія написа-
ла про те, що вагітна! І батько дитини - Та-
рас! Тільки про це, мовляв, хлопець не знає, 
бо вона не хоче калічити йому життя, хоч 
давно кохає Тараса. «У мене буде маленьке 
сонечко, і я - щаслива!», - писала Соломія. 

Стефанію наче струмом вдарило. Вона 
не знала, як має чинити: просто мовчати 
і зачекати, доки донька сама відкриє та-
ємницю, чи зізнатися, що знає правду, і 
чимшвидше прийняти рішення? Адже час 
не стоїть на місці, і термін вагітності - теж. 
Що швидше вони позбудуться своєї біди - 
то краще.

«Якої біди, мамо? У мене буде дитина! 
Ти це називаєш бідою? - Соломія широко 
відкритими очима втупилася у пополотні-
лу Стефанію. - І взагалі, яке ти мала право 
читати мій щоденник? У ньому - моя душа, 
серце, уся я, розумієш?», - розридалася Со-
ломія. 

Стефанію ніби окропом облили. «Ну як 
ти не розумієш, донечко, ця дитина - по-
милка. А помилки слід виправляти. Уявля-
єш, якщо вона народиться такою, як ти?», 
- і собі розридалася Стефанія. «Такою - це 
якою, мамо? Скажи! Я хочу почути це від 
тебе, - Соломія істерично била себе руками 
по нерухомих ногах, виривала з голови свої 
золотаві кучері. - Якою?»

Стефанія зібрался йти до Ольги, щоб спо-
вістити їй новину, але Соломія зупинила її: 
«Це тільки моя дитина, і ніхто не має про це 
знати, принаймні, доки це можна прихова-
ти», - мовила, як відрізала. 

Стефанія картала сама себе, що чомусь 
ніколи не задумувалася над тим, що її не-
щасна дитина, яка не може ходити, може - 
покохати, як інші її подруги. А може, навіть 
сильніше.  

Через кілька днів Стефанія поїхала в рай-
центр до знайомої лікарки, якій усе розпо-
віла.

«У мене ще не було пацієнток із таким 
захворюванням, як у вашої доньки. І, якщо 
чесно, - не знаю, як краще: залишити ди-
тину і надіятися на Боже змилування чи 

послухати вас і перервати вагітність. Слід 
пройти певні обстеження, щоб робити 
якісь висновки», - сказала гінеколог. Сте-
фанія впала перед нею на коліна. 

«Які обстеження? Час - підганяє! Не дай, 
Боже, народиться ще одна каліка - як дам 
раду обом? Допоможіть! Щедро розраху-
юся з вами», - Стефанія у розпачі благала 
придумати щось. Мусить бути якийсь ви-
хід! І разом із Марією Андріївною, так зва-
ли лікарку, вони вималювали такий план: 
вдома Стефанія скаже, що Соломія має ста-
ти на облік у жіночій консультації, а оскіль-
ки у неї складне захворювання, ще й рідкіс-
на група крові - четверта, резус мінус, їй слід 
зробити ін’єкцію для здачі аналізів. Коли 
вона засне від анестезії - усе і станеться…

Усю ніч Стефанія не зімкнула очей. Бла-
гала Бога простити її за таке рішення, але 
іншого варіанту - не бачила. Та й відступа-
ти було пізно - зранку їх із донькою чекати-
ме Марія Андріївна.

Коли Соломія прокинулася від наркозу - 
ще не збагнула, що сталося з нею. Лікарка 
пояснила, що багато вагітних непритомні-
ють, особливо при токсикозі.

 Вдома Соломія відчула пекучі болі все-
редині, і попросила викликати «швидку»: 
«Зі мною ще не було такого. Боюся, щоб не 
втратити дитину», - тяжко застогнала. Сте-
фанія дістала пігулки, які прописала гіне-
колог. «Ось, випий, і біль мине. Прости мені, 
донечко, але тобі вже нема кого втрачати».

Істеричний крик вирвався з грудей Со-
ломії: «Що з моєю дитиною? Ти вбивця! 
Чуєш? Вбивця! Геть звідси! Я тебе ненави-
джу! Бачити - не хочу!»

Стефанія гадала, що збожеволіє, дивля-
чись, як мучиться донька, не спить, від-
мовляється їсти, пити, нікого не впускає до 
себе. Навіть Тараса. Стефанія втішала себе: 
усе минеться, і час залікує доньчині рани. 
Та чомусь дуже часто її друге «я» спереча-
лося з нею: слід було залишити дитя.

Одного ранку, коли Стефанія з Яросла-
вом вийшли на город копати картоплю, Со-
ломія дістала щоденник і, втираючи сльо-
зи, стала писати. Потім взяла мотузку, яку 
приготувала заздалегідь, прив’язала один 
кінець до ручки дверей, з іншого - зробила 
на шиї петлю. Перехрестилася. І з останніх 
сил відштовхнула візок, у якому просиділа 
всю ніч…

Крик Стефанії розрізав небо, летів селом, 
розривав душу всім, хто знав цю милу ді-
вчину.

 У горі Стефанія розповіла про причину 
суїциду Тарасові. Хлопця, який тяжко пере-
ніс смерть Соломійки, стало трясти, як у 
пропасниці. З очей потекли сльози: «Чому 
я нічого не знав про дитину? Яке ви мали 
право вирішувати за мене, за нас?». 

Після дев’ятин Стефанія відкрила що-
денник Соломійки. Як завше, своїм краси-
вим почерком на останній сторінці вона 
написала: «На двадцятому році життя для 
мене засвітило сонечко, якого я дуже бажа-
ла… Тепер його - нема. Отже, нема - ні надії, 
ні радості, ні сподівання, ні щастя. Тож хай 
не буде і мене… Простіть і прощавайте…»

Марія МАЛІЦЬКА.

Про життя -  
устами відомих

 
“Не варто звинувачувати дитину в 
тому, що вона боїться темряви. Справ-
жня трагедія – це коли доросла людина 
боїться світла.”, – ПЛАТОН. 

 * * * * *
• “Перед тим як бігти по сходах успіху, 
переконайтеся, що вони розташовані у 
тому будинку, який вам потрібний.”, 
– СТІВЕН КОВІ.

   * * * * *
• “Слово “криза”, написане китайською 
мовою, складається з двох ієрогліфів: 
один означає “небезпека”, інший – “мож-
ливість”.”, – ДЖОН КЕННЕДІ.

 * * * * *
 • “Якщо ти хочеш побудувати кора-
бель, не треба скликати людей, пла-
нувати, ділити роботу, діставати 
інструменти. Треба заразити людей 
прагненням до нескінченного моря. Тоді 
вони самі побудують корабель.”, 
– АНТУАН ДЕ СЕНТ-ЕКЗЮПЕРІ. 

  * * * * *
• “Людина вмирає тоді, коли перестає 
змінюватися, а похорон – просто фор-
мальність.” – Генрі Форд.  
“Що розум людини може осягнути і в 
що він може повірити, те він здатний 

досягти”, – НАПОЛЕОН ХІЛЛ. 

Тепер Стефанія боїться того, коли на небесній перекличці нас не будуть питати, якими ми 
красномовними були, якими багатими чи вченими, а запитають, якими чистими були, скільки добра 
зробили ближньому. Ой, як боїться цього вона! І тому щовечора приклякає перед образами і просить 

у Всевишнього прощення за свій неспасенний гріх. Скільки ночей не спала Стефанія, скільки сліз 
виплакала за останні пів року, а спокою її душі - нема. І уже до останку, мабуть, не буде.

«Простіть. 
І прощавайте…»

Невигадана історія
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Спортивна слава Тернопілля

Матч проти "Миная" виявився 
для киян досить легким. 
Розгромній перемозі команди 

Луческу сприяло швидке вилучення в 
складі суперника – Павлиш вже на 15-й 
хвилині залишив поле. 

Рахунок "Динамо" відкрило на 36-й (Андрі-
євський), ще до перерви подвоїло перевагу (Ци-
ганков), а в другому таймі оформило розгром 
4:0 (Вербіч та автогол Матіча). Враховуючи, що 
вперше у чемпіонаті очки втратила "Ворскла" 
(нічия 0:0 з "Маріуполем"), "Динамо" вийшло на 
перше місце – біло-сині випереджають полтав-
ців за додатковими показниками.

"Шахтар" у донецькому дербі зустрічався з 

"Олімпіком" у Києві та зміг здобути першу пе-
ремогу за три тури. 

Результати матчів 4 туру:
"Минай" - "Динамо" - 0:4
"Ворскла" - "Маріуполь" - 0:0
"Олександрія" -"Дніпро-1" - 4:1
"Львів" - "Зоря" - 0:5
"Шахтар" - "Олімпік" - 2:0
"Колос" - "Інгулець" - 0:0
"Десна" - "Рух" - 3:1.
Українська Прем’єр-Ліга, опитавши фахівців, 

які входять до експертної ради, визначила най-
яскравішого футболіста з усіх, які взяли участь 
у матчах 4-го туру. За підсумком голосування 
перемогу здобув нападник «Зорі» Олександр 
Гладкий.

«ДИНАМО» вийшло у лідери Українець так і не став 
чемпіоном

Український боксер Сергій Дерев’янченко 
(13-3, 10 KO) програв бій за пояс чемпіона 
світу за версією WBC у середній вазі (до 72,6 

кг). На рингу Mohegan Sun Casino в Анкасвіллі 
(штат Коннектикут, США) наш боєць поступився 
одноголосним рішенням суддів чинному володареві 
пояса, американцеві Жермаллові Чарло (31-0, 22 KO).

Перший раунд пройшов у розвідці. Чарлі гарно працював 
джебом, намагався зловити претендента лівим контрхуком. 
Українець не форсував подій, вичікував, намагався маневрувати, 
але свою дистанцію знайти ніяк не міг. У кінцівці третього раун-
ду Дерев'янченко пропустив удар і насилу встояв на ногах.

У четвертій трихвилинці претендент трохи пристрілявся, 
спробував працювати комбінаційно, але отримав неприємне 
розсічення. До екватора Дерев'янченко пристосувався до опо-
нента і навіть ненадовго заволодів ініціативою, але в сьомому 
раунді отримав розсічення і біля другого ока.

У кінцівці дуже хорошого для Сергія восьмого раунду він про-
пустив лівий хук і ледь не опинився на канвасі. Чарло заволо-
дів ініціативою і розстрілював українця з дальньої дистанції в 
дев’ятій трихвилинці, але в наступному раунді Дерев'янченко 
знову працював агресивно і вирівняв хід бою.

Українець віддав всі сили в чемпіонських раундах, але поєди-
нок програв. Вердикт суддів: 116:112, 117:111 і 118:110 на ко-
ристь чемпіона.   

Упродовж останніх трьох років Дерев’янченко провів уже 
третій чемпіонський бій з топовим суперником. Він теж за очка-
ми у жовтні 2018-го поступився американцеві Деніелові Джей-
кобсу, а в жовтні 2019-го – казахстанцеві Геннадієві Головкіну. 

Чемпіонaт Укрaїни з вітрильного спорту в 
олімпійських номерaх прогрaми зaвершився 
нещодaвно в Мaріуполі. 

Учaсть у регaті, якa тривaлa впродовж 
п’яти днів, взяли і тернопільські віндсер-
фінгісти. У склaді збірної облaсті виступaло 
п’ятеро спортсменів – виховaнців облaсної 
ШВСМ. Зa підсумкaми двaнaдцяти перего-
нів впевнену перемогу здобув мaйстер спор-
ту Укрaїни міжнaродного клaсу, студент 
Зaхідноукрaїнського нaціонaльного універси-
тету Олексaндр Тугaрєв.

Як розповів тренер спортсменa Олек-
сій Нижегородов, оскільки, в зв’язку з 
кaрaнтинними обмеженнями, цьогоріч від-
мінені міжнaродні змaгaння, Сaшко ретельно 
і відповідaльно готувaвся до цієї трaдиційної 
осінньої зaгaльноукрaїнської регaти під чaс 
тренувaльних зборів у Генічеську. Відтaк, у 
Мaріуполі вкотре довів свою лідерську перевaгу 
серед укрaїнських віндсерфінгістів, здобувши 
перемогу ще до остaннього дня змaгaнь.

Зa результaтaми чемпіонaту Укрaїни 
сформовaно нaціонaльну збірну з віндсерфін-
гу нa 2020 рік, до склaду якої першим номером 
увійшов Олексaндр Тугaрєв. І плaнується, що вже 
в листопaді Сaшко візьме учaсть у чемпіонaті Єв-
ропи у клaсі RS:Х, який відбудеться у Португaлії.

* * *
У заключний день змагань Літнього чемпі-

онату України з біатлону в Чернігові відбулася 
змішана естафетна гонка. Переможцем у ній 
стала команда Тернопільської області. Молода 
спортсменка Олександра Меркушина передала 
естафету 7-ою, але старші колеги по команді: 
Анастасія Меркушина та Віталій Труш стали 
кращими на своїх етапах за чистим часом, а Рус-
лан Бригадир – другим. Як підсумок – заслуже-
не "золото".

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ФУТБОЛ
ВИЩА ЛІГА

«Агронива-ТНПУ» (Тернопіль) – «Медобори» 
(Зелене) – 1:1 (1:1)

 * * *
Учасник вищої ліги чемпіонату Тернопільської 

області 2020 року та фіналіст кубка області – бу-
чацький «Колос» сповістив Асоціацію футболу Тер-
нопільщини проте, що знімається зі змагань через 
відсутність коштів та неможливість фінансової під-
тримки команди.

Зважаючи на те, що «Колос» зіграв у чемпіонаті 
Тернопільської області більше половини матчів, у 
всіх решта поєдинків команді з Бучача буде зарахо-
вано технічні поразки (0:3).

ПЕРША ЛІГА
ФК «Нараїв» – «Колос» (Зборів) – 3:0 (2:0)
«Хатки» (Бережани) – «Поділля» (Васильківці) – 

2:3 (0:0)
ФК «Трибухівці» – «Вікнини» (Вікно) – 2:1 (0:1)
«Нива» (Городниця) – ФК «Мельниця» – 2:4 (1:3)
«Рідна Борщівщина» – «Нива» (Підгайці) – 3:0 

(неявка команди з Підгайці).
ЧЕМПІОНАТ АМАТОРІВ

27 вересня представник Тернопільщини у чем-
піонаті України серед аматорів – великогаївський 
«Агрон» у рамках 4-го туру приймав чемпіона 
Прем’єр-ліги Львівської області – команду «Юність» 
з Верхньої Білки і поступився гостям – 1:2.

Ця поразка стала другою для «Агрона» у чем-
піонаті України серед аматорів сезону-2020/21. 
Після п’яти зіграних матчів у великогаївської ко-
манди чотири набраних очки (по одній перемозі 
і нічиїй та дві поразки) і вона займає шосте місце 
турнірної таблиці у групі 1 серед восьми команд-
учасниць.

* * *
26 вересня теребовлянська «Нива» у рамках 4-го 

туру гостювала на Івано-Франківщині, де в селі Во-
скресинці з великим рахунком перемогла команду 
«Варатик» (Коломия) – 3:0.

Ця перемога стала першою для «Ниви» у чем-
піонаті України серед аматорів сезону-2020/21. 
Маючи один поєдинок у запасі (відкладений з 
чернівецьким «Довбушем»), у теребовлянців чо-
тири набраних очки (по одній перемозі, нічиїй і 
поразці) і вони займають четверте місце турнір-
ної таблиці у групі 1.

ЧЕМПІОНАТ ВЕТЕРАНІВ
26 вересня у селі Плотича (Білецька громада) 

відбувся вирішальний матч за титул кращої коман-
ди чемпіонату Тернопільської області серед ветера-
нів. В поєдинку останнього, 10-го туру зустрілися 
головні претенденти на чемпіонство – «Ветеран» з 
Тернопільського району та «Агрон-Агропродсервіс» 
з Настасова.

В очному поєдинку зі своїм основним конкурен-
том команда «Агрон-Агропродсервіс» святкувала 
важку перемогу (3:2) і, здобувши максимум очок, 
втретє поспіль здобула золоті медалі. 

Ще один матч ігрового дня відбувся у Товстому 
(Заліщицький район). У рамках 10-го туру «Вете-
ран» (Товсте) переміг «Галич» (Збараж) – 5:1 

СУПЕРКУБОК ТЕРНОПІЛЬЩИНИ
На Покрову, 14 жовтня, відбудеться перший Су-

перкубок серед переможців Ліги чемпіонів і Ліги 
Тернопільщини сезону-2019/20.

У матчі за Суперкубок зійдуться команди ФК 
«Плотича» (Білецька громада) та «Говерла» (Дубів-
ці, Байковецька громада). Обидва колективи пред-
ставляють Тернопільський район. Поєдинок відбу-
деться на стадіоні села Великі Гаї.

Третя нічия «Ниви»
 і скандал на трибунах

Тернопільська "Нива" забила швидкий гол в 
ворота "Авангарду" з Краматорська, але не 
змогла втримати перевагу в рахунку.

Цей поєдинок пропускав головний тренер господарів Василь 
Малик, який дістав дискваліфікацію у матчі проти "Альянсу". 
Однак, "Ниву" це абсолютно не збентежило, вже в дебюті терно-
полянам вдалася результативна атака. Дмитро Скакун навісив 
справа, а Роман Волохатий в падінні точно пробив головою.

Передумов для голу "Авангарду" по суті не було, але хлоп-
цям Олексія Городова вдалося використати стандарт. Подача 
зі штрафного зліва завершилася прицільним ударом Юрія Се-
ницького, який маківкою скинув м'яч в сітку.

Після перерви "Нива" атакувала частіше суперника і нама-
галася з усіх сил уникнути чергової нічиєї. Але зробити цього 
підопічним Білана так і не вдалося. Ця нічия стала для "Ниви" 
третьою поспіль в рамках Першої ліги, причому всі поєдинки за-
кінчилися із рахунком 1:1.

Тим часом, у спільноті в Фейсбук Ultras Nyva Ternopil 
з'явилося цікаве оголошення. 

Професійні вболівальники просять за винагороду ідентифі-
кувати осіб, які попри заборону, відвідують матчі ФК "Ниви", не 
зважаючи на карантин.

"Уже другий домашній матч, "Нива" проводить без уболі-
вальників через карантинні заходи.

Уже другий матч, підтримуючи команду під закритими воро-
тами стадіону, ми бачимо, що на Центральній трибуні присутні 
глядачі, які потрапили туди "по списку".

Друзі! Допоможіть нам дізнатися за які "заслуги перед "Ни-
вою" люди потрапляють у "список обраних".

До речі, якби "обрані" дотримувались вимог карантину та 
перебували в масках, впізнати би їх було б практично неможли-
во, - йдеться на сторінці Ultras Nyva Ternopil.



№38 (374) / 30 вересня - 6 жовтня 2020 р. 13Наш ДЕНЬ

Рукавичка

Дитяча сторінка

На Івана ПШОНЯКА: Емілія Гурян та Остап 

Смалюх (с. Остап’є Підволочиського району).
На фото Мирослава КОЛОМІЙЧУКА: Вікторія 

Сидорук та Дарина Здріль - юні ланівчанки.

Вогонь, з яким 
здавна дружили 
люди, ніколи не 

втрачав своєї гордості та 
хитрості. І він пишався 
цим, а особливо тим, що 
його любили, поважали і 
довіряли йому. Так було і 
цього року. Пам’ятаючи, 
ким він є, вогонь не мав 
наміру згасати надовго.

Тліючи декількома іскрами 
на майже згорілому березовому 
полінці, дивився вгору й чекав 
помічника вітру, який би до-
поміг йому розгорітися знову, 
адже поруч росла трава, що дав-
но висохла під гарячими про-
менями сонця. А ще неподалік 
— ліс — зелений, гарний. Але 
він не приваблював вогонь, ні 
співи птахів, що линули з нього, 
ні звірі, які інколи вибігали по-
дивитися на місцевість, що вес-
ною зеленіла.

— Де ж ти, вітре? — зітхав 
вогонь, намагаючись зберегти 
в собі сили.

Проте вітер не озивався. Мов-
чала небесна височінь, поволі 
огортаючись сірою рядниною 
вечора. Вогонь знав: дуже скоро 
вона зміниться на чорну, бо вечір 
ніколи не триває довго, а ніч…

— Лісе, чуєш мене? — вирі-
шив закричати вогонь, зітхнув-
ши іскрами, що піднялися в 
повітря й за мить згасли. — Чи 
не боїшся ти ночі, її темряви? 
Я дуже хочу стати тобі другом, 
освітлювати тебе, зігрівати.

— Ні-і-і-і, — зашуміли дере-
ва листочками. — Не хо-о-чемо-
о-о!

— Я добрий, лагідний, ні-
кому не приношу шкоди, — на-
магався переконати ліс своїми 
лестощами. Але ліс, знаючи, що 
вогонь мовить неправду, знову 
зашумів:

— Ти не наш-ш-ш дру-у-у-г!
Не помітив вогонь, як рапто-

во на нього подув вітер, а може, 
це він сам від гніву обурився? 
Проте на березовому поліні іс-
кор побільшало, декілька пере-
стрибнули на суху траву, яка за 
хвилину спалахнула. Гарячі за-
доволені язики полум’я швидко 
почали злизувати її. Темрява 
розступалась, і що ближче він 
підповзав до дерев, то чіткіши-
ми ставали їхні стовбури, кро-
ни, листя.

— Біда! Біда! — почулися з 
лісу голоси звірів.

— Біда! Біда! — озвалися пе-
релякані птахи.

— Біда! Біда! — відгукнуло-

ся відлуння й стрімко полетіло 
вгору.

Однак вогонь не звертав 
уваги ні на кого і ні на що. З кож-
ною хвилиною ближчав, змушу-
ючи тремтіти дерева. Якби він 
не поспішав, то помітив би на 
небі яскраву блискавку, що про-
низала небесну темряву своїм 
світлом. Спочатку вогонь поду-
мав, що вона намагається допо-
могти йому, але…

Дощ, який закапав, а згодом 
полився наче з відра, так швид-
ко залив вогонь, що він не встиг 
нічого збагнути.

А вранці на місці висохлої 
трави зазеленіла молода. Вона 
тягнулася до небесної блакиті, 
сонечка й співала пісню радос-
ті, що так довго не поверталася 
сюди.

Олег ПОГИНАЙКО.

Жовте листячко летить,
Під ногами шелестить.
Сонце вже не припікає.
Коли, діти, це буває?

* * * * * 
В жовте лист пофарбувала,
Урожай з полів зібрала.
Золотила вербам коси
Чарівна цариця — …

* * * * * 
В теплий дощик народився,
Парасолькою накрився,
Може б з лісу пострибав,
Якби другу ногу мав!

* * * * * 
Без рук, без ніг, на гору побіг.
Рукавом махнув — 
дерево зігнув.

В школах дзвоник продзвенів,
Школярів дім знань зустрів.
В лісі виросли грибочки,
Вже в опеньках всі пеньочки.

* * * * * 
Помаранчевим став світ:
Жовте листя з усіх віт.
Пташки в вирій відлітають,
Хмарки дощик розсипають.

* * * * * 
Краплі з неба, дахів, стріх.
Дощ холодний, перший сніг.
Почорнів без листя сад,
Що за місяць?

Тренуємо увагу малюка 
Буратіно стомився і ліг перепочити. Давай подаруємо 

йому заряд енергії, ожививши ляльку. От тільки потрібно 
знайти, за яку частину тіла відповідає кожна ниточка?

КАЗКА

Друже, чи знаєш ти, що з вогнем жартувати не варто? 
А чому не можна спалювати суху траву, замислювався? Нехай ця 

казочка стане маленьким нагадуванням про те, що в умілих руках 
вогонь може стати найкращим другом. Але варто на мить відволіктися, 

як він розгориться, загрожуючи всьому живому навколо.

Про гордовитий і хитрий вогонь

ДРУЖЕ! Впевнений, що мама колись нео-
дмінно вчила тебе: «Ніколи не грайся з сір-
никами!» Проте гра, яку я хочу тобі запро-
понувати, цілком безпечна і навіть корисна. 
Вона обов’язково навчить тебе знаходити 
нестандартні рішення непростих завдань.

УВАЖНО ПОДИВИСЬ НА ГОЛОВОЛОМКУ. 
Числа та математичні знаки на малюнку 
складаються з сірників. На малюнку рівність 
не збережена. Та варто пересунути лише 
один сірник, щоб рівність стала правильною.

МАТЕМАТИЧНА ГОЛОВОЛОМКА З СІРНИКАМИ

Цікаво, що це завдання має 
4 варіанти вирішення.

* Два — правильні. * Одне — неточне.
* Ще одне — для хитрунів.

Отож, вперед — підкорювати 
математичні вершини!

Осінні загадки

(Восени)
(Вересень)

(Жовтень)

(Листопад)

(Осінь)

(Гриб)

(Вітер)

Осінь
Сіла осінь на порозі,
Довгі коси розплела,
Спілі яблука на возі
До бабусі привезла.
Вітром  двері відчинила:
- Дари з воза забирайте!
Павутинкою злетіла:
- Через рік мене чекайте!

Л. НОВИКОВА.

Чаклунка
Осінь фарби готувала,
У відерця наливала.
Змішувала, чаклувала,
Потім все розфарбувала.
Придивіться, все довкола
Стало різнокольоровим!

Н. ЗАМРІЯ.
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UA:Перший
06.10 Хто в домi хазяїн?
06.35 М/с «Чорний пiрат».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.00, 01.15, 03.00 Новини.
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 18.20, 

00.25, 01.55, 04.50 Суспiльна 
студiя.

09.30 Т/с «Росселла».
10.30 Свiтова медицина. Болiвiя - Кала-

вайя: цiлителi.
11.00 Дивовижнi сади. Японiя.
15.10, 21.25, 23.25, 01.40, 03.30, 05.50 

Спорт.
15.20 Х/ф «Безмежне Саргасове море».
17.00 Зроблено в Українi. Супер ай-тi.
17.15 Зроблено в Українi. Iнтелектуальна 

медицина.
17.30 Д/с «Планета iнновацiй. Роботи».
18.55 Д/с «Свiт дивовижних тварин».
20.00 Д/с «Дика прогулянка».
21.35, 03.35 «Зворотнiй вiдлiк».
23.35 Перша шпальта.
00.05 Бюджетники.
01.50 Погода.
05.20 Регiональний дайджест.

Êаíаë “1+1”
06.00 «ТСН-Тиждень».
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з 

«1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 16.45, 

19.30, 04.20 «ТСН».
09.25, 10.25 «Життя вiдомих людей».
11.25, 12.20, 13.00, 14.15, 14.45, 15.45 

«Розсмiши комiка».
17.10 Т/с «Жiнка».
19.00 «Секретнi матерiали».
20.45, 21.45 Т/с «Свати».
22.45 «Грошi».
00.00 «Дубiнiзми».
00.20 Х/ф «Стiв Джобс».
02.40 «Свiт навиворiт».

Iíòер
03.30, 03.40 Т/с «Нитки долi».
04.15, 04.25 «Україна вражає».
04.50, 04.55 «Телемагазин».
05.25, 22.15 «Слiдство вели...» з Л. 

Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.00, 18.00, 19.00, 02.15 «Стосується 

кожного».
11.00, 12.25 Х/ф «Вогнем i мечем».
15.40 «Чекай на мене. Україна».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Речдок. Особиста справа».
00.10 Х/ф «Пригадати молодiсть».

ICTV
04.25 Скарб нацiї.
04.35 Еврика!

04.40 Служба розшуку дiтей.
04.45 Т/с «Вiддiл 44».
05.30 Громадянська оборона.
06.25 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.10 Секретний фронт.
11.05 «Рiшає Онiстрат».
12.05, 13.15 Х/ф «Аполлон 13».
12.45, 15.45 Факти. День.
15.40, 16.15 Х/ф «Команда «А».
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.25 Бiльше нiж правда.
21.30 Т/с «Пес 5».
22.50 Свобода слова.
00.10 Х/ф «Ультрафiолет».
01.55 Стоп-10.

ÑТБ
04.35, 23.00 Т/с «Доктор Хаус».
09.35 МастерШеф 8.
13.00, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.35, 20.15, 22.45 Т/с «Слiд».
18.05 СуперМама.
19.05 Детектор брехнi.
00.55 Слiдство ведуть екстрасенси.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Майлз з майбутнього».
07.20 Вар`яти.
08.00 Божевiльна зiрка.
10.00 Lе Маршрут.
12.00 Х/ф «Казки на нiч».
14.00 Х/ф «Джон Картер: Мiж свiтами».
16.50 Х/ф «Принц Персiї: Пiски часу».
19.00 У кого бiльше? (12+).
21.00 Х/ф «Прискорення».
23.00 Х/ф «Услiпу».
01.05 Х/ф «З любов`ю, Саймон».

5 êаíаë
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 00.00, 01.00, 
03.00, 04.00, 05.00 Час новин.

06.20 Невигаданi iсторiї.
07.10, 08.10, 21.25 Актуально: Економiка. 

Полiтика. Соцiум.
07.15, 16.10 Д/с «Крила вiйни».
08.15 Д/с «Неймовiрнi винаходи».
09.30, 00.30 Д/с «Вiдчайдушнi часи».
10.10, 11.10, 17.10, 18.10 «Полiтклуб з 

Вiталiєм Портнiковим».
12.30 Спостерiгач.
13.00 Час. Пiдсумки тижня з А. 

Мiрошниченко.
14.10 Д/с «Найєкстремальнiшi по-

льоти».
15.30, 03.10 Час «Ч».
19.20, 01.15 «Кондратюк у понедiлок».
21.40 Час-Time.

22.00 Д/с «Божевiльний свiт. Гаранто-
ване взаємознищення».

23.00 Д/с «Щоденники Другої свiтової 
вiйни».

03.35, 04.10 ФiзКульт Ура!

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.
10.30 Свекруха або невiстка.
11.30, 03.00 Реальна мiстика.
13.30, 15.30, 05.30 Т/с «Виходьте без 

дзвiнка 3».
16.00 Iсторiя одного злочину.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Сага», 1 i 2 с.
23.30 Т/с «Сага», 3 с.
00.30 Т/с «Подвiйне вiддзеркалення», 

1 с.
02.00 Т/с «Подвiйне вiддзеркалення», 

2 с.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.50 Т/с «Доктор Хто».
09.45 Х/ф «На iншому кiнцi дроту».
11.50 Х/ф «Один день».
13.50, 01.50 Х/ф «Шоколад».
16.00, 22.00 «Орел i решка. Iвлєєва VS 

Бєдняков».
17.00, 23.00 «Орел i решка. Переза-

вантаження. Америка».
18.00 «Орел i решка. На краю свiту».
21.00 «Орел i решка. Навколосвiтня 

подорож».
00.00 Х/ф «Трикутник».
03.45 «Нiчне життя».

ÍТÍ
04.45, 04.50 «Top Shop».
05.45 Т/с «Запороги».
07.45, 16.50, 20.40, 02.30 «Випадковий 

свiдок».
08.20 Х/ф «Золота мiна».
10.50, 00.20 Х/ф «Чiнгачгук - Великий 

Змiй».
12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.00 

«Свiдок».
12.50 «Таємницi свiту».
14.40, 03.00 «Речовий доказ».
18.20 «Свiдок. Агенти».
19.30 «Володимир Iвасюк. Iдеальне 

вбивство».
22.30 Т/с «Морський патруль».
04.00 «Правда життя».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 09.45, 18.15, 20.15 Одного разу 

пiд Полтавою.
09.15, 10.45, 19.15 Країна У 2.0.
11.15, 23.55 Сiмейка У.
12.15, 17.15 4 весiлля.
14.15, 02.10 Панянка-селянка.
16.15 СуперЖiнка.

21.15 Х/ф «Дивергент».
00.55 Країна У.
03.10 Щоденники Темного.
04.40 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
07.00, 08.10 «Новий день» з Ю. Шпа-

чинською, Б. Мамаєм та М. Ма-
тросовим.

07.45 «Медексперт» з К. Трушик.
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.45 
«Репортер». Новини.

09.10, 10.10 «Прямий» трафiк» з К. 
Ашiон i П. Рольником.

11.10, 12.10 «Деталi на «Прямому» з В. 
Фроловою i О. Близнюком.

13.10 «Гаряча тема».
14.15 «По факту» з А. Сайчуком, Л. 

Мамедовою i В. Попович.
16.10 «Година пiк» з О. Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук.
18.15 «Ехо України» з М. Ганаполь-

ським.
20.00 «Прямий ефiр» з С. Орловською 

та М. Вереснем.
22.00 «Прямий» контакт» з Т. Бере-

зовцем.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.25, 01.45 Правда життя.
09.35, 00.35 Речовий доказ.
10.45, 17.45 Особливий загiн.
11.45, 16.45 Погляд зсередини.
12.15 Пiд iншим кутом.
12.45 Код доступу.
13.45, 19.45 Секретнi територiї.
14.45 Таємнича свiтова вiйна.
15.45, 21.50 Сучаснi дива.
18.45, 03.10 Брама часу.
20.45 Таємницi Другої свiтової.
22.40 Дика Iндiя.
23.40 Крила вiйни.
04.40 Iсторiя українських земель.

Enter-фіëьм
05.30 Х/ф «Очiкування полковника 

Шалигiна».
07.00, 09.00, 02.30 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00 «Невiдома версiя».
09.30 «Спогади».
10.30, 00.20, 03.00 «Зорянi долi».
11.05 «Моя правда».
11.55 Х/ф «Мама, я льотчика люблю».
13.30 Х/ф «Iакiв».
15.05 Х/ф «Веселi Жабокричi».
16.20 Секретний фарватер.
19.00, 00.50 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
21.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
22.50 Х/ф «Їх знали тiльки в обличчя».
00.35 «Академiя смiху».
03.05 Кiноляпи.
03.55 Саундтреки.
04.45 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.15 «Спецкор».
06.35, 07.10, 18.50 «ДжеДАI».
07.20 Т/с «Опер за викликом».
11.05 «Загублений свiт».
14.05 Х/ф «Вулкан».
16.20 Х/ф «Фантастична четвiрка».
19.25 Т/с «Опер за викликом 2».
20.25, 21.30 Т/с «Булатов».
22.30, 00.05 Т/с «Кiстки 3».
01.55 «Облом.UA».
04.30 «102. Полiцiя».
05.10 «Зловмисники».

ÍЛО-ТБ
06.20 Телемагазин.
07.30 М/ф «Людина-павук».
08.00 М/ф «Аладдiн».
08.50 М/ф «Качинi iсторiї».
09.40 М/с «Сiмпсони».
11.00 Т/с «Друзi».
12.30 Т/с «СуперКопи».
15.50 Т/с «Швидка».
19.10 Т/с «Морська полiцiя: полювання 

на вбивць».
22.00 Т/с «Спецпризначенцi».
00.00 Мамареготала. Найкраще.

ªâроñïорò
00.30 Ралi. ERC. Монтелонго. Огляд.
01.00, 02.30, 07.00, 08.00, 11.00, 11.55, 

14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 22.30 
Тенiс. «Ролан Гаррос». Коло 4.

04.00 Велоспорт. «Льєж - Бастонь - 
Льєж». Чоловiки.

05.00, 09.45 Велоспорт. «Джiро д`Iталiя» 
i «Льєж - Бастонь - Льєж». Муль-
типлекс.

09.30, 11.40, 22.15 Тенiс. «Ролан Гар-
рос». «Гейм, Шетт i Матс».

23.30 Велоспорт. «Джiро д`Iталiя». 
Етап 3.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 09.50, 21.20 Yellow.
06.10 Аталанта - Кальярi. Чемпiонат 

Iталiї.
08.00 Десна - Шахтар. Чемпiонат 

України.
10.00 «Великий футбол».
11.45 Топ-матч.
12.00 Лацiо - Iнтер. Чемпiонат Iталiї.
13.50 Нiцца - Нант. Чемпiонат Францiї.
15.40, 22.30 Футбол News.
16.00 Колос - Марiуполь. Чемпiонат 

України.
17.45 Ювентус - Наполi. Чемпiонат Iталiї.
19.30 Олiмпiк - Александрiя. Чемпiонат 

України.
21.30 #залишайсязФутболом.
22.50 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
23.45 Iнгулець - Мiнай. Чемпiонат 

України.

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.10 Хто в домi хазяїн?
06.35 М/с «Чорний пiрат».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 01.15 Новини.
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 18.20, 

00.25, 02.00 Суспiльна студiя.
09.30 Т/с «Росселла».
10.30 Свiтова медицина. Ладакх - останнi 

кочiвники.
11.00 Дивовижнi сади. Iрландiя.
11.25 Телепродаж.
15.10, 21.35, 00.10, 01.50, 05.40 Спорт.
15.20 «Грандiознi проекти: Австралiя».
16.30 Т/с «Полдарк».
17.30 Схеми. Корупцiя в деталях.
18.55 Д/с «Свiт дивовижних тварин».
20.00 Д/с «Дика прогулянка».
22.00 #ВУкраїнi.
22.30 Т/с «Модус».
03.10 Д/ф «Одесити на Донбасi».
04.05 Д/ф «Перехрестя Балу».
05.00 Погода.
05.10 Регiональний дайджест.

Êаíаë “1+1”
06.00 «Грошi».
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з 

«1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 16.45, 

19.30, 04.40 «ТСН».
09.25, 10.25 «Життя вiдомих людей».
11.25, 12.20, 13.00, 14.15, 14.45, 22.45, 

00.50 «Мiняю жiнку».
17.10 Т/с «Жiнка».
19.00 «Секретнi матерiали».
20.45, 21.45 Т/с «Свати».
02.40 Х/ф «Пригоди «Посейдона».

Iíòер
05.20, 22.15 «Слiдство вели...» з Л. 

Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.10, 12.25 Т/с «Панi Фазiлет i її 

дочки».
14.10, 15.10 «Речдок».
16.10 «Речдок. Особливий випадок. 

Близькi люди».
18.00, 19.00, 02.20 «Стосується кож-

ного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Речдок. Особиста справа».
00.10 Т/с «Пригадати молодiсть».
03.50 Т/с «Нитки долi».
04.35 «Україна вражає».
04.55 «Телемагазин».

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.30 Факти.
04.50 Т/с «Вiддiл 44».

05.35, 20.25 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.10 Бiльше нiж правда.
11.10 Секретний фронт.
12.00, 13.15 Х/ф «Поганi хлопцi».
12.45, 15.45 Факти. День.
15.05, 16.15 Х/ф «Поганi хлопцi 2».
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
21.30 Т/с «Пес 5».
22.55 Т/с «Схованки».
01.55 Х/ф «Людина людинi вовк».

ÑТБ
04.35, 23.00 Т/с «Доктор Хаус».
06.30 Т/с «Комiсар Рекс».
09.30 МастерШеф 8.
13.00, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.35, 20.15, 22.45 Т/с «Слiд».
18.05 СуперМама.
19.05 Таємницi ДНК.
00.55 Слiдство ведуть екстрасенси.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Майлз з майбутнього».
07.20 Вар`яти.
09.00 Т/с «Мерлiн».
10.50 Х/ф «Свiтанок планети мавп».
13.10 Суперiнтуїцiя.
15.10 Хто зверху? (12+).
17.00, 19.00 Любов на виживання.
21.00 Х/ф «Атомна блондинка».
23.30 Х/ф «Цiлуючи дiвчат».
01.50 Т/с «Новенька».
02.40 Зона ночi.

5 êаíаë
06.00, 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, 00.00, 
01.00, 03.00, 04.00, 05.00 Час 
новин.

06.20 Гончаренко рулить.
07.10, 08.10, 21.25 Актуально: Економiка. 

Полiтика. Соцiум.
07.15, 16.10 Д/с «Крила вiйни».
08.15 Д/с «Неймовiрнi винаходи».
09.30, 00.30 Д/с «Вiдчайдушнi часи».
10.10, 11.10, 17.10, 18.10 «Кондратюк 

у понедiлок».
12.30 Є сенс.
13.10, 14.10 Д/с «Найєкстремальнiшi 

польоти».
15.30, 03.10 Час «Ч».
19.20, 01.15 «Країна».
21.40 Час-Time.
22.00 Д/с «Божевiльний свiт. Гаранто-

ване взаємознищення».
23.00 Д/с «Щоденники Другої свiтової 

вiйни».
03.35, 04.10 ФiзКульт Ура!

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

03.20 Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
10.30 Свекруха або невiстка.
11.30, 04.10 Реальна мiстика.
13.30, 15.30, 05.30 Т/с «Виходьте без 

дзвiнка 3».
16.00 Iсторiя одного злочину.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Сага», 4 i 5 с.
23.20 Контролер.
00.00 Т/с «Сага», 6 с.
01.00 Т/с «Подвiйне вiддзеркалення», 

3 с.
02.00 Т/с «Подвiйне вiддзеркалення», 

4 с.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.35, 01.45 Т/с «Доктор Хто».
10.30 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
1 4 . 0 0 ,  2 1 . 0 0  «Орел  i  р ешка . 

Навколосвiтня подорож».
15.00, 23.00 «Орел i решка. Переза-

вантаження. Америка».
16.10, 22.00 «Орел i решка. Iвлєєва VS 

Бєдняков».
17.10 «Орел i решка. На краю свiту».
00.00 Х/ф «Чужi на районi».

ÍТÍ
05.50 Т/с «Запороги».
07.50, 16.50, 20.25, 02.40 «Випадковий 

свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.10 

«Свiдок».
09.00 Х/ф «Пострiл у спину».
10.50, 22.30 Т/с «Морський патруль».
12.50 «Свiдок. Агенти».
14.45, 01.05, 03.30 «Речовий доказ».
18.20 «Будьте здоровi».
19.30 «Квiтка. Голос в єдиному 

екземплярi».
00.15 «Склад злочину».
04.00 «Правда життя».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 09.45, 18.15, 20.15 Одного разу 

пiд Полтавою.
09.15, 10.45, 19.15 Країна У 2.0.
11.15, 23.30 Сiмейка У.
12.15, 17.15 4 весiлля.
14.15, 01.45 Панянка-селянка.
16.15 СуперЖiнка.
21.15 Х/ф «Дивергент 2: Iнсургент».
00.30 Країна У.
02.45 Щоденники Темного.
04.15 Вiталька.

Прямий
07.00, 08.10 «Новий день» з Ю. Шпа-

чинською, Б. Мамаєм та М. Ма-
тросовим.

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.45 
«Репортер». Новини.

09.10, 10.10 «Прямий» трафiк» з К. 
Ашiон i П. Рольником.

11.10, 12.10 «Деталi на «Прямому» з В. 
Фроловою i О. Близнюком.

13.10 «Гаряча тема».
14.15 «По факту» з А. Сайчуком, Л. 

Мамедовою i В. Попович.
16.10 «Година пiк» з О. Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук.
18.15 «Ехо України» з М. Ганаполь-

ським.
20.00 «Прямий ефiр» з С. Орловською 

та М. Вереснем.
22.00 «Прямий» контакт» з Т. Бере-

зовцем.

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
08.35, 01.50 Правда життя.
09.40, 00.40 Речовий доказ.
10.50, 17.50 Особливий загiн.
11.50, 17.20 Пiд iншим кутом.
12.50 Код доступу.
13.50, 19.45 Секретнi територiї.
14.50 Таємнича свiтова вiйна.
15.50, 21.50 Сучаснi дива.
16.50 Погляд зсередини.
18.50 Брама часу.
20.45 Таємницi Другої свiтової.
22.45 Дика Iндiя.
23.45 Крила вiйни.
03.10 Великi українцi.

Enter-фіëьм
05.40 Х/ф «До Чорного моря».
07.00, 09.00, 02.30 «Телемагазин».
07.30, 08.40 М/ф.
07.50 «Невiдома версiя».
09.30 Спогади.
10.30 Зорянi долi.
10.50 «Моя правда».
11.30 Х/ф «Смертельно живий».
13.00 Х/ф «Пророк Iєремiя: Викривач 

царiв».
14.50 Х/ф «Ключi вiд неба».
16.10 Х/ф «Секретний фарватер».
19.00, 00.40 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
21.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
22.50 Х/ф «Екiпаж машини бойової».
00.00, 03.00 «Зорянi долi».
00.20 «Академiя смiху».
03.05 Кiноляпи.
04.05 Саундтреки.
04.50 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.15 «Спецкор».
06.35, 18.50 «ДжеДАI».
07.10 Х/ф «Саботаж».
09.10, 17.15 «Загублений свiт».
11.55 Х/ф «Гра на виживання».
13.45 Х/ф «Бунт».
15.20 Т/с «Рекс 2».
19.25 Т/с «Опер за викликом 2».
20.25, 21.30 Т/с «Булатов».

22.30, 00.05 Т/с «Кiстки 3».
01.55 «Облом.UA».
04.30 «102. Полiцiя».
05.10 «Зловмисники».

ÍЛО-ТБ
06.20 Телемагазин.
07.30 М/ф «Людина-павук».
08.00 М/ф «Аладдiн».
08.50 М/ф «Качинi iсторiї».
09.40 М/с «Сiмпсони».
11.00 Т/с «Друзi».
12.30 Т/с «СуперКопи».
15.40 Т/с «Швидка».
19.10 Т/с «Морська полiцiя: полювання 

на вбивць».
22.00 Т/с «Спецпризначенцi».
23.50 Мамареготала. Найкраще.
03.35 Чистоплюї.
04.00 «Роздовбаї».
04.45 Оттак мастак!

ªâроñïорò
00.30 Олiмпiйськi iгри. Тележурнал 

Transform My Meal.
01.30 Олiмпiйськi iгри. «Натхненнi 

спортом».
02.30, 07.00, 08.30, 11.15 Тенiс. «Ролан 

Гаррос». Коло 4.
04.00 Велоспорт. «Джiро д`Iталiя» i 

«Льєж - Бастонь - Льєж». Муль-
типлекс.

05.00, 09.45 Велоспорт. «Джiро 
д`Iталiя». Етап 3.

09.30, 12.40, 18.00, 23.15 Тенiс. «Ролан 
Гаррос». «Гейм, Шетт i Матс».

12.55, 18.15 Тенiс. «Ролан Гаррос». 
Жiнки. 1/4 фiналу.

15.00, 20.15 Тенiс. «Ролан Гаррос». 
Чоловiки. 1/4 фiналу.

23.30 Ралi. ERC. «All Access».

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Лацiо - Iнтер. Чемпiонат Iталiї.
07.45, 17.50 Журнал Лiги чемпiонiв.
08.15 Олiмпiк - Александрiя. Чемпiонат 

України.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20, 20.05 Yellow.
10.30 #залишайсязФутболом.
11.35, 22.00 Вiдбiр до Євро-2020. Перед-

мова до туру.
12.05 «Великий футбол».
13.50 Рух - Львiв. Чемпiонат України.
16.00 Аталанта - Кальярi. Чемпiонат 

Iталiї.
18.20 Десна - Шахтар. Чемпiонат 

України.
20.15 Ювентус - Наполi. Чемпiонат Iталiї.
22.50 Чемпiонат Францiї. Огляд туру.
23.45 ПСЖ - Анже. Чемпiонат Францiї.
01.25 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
02.20 Колос - Марiуполь. Чемпiонат 

України.
04.10 Удiнезе - Рома. Чемпiонат Iталiї.
05.55 Програма передач.

Поíедіëоê

Віâòороê

5 жовтня

6 жовтня
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.10 Хто в домi хазяїн?
06.35 М/с «Чорний пiрат».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 01.15 Новини.
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 18.20, 

00.25, 02.00 Суспiльна студiя.
09.30 Т/с «Росселла».
10.30 Свiтова медицина. Iндiя - янголи 

Махараштра.
11.00 Дивовижнi сади. Сади Нiнфи - 

Iталiя.
15.10, 21.35, 00.10, 01.50, 05.40 Спорт.
15.20 «Грандiознi проекти: Австралiя».
16.30 Т/с «Полдарк».
17.30 #ВУкраїнi.
18.55 Д/с «Свiт дивовижних тварин».
20.00 Д/с «Дика прогулянка».
22.00 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22.30 Т/с «Модус».
03.10 Д/ф «Перехрестя Балу».
04.05 Д/ф «Замiнованi вiрнiстю».
05.00 Погода.

Êаíаë “1+1”
06.00 «Українськi сенсацiї».
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з 

«1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 16.45, 

19.30, 04.40 «ТСН».
09.25, 10.25 «Життя вiдомих людей».
11.25, 12.20, 13.00, 14.15, 14.55 «Мiняю 

жiнку».
17.10 Т/с «Жiнка».
19.00 «Секретнi матерiали».
20.45, 21.45 Т/с «Свати».
22.45, 23.50 «Свiт навиворiт 11: Китай».
00.55 Х/ф «Пiдняти перископ».
02.35 «Свiт навиворiт».

Iíòер
05.25, 22.15 «Слiдство вели...» з Л. 

Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.10, 12.25 Т/с «Панi Фазiлет i її 

дочки».
14.10, 15.10 «Речдок».
16.10 «Речдок. Особливий випадок. 

Близькi люди».
18.00, 19.00, 02.25 «Стосується кож-

ного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Речдок. Особиста справа».
00.10 Т/с «Пригадати молодiсть».
03.50 Т/с «Нитки долi».
04.35 «Україна вражає».

ICTV
04.05 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!

04.25 Служба розшуку дiтей.
04.30 Факти.
04.50 Т/с «Вiддiл 44».
05.35, 10.10 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
11.05, 13.15 Х/ф «Ультрафiолет».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.20, 16.15 Т/с «Пес».
16.20 Х/ф «Без компромiсiв».
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.25 Секретний фронт.
21.30 Т/с «Пес 5».
22.55 Т/с «Схованки».
02.00 Х/ф «Хижак 2».

ÑТБ
04.35, 23.00 Т/с «Доктор Хаус».
06.30 Т/с «Комiсар Рекс».
09.35 МастерШеф 8.
13.00, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.35, 20.15, 22.45 Т/с «Слiд».
18.05 СуперМама.
19.05 Про що мовчать жiнки.
00.55 Слiдство ведуть екстрасенси.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Майлз з майбутнього».
07.20 Вар`яти.
09.00 Т/с «Мерлiн».
10.00 Х/ф «Вiйна за планету мавп».
13.00 Хто проти блондинок.
15.00 Хто зверху? (12+).
19.00 Дiти проти зiрок.
20.40 Х/ф «Викрасти за 60 секунд».
23.00 Х/ф «Оверлорд».
01.30 Т/с «Новенька».
02.25 Служба розшуку дiтей.

5 êаíаë
06.00, 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, 00.00, 
01.00, 03.00, 04.00, 05.00 Час 
новин.

06.30 Особливий погляд.
07.10, 08.10, 21.25 Актуально: Економiка. 

Полiтика. Соцiум.
07.15, 16.10 Д/с «Крила вiйни».
08.15 Д/с «Неймовiрнi винаходи».
09.30, 00.30 Д/с «Вiдчайдушнi часи».
10.10, 11.10, 17.10, 18.10 «Країна».
12.30 Гончаренко рулить.
13.10, 14.10 Д/с «Найєкстремальнiшi 

польоти».
15.30, 03.10 Час «Ч».
19.20, 01.15 «Велика полiтика».
21.40 Час-Time.
22.00 Д/с «Божевiльний свiт. Гаранто-

ване взаємознищення».

23.00 Д/с «Щоденники Другої свiтової 
вiйни».

03.35, 04.10 ФiзКульт Ура!

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 00.00 

Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
10.30 Свекруха або невiстка.
11.30, 02.50 Реальна мiстика.
13.30, 15.30, 05.30 Т/с «Виходьте без 

дзвiнка 3».
16.00 Iсторiя одного злочину.
20.10 «Говорить Україна».
22.00 Футбол. Контрольна гра Францiя 

- Україна.
00.20 Т/с «Подвiйне вiддзеркалення», 

5 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с «Подвiйне вiддзеркалення», 

6 с.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.30 «Ух ти show».
09.00, 01.00 Т/с «Доктор Хто».
11.25,  00.10 Т/с «Мисливцi  за 

релiквiями».
15.00, 23.00 «Орел i решка. Переза-

вантаження. Америка».
16.10, 22.00 «Орел i решка. Iвлєєва VS 

Бєдняков».
17.10 «Орел i решка. На краю свiту».
21.00 «Орел i решка. Навколосвiтня 

подорож».
02.40 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.45 Т/с «Запороги».
07.50, 16.50, 20.10, 02.40 «Випадковий 

свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.10 

«Свiдок».
09.00 Х/ф «Законний шлюб».
10.50, 22.30 Т/с «Морський патруль».
12.50 «Таємницi кримiнального свiту».
14.40, 01.05, 03.30 «Речовий доказ».
18.20 «Вартiсть життя».
19.30 «Анатомiя голосу. Джамала».
00.15 «Склад злочину».
04.00 «Правда життя».
04.50 «Top Shop».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 09.45, 18.15, 20.15 Одного разу 

пiд Полтавою.
09.15, 10.45, 19.15 Країна У 2.0.
11.15, 23.30 Сiмейка У.
12.15, 17.15 4 весiлля.
14.15, 01.45 Панянка-селянка.
16.15 СуперЖiнка.
21.15 Х/ф «Дивергент 3: Вiддана».
00.30 Країна У.
02.45 Щоденники Темного.

Прямий
07.00, 08.10 «Новий день» з Ю. Шпа-

чинською, Б. Мамаєм та М. Ма-
тросовим.

07.45 «Медексперт» з К. Трушик.
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.45 
«Репортер». Новини.

09.10, 10.10 «Прямий» трафiк» з К. 
Ашiон i П. Рольником.

11.10, 12.10 «Деталi на «Прямому» з В. 
Фроловою i О. Близнюком.

13.10 «Гаряча тема».
14.15 «По факту» з А. Сайчуком, Л. 

Мамедовою i В. Попович.
16.10 «Година пiк» з О. Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук.
18.15 «Ехо України» з М. Ганаполь-

ським.
20.00 «Прямий ефiр» з С. Орловською 

та М. Вереснем.
22.00 «Середмiстя».

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
07.55, 01.50 Правда життя.
09.40, 00.40 Речовий доказ.
10.50, 17.50 Особливий загiн.
11.50, 16.50 Пiд iншим кутом.
12.50 Код доступу.
13.50, 19.45 Секретнi територiї.
14.50 Таємнича свiтова вiйна.
15.50, 21.50 Сучаснi дива.
18.50 Брама часу.
20.45 Таємницi Другої свiтової.
22.45 Дика Iндiя.
23.45 Крила вiйни.
02.50 Теорiя Змови.

Enter-фіëьм
05.30 Х/ф «За два кроки до «Раю».
07.00, 09.00, 02.40 «Телемагазин».
07.30, 08.40, 09.30 М/ф.
07.50 «Моя правда».
10.15 Спогади.
11.15 Зорянi долi.
12.05 Моя правда.
12.55 Х/ф «Iду до тебе».
14.05 Х/ф «Загадковий пасажир».
15.55 Х/ф «До Чорного моря».
17.15 Х/ф «Дiвчина без адреси».
19.00, 00.40 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
21.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
22.50 Х/ф «Очiкування полковника 

Шалигiна».
00.20 «Академiя смiху».
03.05 Кiноляпи.
03.50 Саундтреки.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.15 «Спецкор».
06.35, 18.50 «ДжеДАI».
07.10 Х/ф «Вища сила».
09.00, 17.15 «Загублений свiт».
11.55 Х/ф «Перстень нiбелунгiв».

15.25 Т/с «Рекс 2».
19.25 Т/с «Опер за викликом 2».
20.25, 21.30 Т/с «Булатов».
22.35, 00.10 Т/с «Кiстки 3».
02.00 «Облом.UA».
04.30 «102. Полiцiя».
05.10 «Зловмисники».

ÍЛО-ТБ
06.20 Телемагазин.
07.30 М/ф «Людина-павук».
08.00 М/ф «Аладдiн».
08.50 М/ф «Качинi iсторiї».
09.40 М/с «Сiмпсони».
11.00 Т/с «Друзi».
12.30 Т/с «СуперКопи».
15.40 Т/с «Швидка».
19.10 Т/с «Морська полiцiя: полювання 

на вбивць».
22.00 Т/с «Спецпризначенцi».
23.50 Мамареготала. Найкраще.
03.55 «Роздовбаї».
04.40 Оттак мастак!

ªâроñïорò
00.00, 05.00, 10.00 Велоспорт. «Джiро 

д`Iталiя». Етап 4.
01.00, 08.00, 11.00, 15.00, 20.15 Тенiс. 

«Ролан Гаррос». Чоловiки. 1/4 
фiналу.

02.15, 09.15, 12.40, 18.00, 23.15 Тенiс. 
«Ролан Гаррос». «Гейм, Шетт i 
Матс».

02.30, 07.00, 12.55, 18.15 Тенiс. «Ролан 
Гаррос». Жiнки. 1/4 фiналу.

04.00 Велоспорт. «Джiро д`Iталiя». 
Етап 3.

09.30 Велоспорт. Флеш Валлонь. 
Чоловiки.

23.30 Тенiс. «АТР: за кадром».

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Нiцца - Нант. Чемпiонат Францiї.
07.45, 18.20 Вiдбiр до Євро-2020. Перед-

мова до туру.
08.15 Рух - Львiв. Чемпiонат України.
10.00, 15.40, 23.00 Футбол News.
10.20 Ювентус - Наполi. Чемпiонат Iталiї.
12.05 Iнгулець - Мiнай. Чемпiонат 

України.
13.45, 19.45, 21.20 Yellow.
13.55 Аталанта - Кальярi. Чемпiонат 

Iталiї.
16.00, 20.55 Журнал Лiги чемпiонiв.
16.30 Десна - Шахтар. Чемпiонат 

України.
18.50 Live. Кiпр - Чехiя. Контрольна гра.
21.30 Передмова до 3 i 4 турiв. Лiга 

Нацiй УЄФА.
22.00 Live. Францiя - Україна. Контр-

ольна гра.
00.05 Огляд 1-го iгрового дня. Контр-

ольна гра.
03.00 Вiрменiя - Албанiя. Контрольна 

гра.
04.50 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
05.45 Програма передач.

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.10 Хто в домi хазяїн?
06.35 М/с «Чорний пiрат».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 01.15 Новини.
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 18.20, 

00.25, 02.00 Суспiльна студiя.
09.30 Т/с «Росселла».
10.30 Свiтова медицина. Iндiя - воїни-

цiлителi.
11.00 Дивовижнi сади. Сад Ла Мортел-

ла - Iталiя.
15.10, 21.35, 00.10, 01.50, 05.40 Спорт.
15.20 «Грандiознi проекти: Австралiя».
16.30 Т/с «Полдарк».
17.30 #@)?$0 з Майклом Щуром.
18.55 Д/с «Свiт дивовижних тварин».
20.00 Д/с «Дика прогулянка».
22.00 Схеми. Корупцiя в деталях.
22.30 Т/с «Модус».
03.10 Д/ф «Замiнованi вiрнiстю».
04.05 Д/ф «Висота 307.5».
05.00 Погода.
05.10 Регiональний дайджест.

Êаíаë “1+1”
06.00 «Українськi сенсацiї».
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з 

«1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 16.45, 

19.30, 04.20 «ТСН».
09.25, 10.25, 03.05 «Життя вiдомих 

людей».
11.25, 12.20, 13.15, 14.15, 15.10 «Одру-

ження наослiп».
17.10 Т/с «Жiнка».
19.00 «Секретнi матерiали».
20.35 «Чистоnews».
20.45 Т/с «Свати».
21.45 «Право на владу».
00.45 Х/ф «Ми купили зоопарк».

Iíòер
05.25, 22.15 «Слiдство вели...» з Л. 

Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.10, 12.25 Т/с «Панi Фазiлет i її 

дочки».
14.10, 15.10 «Речдок».
16.10 «Речдок. Особливий випадок. 

Близькi люди».
18.00, 19.00, 02.25 «Стосується кож-

ного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Речдок. Особиста справа».
00.10 Т/с «Пригадати молодiсть».
03.10 Х/ф «Другоряднi люди».

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
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, 19.25 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.10 Секретний фронт.
10.25, 13.15 Х/ф «Без компромiсiв».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.20 Т/с «Пес».
16.20 Х/ф «Страшили».
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.25 Анти-зомбi.
21.30 Т/с «Пес 5».
22.55 Т/с «Схованки».
01.00 Х/ф «Хижак».
02.50 Стоп-10.

ÑТБ
04.45, 23.00 Т/с «Доктор Хаус».
06.45 Т/с «Комiсар Рекс».
09.50 МастерШеф 8.
13.00, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.35, 20.15, 22.45 Т/с «Слiд».
18.05 СуперМама.
19.05 Один за всiх.
00.55 Слiдство ведуть екстрасенси.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Майлз з майбутнього».
07.20, 13.00, 01.45 Вар`яти.
09.00 Т/с «Мерлiн».
10.50 Х/ф «Услiпу».
15.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Без обличчя».
00.10 Х/ф «Мама i тато».
02.50 Служба розшуку дiтей.
02.55 Зона ночi.

5 êаíаë
06.00, 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, 00.00, 
01.00, 03.00, 04.00, 05.00 Час 
новин.

06.30, 12.30 Невигаданi iсторiї.
07.10, 08.10, 21.25 Актуально: Економiка. 

Полiтика. Соцiум.
07.15 Д/с «Крила вiйни».
08.15 Д/с «Неймовiрнi винаходи».
09.30, 00.30 Д/с «Вiдчайдушнi часи».
10.10, 11.10, 17.10, 18.10 «Велика 

полiтика».
13.10, 14.10 Д/с «Найєкстремальнiшi 

польоти».
15.30, 03.10 Час «Ч».
16.20 Таємницi вiйни.
19.20, 01.15 #Небайдужа.
21.40 Час-Time.
22.00 Д/с «Божевiльний свiт. Гаранто-

ване взаємознищення».
23.00 Д/с «Щоденники Другої свiтової 

вiйни».
03.35, 04.10 ФiзКульт Ура!

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.
10.30 Свекруха або невiстка.
11.30, 03.20 Реальна мiстика.
13.30, 15.30, 05.30 Т/с «Виходьте без 

дзвiнка 3».
16.00 Iсторiя одного злочину.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Сага», 7 i 8 с.
23.20 По слiдах.
00.00 Т/с «Сага», 9 с.
01.00 Т/с «Подвiйне вiддзеркалення», 

7 с.
02.00 Т/с «Подвiйне вiддзеркалення».

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.30 «Ух ти show».
09.00, 01.00 Т/с «Доктор Хто».
11.15,  00.00 Т/с «Мисливцi  за 

релiквiями».
15.00, 23.00 «Орел i решка. Переза-

вантаження. Америка».
16.10, 22.00 «Орел i решка. Iвлєєва VS 

Бєдняков».
17.10 «Орел i решка. На краю свiту».
21.00 «Орел i решка. Навколосвiтня 

подорож».
03.10 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.50 Т/с «Запороги».
07.50, 16.50, 20.30, 02.40 «Випадковий 

свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.10 

«Свiдок».
09.00 Х/ф «Вантаж без маркування».
10.50, 22.30 Т/с «Морський патруль».
12.50 «Вартiсть життя».
14.45, 01.05, 03.05 «Речовий доказ».
18.20, 04.05 «Правда життя».
19.30 «Мерлiн Монро. Неприкаяна».
00.15 «Склад злочину».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 09.45, 18.15, 20.15 Одного разу 

пiд Полтавою.
09.15, 10.45, 19.15 Країна У 2.0.
11.15, 23.00 Сiмейка У.
12.15, 17.15 4 весiлля.
14.15, 01.00 Панянка-селянка.
16.15 СуперЖiнка.
21.15 Х/ф «Геркулес».
00.00 Країна У.
02.15 Щоденники Темного.
03.45 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
07.00, 08.10 «Новий день» з Ю. Шпа-

чинською, Б. Мамаєм та М. Ма-
тросовим.

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.45 
«Репортер». Новини.

09.10, 10.10 «Прямий» трафiк» з К. 
Ашiон i П. Рольником.

11.10, 12.10 «Деталi на «Прямому» з В. 
Фроловою i О. Близнюком.

13.10 «Гаряча тема».
14.15 «По факту» з А. Сайчуком, Л. 

Мамедовою i В. Попович.
16.10 «Година пiк» з О. Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук.
18.15 «Ехо України» з М. Ганаполь-

ським.
20.00 «Прямий ефiр» з С. Орловською 

та М. Вереснем.
22.00 «Прямий» контакт» з Т. Бере-

зовцем.
22.55 «П`ята колонка» з Х. Чернегою.

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
08.35, 01.50 Правда життя.
09.45, 00.40 Речовий доказ.
10.55, 17.45 Особливий загiн.
11.55, 16.45 Пiд iншим кутом.
12.55 Мiстична Україна.
13.45, 19.45 Секретнi територiї.
14.45 Таємнича свiтова вiйна.
15.45, 21.50 Сучаснi дива.
18.45 Брама часу.
20.45 Таємницi Другої свiтової.
22.45 Дика Iндiя.
23.45 Крила вiйни.

Enter-фіëьм
05.20 Х/ф «Їх знали тiльки в обличчя».
07.00, 09.00, 02.35 «Телемагазин».
07.30, 08.40, 09.30 М/ф.
07.50 «Моя правда».
10.00 «Спогади».
11.00 Зорянi долi.
11.50 Моя правда.
12.40 Х/ф «З житiя Остапа Вишнi».
14.10 Х/ф «Єва хоче спати».
16.05 Х/ф «Непiддаються».
17.30 Х/ф «Мiцний горiшок».
19.00, 00.45 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
21.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
22.50 Х/ф «Алегро з вогнем».
00.25 Академiя смiху.
03.05 Кiноляпи.
04.05 Саундтреки.
04.45 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.15 «Спецкор».
06.35, 18.50 «ДжеДАI».
07.10 Х/ф «Зоряна брама: Початок».
09.30, 17.15 «Загублений свiт».
12.30 Т/с «Перевiзник».
15.20 Т/с «Рекс 2».
19.25 Т/с «Опер за викликом 2».
20.25, 21.30 Т/с «Булатов».
22.30, 00.05 Т/с «Кiстки 3».
01.55 «Облом.UA».
04.30 «102. Полiцiя».
05.10 «Зловмисники».

ÍЛО-ТБ
06.20 Телемагазин.
07.30 М/ф «Людина-павук».
08.00 М/ф «Аладдiн».
08.50 М/ф «Качинi iсторiї».
09.40 М/с «Сiмпсони».
11.00 Т/с «Друзi».
12.30 Т/с «СуперКопи».
15.30 Т/с «Швидка».
19.10 Т/с «Морська полiцiя: полювання 

на вбивць».
22.00 Т/с «Спецпризначенцi».
00.00 Мамареготала. Найкраще.
03.35 «Роздовбаї».

ªâроñïорò
00.00, 00.30 Олiмпiйськi iгри. «Foul 

Play».
01.00 Олiмпiйськi iгри. Тележурнал 

Footsteps.
02.00 Олiмпiйськi iгри. «Бiг в КНДР».
03.00 Олiмпiйськi iгри. «Живi легенди». 

Свiтлана Хоркiна.
03.30 Олiмпiйськi iгри. «Живi легенди». 

Маттiас Штайнер.
04 .00  Ол iмп iйськ i  i гри .  «Сила 

особистостi».
04.30 Олiмпiйськi iгри. «Живi легенди». 

Пiтер ван ден Хугенбанд.
05.00 Олiмпiйськi iгри. «Олiмпiйський 

момент».
05.30, 08.00 Тенiс. «Ролан Гаррос». 

Чоловiки. 1/4 фiналу.
06.45, 09.15, 15.40, 20.00 Тенiс. «Ролан 

Гаррос». «Гейм, Шетт i Матс».
07.00, 11.00 Тенiс. «Ролан Гаррос». 

Жiнки. 1/4 фiналу.
09.30 Велоспорт. «Джiро д`Iталiя». 

Етап 5.
11.55, 14.00 Тенiс. «Ролан Гаррос». 

Чоловiки. Пари. 1/2 фiналу.
15.55, 18.00, 20.15, 21.45 Тенiс. «Ролан 

Гаррос». Жiнки. 1/2 фiналу.
23.00 Велоспорт. «Джiро д`Iталiя». 

Етап 6.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Топ-матч.
06.10 Чорногорiя - Латвiя. Контрольна 

гра.
08.00, 19.05 Yellow.
08.10, 01.45 Португалiя - Iспанiя. Контр-

ольна гра.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.20, 19.15 Францiя - Україна. Контр-

ольна гра.
12.10, 16.00, 21.05 Огляд 1-го iгрового 

дня. Контрольна гра.
13.50 Кiпр - Чехiя. Контрольна гра.
17.15 Нiдерланди - Мексика. Контр-

ольна гра.
21.50 Live. Англiя - Уельс. Контрольна 

гра.
23.55 Боснiя i Герцеговина - Пiвнiчна 

Iрландiя. Плей-офф. Вiдбiр до 
Євро-2020.

03.35 Журнал Лiги чемпiонiв.
04.05 Грузiя - Бiлорусь. Плей-офф. 

Вiдбiр до Євро-2020.

Ñереда

Чеòâер

7 жовтня

8 жовтня
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.10 Хто в домi хазяїн?
06.35 М/с «Чорний пiрат».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 01.15, 05.10 Новини.
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 18.20, 

00.25, 02.00 Суспiльна студiя.
09.30 Т/с «Таємницi Борго Ларiчi».
10.30 Свiтова медицина. Непал - меди-

цина вершин.
11.00 Дивовижнi сади. Сад Хенбурi - 

Iталiя.
11.25 Телепродаж.
15.10, 21.35, 00.10, 01.50, 05.45 Спорт.
15.20 «Грандiознi проекти: Австралiя».
16.30 Т/с «Полдарк».
17.25 VoxCheck.
17.30 Перша шпальта.
18.55 Д/с «Свiт дивовижних тварин».
20.00 Д/с «Дика прогулянка».
22.00 Д/с «Свiт майбутнього. Планета 

Земля 2050».
22.30 Т/с «Модус».
03.10 Д/ф «Висота 307.5».
04.05 Д/ф «Вiйна на нульовому 

кiлометрi».
05.00 Погода.

Êаíаë “1+1”
06.00 «Українськi сенсацiї».
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з 

«1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 16.45, 

19.30, 04.20 «ТСН».
09.25, 10.25, 03.05 «Життя вiдомих 

людей».
11.25, 12.20, 13.15, 14.15, 15.10 «Одру-

ження наослiп».
17.10 Т/с «Жiнка».
19.00 «Секретнi матерiали».
20.35 «Чистоnews».
20.45 «Лiга смiху».
22.05 «Вечiрнiй квартал».
23.25 «Маскарад».
01.05 Х/ф «28 днiв потому».
05.20 «Свiтське життя».

Iíòер
05.20, 23.00 «Слiдство вели...» з Л. 

Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.10, 12.25 Т/с «Панi Фазiлет i її 

дочки».
14.10, 15.10 «Речдок».
16.10 «Речдок. Особливий випадок. 

Близькi люди».
18.00, 01.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi тижня».
21.00 «Мир i вiйна».
02.45 «Чекай на мене. Україна».
04.10 М/ф.
05.10 «Телемагазин».

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей.
04.30, 01.45 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 Анти-зомбi.
11.40, 13.15, 13.50 Т/с «Вижити за 

будь-яку цiну 2».
12.45, 15.45 Факти. День.
15.30, 16.20, 02.15 «На трьох».
17.05, 20.15 Дизель-шоу.
18.45 Факти. Вечiр.
23.20 «На трьох 8».

ÑТБ
05.35 Врятуйте нашу сiм`ю.
11.05, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
19.00, 22.45 Т/с «Привiт, тату!»
23.55 Таємницi ДНК.
01.05 Х/ф «Аферисти Дiк та Джейн 

розважаються».

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Майлз з майбутнього».
07.20, 02.30 Вар`яти.
07.50 У кого бiльше? (12+).
09.50 Любов на виживання.
11.50 Аферисти в мережах.
13.50 Х/ф «Атомна блондинка».
16.00 Х/ф «Без обличчя».
19.00 Х/ф «Повiтряна в`язниця».
21.30 Х/ф «Метелик».
00.10 Х/ф «Бої без правил».
02.45 Служба розшуку дiтей.
02.50 Зона ночi.

5 êаíаë
06.00, 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, 00.00, 
01.00, 03.00, 04.00, 05.00 Час 
новин.

06.30, 12.30 На власнi очi.
07.10, 08.10, 21.25 Актуально: Економiка. 

Полiтика. Соцiум.
07.15 Д/с «Крила вiйни».
08.15 Д/с «Гра долi».
09.30, 00.30 Д/с «Вiдчайдушнi часи».
10.10, 11.10, 17.20, 18.10 #Небайдужа.
13.10, 14.10 Д/с «Найєкстремальнiшi 

польоти».
15.30, 03.10 Час «Ч».
16.20 Кендзьор.
19.20, 01.15 «Полiтклуб з Вiталiєм 

Портнiковим».

21.40 Час-Time.
22.00 Д/с «Божевiльний свiт. Гаранто-

ване взаємознищення».
23.00 Д/с «Щоденники Другої свiтової 

вiйни».
03.35, 04.10 ФiзКульт Ура!

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 Зоряний шлях.
10.30, 04.00 Реальна мiстика.
12.30 Х/ф «Коли мене полюбиш ти».
14.35 Т/с «Виховання почуттiв», 1 i 2 с.
15.30 Т/с «Виховання почуттiв».
20.10 Гучна справа.
21.00 Свобода слова Савiка Шустера.
00.00 Т/с «Людина без серця», 1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Людина без серця».

Ê1
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.35 Т/с «Доктор Хто».
10.40 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
12.30 «Орел i решка. Шопiнг».
14.15, 23.00 «Орел i решка. Переза-

вантаження. Америка».
15.15, 22.00 «Орел i решка. Iвлєєва VS 

Бєдняков».
16.15 «Орел i решка. На краю свiту».
18.15 Х/ф «Теорiя хаосу».
20.00 Х/ф «Диявол i Денiел Вебстер».
00.00 «Орел i решка. Навколо свiту».
01.00 «Бiйцiвський клуб».
02.10 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.50 Т/с «Запороги».
07.55, 16.50, 20.40, 02.40 «Випадковий 

свiдок».
08.35, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.10 

«Свiдок».
09.05 Х/ф «Прощальна гастроль «Ар-

тиста».
10.45, 22.30 Т/с «Морський патруль».
12.50, 03.55 «Правда життя».
14.45, 01.00, 02.55 «Речовий доказ».
18.20 «Таємницi свiту».
19.30 «Iсторiї кохання. Третiй - зайвий».
00.15 «Склад злочину».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 09.45, 18.15, 20.15 Одного разу 

пiд Полтавою.
09.15, 10.45, 19.15 Країна У 2.0.
11.15, 00.15 Сiмейка У.
12.15, 17.15 4 весiлля.
14.15, 02.30 Панянка-селянка.
16.15 СуперЖiнка.
21.15 Х/ф «Гладiатор».
01.15 Країна У.
03.20 Теорiя зради.
04.50 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
07.00, 08.10 «Новий день» з Ю. Шпа-

чинською, Б. Мамаєм та М. Ма-
тросовим.

07.45 «Медексперт» з К. Трушик.
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 16.00, 17.00 «Репортер». 
Новини.

09.10, 10.10 «Прямий» трафiк» з К. 
Ашiон i П. Рольником.

11.10, 12.10 «Деталi на «Прямому» з В. 
Фроловою i О. Близнюком.

13.10 «Гаряча тема».
14.15 «По факту» з А. Сайчуком, Л. 

Мамедовою i В. Попович.
16.10 «Година пiк» з О. Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук.
18.00 «Watchdogs».
18.30 «Влада хохотала».
19.00 «Ехо України» з М. Ганаполь-

ським.
22.00 «Мiнiстерство правди».

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.00, 01.50 Правда життя.
09.45, 00.40 Речовий доказ.
10.55, 13.50 Секретнi територiї.
11.55, 16.50 Пiд iншим кутом.
12.55 Мiстична Україна.
14.50 Таємнича свiтова вiйна.
15.50, 21.50 Сучаснi дива.
17.50, 22.45 Дика Iндiя.
18.50 Брама часу.
19.45 Фантастичнi iсторiї.
20.45 Таємницi Другої свiтової.
23.45 Крила вiйни.
03.10 Cкептик.

Enter-фіëьм
05.25 Х/ф «Ключi вiд неба».
07.00, 09.00 «Телемагазин».
07.30, 08.40, 09.30 М/ф.
07.50 «Моя правда».
10.15 Спогади.
11.15, 02.45 Зорянi долi.
12.05 Моя правда.
12.55 Х/ф «Зозуля з дипломом».
14.05 Х/ф «Без панiки, майоре Кар-

дош!»
15.40 Х/ф «Дiвчина без адреси».
17.15 Х/ф «Мачуха».
19.00, 01.20 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
21.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
22.50 Х/ф «За два кроки до «Раю».
00.05 Х/ф «Пiдiрване пекло».
02.15 Телемагазин.
03.05 Кiноляпи.
03.55 Саундтреки.
04.35 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.15 «Спецкор».
06.35, 18.50 «ДжеДАI».
07.10 Х/ф «Вулкан».
09.25, 17.15, 00.55 «Загублений свiт».

12.40 Т/с «Перевiзник».
15.25 Т/с «Рекс 2».
19.25 Х/ф «Перевiзник».
21.15 Х/ф «Перевiзник 2».
23.00 Х/ф «У тилу ворога: Вiсь зла».
01.55 «Облом.UA».
02.50 «Цiлком таємно-2017».
04.30 «102. Полiцiя».
05.10 «Зловмисники».

ÍЛО-ТБ
06.20 Телемагазин.
07.30 М/ф «Людина-павук».
08.00 М/ф «Аладдiн».
08.50 М/ф «Качинi iсторiї».
09.40 М/с «Сiмпсони».
11.00 Т/с «Друзi».
12.30 Т/с «СуперКопи».
15.50 Т/с «Швидка».
19.10 Х/ф «Жарти в сторону».
21.10 Х/ф «Жарти в сторону: Мiсiя у 

Маямi».
23.30 Мамареготала. Найкраще.
03.25 «Роздовбаї».
04.20 Чистоплюї.
04.45 Оттак мастак!

ªâроñïорò
01.00, 02.30, 07.00, 08.00, 11.00 Тенiс. 

«Ролан Гаррос». Жiнки. 1/2 
фiналу.

02.15, 09.15, 15.30, 21.45, 22.00 Тенiс. 
«Ролан Гаррос». «Гейм, Шетт i 
Матс».

04.00 Велоспорт. «Джiро д`Iталiя». 
Етап 5.

05.00, 09.30 Велоспорт. «Джiро 
д`Iталiя». Етап 6.

11.55, 14.00 Тенiс. «Ролан Гаррос». 
Жiнки. Пари. 1/2 фiналу.

15.45, 18.45 Тенiс. «Ролан Гаррос». 
Чоловiки. 1/2 фiналу.

23.00 Велоспорт. «Джiро д`Iталiя». 
Етап 7.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 19.15 Yellow.
06.10, 00.45 Iсландiя - Румунiя. Плей-

офф. Вiдбiр до Євро-2020.
08.00 Топ-матч.
08.10 Нiдерланди - Мексика. Контр-

ольна гра.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Англiя - Уельс. Контрольна гра.
12.10, 20.55, 22.50 Огляд 2-го iгрового 

дня. Вiдбiр до Євро-2020.
13.55 Францiя - Україна. Контрольна 

гра.
16.00, 02.30 Боснiя i Герцеговина - 

Пiвнiчна Iрландiя. Плей-офф. 
Вiдбiр до Євро-2020.

17.45, 20.25 «Студiя Live».
18.25 Live. U-21. Україна - Румунiя. 

Вiдбiр до Євро-2021.
21.30 #залишайсязФутболом.
04.15 Кiпр - Чехiя. Контрольна гра.

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.10 Додолики.
06.20 Шо? Як?
06.40, 08.10 Уроки тiтоньки Сови. Уроки 

обережностi.
06.50, 08.25 Книга-мандрiвка.
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.45, 02.35, 

03.50, 05.35 Новини.
07.15, 08.35 М/с «Кмiтливий Сяо Цзи».
08.20 Веселi саморобки.
08.30 Уроки тiтоньки Сови. Географiя-

малятко.
08.50, 00.10, 02.25 Погода.
09.05 Енеїда.
10.10 Х/ф «Марiя Терезiя», 1 с.
12.00 Ще бiльше про дiджитал.
13.00 Д/с «Iсторiї вулканiв».
13.30 Д/с «Таємницi Сонячної системи».
15.00 UA:Фольк. Спогади.
16.00 Вiдсутнiсть доказiв. Джек-рiзник.
16.50 Д/с «Дикi тварини».
17.20 Д/ф «Блаженнiший».
19.30 Т/с «Таємний код вiри».
20.30 Д/с «Свiт майбутнього. Планета 

Земля 2050».
21.25 Д/с «Неймовiрнi винаходи».
22.00 Х/ф «Герой мого часу».
00.15 «Зворотнiй вiдлiк».
01.25, 04.40 #ВУкраїнi.
03.00 Бюджетники.
04.15 Перша шпальта.
05.05 Схеми. Корупцiя в деталях.

Êаíаë “1+1”
06.00, 07.00, 04.25 «Життя вiдомих 

людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00 «Свiт навиворiт».
11.15 Т/с «Свати».
15.50 «Танцi з зiрками».
19.30, 05.15 «ТСН».
20.15 «Чистоnews».
20.20 «Маскарад».
22.00 «Жiночий квартал».
23.20, 00.20 «Свiтське життя».
01.20 «Лiга смiху».
02.40 Х/ф «Пiдняти перископ».

Iíòер
05.40 «Слово Предстоятеля».
05.50 Х/ф «Чудова п`ятiрка: Таємниця 

стародавнього амулета».
07.50 «Шiсть соток».
09.00 «Готуємо разом. Домашня кухня».
10.05 «Корисна програма».
11.10 Х/ф «Йдучи - йди».
13.10 Х/ф «Здрастуй i прощай».
15.25 Т/с «Платня за порятунок», 1-4 с.
20.00 «Подробицi».
20.30 «Крутiше за всiх».
22.35 Т/с «Бабине царство», 1-4 с.
02.35 «Подробицi» - «Час».
03.05 «Орел i решка. Шопiнг».
04.25 «Україна вражає».
04.55 М/ф.

ICTV
04.35 Скарб нацiї.
04.45 Еврика!
04.50 Факти.
05.20 Т/с «Копи на роботi».
06.15, 10.40, 13.05 «На трьох».
07.50 Т/с «Вижити за будь-яку цiну».
09.05 Т/с «Вижити за будь-яку цiну 2».
12.45 Факти. День.
13.20 Т/с «Пес 5».
16.50 Х/ф «Макс Стiл».
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Кiнгсмен: Таємна служба».
21.50 Х/ф «Кiнгсмен: Золоте кiльце».
00.40 Х/ф «Саботаж».
02.35 Х/ф «Дилер».

ÑТБ
05.15, 08.20, 10.50 Т/с «Нiщо не тра-

пляється двiчi».
09.30 Неймовiрна правда про зiрок.
19.00 МастерШеф 10.
22.40 Звана вечеря.
00.25 Я соромлюсь свого тiла.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/ф.
07.20, 01.50 Вар`яти.
07.50, 10.00 Орел i решка.
12.00 Хто зверху? (12+).
14.00 Х/ф «Прискорення».
16.00 Х/ф «Повiтряна в`язниця».
18.40 Х/ф «Реальна сталь».
21.00 Х/ф «Трансформери: Останнiй 

лицар».
00.10 Х/ф «Перший контакт».
02.50 Зона ночi.

5 êаíаë
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
04.00, 05.00 Час новин.

06.10, 07.10, 17.10 Д/с «Крила вiйни».
07.50, 08.50, 21.25 Актуально: Економiка. 

Полiтика. Соцiум.
08.15 Д/с «Гра долi».
08.40 Натхнення.
09.30 Автопiлот-новини.
09.40 Автопiлот-тест.
09.50 Драйв.
10.10 Медекспертиза.
10.30 Майстри ремонту.
11.10 Гончаренко рулить.
11.35 На власнi очi.
12.15 Х/ф «Жертва заради кохання».
15.10 Кiнозлива.
15.25 Х/ф «Поводир».
18.15 Pro Вiйсько.
18.30 Є сенс.
19.15 Особливий погляд.
19.35 Спостерiгач.
20.10, 01.15, 05.15 Рандеву.

21.20 Вечiрнiй преЗЕдент.
21.35, 03.00 Вiкно до Америки.
22.00 Д/с «Щоденники Другої свiтової 

вiйни».
23.00 Спiвай Шоу.
00.30 Д/с «Вiдчайдушнi часи».
02.10 Машина часу.
03.20, 04.10 ФiзКульт Ура!

Êаíаë «Óêра¿íа»
07.00, 15.00, 19.00, 02.40 Сьогоднi.
07.30 Реальна мiстика.
08.40 Х/ф «Востаннє прощаюся».
10.45 Т/с «Iнше життя Анни», 1-6 с.
15.20 Т/с «Iнше життя Анни».
20.00 Головна тема.
21.35 Футбол. Лiга Нацiї УЄФА. Україна 

- Нiмеччина.
23.50, 02.15 Х/ф «Лара Крофт».
01.45 Телемагазин.
03.30 Зоряний шлях.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Кротик i Панда».
08.40 «Орел i решка. Шопiнг».
10.40 Х/ф «Теорiя хаосу».
12.20 Х/ф «Диявол i Денiел Вебстер».
14.15 «Орел i решка. Перезаванта-

ження».
00.00 Х/ф «Сомнiя».
01.50 «Бiйцiвський клуб».
02.35 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.45 Х/ф «Вiчний поклик».
12.30 «Нашi права».
13.45 «Iсторiї кохання. Третiй - зайвий».
14.45 «Мерлiн Монро. Неприкаяна».
15.35 «Анатомiя голосу. Джамала».
16.10 «Квiтка. Голос в єдиному 

екземплярi».
17.00 «Володимир Iвасюк. Iдеальне 

вбивство».
18.05 «Крутi 90-тi».
19.00, 02.35 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Небезпечно для життя!»
21.20 Х/ф «Новi амазонки».
23.35 Х/ф «Божевiльний спецназ».
01.30 «Хвороби-вбивцi».
03.05 «Випадковий свiдок».
03.20 «Речовий доказ».
04.10 «Правда життя».
05.00 «Top Shop».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
10.45 Х/ф «Щоденник слабака 3: 

Собачi днi».
12.30 Х/ф «Щоденник слабака 4: Довга 

дорога».
14.15 Х/ф «Гладiатор».
17.15 Х/ф «Геркулес».
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00 

Одного разу пiд Полтавою.
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30 Країна 

У 2.0.
00.30 Панянка-селянка.
01.45 Теорiя зради.

02.30 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
09.00, 10.40, 13.15 «Ехо України» з М. 

Ганапольським.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00 «Репортер». Новини.
10.10 «Watchdogs».
11.15, 12.15 «Акценти» з Н. Фiцич.
14.10, 15.10, 16.10 «Великий марафон» 

з О. Курбановою та П. Рольником.
17.00 «Щасливе iнтерв`ю».
18.00 «Анатомiя тижня».
20.30 «Вiйна за незалежнiсть».
21.00 «Прямий доказ».
21.30 «Влада хохотала».
22.00 «The Week». Мiжнародний огляд 

з Т. Березовцем та П. Залмаєвим.
23.00 «Вата шоу» з А. Полтовою.

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
07.10, 02.00 Мiстична Україна.
08.00, 19.10 Україна: забута iсторiя.
09.50 Речовий доказ.
11.00, 01.00 Секретнi територiї.
12.00 Таємницi Другої свiтової.
14.10, 21.00 Iсторiя свiту.
17.10 Дика Iндiя.
02.45 Бандитська Одеса.

Enter-фіëьм
05.25 Х/ф «Казка про Жiнку i Чоловiка».
07.00, 09.00, 02.55 «Телемагазин».
07.30, 08.50 М/ф.
07.50 «Зорянi долi».
09.30 «Моя правда».
10.20 «Невiдома версiя».
11.10 Т/с «Роксолана».
13.20 Х/ф «Рiдна дитина».
16.20 Х/ф «Танцюрист диско».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
23.00 Т/с «Банкiри».
03.00 Кiноляпи.
03.40 Саундтреки.
04.20 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 07.00 «ДжеДАI».
08.00, 00.50 «Загублений свiт».
11.05 Т/с «Перевiзник».
14.05 Х/ф «Фантастична четвiрка».
16.00 Х/ф «Морський пiхотинець».
17.45 Х/ф «Морський пiхотинець 2».
19.40 Х/ф «Морський пiхотинець 3».
21.10 Х/ф «Морський пiхотинець 4».
23.00 Х/ф «У тилу ворога: Колумбiя».
01.45 «Облом.UA».
02.50 «Цiлком таємно-2017».
04.30 «102. Полiцiя».
05.10 «Зловмисники».

ÍЛО-ТБ
06.20 Телемагазин.
07.30 М/ф «Чiп i Дейл - бурундучки-

рятiвнички».

09.40 М/с «Сiмпсони».
12.00 Т/с «Друзi».
13.30, 00.00 Мамареготала. Найкраще.
18.00 Х/ф «Янголи Чарлi».
20.00 Х/ф «Янголи Чарлi: Тiльки 

вперед».
22.10 Т/с «Спецпризначенцi».
03.45 «Роздовбаї».
04.30 Оттак мастак!

ªâроñïорò
01.00, 02.30, 07.00, 08.00, 11.00, 13.00 

Тенiс. «Ролан Гаррос». Чоловiки. 
1/2 фiналу.

02.15, 09.15, 14.45, 15.40, 18.30 Тенiс. 
«Ролан Гаррос». «Гейм, Шетт i 
Матс».

04.00 Велоспорт. «Джiро д`Iталiя». 
Етап 6.

05.00, 09.30 Велоспорт. «Джiро 
д`Iталiя». Етап 7.

15.00 Тенiс. «Ролан Гаррос». Жiнки. 
1/2 фiналу.

15.55 Тенiс. «Ролан Гаррос». Жiнки. 
Фiнал.

18.45 Тенiс. «Ролан Гаррос». Чоловiки. 
Пари. Фiнал.

21.00 Велоспорт. «Джiро д`Iталiя» i 
Amstel Gold Race. Мультиплекс.

23.00 Маунтiнбайк. ЧC. Жiнки.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Нiдерланди - Мексика. Контр-

ольна гра.
07.45, 20.00 Передмова до 3 i 4 турiв. 

Лiга Нацiй УЄФА.
08.15 Англiя - Уельс. Контрольна гра.
10.00, 15.40 Футбол News.
10.20, 14.35, 18.00 Yellow.
10.30 #залишайсязФутболом.
11.35, 14.05 «Студiя Live».
12.15, 01.45 U-21. Україна - Румунiя. 

Вiдбiр до Євро-2021.
14.45 Вiдбiр до Євро-2020. Огляд туру.
16.00 Францiя - Україна. Контрольна 

гра.
17.50 Огляд матчу «Нiмеччина - Туреч-

чина». Контрольна гра.
18.10 Португалiя - Iспанiя. Контрольна 

гра.
20.30, 22.30, 23.40 «Головна команда».
21.35 Live. Україна - Нiмеччина. Лiга 

Нацiй УЄФА.
00.30 Огляд 1-го iгрового дня. Лiга 

Нацiй УЄФА.
03.35 Огляд 2-го iгрового дня. Вiдбiр 

до Євро-2020.
04.05 Чорногорiя - Азербайджан. Лiга 

Нацiй УЄФА.
05.55 Програма передач.

П’яòíиця

Ñóáоòа

9 жовтня

10 жовтня
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.10 Додолики.
06.20 Шо? Як?
06.40 Уроки тiтоньки Сови. Уроки 

обережностi.
06.45, 08.10 Уроки тiтоньки Сови. Ран-

кова зарядка.
06.50, 08.25 Книга-мандрiвка.
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 23.55, 02.35, 

03.50, 05.35 Новини.
07.15, 08.30 М/с «Кмiтливий Сяо Цзи».
08.20 Веселi саморобки.
08.27 Уроки тiтоньки Сови. Географiя-

малятко.
09.00 Божественна Лiтургiя Православ-

ної Церкви України.
11.00 Недiльна Лiтургiя Української 

Греко-Католицької Церкви.
12.30 Недiльна Свята Меса Римсько-Ка-

толицької Церкви в Українi.
13.30, 00.20 Т/с «Таємний код вiри».
15.00, 01.05 Країна пiсень.
16.00 Т/с «Модус».
18.00 Д/с «Iсторiї вулканiв».
18.30 Д/с «Всi на море. Калiфорнiя».
19.30 Д/с «Планета iнновацiй. Штучний 

iнтелект».
19.55 Д/ф «Острови. Мальдiвськi ост-

рови: дивовижнi пiдводнi свiти».
21.25 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22.00 Х/ф «Баухауз».
02.00, 04.15 #ВУкраїнi.
02.25 Погода.
03.00 Бюджетники.
04.40 Святi та грiшнi.

Êаíаë “1+1”
06.00, 07.00 «Життя вiдомих людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
09.00 «Лото-Забава».
09.25 «Свiт навиворiт 11: Китай».
10.30, 04.20 «Свiт навиворiт».
18.15 «Українськi сенсацiї».
19.30, 05.00 «ТСН-Тиждень».
21.00 «Танцi з зiрками».
00.20 Х/ф «28 тижнiв потому».
02.15 Х/ф «28 днiв потому».

Iíòер
05.30 Х/ф «Шукачi пригод».
07.50 «Вдалий проект».
09.00 «Готуємо разом».
10.05 «Iнше життя».
12.15 Т/с «Речдок. Особиста справа».
17.45, 20.30 Т/с «Детектив Ренуар».
20.00 «Подробицi».
23.00 Х/ф «Здрастуй i прощай».
01.05 «Речдок».

ICTV
04.30 Скарб нацiї.
04.40 Еврика!

04.45 Факти.
05.10, 09.00 Секретний фронт.
06.00, 09.55 Громадянська оборона.
06.55 Бiльше нiж правда.
08.00 Анти-зомбi.
10.55, 13.05 Т/с «Вiддiл 44».
12.45 Факти. День.
13.15 Х/ф «Кiнгсмен: Таємна служба».
15.50 Х/ф «Кiнгсмен: Золоте кiльце».
18.45 Факти тижня.
21.20 Х/ф «Тiлоохоронець кiлера».
23.50 Х/ф «Червоний горобець».
02.40 Х/ф «Страшили».

ÑТБ
05.35 Х/ф «Суєта суєт».
07.15 Х/ф «Осiннiй марафон».
09.10 МастерШеф 10.
12.50 СуперМама.
16.55 Хата на тата.
19.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20.00 Один за всiх.
21.10 Я соромлюсь св ого тiла.
23.10 Детектор брехнi

Íоâий êаíаë
06.00, 01.40 Вар`яти.
07.25, 09.05 Kids` Time.
07.30 М/ф «Лiсова братва».
09.10 Дiти проти зiрок.
10.50 Х/ф «Викрасти за 60 секунд».
13.10 Х/ф «Реальна сталь».
15.50 Х/ф «Трансформери: Останнiй 

лицар».
19.00 Х/ф «Гра Ендера».
21.00 Х/ф «Хан Соло».
23.50 Х/ф «Вiйна драконiв».
02.50 Зона ночi.

5 êаíаë
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 Час новин.

06.10, 07.10, 16.10, 17.10 Д/с «Крила 
вiйни».

07.50 Актуально: Економiка. Полiтика. 
Соцiум.

08.15, 15.45 Vоїн - це я!
08.25, 15.25 Невигаданi iсторiї.
08.45 Натхнення.
09.35, 20.10, 02.15 Машина часу.
10.10, 11.10 Д/с «Найєкстремальнiшi 

польоти».
12.25 Х/ф «Вимушенi обставини».
18.00, 01.00, 05.10 Час. Пiдсумки тижня 

з А. Мiрошниченко.
19.15 Спостерiгач.
19.35 Особливий погляд.
21.25 Вечiрнiй преЗЕдент.
21.30 Вечiр з Янiною Соколовою.
22.00 Д/с «Щоденники Другої свiтової 

вiйни».
23.10 Кiнозлива.

23.25 Х/ф «Поводир».
01.55 Огляд преси.
03.15, 04.20 ФiзКульт Ура!

Êаíаë «Óêра¿íа»
05.50 Сьогоднi.
06.50 Зоряний шлях.
08.55 Т/с «Людина без серця».
12.50 Т/с «Наша лiкарка».
17.00 Т/с «Не говори менi про любов», 

1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом 

Панютою.
20.00 Т/с «Не говори менi про любов».
22.00 Т/с «Рiднi серця».
01.45 Телемагазин.
02.15 Х/ф «Востаннє прощаюся».
04.00 Iсторiя одного злочину.

Ê1
08.00 М/с «Кротик i Панда».
08.25 «Ух ти show».
09.35 М/ф «Всi пси потрапляють до 

раю».
11.10 Х/ф «Вiдлуння далеких свiтiв».
12.50 «Орел i решка. Перезаванта-

ження».
00.00 Х/ф «Легкi грошi».
01.40 «Бiйцiвський клуб».
02.30 «Нiчне життя».

ÍТÍ
06.00 Х/ф «Iнспектор карного роз-

шуку».
07.50 «Слово Предстоятеля».
08.00 «Будьте здоровi».
08.35 Т/с «Кво Вадiс».
11.30 Х/ф «Небезпечно для життя!»
13.20 Х/ф «Допiнг для янголiв».
15.10 Х/ф «Добре сидимо!»
16.35 Х/ф «Новi амазонки».
19.00 Х/ф «Мерседес» тiкає вiд погонi».
20.35 Х/ф «Ати-бати, йшли солдати...»
22.10 Х/ф «Трикутник».
00.05 Х/ф «Божевiльний спецназ».
01.55 «Речовий доказ».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
10.00 Х/ф «Мiст у Терабiтiю».
11.45 Х/ф «Дивергент».
14.30 Х/ф «Дивергент 2: Iнсургент».
16.45 Х/ф «Дивергент 3: Вiддана».
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу пiд 

Полтавою.
19.30, 20.30, 22.00, 00.35 Країна У 2.0.
22.30 Х/ф «Хороший рiк».
01.05 Панянка-селянка.
02.05 Щоденники Темного.
03.35 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
09.00 «The Week». Мiжнародний огляд 

з Т. Березовцем та П. Залмаєвим.

10.00, 13.10 «Мiнiстерство правди».
10.30, 22.00 «П`ята колонка» з Х. 

Чернегою.
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00 «Репортер». Новини.
11.15, 12.15 «Акценти» з Н. Фiцич.
14.10, 15.10, 16.10 «Великий марафон» 

з О. Шилкiною та О. Близнюком.
17.15 «Про особисте» з Н. Фiцич.
18.00 «Анатомiя тижня».
20.50 «Sound.чєк».
21.00 «Великi новини» з Т. Березовцем.
22.30 «Щасливий день з полiтиком».
23.00 «Вата шоу» з А. Полтовою.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
07.10, 02.00 Мiстична Україна.
08.10, 19.10 Україна: забута iсторiя.
10.00 Речовий доказ.
11.00 Секретнi територiї.
12.00 Таємницi Другої свiтової.
14.10, 21.00 Iсторiя свiту.
17.10 Дика Iндiя.
01.00 Фантастичнi iсторiї.
02.45 Гордiсть України.

Enter-фіëьм
05.00 Х/ф «Сiм днiв до весiлля».
07.00, 09.00, 02.30 «Телемагазин».
07.30, 08.50 М/ф.
07.50 «Зорянi долi».
09.30 «Моя правда».
10.20 «Невiдома версiя».
11.10 Т/с «Роксолана».
14.10 Х/ф «Весiлля з приданим».
16.20 Х/ф «Кухарка».
17.40 Х/ф «Весна на Зарiчнiй вулицi».
19.30 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
22.30 Т/с «Банкiри».
03.00 Кiноляпи.
03.40 Саундтреки.
04.20 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 «ДжеДАI».
06.45, 01.05 «Загублений свiт».
12.45 Т/с «Перевiзник».
15.40 Х/ф «Перевiзник».
17.15 Х/ф «Перевiзник 2».
19.00 Х/ф «Акт помсти».
20.50 Х/ф «Шакал».
23.10 Х/ф «У тилу ворога: Вiсь зла».
02.05 «Облом.UA».
04.30 «102. Полiцiя».
05.10 «Зловмисники».

ÍЛО-ТБ
06.20 Телемагазин.
07.30 М/ф «Чiп i Дейл - бурундучки-

рятiвнички».
09.40 М/с «Сiмпсони».
12.00 Т/с «Друзi».
13.30, 23.30 Мамареготала. Найкраще.
16.00 Мамареготала.
18.00 Х/ф «Палкi втiкачки».
19.50 Х/ф «Вiдчайдушнi шахрайки».

21.40 Т/с «Спецпризначенцi».
03.20 «Роздовбаї».
04.30 Оттак мастак!

ªâроñïорò
00.00 Маунтiнбайк. ЧC. Чоловiки.
01.00, 08.00, 11.00, 14.30, 20.00 Тенiс. 

«Ролан Гаррос». Жiнки. Фiнал.
02.15, 09.15, 12.10, 15.40, 19.30 Тенiс. 

«Ролан Гаррос». «Гейм, Шетт i 
Матс».

02.30, 07.00 Тенiс. «Ролан Гаррос». 
Чоловiки. Пари. Фiнал.

04.00 Велоспорт. Amstel Gold Race.
05.00 Велоспорт. «Джiро д`Iталiя» i 

Amstel Gold Race. Мультиплекс.
09.30 Автоперегони. WTCR. Словаччина. 

Квалiфiкацiя.
10.00 Автоперегони. WTCR. Словаччина. 

Перегони 1.
12.25 Тенiс. «Ролан Гаррос». Жiнки. 

Пари. Фiнал.
15.55 Тенiс. «Ролан Гаррос». Чоловiки. 

Фiнал.
21.00 Велоспорт. Гент - Вевельгем.
22.30 Тенiс. «Ролан Гаррос». Огляд.
23.30 Маунтiнбайк. ЧC. Жiнки.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Огляд матчу «Англiя - Уельс». 

Контрольна гра.
06.10 Фарерськi острови - Латвiя. Лiга 

Нацiй УЄФА.
08.00, 16.45, 19.45 Yellow.
08.10 Iспанiя - Швейцарiя. Лiга Нацiй 

УЄФА.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20, 03.35 Журнал Лiги чемпiонiв.
10.50, 13.50 «Головна команда».
12.00 Україна - Нiмеччина. Лiга Нацiй 

УЄФА.
14.40 Огляд 1-го iгрового дня. Лiга 

Нацiй УЄФА.
15.55 Live. Iрландiя - Уельс. Лiга Нацiй 

УЄФА.
17.55, 23.40 «Лiга Нацiй. Матч-центр».
18.50 Live. Англiя - Бельгiя. Лiга Нацiй 

УЄФА.
20.55 «Великий футбол».
21.40 Live. Францiя - Португалiя. Лiга 

Нацiй УЄФА.
00.10 Огляд 2-го iгрового дня. Лiга 

Нацiй УЄФА.
04.05 Казахстан - Албанiя. Лiга Нацiй 

УЄФА.
05.55 Програма передач.

Íедіëя 11 жовтня

Програма міñцеâих òеëеêаíаëіâ

  TV-4

Поíедіëоê, 5 жоâòíя 
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.00, 

22.00, 00.30, 03.30 Провін-
ційні вісті.

08.00, 21.00 Єдина країна 
08.30, 17.00 Машина часу
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.55, 22.35 Добрі традиції
10.30, 18.00 Т.с. «Справа Дойлів» 

+16
11.15 Справжня ціна
11.30 Спогади
12.00, 02.30 Хіт-парад
4.10 Межа правди
15.10 У фокусі Європа
15.40 Shift. Життя в цифрі 
17.30 Про нас
19.30 Наші вітання
21.30 Сільський календар
22.40, 04.00 Х.ф. «Пі Джей» +16
01.00 Х.ф.«Собачий сніданок» 

Віâòороê, 6 жоâòíя
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.00, 

22.00, 00.30, 03.30 Провін-
ційні вісті.

07.35 Сільський календар
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.40 «Кіндер ШОУ»
10.30, 18.00 Т.с. «Справа Дойлів» 

+16
11.15 Українські традиції
11.30 Єдина країна
12.00, 21.20 Добрі традиції
12.05, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф. «Останній шанс» 
17.00 Машина часу
17.30 Смачна мандрівка
19.30 Наші вітання 
20.00 У фокусі Європа
20.30 Спогади
21.00 5 хвилин на добру справу
21.30 «Гал-кліп»
22.35, 04.00 Х.ф. «Крижаний смерч» 

+16

Ñереда, 7 жоâòíя
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.00, 

22.00, 00.30, 03.30 Провін-
ційні вісті.

07.35 У фокусі Європа
08.00 Євромакс
08.30 5 хвилин на добру справу
08.55, 17.55 Добрі традиції
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 18.00 Т.с. «Справа Дойлів» 

+16
11.15 Shift. Життя в цифрі 
11.30, 21.00 Спогади
12.00, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф. «Повернення у 

таємничий сад» 
16.40 «Кіндер ШОУ»
17.00 Машина часу
17.30 Українські традиції
19.30 Наші вітання 
20.00 Україна перезавантаження
21.30 Смачна мандрівка
22.40, 04.00 Х.ф. «Після дощу» +16

Чеòâер, 8 жоâòíя
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.00, 

22.00, 00.30, 03.30 Провін-
ційні вісті.

07.35 Україна перезавантаження
08.30, 17.00 Машина часу
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 18.00 Т.с. «Справа Дойлів» 

+16
11.15, 21.35 Майстер-клас з Н. Фіцич
11.30 Спогади
12.00, 02.30 Хіт-парад
14.10 Українські традиції
14.30 Євромакс 
15.00, 21.00 Обираємо життя
15.30 Shift. Життя в цифрі
15.45, 20.25 Добрі традиції 
17.30 «Гал-кліп»
19.30 Наші вітання
20.00 Завтра-сьогодні
20.30 5 хвилин на добру справу
22.35, 04.00 Х.ф.«Шість дружин Генрі 

Лефея» +16 
01.00 Х.ф. «Після дощу» +16

П’яòíиця, 9 жоâòíя
06.00, 09.30, 13.00, 16.30 Кіндер клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.00, 

22.00, 00.30, 03.30 Провін-
ційні вісті.

07.35 Завтра-сьогодні
08.00 Євромакс
08.30, 17.00 Машина часу
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30 Т.с. «Справа Дойлів» +16
11.15, 21.00 Українські традиції
11.30 Обираємо життя
12.00, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф.«Френкі та Джоні 

одружені» 
16.10 «Кіндер ШОУ»
17.30 Майстер-клас з Н. Фіцич
18.00 Т.с. «Справа Дойлів» +16
19.30 Наші вітання
20.00 Сільський календар
20.30 Спогади
21.20 Добрі традиції
21.30 Єдина країна 
22.35, 04.00 Х.ф.«Поліцейський за 

наймом» +16 

Ñóáоòа, 10 жоâòíя
06.00, 09.30, 15.00 Кіндер клуб
06.45, 09.15 За спорт
07.00 Провінційні вісті
07.35, 10.30 Про нас 
08.00, 19.00 Єдина країна
08.30 Обираємо життя
08.55, 19.55 Добрі традиції
09.00 Час-Tайм
12.00 Майстер-клас з Н. Фіцич
12.30 Х.ф.«Країна розваг» 
14.40 «Кіндер ШОУ»
16.30 Те, що любиш 
17.00 Україна перезавантаження
18.00 Наші вітання 
19.30 5 хвилин на добру справу
20.10 Я вірю. Джамала
22.00, 04.00 Х.ф.«Вовк» +16
00.10 Вікно в Америку
00.30 Х.ф.«Країна розваг» 
02.30 Євромакс 
03.00 Хіт-парад 

Íедіëя,11 жоâòíя
06.00, 03.00 Огляд світових подій
06.30 Shift. Життя в цифрі
06.45, 09.15 За спорт
07.00, 12.30 Кіндер клуб
08.00, 21.30 Єдина країна
08.40, 15.30 Українські традиції
09.00 Справжня ціна
09.30 У фокусі Європа 
10.00 Пряма трансляція Божествен-

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

11.40 Те, що любиш
12.00 «Кіндер ШОУ»
14.00 Погляд зблизька
14.30 Формула здоров’я
16.00 Майстер-клас з Н. Фіцич
16.25, 22.10 Добрі традиції
16.30 5 хвилин на добру справу
17.00 Вікно в Америку
17.30, 20.30 Про нас
18.00 Наші вітання
19.00, 00.00, 03.30 Провінційні вісті. 

Тиждень
20.00 Обираємо життя
21.00, 02.30 «Гал-кліп»
22.15, 04.15 Х.ф. «Надобраніч і хай 

щастить» +16
23.45 Час-тайм
01.00 Х.ф.«Поліцейський за най-

мом» +16 

UA: Терíоïіëь
Поíедіëоê , 5 жоâòíя
6.00 ГІМН УКРАЇНИ
6.00 М/с «Покахонтас» 
6.30 Ранок на Суспільному
7.00 Новини 
7.05 Ранок на Суспільному
8.00 “Новини”
8.05 Ранок на Суспільному
9.00 Новини 
9.10 «Втеча до села» 
9.55 UA музика 

10.00 Т/с «Дама під вуаллю»
10.55 UA музика 
11.00 Загадки чернівецьких атлантів
11.05 Архітектура
12.00 Суспільна студія. 
13.00 Новини
13.10 Суспільна студія. 
15.00 М/с «Попелюшка» 
15.45 Лайфхак українською 
16.05 Т/с «Дама під вуаллю» 
17.00 Новини
17.15 Книга-мандрівка. Україна. 
17.20 Д/ц «Стань диким з нами»
17.45 «Експедиція зі Стівом Бек-

шеллем»
18.40 Книга-мандрівка. Україна. 
18.45 Мандруємо вдома 
19.00 Сьoгoдні. Головне 
19.55 Виборчий округ.Місцеві 
20.40 Новини
20.55 ЕкоЛюди
21.00 Новини 
21.30 UA:Спорт 
21.35 Суспільно-політичне ток-шоу 

“Зворотній відлік”
23.00 Перерва в мовленні (з 23:00 

до 06:00)
 

Віâòороê , 6 жоâòíя
 6.00 ГІМН УКРАЇНИ
6.00 М/с «Покахонтас» 
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 20.40, 

21.00 Новини 
9.10 «Втеча до села» 
9.55 UA музика
10.00 Т/с «Дама під вуаллю»
10.55 UA музика 
11.00, 18.40, 21.50 Загадки черні-

вецьких атлантів 
11.05 Архітектура
12.00, 13.10 Суспільна студія. 
15.00 М/с «Попелюшка» 
15.45 Лайфхак українською 
16.05 Т/с «Дама під вуаллю» 
17.15 Книга-мандрівка. Україна. 
17.20 Д/ц «Стань диким з нами»
17.45 Всі на море
18.35 Книга-мандрівка. Україна. 
18.50 Край пригод 
19.00 Сьoгoдні. Головне 
19.55 Виборчий округ.Місцеві 
21.35 UA:Спорт 
21.55 Д/ф «Бальний король» 
 

 Ñереда, 7 жоâòíя
 6.00 ГІМН УКРАЇНИ
6.00 М/с «Покахонтас» 
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 20.40, 

21.00 Новини 
9.10 «Втеча до села» 
9.55 UA музика 
10.00 Т/с «Дама під вуаллю»
10.55 UA музика 
11.00, 18.40, 22.00 Загадки черні-

вецьких атлантів
11.05 Архітектура
12.00, 13.10 Суспільна студія. 
15.00 М/с «Попелюшка»
15.45 Лайфхак українською 
16.05 Т/с «Дама під вуаллю» 

17.15 Книга-мандрівка. Україна.
17.20 Д/ц «Стань диким з нами»
17.45 Всі на море
18.35 Книга-мандрівка. Україна.
18.45 Недалечко
19.00 Сьoгoдні. Головне 
19.55 Виборчий округ.Місцеві 
21.35 UA:Спорт 
21.45 StopFakeNews
22.05 Д/ф «Перехрестя Балу» 
 

Чеòâер, 8 жоâòíя
6.00 ГІМН УКРАЇНИ
6.00 М/с «Покахонтас» 
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 20.40, 

21.00 Новини 
9.10 «Втеча до села» 
9.55 UA музика 
10.00 Т/с «Дама під вуаллю» 
10.55 UA музика 
11.00 Загадки чернівецьких атлантів
11.05 Архітектура
12.00, 13.10 Суспільна студія. 
15.00 М/с «Попелюшка»
15.45 Лайфхак українською 
16.05 Т/с «Дама під вуаллю» 
17.15 Книга-мандрівка. Україна
17.20 Д/ц «Стань диким з нами»
17.45 Всі на море
18.35 Книга-мандрівка. Україна.
18.40 Street Схід 
18.55 12 міфів про Донбас
19.00 Сьoгoдні. Головне 
19.55 Виборчий округ.Місцеві 
20.55 ЗаАрхівоване 
21.35 UA:Спорт 
21.50 ЗміниТИ
22.05 Т/с «Містер Селфрідж
22.50 Українська читанка
 

 П’яòíиця, 9 жоâòíя
 
6.00 ГІМН УКРАЇНИ
6.00 М/с «Покахонтас» 
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 20.40, 

21.00 Новини 
9.10 «Втеча до села» 
9.55 UA музика 
10.00 Т/с «Дама під вуаллю»
10.55 UA музика 
11.00, 18.40 Загадки чернівецьких 

атлантів
11.05 Архітектура
12.00, 13.10 Суспільна студія. 
15.00 М/с «Попелюшка»
15.45 Лайфхак українською 
16.05 Т/с «Дама під вуаллю» 
17.15 Книга-мандрівка. Україна. 
17.20 Д/ц «Стань диким з нами»
17.45 Відмовитися від м’яса 
18.05 Ботокс ,філлер і СО 
18.35 Книга-мандрівка. Україна. 
18.45 Мандруємо вдома
19.00 Сьoгoдні. Головне 
19.55 Виборчий округ.Місцеві 
21.35 UA:Спорт 
21.50 Роздивись 
22.05 Т/с «Містер Селфрідж
22.50 Українська читанка
 

 Ñóáоòа, 10 жоâòíя
6.00 ГІМН УКРАЇНИ
6.00, 18.45 #ВУКРАЇНІ 
6.30, 16.45 Разом
7.00, 8.00, 9.00 Новини 
7.05, 8.05 Ранок на Суспільному.

Дайджест 
7.30 Смаки Європи 
8.35 Геолокація: ВОЛИНЬ
9.10 «Втеча до села» 
10.05 Д/ф «Бальний король» 
11.15 Енеїда
12.10 Х/ф «Вавілон ХХ» 
14.05 Лайфхак українською 
14.20 М/с»Робін Гуд» 
15.05 Марійчин першоствіт 
15.10 Додолики 
15.20 Книга-мандрівка. Україна. 
15.25 «Шо? Як? « 
15.50 Пишемо історію. Володимир 

Винниченко 
16.05, 19.10  Загадки чернівецьких 

атлантів 
16.10 Пліч -о-пліч 
16.20 Наші гроші
17.15 Х/ф «Цар Соломон.Наймудрі-

ший із мудрих» 
19.15 Відтінки України
19.40 Своя земля
19.55 Ток-шоу “Зворотній відлік”
21.10 Краса та відчай -імператриця 

Австрії.
22.05 Розсекречена історія

 Íедіëя, 11 жоâòíя 
6.00 ГІМН УКРАЇНИ
6.00, 16.45 Разом
6.30, 18.45 #ВУКРАЇНІ 
7.00, 8.00, 9.00 Новини 
7.05, 8.05 Ранок на Суспільному.

Дайджест 
7.30 Смаки Європи 
8.30 Світова медицина 
9.00 Божественна Літургія Право-

славної Церкви України
11.00 Недільна Літургія Української 

Греко-Католицької Церкви 
12.30 Недільна Свята Меса Римсько-

Католицької Церкви в Україні 
13.30 Відтінки України
14.05 Лайфхак українською 
14.20 М/с «Робін Гуд» 
15.05 Марійчин Першосвіт
15.10 Додолики 
15.20 Книга-мандрівка. Україна. 
15.25 «Шо? Як? « 
15.50 Пишемо історію.Павло Чу-

бинський 
16.00 Українська читанка
16.10 UA музика 
16.20 Пліч-о-пліч
17.15 Х/ф «Цар Соломон.Наймудрі-

ший із мудрих» 
19.10, 21.05 Загадки чернівецьких 

атлантів
19.15 Обличчя , 
19.40 Схеми. Корупція в деталях 
20.15 На східному фронті 
21.10 Секрети Сонячної системи
22.05 Д/ф «Заміновані вірністю» 
23.00 Перерва в мовленні (з 23:00 

до 06:00)
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ВАРЕННЯ ГРУШЕВЕ 
З ЛИМОНОМ

ПОТРІБНО: груша - 1 кг, цу-
кор пісок - 1 кг, лимон - 1 шт., вода 
- 200 г.

ПРИГОТУВАННЯ: груші 
очистити, звільнити від серце-
вини з насінням, нарізати вели-
кими часточками. Лимони на-
різати кружечками, видалити 
насіння. Залити їх окропом, вари-
ти 3 хв. Відвар злити у миску, до-
дати туди ж цукор і приготувати 
на ньому цукровий сироп (довес-
ти до кипіння). Киплячим сиро-
пом залити підготовлені груші та 
лимонні шматочки, витримати 1 
годину. Тим часом ретельно про-
мити банки, простерилізувати 
будь-яким способом. Майбутнє 
варення поставити на повільний 
вогонь і варити до готовності – 
поки шматочки груш не стануть 
прозорими (близько 60 хв). Гаря-
че варення розлити в стерилізо-
вані банки й закатати

ГРУШЕВО-ОЖИНОВИЙ 
КОНФІТЮР

ПОТРІБНО: 1200 г грушок 
(почищених від насіння та шкі-
рочки), сік та цедра одного лимо-
на, 500 г стиглої ожини, 500 г цу-
кру, 2 пачки желатину (по 15 г).

ПРИГОТУВАННЯ: груші по-
чистити від шкірки, розрізати на 
4 частини і, видаливши насіння, 
нарізати тонкими скибочками. 
Полити лимонним соком. Додати 
цедру лимона, ожину, желатин, 
цукор. Обережно перемішати. На-
стоювати дві години. Потім масу, 
помішуючи, довести до кипіння 
і варити протягом 5 хв. Зняти з 
вогню й помішувати ще хвилину. 
Розлити в стерильні сухі банки, 
закатати металевими кришки й 
перевернути догори дном. Дати 
постояти конфітюру в такому по-
ложенні приблизно 15 хв.

ТАРТ «ГРУША В КРИШТАЛІ»

ПОТРІБНО: ДЛЯ ТІСТА: 300 г бо-
рошна, 1 ч. л. розпушувача, дріб-
ка солі, 150 г вершкового масла, 
1 яйце, 1/2 ст. л. світлого винного 
оцту, 2 ст. л. крижаної води. Для 
крему: 2 яйця, 75 мл вершків 
(33%), 2 ст. л. борошна, 3-4 ст. л. 
цукру, екстракт ванілі, 125 мл 

грушевого сиропу (в якому вари-
лися груші).

ДЛЯ ЗАЛИВКИ: 7-9 груш, 
350 мл грушевого сиропу (в яко-
му варилися груші), 15 г желати-
ну. Форма – роз’ємна, діаметром 
20-21 см. Для сиропу: 200 мл 
апельсинового соку, 1 ч. л. апель-
синової цедри, 650 мл води, 4 ст. 
л. цукру, 1 ч. л. ванільного цукру, 
паличка кориці, зірочка анісу, де-
кілька насінин кардамону.

ПРИГОТУВАННЯ: тісто для 
основи: борошно просіяти з сіл-
лю і розпушувачем. Добре охоло-
джене масло нарізати дрібними 
кубиками, додати в борошняну 
суміш, перетерти все в дрібну 
крихту. Яйце збити з водою та 
оцтом. Влити яєчну суміш у бо-
рошняну, швидко перемішати й 
вимісити (тісто має бути елас-
тичним). Скачати тісто в кулю, 
загорнути в харчову плівку й 
прибрати в холодильник на 15 
хв. (можна більше). Груші почис-
тити від шкірки, трохи зрізати 
денце для стійкості (хвостики 
залишити задля естетичного 
вигляду). Для сиропу: цукор, сік 
і цедру апельсина залити окро-
пом, перемішати до розчинення 
цукру. Додати ванілін, корицю, 
аніс та кардамон. На повільному 
вогні довести суміш до кипіння. 
Занурити у неї груші й варити на 
дуже слабкому вогні 8-10 хвилин 
(груші повинні стати м'якшими, 
але добре тримати форму). Ви-
мкнути вогонь і залишити гру-
ші для просочення до повного 
охолодження сиропу. Дно форми 
встелити пергаментом. Тісто 
розкачати між двома аркушами 
пергаменту. Перекласти його у 
форму. Зі смужок тіста сформува-
ти бортики. Виделкою наколоти 
заготовку й поставити її в холо-
дильник на 15 хв. Потім на охоло-
джену основу застелити шматок 
пергаменту й засипати всереди-
ну горох чи квасолю (щоб тарт 
не піднімався й зберіг ідеальну 
форму). Випікати в розігрітій до 
200°С духовці 15 хв. Потім дуже 
акуратно зняти вантаж і повер-
нути основу в духовку. Випікати 
ще 5-7 хв. і трохи охолодити.

ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ ЗА-
ЛИВКИ:  борошно змішати з про-
цідженим грушевим сиропом (не 
гарячим!), перемішати. Окремо 
збити яйця з цукром, вершками 
й ваніллю. З'єднати обидві сумі-
ші, перемішати до однорідності. 
Груші вийняти з сиропу, дати 
стекти зайвій рідині, просушити 
їх паперовим рушником. Розміс-
тити їх в середині основи з тіс-
та. Залити яєчно-борошняною 
сумішшю. Поставити в розігріту 
до 180°С духовку й випікати 25-
35 хв. (крем повинен загуснути, 
хоча в серединці ще злегка коли-
хатиметься). Готовий пиріг ви-
йняти з духовки й повністю охо-

лодити. Сироп, який залишився, 
процідити. Желатин залити 40 
мл холодного грушевого сиропу, 
дати набрякнути 15 хв. 210 мл 
сиропу нагріти до температури 
70-80 градусів, додати желатино-
ву суміш, перемішати до повного 
розчинення. Желе охолодити до 
кімнатної температури й поли-
ти ним кожну грушу, виливаючи 
обережно на крем. 

ГРУШЕВО-ГОРІХОВИЙ ПИРІГ 
«ЖІНОЧЕ ЩАСТЯ»

ПОТРІБНО: яйце - 2 шт., цу-
кор - 150 мг, молоко - 100 мл, 
вершкове масло – 80 г, борошно 
- 200 г, розупушувач - 1,5 ч. л., гру-
ші - 2 шт., грецькі горіхи - 50 г.

ПРИГОТУВАННЯ розм'якшене 
вершкове масло збити з цукром. 
По одному ввести яйця в масляну 
суміш, кожен раз добре збиваю-
чи. Додати молоко і перемішати. 
Всипати просіяне з розпушува-
чем борошно, перемішати до 
однорідної маси без грудочок. 
Груші очистити від шкірки і ви-
далити серцевину. Нарізати 
груші кубиками. Горіхи крупно 
нарубати. Груші додати в тісто 
і перемішати. Тісто викласти у 
змащену маслом форму і розрів-
няти. Присипати пиріг горіхами. 
Випікати в попередньо розігрі-
тій до 180 градусів духовці 40-
45 хв. або до готовності. Готов-
ність перевірити за допомогою 
дерев'яної шпажки.

ШОКОЛАДНИЙ ПИРІГ 
З ГРУШАМИ

ПОТРІБНО: борошно - 200 г, 
цукор - 100 г, вершкове масло 
- 170 г, чорний шоколад (70%) 
- 200 г, яйця - 4 шт., печиво "Ама-
ретті" - 70 г, розпушувач - 8 г, біле 
мускатне вино - 300-350 мл, гру-
ші - 700 г.

ПРИГОТУВАННЯ: почистити 
груші від шкірки та насіння i роз-
різати їх на 4 частини. Залити їх 
вином та залишити на 20-30 хв. 
Можна помістити груші на ши-
року сковорідку, залити вином 
і на максимальному полум'ї по-
тушити їх, перевертаючи кілька 
разів, поки вино повністю не ви-
парується. Тим часом подрібни-
ти шоколад і розтопити його на 
водяній бані, додати 100 г верш-
кового масла шматочками і пере-
мішати, щоби все добре розтопи-
лося. Залишити, щоби охололо. 
Відділити жовтки від білків. В 
іншій мисці з'єднати жовтки, 50 г 
цукру, решту вершкового масла і 

збити міксером до стану однорід-
ного крему. Додати до отримано-
го крему розтоплений шоколад, 
просіяне борошно та розпушувач 
і добре вимішати. Подрібнити пе-
чиво амаретті і додати до маси,  
вимішати. Збити білки з рештою 
цукру до стійкої піни. Обережни-
ми рухами знизу вгору в декілька 
прийомів вмішати білки до шо-
коладного крему. Ділити отри-
ману масу на дві частини. Форму 
застелити пергаментом, а стінки 
змастити олією та присипати бо-
рошном. Вилити у форму першу 
частину тіста, викласти зверху 
груші і накрити другою части-
ною тіста. Випікати у попередньо 
розігрітій до 180 С духовці близь-
ко 35-40 хв. Залишити готовий 
пиріг у формі охолонути, а потім 
викласти його на тарілку. Поси-
пати зверху цукровою пудрою. 
Якщо маєте бажання, можете по-
лити його шоколадною глазур'ю, 
тоді це буде ще смачніше. 

ДІЄТИЧНИЙ 
ОСІННІЙ ДЕСЕРТ

ПОТРІБНО: 200 г яблук, 100 
г груш та 100 г гарбуза, кориця, 
лимонний сік, імбир, горіхи, за 
бажанням цукор.

ПРИГОТУВАННЯ: яблука та 
груші почистити, видаляти на-
сіння, нарізати кубиком. З гар-
буза вийняти м’якоть, також 
нарізати  кубиком. Гарбуз зали-
ти водою, варити 20 хв. Додати 
груші з яблуками та готувати ще 
5 хв. Вийняти все та дати охоло-
нути. Закласти гарбуз, яблука та 
груші в блендер, перебити до од-
норідності. Туди ж додати кори-
цю, лимонний сік, імбир та кра-
пельку олії. Перекласти десерт 
в порційні формочки чи бокали, 
прикрасити меленими горіхами 
та м’ятою. 

САЛАТ З ПТИЦЕЮ, 
БУРЯКОМ, ГРУШЕЮ І СИРОМ

ПОТРІБНО: 300 г вареного 
буряка, 50 г сиру з блакитною 
пліснявою, 1 готова качина чи 
куряча грудка, 1 груша зі щіль-
ною м'якоттю, 6 скибочок беко-
ну, 3 ст. л. олії, 1 ст. л. меду, 1 ст. л. 
діжонської гірчиці, 1 ч. л. бальза-
мічного оцту, жменя кедрових чи 
інших горіхів, листя салату. 

ПРИГОТУВАННЯ: варений 
буряк почистити і нарізати ку-
биками. Грушу почистити, нарі-
зати м'якоть кубиками. Такими 
ж шматочками нарізати качину 
грудку без шкіри і сир з цвіллю. 

Листя салату помити і порвати в 
миску. Додати буряк, грушу, кач-
ку і сир. Бекон нарізати на неве-
ликі шматочки й обсмажити на 
сковороді до хрусткої скоринки. 
На цій сковороді швидко підсу-
шити горіхи. Додати бекон і горі-
хи до решти інгредієнтів. Приго-
тувати заправку: збити оливкову 
олію, мед, гірчицю і бальзаміч-
ний оцет віничком. Полити салат 
заправкою, перемішати і відразу 
ж подавати.

ПЕЧІНКА З ГРУШАМИ

ПОТРІБНО: 600 г телячої чи 
свинячої печінки, 30 мл олії, 30 г 
вершкового масла, 2 середні гру-
ші, 2 невеликі цибулини, 1/2 ч. л. 
меленого коріандру, 1/2 ч. л. ме-
леного духмяного перцю, 150 мл 
білого сухого вина, 50 мл води, 
100 мл вершків 30%, сіль до сма-
ку, чорний перець до смаку.

ПРИГОТУВАННЯ: цибули-
ни порізати півкільцями. З груш 
видалити серцевину і розрізати 
на 8 сегментів кожну. Печінку 
порізати товщиною приблизно 
6-8 мм, посолити та приправити 
чорним меленим перцем. Розі-
гріти велику сковорідку з олією 
та викласти печінку в один шар. 
Підрум'янити з обох боків й сма-
жити до готовності. Печінка по-
винна бути рожевою всередині 
й випускати рожевий сік при 
проколюванні (але без крові). 
Перекласти печінку на чисту та-
рілку, а у сковорідку викласти 
груші. Рум'янити з обох боків 
до м'якості. Груші перекласти 
на чисту тарілку, а в сковорідку 
покласти масло та цибулю. По-
солити до смаку, смажити, помі-
шуючи, до м'якості цибулі. Вона 
повинна зробитись золотистою. 
Додати спеції й смажити все ра-
зом ще одну хвилину, поки від-
чуєте виразний аромат спецій.  
Влити воду та вино й довести 
до кипіння, варити, помішуючи, 
зішкрібаючи всі ароматні час-
тинки з дна, поки рідина випа-
рує наполовину. Додати вершки 
й довести все до повторного 
кипіння. Печінку перекласти до 
цибуляного соусу й прогрівати 
приблизно 2 хв., щоб печінка ро-
зігрілась у соусі. Подавати смаже-
ну телячу печінку з картопляним 
пюре, щедро поливаючи все пря-
ним цибуляним соусом, разом зі 
шматочками рум'яної груші, при-
правивши страву чорним свіжо-
меленим перцем.

Природа тішить нас ароматними грушами. Вони не лише смачні, а й дуже корисні. 
Груша – цінне джерело органічного цинку, якого у цьому фрукті більше, ніж, наприклад, 

в абрикосах, яблуках, персиках, сливах та чорній смородині. Груша знижує рівень 
шкідливого холестерину, нормалізує ритм серця, позитивно впливає на зміцнення 

стінок кровоносних судин. Крім того, груші містять багато заліза, яке стимулює процеси 
кровотворення. Завдяки вмісту ефірних олій, які позитивно впливають на нервову систему, 

груші поліпшують настрій та боряться з симптомами депресії. Тож пропонуємо підбірку 
цікавих рецептів з грушами, які стануть у пригоді в будні і свята. 

Осіннє грушеве щастя
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На відмінно! 

096-665-99-09, 
066-64-68-680.

Оголошення
19.10.2020 р. о 15 год. в приміщенні будин-

ку культури с. Байківці відбудуться громадські 
слухання щодо розгляду містобудівної докумен-
тації 

"Детальний план території на земельну ді-
лянку в селі Гаї Гречинські Тернопільського 
району Тернопільської області (в межах населе-
ного пункту) на зміну цільового використання 
земельної ділянки для будівництва і обслуго-
вування житлового будинку, господарських бу-
дівель і споруд. (Земельна ділянка Лисого С.В.)".

З матеріалами детального плану можна 
ознайомитися у відділі містобудування та архі-
тектури та на сайті Байківецької сільської ради.

Тел.для довідок 29-62-04

Населення нашої області - 
трохи більше мільйона

Чисельність населення на Тернопільщи-
ні, за оцінкою на 1 серпня 2020 року, 
становила 1034879 осіб. Упродовж січ-

ня-липня кількість населення зменшилася на 
3816 людей. Це відбулося за рахунок природно-
го скорочення - 4005 осіб. Водночас зафіксовано 
міграційний приріст населення - 189 осіб.

У січні-липні в області народилось 4502 ди-
тини, що на 85 дітей менше, ніж за аналогічний 
період минулого року. Померлих зареєстровано 
8507, що на 611 осіб менше, ніж у січні-липні 
2019-го, повідомляє Головне управління ста-
тистики в області.

Тернополяни 
за місяць купили нових 

авто на $2 мільйони

У серпні на Тернопільщині зареєструва-
ли 65 нових автомобілів. Сума витрат 
на їх покупку склала $2 мільйони. Лі-

дером продажів став японський бренд Toyota. 
У Тернополі зареєстрували 14 автомобілів цієї 
марки на суму $550 тисяч. До трійки найпопу-
лярніших марок увійшли Renault і Volkswagen, 
повідомляє RST.ua.

А в липні в області зареєстрували 75 нових 
автомобілів. Це обійшлося понад $2 мільйони.

Українцям урізали допомогу 
на виплату пільг і субсидій

Кабмін скоротив обсяги видатків на 
виплату пільг і житлових субсидій 
громадянам на оплату житлово-кому-

нальних послуг ще на 756,9 млн. грн. Відповід-
не розпорядження уряд прийняв 28 вересня. 
Згідно з документом, зменшено обсяг видатків 
споживання за програмою «Виплата пільг і жит-
лових субсидій громадянам на оплату ЖКП, при-
дбання твердого та рідкого пічного побутового 
палива і скрапленого газу в грошовій формі». 
Ці кошти були передбачені Мінсоцполітики на 
2020 рік у загальному фонді держбюджету. Вод-
ночас, збільшено обсяг видатків споживання за 
програмою «Заходи щодо соціальної, трудової 
та професійної реабілітації осіб з інвалідністю».

Цього ж місяця Рада схвалила зміни до держ-
бюджету-2020, перенаправивши 2,16 млрд. грн., 
передбачених на виплату цьогорічних субсидій, 
на ремонт мостів і доріг загального користуван-
ня. «Укравтодору» з цієї суми дістанеться 600 
мільйонів.



№38 (374) / 30 вересня - 6 жовтня 2020 р Наш ДЕНЬ Вітанняnday.te.ua20

З 30 вересня по 6 жовтня
ОВЕН 

Вас буде тягнути на пригоди. Якщо 
штампа в паспорті не спостерігаєть-
ся, то зірки допоможуть вам у лю-
бовних справах. Одруженим радимо  
обмежитися фліртом.

 ТЕЛЕЦЬ 
Вас чекає багато зустрічей і поба-

чень, будьте обережні та прислухай-
теся до серця. Влаштовуйте частiше 
романтичні подорожі на двох.

 БЛИЗНЮКИ 
У вас будуть шанси знайти свою 

половинку, якщо ви самотні. Але дове-

деться трохи постаратися - обранець 
чи обраниця не з’явиться у вашому 
житті за помахом чарівної палички.

РАК 
Виявляйте інтерес до всього не-

звичайного. Легковажне ставлення до 
грошей не завадить добитися стабіль-
ності у фінансовій ситуації.

ЛЕВ 
Ви можете проявити себе в гро-

мадській роботі, ваш бойовий дух i лі-
дерські якості обов’язково оцінять. Не 
соромтеся виявляти оригінальність.

ДІВА 
Ви довго розгойдуватиметеся, а 

коли втягнетеся в роботу, перемоги 
сипатимуться одна за одною. Готуй-

теся до визнання і зміни соціального 
статусу.

 ТЕРЕЗИ 
Користуйтеся чарівністю сміливі-

ше, вiзити шанувальників будуть до-
сить частими. Незвичайні ідеї викли-
чуть фантастичний успіх.

 СКОРПІОН 
Вас чекають багато дивовиж-

них зустрічей і побачень. Уникайте 
зв’язків з одруженими чоловiками, 
оскiльки на чужому нещастi щастя не 
побудувати.

 СТРІЛЕЦЬ 
Дехто з вас отримає пропозицію 

руки і серця. Не поспішайте погоджу-
ватися, ваша холодність змусить по-

хвилюватися майбутнього партнера.
КОЗЕРІГ 

Ви зможете бути успішними 
там, де інші зазнають поразки. Ваш  
інтерес до всього незвичайного допо-
може досягти фінансового успіху.

 ВОДОЛІЙ 
Вас потягне на пригоди. Тільки не 

лякайтеся, якщо шанувальники зне-
нацька прийдуть до вас у гості всією 
юрбою. Імпровізуйте й не допустiть 
бійки.

РИБИ 
Спробуйте себе в ролі керівника. 

Але не забувайте, що бути начальни-
ком - це не тільки престиж і повага, а 
ще й підвищена відповідальність.

ГОРОСКОП

• З’явилися проблеми з дітьми
• Безперестанно почав пити чоловік
• Не складається особисте життя
• В чоловіка з’явилася коханка
• Часті конфлікти на роботі
• Переслідують невдачі
• Пропало бажання жити

Звертайтеся за телефоном: +068 9175658, 
Свідоцтво про державну реєстрацію від 30.01.2019 р. Ліцензія АЕ №194752

СОФІЯ
Спадкова ясновидиця помічниця

Виливаю віск та кавову гущу
Можна сказати багато про ворожіння.

 Хороша провидиця може попередити Вас про 
будь-який негатив або нещастя, відвести біду.

З 22 по 26 вересня у Чернігові 
проходили змагання чемпіонату 
України з літнього біатлону. 

Спортсмени визначали кращих у 
таких дисциплінах як спринт, гонки 
переслідування, мас-старт та змішана 
естафета.

Вкотре серед найсильніших – студенти Захід-
ноукраїнського національного університету. Так, 
Анастасія Меркушина здобула «срібло» у гонці з 

мас-стартом, Руслан Бригадир теж став срібним 
призером у гонці з мас-стартом, а Віталій Труш ви-
боров «бронзу» у цій же дисципліні.

Тріумфом для спортсменів завершилася зміша-
на естафета, у якій команда Тернопільської облас-
ті, яка повністю складалася з студентів класично-
го університету Тернополя (Анастасія Меркушина, 
Олександра Меркушина, Руслан Бригадир та Віта-
лій Труш), стала чемпіоном України, випередивши 
представників Сумщини і Чернігівщини.

КНИГИ – 
морська глибина…

Сьогодні – Всеукраїнський 
день бібліотек 

Тож хочемо щиро привітати із цим святом відому біблі-
отекарку, яка багато років свого життя віддала книгам і 
людям,  пані Іванну Іллівну Ярему із с. Плотича Козівсько-
го району. Вона не тільки уміла підібрати гарне чтиво, але й 
була щирим порадником у різних життєвих ситуаціях своїм 
читачам. 

Засилаємо вітання і її колегам. Ганні Дмитрівні Бри-
лінській, яка багато років теж віддала бібліотечній справі. 
Лесі Степанівні Галай, яка завідує храмом книги у Плотичі 
зараз.

Сотні читачів спішать за знаннями, емоціями, цікавими 
літературними новинками до Козівської районної бібліоте-
ки. Тут їх зустрічає чудовий колектив. Тут кожному підбе-
руть книгу до душі. Адже, як писав Іван Франко:
 «Книги – морська глибина:
Хто в них пірне аж до дна, 
Той і хоч труду мав досить,
Дивнії перли виносить…»
Тож здоров’я Вам, шановні берегині, вічних людських 
цінностей!
Ви – чудові господині
У світі книжковім,
Бо даруєте всім людям
Вісті старі-нові.
Чим живе земля багата,
Що вже пережила,
Нам усе потрібно знати – 
В цьому наша сила. 
Хай же Ваші серця щирі
Втоми не відчують,
Ваша праця, наші любі,
Всім втіху дарує.
А роки, що вже минули,
Золоте надбання,
У добрі живіть, у щасті – 
Наше побажання.

З повагою – ваші вдячні читачі.

Вітаємо!
Віктора Вальчука

 із села Підгайці 
Шумського району

 із 60-річним ювілеєм!
Тобі 60! Не так 

уже й багато:
Всього лиш тридцять після 
тридцяти,

Тож зичимо у це прекрасне свято,
Як в юності міцніти і рости.
Ніхто не знає, що нас завтра жде,
Зірки хоч відають, мовчать на видноколі,
Тож проживіть усі наступні дні
По вінця повні у щасливій долі. 
Хай будуть поруч віра і надія,
Як два крила, що впасти не дадуть,
І сам Господь по милості наділить
Ще довгих літ, що сонцем виграють!
Тож зичим здоров’я багато-багато,
Хай радість і мир залишаються в хаті.
Легкою хай буде життєва дорога,
Опіка і ласка від Господа Бога!
І ще побажаєм Тобі наостанок:
Нехай буде гарним кожнісінький ранок!

  З повагою - сім'я Гаврилюків 
із с. Великі Вікнини Збаразького району 

та вся родина.

 

Вітаємо!
Дорогого сина, 

доброго 
брата і дядька, 

люблячого онука 
Олега Целепка

із с. Великі Вікнини 
на Збаражчині

з 20-річчям!
Від душі сьогодні ми Тебе вітаєм
І у День народження щиро побажаєм:
Приємних сюрпризів, удачі й натхнення,
Хай буде успішним Твоє сьогодення!
Куди б не вів життєвий шлях, 
Хай лиш до щастя доля повертає, 
І кожна мить, неначе птах,
Крилом любові й ласки огортає! 
Тож бажаєм родиною щиро
Міцного здоров’я, радості й миру. 
Завжди мети своєї досягати, 
Ніколи суму і невдач не знати! 
Хай не буде у долі важкої дороги,
Бажаєм в житті Тобі лиш перемоги!
Щоб розпочаті справи удавались,
Приносили і втіху, і дохід.
Нехай Господь Тебе благословляє
Й дарує щастя на багато літ!

 З любов’ю - мама Оксана, тато 
Володя, брат Михайло 

з дружиною Юлією, племінники 
Владік і Марічка, бабуся Марія і вся 

велика родина.

Студенти-біатлоністи класичного університету 
Тернополя отримали блискучу перемогу


