
7 жовтня - хмарно, без опадів, 
температура повітря вночі 12-13, 
вдень 19-20 градусів тепла. Схід 
сонця - 7.27, захід - 18.43. 

8 жовтня - хмарно, дощ, темпе-
ратура повітря вночі 13-14, вдень 
14-15 градусів тепла. Схід сонця - 
7.28, захід - 18.41. 

9 жовтня - хмарно, вночі можли-
вий дощ, температура повітря вно-

чі 11-12, вдень 15-16 градусів 
тепла. Схід сонця - 7.30, захід 
- 18.39. 

10 жовтня - хмарно з прояснен-
ням, вночі можливий дощ, темпера-
тура повітря вночі 11-12, вдень 14-
17 градусів тепла. Схід сонця - 7.31, 
захід - 18.37. 

11 жовтня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, температура 

повітря вночі 9-10, вдень 
17-18 градусів тепла. Схід 
сонця - 7.33, захід - 18.35. 

12 жовтня - хмарно 
зпроясненням, без опадів, темпера-
тура повітря вночі 10-11, вдень 18-
19 градусів тепла. Схід сонця - 7.34, 
захід - 18.33. 

13 жовтня - хмарно, без опадів, 
температура повітря вночі 11-12, 
вдень 16-17 градусів тепла. Схід 
сонця - 7.36, захід - 18.31.

Погода в Тернополі й області

У ціну газети враховано вартість  
поштових послуг: прийом  

та доставку видання  
до передплатників

Триває передплата  
«Нашого ДНЯ» на наступне 

півріччя 2020 року!

1 місяць - 28 грн. 50 коп. 
2 місяці - 58 грн. 00 коп.

Передплатити «Наш ДЕНЬ»  
можна у будь-якому поштовому 

відділенні або у листонош

індекс - 68710

РЕКЛАМА: +38 (068) 364-08-54

Твій. Мій. Наш ДЕНЬ. Разом!

Незалежний громадсько-політичний тижневик Тернопілля | Заснований у червні 2013 року | індекс - 68710
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Життєві історії  
у “Сімейному гніздечку”

Дорога Гримайлів-Сатанів 
є якщо не найгіршою, то 
принаймні однією з найгірших 
в нашій області. Саме так 
упродовж останніх років 
неодноразово оцінювали 
її стан у ЗМІ. У відсутності 
змін можна ще раз 
переконатись, побувавши 
на Т-0903 (Галич-Підгайці-
Сатанів), на ділянці вздовж 
сіл Вікно-Красне-Волиця-
Калагарівка. Вони входять до 
складу Гримайлівської ОТГ 
Гусятинського району. 

У блокноті свого передвиборчого 
марафону кандидат на посаду голови 
Гримайлівської селищної об’єднаної 
територіальної громади Надія Задо-
ріжна занотувала цю проблему як 
першочергову. Вона має намір актив-
но долучитися до її якнайшвидшого 
вирішення.

- Правда, дехто мене застерігає, 
що це, мовляв, міжрегіональна траса, 
- каже Надія Романівна, а отже її ка-
пітальні та поточні ремонти -  спра-

ва «Укравтодору», а не ОТГ. Це вірно, 
але й миритися з таким дорожнім 
«пеклом» я не буду, бо за цим - умо-
ви життя наших людей, - наголошує 
пані Надія. – Від Гримайлова до Сата-
нова для автомобілістів починається 
суцільна «червона зона», якщо опе-
рувати «коронавірусною»  терміно-
логією.

У вересні дорожники частково 
«полатали», якщо так можна сказати, 
дорогу у бік села Вікно. Навіть деякі 
ями позасипали відсівом з Полупа-
нівського кар’єру в межах самого Гри-
майлова. Однак такий косметичний 
підхід є радше насмішкою, а не вирі-
шенням проблеми в цілому.  

У кабінетах обласної влади гово-
рять, що вже розпочато процедуру 
виготовлення проектно-кошторис-
ної документації капремонту цієї до-
роги, а практичні роботи нібито по-
чнуть у наступному році. За іншими 
джерелами – лише через кілька літ. 
Але чи правда це, чи голий популізм 
– годі зрозуміти.

- Така невизначеність не влашто-
вує жителів перелічених сіл і мене 
особисто, - підкреслює Надія Задо-
ріжна. - Між селами Красне і Волиця 
вибоїни вже настільки глибокі, що 
автомобілем навіть на першій пере-
дачі проїхати проблематично. Поді-
бна картина і між іншими згаданими 
селами. На жаль, дорожньої техніки 
тут уже дуже давно не бачили. 

Надія Романівна з гіркотою зазна-
чає, що після знаку «Хмельницька об-
ласть», на Сатанівському боці, ця тра-
са – немов дорога в іншій державі. А у 
нас – як не у людей. Соромно за нашу 
владу, за нашу беззубість. Бог дав нам 
неповторну природну перлину – «Ме-
добори» з їх туристичними принада-
ми. Та не можемо похвалитись доро-
гами до них, як і до деяких наших сіл, 
де живуть славні родини українських 
хліборобів. 

З усією очевидністю постає по-
треба більш активно відстоювати 
інтереси громади. Не можна сиді-
ти, склавши руки. Хто стукає, тому 
відчиняють двері. А де треба – слід 
проявляти рішучість і твердість, ак-
центує досвідчена сільська голова з 
Глібова Надія Задоріжна, а нині – ще 
й кандидат на голову Гримайлівської 
ОТГ. 

- Після виборів самоврядних орга-
нів громади, згуртувавши актив, ра-
зом із старостами сіл маємо не лише 
заявляти свою позицію стосовно ка-
премонту дороги Гримайлів-Сатанів, 
а й активно спонукати владу області 
та «Укравтодор» до конкретних дій, - 
зауважує пані Надія. 

Ці слова вселяють впевненість, 
що дорогу таки відремонтують, бо 
Надія Задоріжна - з тих людей, хто 
слів на вітер не кидає.

Андрій ДНІСТРЯНЕЦЬ. 

НАДІЯ ЗАДОРІЖНА: 
«З катастрофічним 

станом дороги на Сатанів 
миритись не буду»

Сучасні інноваційні технології

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

ПІЗНЄ КОХАННЯ - 
ОМАНЛИВЕ  10-11  стор. 8  стор.

ВАСИЛЬ ДЯКІВ 
З ТЕРНОПІЛЬЩИНИ 

отримав 
"Педагогічний Оскар"- 
став найкращим 
вчителем 
України

З кожної грив-
ні, яку заплатять 
до бюджету-2021 
українці, 23,9 ко-
пійки буде йти на 
витрати, пов’язані із соціальним захистом і 
забезпеченням. Це найбільша стаття видат-
ків. Про це свідчать дані Міністерства фінан-
сів, пише Фінанси.ua.

КОЖНА ГРИВНЯ З ДЕРЖБЮДЖЕТУ 
РОЗПОДІЛЯТИМЕТЬСЯ ТАК:

23,9 коп. – соціальний захист і соціальне за-
безпечення;
19,5 коп. – оборона і безпека;
12,9 коп. – освіта; 
11,9 коп. – обслуговування держборгу;
11,6 коп. – охорона здоров’я;
10,5 коп. – економічна діяльність (транспорт, 
АПК, будівництво);
4,3 коп. – загальнодержавні функції (Вер-
ховна Рада, Офіс Президента, міністерства 
тощо);
1,8 коп. – дотації місцевим бюджетам;
1,4 коп. – судова влада;
1,3 коп. – духовний та фізичний розвиток;
0,6 коп. – охорона навколишнього середови-
ща;
0,3 коп. – житлово-комунальне господарство.

На що йде 1 гривня 
з податків, сплачених 

до бюджету

ЗАМІСТЬ КВІТІВ  - 
ЯБЛУНЕВИЙ САД
У Теребовлі до дня вчителя 
діти з батьками посадили 
біля школи дерева

7 
стор.
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На цьогорічних місцевих виборах 
«Батьківщина» веде у міську раду ко-
манду справжніх фахівців, сильних осо-
бистостей, успішних людей, які готові 
кардинально змінювати напрямки роз-
витку Тернополя.  

- Я пишаюся командою нашої партії, 
людьми, з якими ми йдемо на місцеві 
вибори, - зазначив Микола Сліпченко, 
голова міської організації ВО «Батьків-
щина» під час презентації. - Ми підби-
рали людей не за партійною ознакою, а 
на основі особистих якостей, досвіду, на-
бору професійних компетенцій, які бу-
дуть достатніми для того, щоб змінити 
Тернопіль на краще у найближчі п’ять 
років. Середній вік наших кандидатів у 
міську раду - 39 років. Це дуже добрий 
час, адже людина вже має певний жит-
тєвий досвід, зреалізувалася у професії і 
має ресурс працювати над новими ціля-
ми. У команді ВО «Батьківщина» - кан-
дидати і доктори наук, підприємці, во-
лонтери, вчителі, військові, управлінці. 
Дайте нам шанс використати наступні 
п’ять років на благо Тернополя і його 
громади. Ми вас не підведемо. 

Сусідні Івано-
Франківськ і 

Хмельницький вже 
давно успішніші за 

Тернопіль
«Батьківщина» висунула на посаду 

міського голови Тернополя досвідчено-
го управлінця та успішного менеджера, 
автора ряду ініціатив та проектів Ле-
оніда Бицюру, який розробив власну 
концепцію розвитку міста. 

- Я бачу Тернопіль як місто з 250-ти-
сячним населенням, - зазначає політик. 
– З необхідними потужностями інфра-
структури, оптимізованими транспорт-
ними потоками, достатньою кількістю 
садочків, шкіл. Сьогодні міста конку-
рують за людей, ресурси, інвестиції. За 
останні п’ять років ми вже відстали від 
сусідніх Івано-Франківська та Хмель-
ницького. Аби це змінити, мусимо пе-

ред собою ставити конкретні завдання 
і їх досягати. Адже наші сусіди вже дав-
но значно привабливіші і для бізнесу, 
і для інвестицій. Якщо логістичне під-
приємство створюють у Хмельницько-
му, який розташований менш зручно, 
аніж Тернопіль, то стає зрозуміло, що у 
нас є проблема у спілкуванні з бізнесом 
і налагодженні співпраці з інвесторами. 

Аби Тернопіль почав рухатися впе-
ред, потрібне перезавантаження влади, 
переконаний Леонід Бицюра. Містом 
повинні керувати сучасні, вмотивовані, 
фахові люди, які відкриті до змін та ін-
новацій. 

- Першими моїми кроками на посаді 
міського голови буде повна реоргані-
зація структур Тернопільської міської 
ради, - зазначив Леонід Бицюра. - На-
самперед це стосуватиметься блоку 
містобудування, архітектури, ресурс-
ного забезпечення і галузі освіти. На-
віщо це потрібно? Місто, яке ставить 
перед собою амбітні завдання, мусить 
мати модернізовану систему управлін-
ня, що буде складатися з фахівців, які 
пройдуть відповідно діагностику на 
профпридатність і будуть підібрані за 
критеріями власної мотивації. Для них 
робота має бути місією, їх персональ-
ним внеском в розбудову Тернополя. 
Також планую реорганізувати біль-
шість комунальних підприємств, а ті, 
які задіяні в різноманітних оборудках, 
будуть ліквідовані. 

«Я готовий очолити 
місто і повести його у 

зрозумілому напрямку»
Тернопіль повинен стати точкою 

економічної активності для всієї облас-
ті й закрутити довкола себе понад 50% 
її економіки.

- Місто не може керуватися само-
стійною політикою, бути автономним, 
відокремлюватися від усіх, воно має 
ухвалювати рішення синхронно з об-
ластю за чіткою стратегією. Має бути 
команда, створена на взаємній дові-
рі й розподілі відповідальності.  Наша 

мета — перебудова економіки регіону, 
і Тернопіль має взяти на себе провід-
ну роль у цьому: стати законотворцем 
моди на ініціативи, зокрема й для об-
ласті, генератором бізнес-проєктів 
для всього регіону, взяти над ним 
інформаційно-організаційне шефство. 
Тернопіль має перестати бути містом-
бюджетником-споживачем, а стати 
містом-інвестором, що стимулюватиме 
розвиток бізнесового клімату в облас-
ті. В мене є багато напрацювань не тіль-
ки в тих сферах, які належали до моїх 
професійних обов’язків. Я мав відно-
шення до формування Тернопільської 
об’єднаної територіальної громади, на 
старті до якої критично ставилося ке-
рівництво Тернопільської міської ради. 
Я достатньо підготовлений до того, 
щоб очолити місто і повести його у зро-
зумілому напрямку. 

У команді 
«Батьківщини» - нові 

обличчя й авторитетні 
тернополяни

У першій п’ятірці політичної сили 
– тернопільський підприємець Сергій 
Лупійчук, який протягом 15 років роз-
виває власну справу і дає роботу сотні 
людей. Продукція його підприємства 
відома за межами нашої області.

- Коли минулого року я гуляв ра-
зом з дітьми у парку і побачив, скільки 
монолітних будов зводять у зелених 
зонах нашого міста, прийняв рішення 
йти у владу, - розповідає Сергій Лупій-
чук. – Вирішення проблем хаотичної 
забудова міста та знищення зелених 
зон, створення індустріальних парків, 
побудова комунальної транспортної 
системи міста та побудова сміттєпере-
робного заводу -  ключові у моїй про-
грамі. Тернопіль – моє рідне місто. Я 
вірю, що разом з командою ВО «Бать-
ківщина» ми зможемо перетворити пе-
редвиборчі обіцянки в реальні справи. 

Переселенка Ольга Полікарпова з 
рідного Донецька разом із сином пере-
їхала в Тернопіль і тут побудувала нове 

життя, і змогла досягти успіху. Ольга 
– кандидатка економічних наук, мати, 
підприємець. 

- Я не народилася у Тернополі, але з 
2014 року живу тут і дуже вболіваю за 
його розвиток, - зазначила Ольга Полі-
карпова. – Запитайте себе кожен, чи ком-
фортно жити у Тернополі? Чи подобаєть-
ся вам наш громадський транспорт? Чи 
вистачить вашій дитині місця у садочку? 
Чи задоволені ви якістю освіти? Що ро-
битиме ваша дитина після закінчення 
вишу, якщо залишиться тут? Чи не до-
ведеться їй з дипломом економіста-
міжнародника працювати баристою у 
кафе. Саме про це мала б дбати міська 
влада. Але, на жаль, цього не робить. У 
нас не з’являються нові робочі місця, у 
місто не приходять інвестори, а пробле-
ми з кожним роком лише накопичують-
ся. Тому ми йдемо у владу, аби змінювати 
реалії, розвивати наше місто і робити 
його комфортнішим для людей. 

У списку ВО «Батьківщина» Окса-
на Матвійчук (позивний «Каторга») 
– учасниця бойових дій, доброволець, 
інструктор із тактичної медицини, па-
рамедик. 

- Йду на вибори з партією ВО «Бать-
ківщина», бо вірю цій команді, а вони 
повірили в мене, - каже Оксана Матвій-
чук. – Це сильні люди, на яких можна 
покластися, в яких я впевнена. У них є 
колосальний досвід і бажання змінити 
Тернопіль на краще. Знаєте, коли я по-
вернулася з фронту, то помітила разючі 
зміни у нашому місті. Люди інші, пові-
тря інше. Але найголовніше - багато-
поверхівок побільшало, а зелених зон 
поменшало, бруківки було багато, а 
паркувальних місць дуже мало. Знаєте, 
ми ветерани, маємо такі ж проблеми, 
як і ви. Нас хвилює освіта, рівень ме-
дицини, екологія, наявність робочих 
місць. Ми хочемо, щоб Тернопіль був 
комфортним містом для життя. Вірю,  
разом із сильною командою ми зможе-
мо цього досягти. Війна забрала в мене 
чимало, та разом з тим дала усвідом-
лення, що варто цінувати кожен день, 
боротися за те, що вважаю правиль-
ним, і ніколи не здаватися.

Леонід БИЦЮРА: «Я готовий 
очолити Тернопіль і зробити його 
сучасним європейським містом»

Перезавантаження влади і модернізація управління 
містом: маємо шанс обрати нове майбутнє для Тернополя

«Батьківщина» презентува-
ла кандидата на посаду місько-
го голови Тернополя та першу 
п’ятірку претендентів у депу-
тати міської ради.

Вони успішні та реалізовані 
у своїх сферах, але їм не байду-
же, в якому місті жити, в яку 
школу ходитимуть їхні діти, по 
яких вулицях гулятимуть, чи 
надалі смердітиме влітку місь-
кий став, а у зелених зонах зво-
дитимуть нові будови.
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ВО «СВОБОДА» - 
за професійну 

високотехнічну армію 
на контрактній основі!

Український закордонний паспорт 
посідає 42 місце за спектром 
можливостей, які надає своєму 

власнику, свідчить рейтинг Global 
Passport Power Rank 2020.

Паспорт громадянина України гарантує безвізовий доступ до 70 країн. Ще в 
41 країні українці можуть отримувати візу після прибуття, а для поїздок до 87 
держав мусять оформляти візу завчасно.

Першу позицію у рейтингу має паспорт Нової Зеландії. Без віз його власники 
можуть відвідати 86 країн, візу по прибутті їм видадуть у 43 країнах. Другу пози-
цію розділяють Німеччина, Австрія та Люксембург (93 та 35 країн, відповідно).

РЕЙТИНГ «НАЙСИЛЬНІШИХ ПАСПОРТІВ» СВІТУ: 
УКРАЇНА НА 42 МІСЦІ

Україна потребує докорінного 
реформування Збройних 
Сил. Захист країни має 

стати престижною професією та 
свідомим вибором кожного, а не 
примусівкою.

Ніколи не розумів облав, які часто 
влаштовують представники воєнкома-
тів на призовників. Наслідок – материн-
ські сльози, переховування, прокльони, 
ненависть, негативний імідж ЗСУ. Не всі 
народжені бути воїнами. Знаю кількох 
хлопців, які музикантами й програміста-
ми від Бога, але аж ніяк не військовими. 
То навіщо їх силоміць тягнути до війська? 
Щоб виконати «спущений згори» план?! 
У Збройних силах не місце випадковим 
людям.

Військова справа – це не просто складна наука, а й талант та відповідні фі-
зичні дані. Невже двієчники чи любителі оковитої будуть гідними захисниками 
країни? Як їм довірити зброю та власне життя?

Знаю точно: з-під палки доброго воїна не буде. Так само, як лікаря, вчителя 
чи актора. Україні потрібна професійна високотехнічна армія на контрактній 
основі та дієве військово-патріотичне виховання. Тільки тоді лави військових 
поповняться направду відповідальними та свідомими воїнами, здатними стати 
надійним щитом країни та прикладом для інших держав. Відточена майстер-
ність та виправка будуть приводом гордості, а гідна зарплатня поверне пре-
стиж і повагу до служби в ЗСУ.

Значну роль також відіграє популяризація професії військового. Ми досі не 
навчились бачити й захоплюватись власними Героями, котрі поруч! Про них 
слід знімати якісні художні й документальні фільми, писати книги. Натомість 
молодше покоління фанатіє від чужоземних рембо, старше – згадує совєтських 
солдатів, сучасні ж Воїни зостаються поза увагою.

А вони найбільше заслуговують на шану!

Віктор КОЗОРОГ,
«свободівець»,

учасник бойових дій в 
зоні АТО та ООС

(2015 - 2018 рр.)

Ветерани та волонтери 
громадського руху «Захисти 
Україну» підтримують на 

виборах 25 жовтня політичну партію 
«Європейська Солідарність» та йдуть 
з нею єдиним фронтом до органів 
місцевого самоврядування.

«Ми обираємо «Європейську Солідарність», 
бо саме в нашій команді люди, які не зрадили 
Україну. Тут люди, які здатні протистояти про-
російському реваншу, адже від місцевих виборів 
залежить доля України. Ми поділяємо цінності 
«Армія! Мова! Віра!». «Європейська Солідар-
ність» – це команда, яка підтримує ветеранів 
та волонтерів. Єднаймо сили!», – закликають 
представники громадського руху.

На тому, що «Європейська Солідарність» - 
це політична сила, яка продовжує відстоювати 
українську армію, наголошує й лідер «Європей-
ської Солідарності» у Тернопільській області 
Степан Барна.

У вівторок, 13 жовтня, о 18.00 год. 
у приміщенні Тернопільського ака-
демічного обласного драматичного 
театру ім. Т.Г.Шевченка відбудеться 
ІІІ церемонія нагородження «Добро-
волець Тернопільщини», на якій буде 
нагороджено 8 добровольців орденом 
«Лицарський хрест добровольця» (2 
посмертно і 6 прижиттєво), 5 захисни-
ків отримають нагрудний знак «Учас-
ник бойових дій», а також відзначено 
волонтера і військового капелана.

Про організацію свята під час прес-
конференції, розповіла засновниця 
та організаторка церемонії Ружена 
Волянська та голова обласної ради Ві-
ктор Овчарук.

"Тернопільська обласна рада за-
вжди підтримувала усі заходи та події, 
пов’язані із вшануванням наших до-
бровольців - тих, хто першим став на 
захист країни, коли на українську зем-
лю ступив ворог, - наголосив Віктор 
Овчарук. – Медики і програмісти, еко-
номісти та педагоги, робітники чи ку-
харі – хлопці та дівчата залишили влас-
ні справи, нерідко і престижні роботи, 
українські добровольці самовіддано 
взялися рятувати Україну. І саме завдя-
ки їм був виграний час, за який вдало-
ся озброїти, забезпечити армію, мобі-

лізувати сили. А тому не маємо права 
забувати їхній подвиг, не маємо права 
забувати, що війна ще не закінчилася. 
Вручення ордена «Лицарський хрест 
добровольця» - то частинка великої 
вдячності усім нашим добровольцям».

До слова, на останньому пленарно-
му засіданні обласна рада прийняла 
звернення до центральної влади щодо 
визнання капеланів учасниками бойо-
вих дій.

Під час урочистостей покажуть 
презентації про кожного захисника. 
Також добровольцям вручатимуть ор-
дени і нагрудні знаки. Далі відбудеть-
ся святковий концерт з дотриманням 
всіх карантинних норм. Усі нагородже-
ні отримають Почесні грамоти Терно-
пільської обласної ради. Підтримати 
добровольців може кожен. Вхід віль-
ний.

До слова, вперше церемонія наго-
родження «Доброволець Тернопіль-
щини» пройшла у Тернополі 14 жовтня 
2019 року, в рамках якої було нагоро-
джено 20 добровольців (4 посмертно 
і 16 прижиттєво). Під час ІІ церемонії 
минулого року вперше в Україні відбу-
деться нагородження нагрудним зна-
ком «Учасник бойових дій» ветеранів 
і діючих

ВЕТЕРАНИ І ВОЛОНТЕРИ «ЗАХИСТИ УКРАЇНУ» ОБИРАЮТЬ
«ЄВРОПЕЙСЬКУ СОЛІДАРНІСТЬ»

У ТЕРНОПОЛІ ВШАНУЮТЬ 
ДОБРОВОЛЬЦІВ

Нагороди отримають 13 захисників України, 
волонтер та військовий капелан
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Cьогодні комунальні аптеки виконують важливі соціальні 
функції. Саме тому зберегти мережу комунальних аптек 
та розширити її – таке завдання поставила перед собою 

обласна рада ще на початку каденції.
Одним з таких комунальних підприємств, до складу якого входить 35 

аптечних закладів, є Тернопільське  обласне виробничо-торгове аптечне 
об’єднання. За останні п’ять років це комунальне підприємство створило 
та забезпечило функціонування 8 нових аптечних пунктів та аптек, в тому 
числі й у сільській місцевості.

7 структурних підрозділів аптечного об’єднання мають ліцензії на обіг 
підконтрольних лікарських засобів (загальна кількість всіх аптечних за-
кладів у Тернопільській  області, де можна отримати дані ліки, становить 
15). Відповідно до програми «Доступні ліки» аптечним об’єднанням нала-
годжено відпуск лікарських засобів через 16 структурних підрозділів в різ-
них районах області і Тернополі, п’ять  з яких розташовані у селах.

Аптечні  заклади об’єднання постійно проводять пільговий та безко-
штовний відпуск медикаментів за рецептами лікарів, відпуск інсулінів, на-
дають суттєві соціальні знижки для учасників АТО, бойових дій і внутріш-
ньо переселених осіб. Так, пенсіонерам та людям з інвалідністю надається 
5% знижки, учасникам АТО/ООС – 15%.

Окрім цього, обласне виробничо-торгове аптечне об’єднання відчутно 
покращило діяльність та зміцнило фінансовий стан.  Так, у 2015 році було 
сплачено податків та зборів до бюджетів усіх рівнів – 1,88 млн грн.,  в 2016 
році – 2,26 млн грн.,  в 2017 році – 2,30 млн грн.,  у  2018 році – 3,525 млн 
грн.,  в 2019 році - 3 861,0тис.грн.

Незважаючи на залишені у спадок значні суми простроченої заборго-
ваності, фінансові та штрафні санкції, товарообіг підприємства зріс: в 2016 
і 2017 роках на 20 відсотків, в 2018 році в порівнянні до 2017 року - на 59 
відсотків, а в 2019 склав 70665,3 тис. грн. (з ПДВ)  що на 8737,0 тис. грн. 
більше, ніж за 2018 рік, або на 14,1 %  більше попереднього року.

Відповідно, такий фінансовий стан надав змогу збільшити заробітну 
плату  працівників підприємства.

Працює на благо мешканців області й комунальне підприємство Тер-
нопільської обласної ради «Тернопільська обласна аптека № 78», яке пере-
йшло на цілодобовий режим роботи, тобто - 24 години   поспіль сім днів на 
тиждень. Відтак у будь-яку годину дня чи ночі тут можна буде придбати 
медикаменти, предмети догляду за хворими, засоби санітарії та гігієни, лі-
карські трави. І зробити це матимуть змогу не лише краяни, а й   лікувальні 
установи чи підприємства. Таке нововведення - це потрібний крок для по-
ліпшення надання послуг населенню та медичним закладам. Разом з тим 
це не тільки нові  зручності для тернополян, а й збільшення кількості пра-
цюючих -  плюс три нових робочих місця, що також є вкрай важливим. 

Станом на сьогодні вже завершено буді-
вельні роботи на семи об’єктах, три з яких 
введено в експлуатацію. 

У Лозівській загальноосвітній школі 
вже провели компклесну термомодерні-
зацію будівлі під школу майбутнього, здій-
снили ремонт покрівлі, замінили вікона та 
двері на енергозберігаючі.

У ,,Лозівської ЗОШ I-III ст.-ДНЗ” діють 22 
класи, у яких навчається 239 учнів, працює 
57 працівників. На території закладу влітку 
2018 року відкрили першу сільську шкіль-
ну обсерваторію в Україні, що дало змогу 
вивчати  в школі астрономію.

Тепер школа має всі шанси називатися 
«Школою майбутьнього».

Вартість робіт становить з термомодер-
нізації та ремонту становить більше вось-
ми мільйонів гривень. 

Цьогоріч відбулась реконструкція Но-
восільської ЗОШ I-III ступенів імені Ми-
рона Зарицького. Навчальний заклад є 
опорним закладом в громаді. В школі на-
вчається 275 учнів.

У школі були проблеми із проведенням 
уроків фізичної культури, оскільки працю-
вав лише один спортзал, а шкільне подвір’я 
не було пристосоване до сучасних освітніх 
вимог. 

Завдяки програмі «Велике будівни-
цтво» у Новосільській школі реконструйо-
вано частину будівлі, замінили існуючої 
мережі електроосвітлення та здійснили 
благоустрій внутрішнього двору школи. А 
найголовніше, що на території школи об-
лаштували спортивний майданчик і тепер 
діти мають можливість займатися спортом 
на свіжому повітрі.

Вартість робіт становить десять мільйо-
нів гривень. 

Завершується будівництво дитячого 
садка на 25 місць у селі Слобідка Козів-
ського району. Об’єкт готовий на 90%. 

У селі Слобідка проживає 678 жителів. 
Через те, що в селі не було дошкільного на-
вчального закладу, батьки змушені були 
возити дітей у дитсадки сусідніх сіл за 5-10 
кілометрів, або займатися самоосвітою 
вдома.

Тепер у селі буде свій дитсадок. Завер-

шити будівництво планують цього місяця. 
Вартість робіт складає одинадцять мільйо-
нів гривень. 

Нагадаємо, що під час робочого візиту 
на Тернопільщину 18 вересня, Президент 
України Володимир Зеленський оглянув 
новозбудований дитячий садок у селі 
Біла. Дошкільний навчальний заклад роз-
рахований на 120 дітей, по 2 молодші, се-
редні та старші групи. 

Про власний дошкільний заклад місцеві 
жителі мріяли уже давно. Попри те, що село 
Біла є досить великим за площею та кіль-
кістю населення, батькам доводилося вози-
ти дітей до обласного центру.

Об’єкт збудований також в рамках про-
грами Президента України «Велике будів-
ництво». Вартість об’єкта понад 48 міль-
йонів гривень. Наразі триває процедура 
передачі об’єкта на баланс сільської ради 
Білецької ОТГ. Після чого комунальна уста-
нова зможе отримати ліцензію про надання 
освітніх послуг. 

Завдяки програмі «Велике будівництво» 
запрацював спортивний компклекс за-
гальноосвітньої школи-інтернату I-III 
ступенів Кременецької районної ради. 
Його називають місцем виховання майбут-
ніх чемпіонів, зокрема, у літніх видах спор-
ту.

Об’єкт реалізовано на базі Волинсько-
го ліцею ім. Нестора Літописця. Комплекс 
складається з футбольного поля, легкоат-
летичної доріжки, тенісного корту, баскет-
больного майданчика, відкритого майдан-
чику для тренажерів, трибуни на 260 місць.

З відремонтованого шляхопроводу 
на трасі М-19 Доманове–Ковель–
Чернівці–Тереблече поблизу села 

Воля можна побачити частину дороги, 
яка веде в нікуди. Цей відрізок є початком 
обходу Теребовлі, яку почали будувати 
ще у 1987 році. Однак через відсутність 
фінансування об'їзну так і не завершили.

Сьогодні ж частина дороги М-19 проходить че-
рез Теребовлю. Через інтенсивний рух історична 
частина 900-літнього міста зазнає руйнувань.

«Через відсутність дороги весь транспорт ру-
хався центральною частиною міста Теребовля, де 
зазвичай багато пішоходів, зосереджені пам’ятки 
архітектури, житлові будинки. Шум, вібрація, про-

сідання, концентрація шкідливих викидів – усе це 
ставило під загрозу безпеку та комфорт жителів 
міста. Проте завдяки підтримці Уряду та Укравто-
дору розпочато процедуру закупівлі робіт з виго-
товлення проєкту будівництва обходу Теребовлі», 
- зазначає голова Тернопільської обласної адміні-
страції Володимир Труш.

Будівництво нової об'їзної дасть можливість 
розвантажити трасу М-19 та зменшить інтенсив-
ність руху на відремонтованій дорозі у населених 
пунктах Теребовлянського району. Об’їзна почина-
тиметься поблизу села Воля і завершуватиметься 
біля Деренівки.

Після виготовлення проєкту та пошуку вико-
навця робіт розпочнеться будівництво об'їзної.

Тернопільська обласна 
рада «ОЖИВИЛА» 

діяльність комунальних 
аптек області

Будівництву дороги в обхід Теребовлі дали «ЗЕЛЕНЕ СВІТЛО»
Йдеться про 19,1 кілометра автошляху та 4 мостових переходи

ОБ’ЄКТИ 
«Великого будівництва» 
ГОТОВІ ДО ВІДКРИТТЯ

На Тернопільщині триває будівництво 16 об’єктів   
Національної програми «Велике будівництво» (5 шкіл,  

5 садочків, 6 об’єктів спорту) на загальну суму 182, 3 млн. 
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- Неозброєним оком видно, що чим 
послідовніше радикали в обласній та міс-
цевих радах відстоювали проукраїнську 
позицію, чим гостріше реагували  на безді-
яльність та некомпетентність голови ОДА 
Володимира Труша і периферійних чинов-
ників, тим потужнішим ставало їх переслі-
дування. Сильнішим був політичний тиск, 

бруднішими – брехня, наклепи та різного 
роду інсинуації.

Я не здивуюся, якщо з часом виявиться, 
що саме пан Труш, пішовши на «договор-
няк» з прокремлівською п’ятою колоною 
(ОПЗЖ) та їх сателітами–«одноденками», 
безпосередньо роздавав вказівки без-
принципним представникам в обласній 

територіальній виборчій комісії не до-
пустити нашу партію до участі у місцевих 
виборах-2020. Він несе пряму відповідаль-
ність за розроблений «слугами» на усіх 
рівнях сценарій узурпації влади в Україні, 
- заявив Богдан Яциковський.

Очільник Радикальної партії Олег Ляш-
ко вважає, що численні відмови в реєстра-

ції є політично вмотивованими інтригами:
-  Влада намагається нам протидіяти, 

бо боїться нашої потужної команди. Тер-
нопільщина - єдина область в Україні, де 
списки Радикальної партії не зареєструва-
ли ні до обласної ради, ні до міської ради, 
ні до ОТГ. Я вважаю, що це злочин перед 
людьми – забирати у них право голосу. Нам 
мстяться за те, що наша команда викриває 
їхні зловживання. Зокрема, це дерибан 
землі і бюджетних коштів. 

 Про те, що причини відмови  у виборах  
безпідставні, дійшов висновку    Тернопіль-
ський окружний адміністративний суд та 
Восьмий апеляційний адміністративний 
суд, рішення яких набрало законної сили.

На підставі даних рішень суду територі-
альні виборчі комісії зобов’язані здійснити 
реєстрацію організацій Радикальної партії, 
які ними ж блокувалися, та забезпечити 
конституційні права громадян обирати та 
бути обраними.

- Нас пробували  зламати до початку 
виборів, але цей бій ми виграли! І це лише 
початок наших перемог! І, як сказав у свій 
час засновник Радикальної партії Іван 
Франко: «Лиш боротись - значить жить!» - 
наголосив Богдан Яциковський.  

Сором на всю Україну! 
У Тернополі не пускають на вибори Радикальну партію

Прецедент на всю Україну! Дев’ять територіальних комісій 
вирішили не допустити  радикалів до місцевих виборів 25 
жовтня. Відмова територіальної виборчої комісії у реєстрації 
кандидатів від РПЛ до обласної ради та Тернопільської міської 
ради стала апогеєм брудних політичних технологій, які упродовж 
всіх років нашої діяльності влада застосовує до ЄДИНОЇ на 
теренах нашого краю послідовної ОПОЗИЦІЙНОЇ сили.
 - Вони злякалися нашої правди! «Зелені» поставили країну на 
грань економічної прірви, а українців – на межу виживання. 
«Слуги» гуртом та вроздріб торгують нашою історичною 
спадщиною, культурними надбаннями, мовою.  Зрештою, 
ігнорують саму національну ідею, яка є фундаментом 
української незалежності, - каже голова територіальної 
організації Радикальної партії Олега Ляшка   
БОГДАН ЯЦИКОВСЬКИЙ.

Шанувальників Мельпомени неза-
баром очікує справжнє свято. Вже 
11 жовтня у Тернопільському акаде-
мічному обласному драматичному 
театрі ім.  Т. Г. Шевченка стартує 
90-й ювілейний театральний сезон 
прем'єрою вистави "46 моментів 
щастя" Анатолія Крима. Її планува-
ли показати тернопільським гля-
дачам ще 27 березня, але карантин 
вніс свої корективи. Шевченківці 
радіють, що після піврічної перерви 
нарешті зустрінуться із глядачами. 
Зізнаються, ця тривала розлука їм 
здалася вічністю. І хоч заради безпе-
ки у залі буде зайнята лише полови-
на місць, а глядачі будуть у масках, 
актори обіцяють багато емоцій, за-
хоплюючий сюжет і страшно сміш-
ну комедію. 
Страшно смішна комедія і 

пошуки щастя
Як розповідає головний режисер 

театру народний артист України Олег 
Мосійчук, обрали для прем’єри твір Ана-
толія Крима, адже це один з найкращих 
сучасних драматургів, людина з особли-
вим сприйняттям світу, яка глибоко від-
чуває сучасність, її проблеми і болі. 

- Виставу «46 моментів щастя» ми 
назвали «страшно смішною комедією», 
- каже Олег Мосійчук. – Адже живемо у 
світі, який можна назвати смішним, але 
водночас страшним. Це стосується і со-
ціуму, і побутових речей. Навіть якщо 
говорити про країну. Уже майже 30 ро-
ків, відколи Україна стала незалежною, 
а ми або стоїмо на місці, або відходимо 

назад. Ті речі, які я заклав у п'єсу, на пер-
ший погляд здаються такими побуто-
вими, але водночас і стосуються вічних 
цінностей, які ми не зберігаємо та не 
цінуємо. У цій комедії є і над чим попла-
кати. 

Спочатку Олег Мосійчук хотів на-
звати виставу «Де ховається Бог?». 
Адже у п'єсі дитина шукає Бога і щиро 
вірить, якщо він є, то зробить так, щоб 
щасливими були її рідні, всі, хто живуть 
у їхньому дворику. Вона назбирала 46 
карбованців, для того, щоб віддати їх і 
привезти дідусів до бабусь, які залиши-
лися одинокі після війни. «46 моментів 
щастя» - це не про гроші, вони символі-
зують пошук героями в кожному епізо-
ді своїх шматочків щастя, переконаний 
режисер.  

- Працювати над виставою було лег-
ко, ця робота нас окрилила, - розповідає 
Олег Мосійчук. – Ми всі були об’єднані 
спільною ідеєю і працювали, аби макси-
мально передати ідею твору. 

Цьогорічний сезон у театрі ювілей-
ний. Шевченківці сподівалися  відкрити  
його більш урочисто, організувати свя-
то. Але за сьогоднішніх умов це немож-
ливо.  

- Під час репетицій актори працюва-
ли в масках.  На сцені збиралися по двоє-
троє, і тільки для фінальних репетицій 
я їх зібрав усіх разом. Ми поводилися 
максимально обережно, аби ювілейний 
сезон відбувся. Вірю, що коли показу-
ватимемо виставу, жодна людина не 
захворіє, адже віддаватимемо глядачам 
свою силу та енергію на сцені. 

На виставу в масках і  з 
дотриманням дистанції
У театрі ретельно підготувалися до 

старту особливого сезону під час ка-
рантину. Зокрема провели генеральне 
прибирання, очищення і дезінфекцію 
системи вентиляції.  На вході до театру 
вимірюватимуть температуру глядачам 
і працівникам театру. Глядацькі зони та 

зали продезінфікують перед початком і 
після показу вистави. 

- Відвідувачів розмістять у шаховому 
порядку і заповнять залу на 50 відсо-
тків, - розповів директор театру Борис 
Репка. -  Глядачі мають перебувати в 
респіраторах або захисних масках про-
тягом всього часу відвідування театру. 
Перед квитковим контролем глядачі 
мають пройти температурний скринінг. 
Відвідувачів з температурою тіла вище 
37,2° або з ознаками респіраторного 
захворювання на виставу не допуска-
тимуть. Ми зробили все, аби глядачі по-
чувалися максимально комфортно і без-
печно під час відвідин театру. 

Виставу «46 моментів щастя» цього 
місяця тернополяни зможуть побачити 
11,14, 15, 17, 31 жовтня. Шевченківці 
радо запрошують глядачів прийти у те-
атр і розділити з ними 
ювілейний сезон і і та-
кий довгоочікуваний 
вихід на сцену.

«46 МОМЕНТІВ ЩАСТЯ» 
для тернопільських глядачів 
У Тернопільському драмтеатрі стартує ювілейний 90-ий сезон

Юля ТОМЧИШИН.
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Рекетирів затримали 
співробітники управління 
стратегічних розслідувань 

Тернопільщини. 
За словами начальника управління страте-

гічних розслідувань Василя Джиджори, неза-
конний бізнес організував житель Львівської 
області, 1970 року народження. У спільники 
взяв собі двох товаришів. Тріо вимагало гроші 
у людей, які займалися транспортними та па-
сажирськими перевезеннями в країни західної 
Європи.

- В ході проведених оперативних заходів 
стало відомо, що злочинна група працювала з 
2017 року. Вони,  погрожуючи насильством та 
знищенням майна потерпілих, вимагали у пе-
ревізників гроші. Ціна залежала від кількості 
здійснених рейсів, - розповів Василь Джиджора.  

Обов'язки в банді були чітко розподілені: 
організатор розробив схему та координував її, 
а двоє інших відповідали за контроль над пе-
ревізниками, за погрози та вибивання коштів. 

Рекетирством львів'яни займалися на території 
Львівської, Тернопільської, Чернівецької, Фран-
ківської та Закарпатської областей.

- У січні  2020 року  було відкрите кримі-
нальне провадження. Ми почали документува-
ти діяльність угруповання: були встановленні 
всі учасники та потерпілі, які сплачували гроші 
вимагачам. Задокументували погрози, зафіксу-
вали ряд передач грошей потерпілими і зібрані 
всі необхідні матеріали, аби довести їхню вину, 
- зазначив Василь Джиджора.  

Затримали трьох фігурантів злочинних за-
робітків першого жовтня при в'їзді у Львів. 
Саме там жертви вимагачів мали передати їм 
частину обумовленої суми - тисячу євро з п'яти 
необхідних. Така велика сума - це покарання за 
те, що перевізники не точно вказали вимагачам 
кількість рейсів, здійснених за межі України 
впродовж січня-травня.

Тривають слідчі дії для встановлення інших 
учасників групи, а також осіб, які сприяли ді-
яльності банди. 

На Тернопільщині з 
автівки вкрали понад 

400 тисяч гривень 
Жертва злодіїв – працівник одного з 

приватних товариств області
 Чоловік розповів, що він близько обіду припаркувався на 

вулиці та, закривши автомобіль, відійшов на деякий час. Авто 
обікрали професіонали, методом сканування замка, жодних по-
шкоджень потерпілий не виявив. Зникли лише гроші. Сума збит-
ків чимала - понад 400 тисяч гривень. Гроші належать підприєм-
ству, - повідомили у поліції Тернопільської області. 

 Правоохоронці вживають заходів для розкриття злочину. У 
поліції нагадують, що єдиний і найбільш дієвий спосіб вберег-
тися від крадіжки – це не залишати в салонах цінних речей. Ви-
ходячи з автомобіля навіть на 5 хвилин, не забувайте замикати 
його та забирати з собою усе майно, а особливо гаманці та бар-
сетки з грошима.

- Обладнайте  свій транспортний засіб надійними сигналі-
заційними системами. Намагайтеся паркуватися на стоянках 
з охороною, а в нічний час ставте автомобіль в гараж. Якщо ж 
сталося так, що потерпіли від автозлодія, не зволікайте, телефо-
нуйте на лінію «102», - додали у відомстві. 

6700 тисяч 
доларів обміняла 

на папірці
Потерпіла від шахрайства  

76-річна пенсіонерка  
з Тернополя.

- Зі слів жінки, до неї приходила 
співробітниця банку, обміняла її 6700 
американських доларів на нові купюри, 
проте ці гроші виявилися несправжні-
ми, - розповіли у поліції Тернопільської 
області. - З’ясувалося, невідома зло-
вмисниця, скориставшись довірою пен-
сіонерки, забрала в неї заощадження, 
переконуючи, що ці гроші перестають 
бути засобом платежу,  а в обігу  - нові 
купюри. Старенька повірила незнайом-
ці, адже чула новини про те, що з обігу 
вилучають банкноти старого взірця,  
щоправда, не знала, що це стосується 
лише гривень, які введені в обіг до 2003 
року.

Поліцейські звертаються до жителів 
краю бути вкрай обережними з такими 
«благодійниками», котрі приходять до 
вас додому із пропозиціями обміняти 
гроші. Найперше, не пускайте до помеш-
кання незнайомців, хоч би що вони про-
понували. Перш ніж «прийняти допомо-
гу»  від таких осіб, краще порадьтеся з 
родичами, сусідами чи іншими людьми, 
яким довіряєте.

Незаконно вирубали 
червоні дуби

Залишилась без 
грошей і роботи

Жертва шахраїв поїхала 
з Тернопільщини до Києва, 

аби підписати фейковий договір 
з працевлаштування

4980 гривень - саме стільки заплатила жителька 
Кременеччини за допомогу у пошуках роботи за кор-
доном та саме працевлаштування. Перерахувавши за 
усі послуги кошти, жінка залишилася і без грошей, і 
без роботи.

 Потерпіла розповіла, що у фейсбуці побачила 
оголошення про працевлаштування у Фінляндії. 
Пропозиція та умови її влаштували, і тому жінка за-
телефонувала за одним із трьох вказаних номерів.

Менеджер під час телефонної розмови розповіла, 
що потрібні фасувальники-пакувальники на одну з 
місцевих шоколадних фабрик. Жінці повідомили, що 
документи виробляє та організовує сам переїзд київ-
ська фірма ТзОВ "Арілана". Коштує це 150 євро.

- Жителька Тернопільської області вислала усі 
необхідні копії. Договір про співпрацю поїхала підпи-
сувати 14 вересня до Києва. Через тиждень їй пере-
телефонували з фірми і сказали оплатити необхідну 
суму, інакше місце фасувальника віддадуть іншому. 
Потерпіла перекинула гроші та надіслала скріни про 
оплату. Як тільки гроші надійшли на вказані рахун-
ки, усі мобільні телефони, вказані в оголошенні, пе-
рестали відповідати, - розповіли у поліції Тернопіль-
ської області.  

Правоохоронці встановлюють усіх фігурантів шах-
райства та попереджають людей, які бачили схоже ого-
лошення в інтернеті, нічого не оплачувати наперед. 

У Тернополі на 
перехресті 
вулиць 15 Квітня 

і Київської виїхав на 
бордюр та перекинувся 
автомобіль «ВАЗ 21099». 
Про це на лінію «102» 
повідомили очевидці.

На місце події виїжджали 
працівники поліції, але водія 
у транспортному засобі не ви-
явилося.

Місцеві мешканці розпові-
ли правоохоронцям, що після 
ДТП з автівки вилізли двоє чо-
ловіків, поставили транспорт-
ний засіб на колеса та, сівши 
в таксі, залишили місце авто-
пригоди.

Як встановили слідчі, авто-
мобіль за кілька годин до ава-
рії викрали невідомі. Власник 
про це повідомив у Збаразьке 
відділення поліції. 

Виявилося, до злочину 
причетні односельчани потер-
пілих. Вони прийшли в гості до 
подружжя, разом розпивали 
спиртні напої. А після того, як 
попрощалися з господарями 
та вийшли з будинку, побачи-
ли на подвір'ї авто з ключами. 
Ворота були також відчинені, 
тож гості вирішили з'їздити у 
Тернопільський район на дис-
котеку.

- За кермо житель райо-
ну сів у стані алкогольного 
сп'яніння. Повертаючись до-
дому, він не впорався з керу-
ванням і, як результат, - авто 
перекинулося, - розповіли в 
поліції Тернопільської області.  

У скоєному чоловіки зізна-
лися. Вирішується питання 
про оголошення їх підозри 
згідно зі статтею 289 ККУ та 
обрання запобіжного заходу. 

Рекетири кілька років 
тероризували перевізників 

Західної України
Від 300 до 500 євро - таку суму щомісяця повинні були сплачувати 

приватні перевізники західного реґіону. Гроші вимагали уродженці 
Львівщини за так зване "покровительство".

На Тернопільщині 
поліцейські 
скерували до 

суду обвинувальний 
акт у кримінальному 
провадженні щодо 
директора одного з 
районних комунальних 
агролісогосподарських 
підприємств. 

- 33-річного підозрюва-
ного обвинувачено у вчи-
ненні службової недбалості,  
що спричинила тяжкі на-
слідки охоронюваним зако-
ном громадським інтересам, 

- повідомили у поліції Тер-
нопільської області. 

За даними слідства, ди-
ректор, даючи розпоряджен-
ня щодо санітарної вирубки 
дерев, не переконався, що всі 
насадження дійсно підляга-
ють зрубу. Відтак, вирубали 
майже 30 дерев червоного 
дуба.  Сума завданих збитків -  
понад триста тисяч гривень.  

Згідно з санкціями ін-
кримінованої директору 
підприємства статті, йому 
загрожує від 2 до 5 років по-
збавленням волі.

Потрапили у ДТП на 
викраденому авто
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Він 24 роки працює у Заліщицькій 
державній гімназії - викладає істо-
рію, громадянську освіту та основи 
здоров'я. 3 жовтня Василя Дяківа 
оголосили найкращим вчителем 
України за версією Global Teacher 
Prize Ukraine. Переможця обрало 
експертне журі з майже 3000 учас-
ників. 

Для Василя Дяківа це не перша пе-
ремога — минулого року він здобув 
відзнаку "Вчитель року". Але своїм 
найголовнішим досягненням вва-
жає успіхи учнів. На його рахунку 59 
переможців обласного рівня Малої 
академії наук, троє з них стали пре-
зидентськими стипендіатами.

- Коли побачив, що літери мого 
прізвища засвітилися на екрані, від-
чув радість і піднесення: мою працю 
оцінили, вона надихає інших, - сказав 
переможець в інтерв’ю журналіс-
там після оголошення результатів. 
- Зараз мене переповнює щастя. Але 
слава як така мало мене цікавить, 
значно важливіше, щоб інші вчителі 
повірили в себе і почали шукати свій 
шлях.

"Вчителі важливі"
Global Teacher Prize - це так званий 

"Педагогічний Оскар" або "Нобелів-
ська" премія для вчителів. Заснував 
її арабський мільярдер Санні Варкі. 
В Україні національна премія вруча-
ється з 2017 року, коли громадська 
спілка "Освіторія" заснувала премію 
Global Teacher Prize Ukraine. Її метою є 
підвищити престиж професії вчителя, 
розповісти українцям історії вчителів-
новаторів. Гасло премії – "Вчителі важ-
ливі".

Василь Дяків отримає 250 тисяч 
гривень, а також рік безкоштовного на-
вчання від "Освіторії" і поїздку на що-
річний освітній форум Global Education 
and Skills Forum.

Заявки на участь у конкурсі пода-
ють як самі вчителі, так і учні. Найкра-
щий вчитель України зізнається, що 
сам себе номінував, вважав за потрібне 
показати свою працю. Минулого року 
теж брав участь і увійшов у топ-50. 

Перші уроки для 
молодшої сестрички 
Василь Дяків - вчитель у четвертому 

поколінні. Своєю першою вчителькою 
називає бабусю. Жінка дожила до 95 ро-
ків. Пережила Голодомор, війну, і коли 
життя почало вертатися в спокійніше 
русло, вступила до Черкаського педа-
гогічного інституту. Завдяки обраній 
професії потрапила на Західну Україну - 
переїхала працювати за направленням. 
Василь Дяків згадує: бабуся вчила його 
читати, дотримуватися певного режи-
му, брати відповідальність, виконувати 

завдання, самостійно планувати, коли і 
що має робити. Невдовзі хлопчик уже й 
сам спробував себе в ролі вчителя - для 
молодшої на 10 років сестрички Марії. 

Після школи Василь вступив у Чорт-
ківське педагогічне училище і закінчив 
його з червоним дипломом. Продовжив 
навчання на педагогічному факультеті 
Чернівецького університету, факуль-
теті післядипломної освіти Тернопіль-
ського національного педагогічного 
університету. 

Так життя пов’язалося зі школою 
та дітьми. Пан Василь розповідає, що 
в своїй роботі завжди старався шукати 
щось нове. На початку 1990-х, коли не 
платили часто зарплату, доводилося 
навіть викладати різні предмети на за-
міні. Це давало додатковий підробіток, 
а також підтримувало в тонусі. 

"Не можна бути 
награним - діти одразу 

вас злапають"
- Для мене бути вчителем – це про 

любов до дітей, пошук нового та розу-
міння того, що ми формуємо майбутнє 
країни, - розповів журналістам Василь 
Дяків. - У професії мені подобається не-
ординарність моїх учнів, щирість і те, 
що вони спонукають мислити катего-
ріями, які виходять за категорії дорос-
лості. Наприклад, вони можуть щось 
фантастичне придумати і ти тоді почи-
наєш шукати, як це можна реалізувати. 
Або показати, що ця фантастичність зо-
всім не фантастичність, але її можна у 
щось перетворити. Діти до певної міри 
ще не мають рамок, комплексів, кон-
серватизму. І це здорово. Мені завжди 
чогось не вистачає у шкільній освіті, 
хочеться вийти за межі звичайного 
шкільного закладу.

Як сказано у біографії Василя Дякі-
ва на сайті "Освіторії", педагог прище-
плює учням принцип усвідомленого 
вибору. Серед омріяних змін, до яких 

він хоче бути причетним, - зменшити 
кількість предметів у шкільній про-
грамі наполовину, скоротити таймінг 
уроків до 30 хвилин, встановити 30-го-
динний робочий графік для вчителя. 
Пропонує управлінню освіти залишити 
в профільних класах 8 базових пред-
метів, які оцінюються, а для решти 12 
предметів прописати чіткі критерії, за 
якими вони будуть зараховуватися. 

Вчитель стимулює дітей частіше 
запитувати й мислити критично, ви-
тягує з "інформаційних бульбашок", в 
які вони глибоко заглиблені через по-
стійну присутність у диджиталізова-
ному світі. Наголошує, що такі "інфо-
бульбашки" - зона комфорту для юного 
покоління, яка заважає вчитись і бути 
емпатичними, працювати в команді, 
знаходячи точки дотику.

Тому його учні роблять, для при-
кладу, не просто презентації, а робочі 
кейси з розв’язання реальних проблем. 
Вибори активу в класі пана Василя від-
бувалися за тим самим сценарієм, що 
й державні: урни, передвиборча кам-
панія та навіть комісія, яка стежила за 
порядком. 

Завдяки Василеві Дяківу учні потра-
пляють на конкурси КВК, беруть участь 
у дебатах й інтелектуальних іграх. Спо-
нукає своїх вихованців до творчості 
власним поетичним прикладом. 

- Працюю за принципом: я завжди 
щирий і відкритий, - розповів "Освіто-
рії" пан Василь. - Коли настають мо-
менти непорозумінь із учнями, можу 
зопалу щось емоційно сказати. Але не-
залежно від віку дітей, завжди прошу 
вибачення, якщо відчуваю, що вчинив 
неправильно, я не боюся визнати мо-
мент своєї помилки. Діти відчувають 
цю непідробність. Навіть під час дис-
танційного формату навчання. Звісно, 
це стало величезним викликом і для 
вчителів, і для учнів - ніхто не був го-
товий до цього. В онлайн-навчанні три-
маю зв’язок з учнями через володіння 

голосом: інтонація, відтінки тембру го-
лосу - усе це працює. Але тут не можна 
бути награним - діти одразу вас злапа-
ють.

Шукати своє 
покликання

Разом зі своїми учнями пан Василь 
втілює багато проєктів, які не обмеж-
уються лише школою. Наприклад - по-
ставили ціль розширити туристичний 
потенціал рідних Заліщиків. Під ке-
рівництвом вчителя діти розробили 
туристичний маршрут, інформаційні 
стенди і таблички для архітектурних 
пам’яток міста. Вже кілька років по-
спіль усі гості Заліщиків можуть при-
йти на центральну площу й розди-
витись яскраву й детальну карту з 
підказками для відвідин найцікавіших 
куточків міста.

Майбутнім вчителям досвідчений 
педагог радить найперше шукати себе 
і своє покликання.

- Якщо студент прийшов до педа-
гогічного університету і це не його по-
кликання, то чим швидше він це усві-
домить і залишить цей виш, тим легше 
буде для нього, - каже пан Василь. - Але 
якщо людина знає, що вчителювання 
– це її, то наступне, що вона має зроби-
ти – шукати механізми та інструменти, 
щоб навчитися працювати з дітьми.

Пан Василь - не лише за реформи 
в освіті відповідно до умов сучасного 
світу, а й за переосмислення ролі вчи-
теля. Зауважує, що вчителі мають самі 
створювати пропозиції і виходити до 
суспільства, щоб реалізовувати їх. Це 
означає, що педагог повинен і сам по-
стійно вдосконалюватися і відчувати 
віяння часу.

Найкращий вчитель України під-
тримує зв'язок зі своїми вихованцями і 
багато років по тому, як вони завершу-
ють навчання. Їхні історії, розповідає, є 
для нього натхненням. 

- У мене багато друзів серед моїх ви-
пускників, які закінчили школу 20–25 
років тому, - розповідає Василь Дя-
ків. - Коли спілкуємося, я запитую: "Ти 
щасливий? Ти щаслива? " Коли чую: "Я 
знайшла себе", "Ви допомогли мені зна-
йти свій шлях" - ось це мене надихає. До 
речі, моя донька теж стала вчителем.

«КОЛИ СПІЛКУЄМОСЯ, 
Я ЗАПИТУЮ:

 «Ти щасливий? Ти щаслива?» 
Василь Дяків з Тернопільщини отримав «Педагогічний Оскар» -  

став найкращим вчителем України 
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Це місце має величну 
та сумну історію. 
Із 19 століття тут 

стояла фігура Божої 
Матері. Люди вірили 
та вірять: Богородиця 
оберігає і захищає їх. 
Ніколи у цій місцині не 
траплялося великого лиха.     

На жаль, після Другої світо-
вої війни фігуру Богородиці зни-
щив один із комуністичних ак-
тивістів. Зруйновані шматочки 
святині місцеві жителі зібрали 
й сховали від тодішньої влади. І 
тільки після проголошення Не-
залежності всі елементи склеї-
ли та відновили, надавши фігурі 
майже первісного вигляду. 

До серпня цього року люди 
молилися біля «пораненої» ко-
муністичною системою фігури. 
Зараз вона встановлена біля 
церкви Покрови Пресвятої Бо-
городиці (УГКЦ).    

Нову капличку зводили два 
місяці усією громадою. Гроші 
для цієї доброї справи збирали 
жителі мікрорайону Садики. До-
помогли фінансово й віряни з 
інших парафій та конфесій. 

Особливість будови полягає 
в тому, що тут водночас обла-
штували й оглядовий майдан-
чик. Незабаром встановлять 
лавочки для відпочинку, молит-
ви та спілкування. Тут можна 
зробити чудові фотографії на 
фоні княжого граду. З вершини 
гори Садики, де розташована 
капличка, відкривається неймо-
вірна панорама на Старе місто, 
Теребовлянський замок, гори 
Покрівку та Сади, Замкову гору. 
І на початок лісу, який простя-
гається аж до містечка Струсів... 
Також звідси добре видно храм 
Покрови Пресвятої Богородиці. 

На камені, встановленому 
біля нової фігури, зробили на-
пис: «На прославу Всесвятої 

Богородиці, в молитві за пере-
могу у російсько-українській 
війні і відвернення пандемії 
коронавірусу».

Освятили капличку: священ-
ник Ігор Сип’як, декан Теребов-
лянський о. Іван Довгошия, свя-
щенники Тарас Вінницький та 
Іван Шулик. 

...Тут, на горі, хмари пропли-
вають трошки нижче над зем-
лею, а тому, здається, ніби звід-
си ближче до Небес. А з гори на 
місто, на людей дивиться Бого-
родиця, благословляє на новий 
день...      

Михайло ВОЙТОВИЧ.
 м. Теребовля 

 (фото автора).

БОГОРОДИЦЯ благословляє 
Теребовлю з гори Садики...
Осіннє небо цвіло сонечком та красою. Господь обдаровував землю 
теплом і любов’ю. А в старовиннім княжім місті Теребовлі цього 
гарного недільного дня на горі Садики лунали молитви до Матінки 
Божої. Минулої неділі тут освятили новозбудовану капличку, 
названу іменем Всесвятої Богородиці.  

У Теребовлянській 
опорній школі №1 
до Дня вчителя 

організували оригінальну 
еко-акцію. Батьки, школярі 
та вчителька 2-а класу 
Ольга Телеп посадили біля 
школи молоді саджанці 
яблунь. 

- Ми дуже хотіли оригінально 
привітати наших педагогів зі свя-
том, - розповідає мама одного із 
школярів Тетяна Лук’янчук. – Тому 
вирішили зробити щось корисне і 
пам’ятне для школи. А також залу-
чити дітей до доброї справи і по-
казати їм гарний приклад. Спершу 
розповіли про свою ідею нашій 
вчительці і директору закладу. 
Вони погодилися і виділили для 

цього ділянку. Далі ми купили 12 
яблунь – обрали осінні і зимові 
сорти, аби діти могли смакувати 
яблучками під час навчання і та-
кож могли їх використовувати для 
шкільної їдальні. Напередодні Дня 
вчителя зібралися разом і висади-
ли дерева. Акція вдалася на славу. 
Дуже сподіваюся, дерева прижи-
вуться і вже за кілька років поті-
шать нас врожаєм. 

ЗАМІСТЬ КВІТІВ  - яблуневий сад
У Теребовлі до дня вчителя діти з батьками 

посадили біля школи дерева
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Рівень демократії у світі різко 
знизився через пандемію

Від початку пандемії COVID-19 у 
80 країнах погіршився стан демокра-
тії та прав людини. Особливо постраж-
дали країни, які перебувають на етапі 
становлення та борються за інституції в 
репресивних державах. Криза демократії 
дозволила урядам різних країн тиснути 
на критиків й медіа, зривати вибори та 
підважувати звітність для захисту люд-
ських прав. Про це йдеться у звіті моні-
торингової організації Freedom House 
та дослідницької компанії GQR, передає 
Радіо Свобода. На думку експертів, най-
більшими проблемами через поширення 
коронавірусу є: брак урядової прозорості; 
інформованість про коронавірус; коруп-
ція; незахищеність вразливих спільнот; 
зловживання урядом владою. Більше 60% 
респондентів переконані, що пандемія ще 
3-5 років негативно впливатиме на полі-
тичні права та громадянські свободи.

На яких банкнотах живе 
найбільше бактерій

Гроші входять до списку найбрудні-
ших речей у світі. На їх поверхні накопи-
чується сотні різновидів бактерій і мікро-
бів, тому мити руки після використання 
готівки потрібно обов’язково, пише ви-
дання HuffPost. Експерти в ході досліджен-
ня ідентифікували близько трьох тисяч 
видів бактерій на доларових купюрах, зо-
крема мікроорганізми, здатні викликати 
харчові отруєння, пневмонію і стафілоко-
кову інфекцію. Та вчені запевняють: не всі 
мікроби є патогеном і в людей є імунітет 
проти інфекцій. Щоб викликати інфекцію, 
потрібно «проковтнути» велику кількість 
бактерій. Тому ризик заразитися через го-
тівку невисокий. На купюрах живе значно 
більше мікробів, ніж на монетах, оскільки 
мідь, срібло та інші метали можуть мати 
протимікробні властивості. Найбільше 
бактерій - на «старших» грошах і  банкно-
тах меншої вартості, бо ними користують-
ся найчастіше.

Кожна третя жінка 
страждає від насильства

У світі третина жінок систематично 
страждає від різних форм насильства. 
Про це на засіданні Генасамблеї заявив 
генсек ООН Антоніу Гутерріш. «Щороку 12 
мільйонів дівчат виходять заміж у віці до 
18 років. У деяких частинах світу вбивства 
жінок можна порівняти з військовими ді-
ями. Так, у 2017 році в середньому 137 жі-
нок вбивали члени їхніх власних сімей що-
дня», - зазначив генсек. За його словами, в 
сучасному світі жінки досі виключаються 
з безлічі важливих сфер життя. «У всьому 
світі жінки мають лише 75% законних 
прав чоловіків», - повідомив Гутерріш. 
І наголосив: за підрахунками Світового 
банку, для досягнення гендерної рівності 
за доходами може знадобитися 150 років.

В Індії 100 тисяч км доріг 
зробили із пластику

Близько 100 тисяч кілометрів індій-
ських доріг зробили з переробленого 
пластику, повідомляє Gulf News. Такі 
дороги більш екологічні та міцні. У вигля-
ді сировини використовують майже всі 
види пластикових відходів, пляшки з-під 
води або газованих напоїв. Спершу їх сор-
тують, очищують, висушують і подрібню-
ють. Подрібнений пластик плавлять при 
температурі близько 170 градусів. Потім 
до нього додають гарячий бітум, що є 
основним компонентом асфальту. Опісля 
суміш укладають, як звичайний асфальт. 
Хоча основною сировиною є пластикові 
пляшки, пластикові відходи можуть вклю-
чати в себе все, від цукеркових обгорток 
до пакетів. «Ці дороги вирішують пробле-
му утилізації пластику, який не підлягає 

вторинній переробці», - зазначив Ішера 
Джадж Ахлуваліа, ексглава урядового ко-
мітету з міської інфраструктури Індії.

Європа може відмовитись 
від монет 1 і 2 євроценти

Єврокомісія відкрила громадське 
обговорення щодо використання дріб-
них монет номіналом 1 і 2 євроценти. 
На сайті ЄК європейським громадянам і 
установам пропонується анонімно поді-
литися своїми думками та пропозиціями 
про те, чи слід округляти ціни до 5 євро-
центів і відмовитися від дрібних монет, 
йдеться в повідомленні ЄК. За перший 
день користувачі залишили кілька сотень 
коментарів, більшість з яких схвалюють 
відмову від найдрібніших монет. Найчас-
тіші аргументи - вони дорогі у виробни-
цтві, транспортуванні та захаращують 
гаманці. Водночас, дехто вважає, що скасу-
вання монет у 1 і 2 євроценти призведе до 
округлення цін, в основному на споживчі 
товари, що зробить повсякденне життя 
дорожчим.

В Іспанії авто пенсіонерів 
пропонують маркувати

Іспанська влада планує ввести в кра-
їні нове маркування для машин, якими 
кермують водії, старші за 70 років. Як 
пише видання MMR, автомобілі літніх лю-
дей пропонують позначити літерою «М», 
щоб учасники дорожнього руху могли за-
здалегідь зорієнтуватися й зрозуміти: за 
кермом перебуває пенсіонер. Така ініціа-
тива покликана знизити аварійність на іс-
панських дорогах. Утім, це не підтримали 
асоціації водіїв і самі пенсіонери. Останні 
вважають таке нововведення дискримі-
наційним.

В Італії число депутатів 
скоротять на третину 

заради економії
В Італії на референдумі підтримали 

істотне скорочення кількості парламен-
тарів: їх залишиться 600 на дві палати. 
У результаті, італійський парламент стане 
одним із найменших в Євросоюзі, пише 
Закон і Бізнес. У верхню палату (Сенат) 
замість нинішніх 315 депутатів обирати-
муть 200, а в нижню - 400 замість 630. За 
підрахунками уряду, це дозволить еконо-
мити 100 млн. євро на рік і зробить роботу 
парламенту ефективнішою. На референ-
думі реформу підтримали понад 60% тих, 
хто проголосував. Нові правила почнуть 
діяти з наступних парламентських вибо-
рів, запланованих на 2023 рік. Як відомо, 
українці підтримали ідею про скорочен-
ня Верховної Ради на третину ще 10 років 
тому. Але досі воля народу залишається 
тільки передвиборчими обіцянками.

Майже половина рослин 
під загрозою зникнення

За оцінками науковців, 40% рослин 
у світі через глобальні зміни клімату - 
під загрозою зникнення. Вчені зібрали 
дані про стан рослин у 42 країнах, повідо-
мляє ВВС. «Ми живемо в епоху вимирання 
рослин. Це дуже тривожна картина ризи-
ку. Ми програємо гонку з часом, тому що 
види зникають швидше, ніж ми можемо 
знайти та назвати їх. Багато з них можуть 
мати важливі підказки для вирішення 
деяких найактуальніших проблем», - вва-
жають науковці. І зазначають: лише неве-
лика частина рослин використовується як 
їжа та біопаливо, хоча понад 7 тисяч їстів-
них рослин мають потенціал для майбут-
ніх врожаїв. У світі існує близько 2,5 тисяч 
рослин, які можуть забезпечити енергією 
мільйони людей, але тільки з шести куль-
тур - кукурудзи, цукрового очерету, сої, 
пальмової олії, ріпаку та пшениці виробля-
ють більшість біопалива. 
Вчені закликають світо-
вих лідерів почати ак-
тивні дії щодо боротьби з 
втратою біорізноманіття.

Україна має бути в ЄС і НАТО, 
Росія - агресор

Більшість українців підтримують 
вступ України до НАТО і Євросоюзу, а Ро-
сію вважають країною-агресором. Про 
це свідчать результати опитування, прове-
деного Центром SOCIS. Якби найближчим 
часом відбувся референдум про вступ Укра-
їни до НАТО, то «за» проголосували б 52,5% 
українців. За ЄС - 57,6%. Росію вважають 
агресором, який загрожує існуванню Украї-
ни як держави, від якого необхідно захища-
тися і не підтримувати жодних стосунків, 
- 54,6% українців. Дружньою та братньою 
РФ назвали лише 8,1% опитаних.

Грошей із-за кордону 
надсилають менше 

Обсяг приватних грошових пере-
казів в Україну за перші шість місяців 
2020 року суттєво знизився, порівняно 
з аналогічним періодом 2019-го. З січня 
по серпень із-за кордону надійшло $7168 
мільйонів, про що йдеться на офіційно-
му сайті Нацбанку. Цей показник на 6,4% 
($493 мільйони) менший, аніж торік - було 
переказано 7661 мільйон.

Через 15 років в Україні 
не будуть виплачувати пенсії?

Україна не зможе виплачувати пенсії 
своїм громадянам через 15 років через 
падіння працездатності населення. Про 
це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль 
під час виступу перед студентами Львівської 
політехніки, пише Gazeta.ua. «Нація старіє. 
Існує проблема з людським капіталом. Укра-
їна, як частина старої Європи, не відтворює 
своє населення. Це звичайна математика та 
економічна демографія», - зазначив глава 
уряду. За його словами, через демографічну 
ситуацію в майбутньому один працюючий 
повинен буде своїми податками утримува-
ти двох пенсіонерів. А це практично є не-
можливим. Тому необхідно буде вводити 
накопичувальну пенсійну систему. Зараз в 
Україні співвідношення працюючих та пен-
сіонерів - приблизно один до одного.

За гроші Covid-фонду не 
купили жодного апарату ШВЛ
За кошти Фонду з боротьби з коро-

навірусом не закупили жодного апарату 
для штучної вентиляції легень. Гроші 
Covid-фонду пішли на будівництво доріг 
та амбулаторій, на соціальні виплати на-
селенню, доплати медикам і правоохо-
ронцям. Про це голова Рахункової палати 
Валерій Пацкан повідомив у ефірі Україн-
ського радіо. «ШВЛ закуповували в інший 
спосіб, не з ковідного фонду - і меценати, 
і державні органи, в тому числі МВС для 
себе», - сказав Пацкан. За його словами, на-
разі існує проблема із закупівлею апаратів 
штучної вентиляції легень.

Залишки коштів у держказні за 
місяць скоротилися вдвічі

Залишки коштів на Єдиному казна-
чейському рахунку на 1 жовтня цього 
року становили 21,275 мільярдів гри-
вень, що вдвічі менше, порівняно з по-
казником на 1 вересня. Про це повідо-
мляється на сайті Державної казначейської 
служби, передає Економічна правда. Місяць 
тому залишки на ЄКР складали 45,66 мі-
льярдів. Роком раніше на 1 жовтня залишки 
на ЄКР були майже втричі вищими - 61,61 
мільярд. Слід нагадати, Держказначейство 
повсякчас фінансує касові розриви Пенсій-
ного фонду. За 8 місяців цього року Пенсій-
ний фонд збільшив борги перед Держказ-
начейством на 16 мільярдів гривень.

Будівництво кілометра 
дороги коштує... багато

Середня вартість нового будівни-
цтва 1 кілометра автодороги першої ка-
тегорії з асфальтобетонним покриттям 
у 2020 році в Україні становить 170,6 
млн. грн. Таку інформацію надали в Дер-
жавному агентстві автомобільних доріг, 
пише Фінанси.ua. 1 км асфальтобетонної 
дороги другої категорії - 77,4 млн. грн.; 
третьої - 69,6 млн. грн.; четвертої - 39,4 
млн. грн.; п’ятої - 11,3 млн. грн. За даними 
Укравтодору, максимальна вартість капре-
монту 1 км автодороги першої категорії 
може досягати 60 млн. грн., а реконструк-
ції - 100 млн. грн. Структура вартості до-
рожньо-будівельних робіт залежить як 
від категорії дороги, так і від низки інших 
факторів: ціни матеріалів, виробів і кон-
струкцій - 60%, вартості експлуатації буді-
вельних машин і механізмів - 20%, заробіт-
ної плати - 10%, інші витрати - 10%.

Скільки грошей потрібно, щоб 
пенсіонерам добавити 1 гривню

Щоб підвищити пенсії українцям 
хоча б на 1 гривню, потрібно 144 міль-
йони на рік. Адже в Україні нараховують 
12 мільйонів пенсіонерів. За словами за-
ступника міністра фінансів Дениса Улюті-
на, Пенсійному фонду не вистачає грошей 
на зростання виплат громадянам, пише 
The Page. «Щоб збільшити пенсії наступно-
го року, Мінфіну доведеться виділити 204 
мільярди гривень. За рахунок цих коштів 
вдасться дофінансувати Пенсійний фонд», 
- пояснив він. І припустив, що за рахунок 
цих грошей можна було б підтримати інші 
галузі економіки.

Українцям дозволять гнати 
самогон, якщо у них є корова
У Верховній Раді зареєстрували за-

конопроєкт, який легалізує самогоно-
варіння в Україні. Втім, легально варити 
самогон можна буде лише за умови, якщо 
це ж домогосподарство одночасно виго-
товлятиме й молоко. Законопроєкт про 
скасування штрафів за самогоноваріння 
опублікований на сайті ВР. Проєкт закону 
передбачає, що на 1 тонну молока домо-
господарство може гонити 150 літрів са-
могону. Автори законопроєкту називають 
причину такої прив’язки, мовляв, у такий 
спосіб сподіваються зупинити скорочення 
поголів’я великої рогатої худоби. Однією 
з авторок документу виступає депутатка 
від «Слуги народу» Галина Третьякова, 
яка раніше потрапляла в скандал через 
«неякісних дітей». Вона й пояснила дивні 
норми законопроєкту в коментарі Гро-
мадському радіо. Крім того, поділилася 
можливими подальшими планами після 
завершення своєї депутатської каденції. 
Звучатиме дещо несподівано, але це купів-
ля кількох корів і самогоноваріння.

Через коронавірус українці 
економлять на їжі та відпустках

Опитування Європейського банку 
реконструкції та розвитку, проведене 
спільно з Мюнхенським дослідницьким 
центром ifo Institute, засвідчило: 67,5% 
українців скаржаться на погіршення 
фінансового стану їхніх сімей через ко-
ронакризу. Учасників дослідження запи-
тували, чи довелося їм зменшувати свої 
витрати. 26,2% респондентів сказали, що 
скоротили витрати на їжу; 45,2% економ-
лять на предметах розкоші. Утримуються 
від купівлі алкоголю 24,9%, цигарок - 
14,2%, а менше користуються авто 16,8% 
опитаних. Також українцям довелося від-
класти гроші, які вони планували витра-
тити на відпустку - таких 31,2%. Щодо ро-
боти й бізнесу: 15,9% опитаних втратили 
роботу; 22,4% - довелося піти у відпустку; 
10,7% - відправили в тимчасову відпустку 
без збереження зарплати; чверть учас-
ників опитування влаштувалися на іншу 
роботу; 26,6% довелося закрити сімейний 
бізнес.

Україна Світ

Ольга ЧОРНА.
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Леонід хворів. Ще й ногу 
недавно підвернув. Яна 
не мала часу доглядати 

за чоловіком. Робота, 
особисте життя поза хатою… 
Найняла колишню медсестру-
пенсіонерку. Леонід сумно 
пожартував: - Буде про що 
погомоніти двом пенсіонерам. 

Леонід через погане здоров’я вже 
давно не виходить «у світ» з дружиною. 
Яна від цього не страждає. Це раніше 
вона гонорово цокала підборами біля 
чоловіка… 

…Яна була молодою вдовою. Леоні-
да Семеновича призначили керівником 
організації, де вона працювала. Він про-
сто не міг не звернути на неї уваги. Кра-
сива. Витончена. У чорній сукні. Довге 
світле волосся заплетене в косу.

- Що трапилось у цієї молодої пра-
цівниці… як вона… Яна Петрівна, зда-
ється? - запитав, наче між іншим, у се-
кретарки.   

- Недавно чоловіка поховала. Дити-
на маленька в них… в неї. 

Коли Леонід бачив Яну, забував, що 
їй - двадцять шість, а йому під п’ятдесят. 
Відчував неймовірний потяг до цієї мо-
лодої жінки. Але стримував статус: бо-
явся втрати «хлібну» посаду. 

Коли минув рік після смерті чолові-
ка, Яна змінила темний одяг на яскраві 
кольори. Тепер вона не заплітала косу 
- розпустила волосся. 

- Підчепить Янка якогось олігарха, - 
пліткували співробітники. 

- Олігархи шукають багатих наречених. 
Та й мало хто поласиться на жінку з малою 
дитиною, хоча й вродливу. Тепер своїх ді-
тей не хочуть виховувати, не те, що чужих...

...Леонід зважився запропонувати 
Яні допомогу. Покликав до кабінету під 
кінець робочого дня. 

- Яно Петрівно, я тут вирішив... 
е-е-е... надати вам матеріальну допомо-
гу. Ось, візьміть, - простягнув конверта 
з грішми. 

- Дякую. Де я маю підписатися?
- Ніде. Це... е-е-е... з мого... особистого 

фонду. 
Леонід Семенович був схожий на 

хлопчиська, який не вміє приховати, що 
сказав неправду. Яна все зрозуміла. 

- І ще. Яно Петрівно, могли б ми 
якось повечеряти разом? Ви розказали 
би про свої проблеми. Може, треба чи-
мось підсобити. Я розумію вашу ситуа-
цію... самотня жінка... мала дитина... 

Яна, перш, ніж відповісти, пильно 
глянула на свого керівника. Статний, з 
легкою сивиною, симпатичний. Жінкам 
такі чоловіки подобаються.  

- Я подумаю, - відповіла, хоча подум-
ки погодилася. 

...Вони зустрічалися потай. Яна - 
заради вигоди. А Леоніда «накрило» 
кохання. Він ніколи не шукав гандж у 
своїй дружині. А тепер почав присіпува-
тися до дрібниць. Покрикував на сина. 

Одного дня Леонід зрозумів: далі у 
сім’ї жити не може. Його місце біля ін-
шої жінки. Набрався сміливості сказати 
це дружині. 

- Нам потрібно розлучитися, Таню. 
Можеш вибирати, де хочеш жити з си-
ном: у міській квартирі чи заміському 
будинку. 

Леонід очікував скандалу.  
- Я підозрювала, що в тебе є коханка, 

- на диво спокійно мовила дружина. - Ти 
дуже змінився, Льоню. І син це помітив. 
Якщо ти поставив перед вибором, то ми 
залишимося в міській квартирі. І ще: 
пізнє кохання - оманливе. Пам’ятай це.   

Леонідова дружина була родом із 
сусідньої області. Згодом вирішила по-
вернутися на свою маленьку батьків-
щину - ще були живі старенькі батьки. 
Сашко, син, підтримав матір. А від бать-
ка зовсім відвернувся. 

Леонід просив дружину залишити-
ся. Хотів бачитися з сином. 

- Раніше тут у мене був ти, Льоню. 
Тепер це місто для мене чуже. А я чужа 
для нього. Покупець на квартиру вже є. 

...Яна з донькою перебралася в за-
міський Леонідів будинок. Він сприй-
мав маленьку Софійку через призму її 
матері. Тому любив малу. І був ображе-
ний на свого сина. А колишня дружина 
час від часу телефонувала. Розповідала 
про те, як облаштувалися, про Сашкові 
справи.   

Яна просила чоловіка, аби посприяв 
її службовій кар’єрі. Невдовзі отримала 
нову роботу в іншій організації. Пре-
стижнішу. 

Софія росла в достатку, розманіже-
на і неслухняна. На зауваження матері 
відповідала зухвало. А Леонідові якось 
кинула: - Ти - не мій батько і не маєш 
права повчати мене, як я маю жити і що 
робити.  

...Сашко батька не запросив на своє 
весілля. Про забаву сказала Тетяна. І по-
просила все-таки приїхати. Не поїхав. 
Яна відрадила. 

- Що ти там робитимеш? Хочеш ста-
ти посміховиськом, якщо твій невдяч-
ний син виставить тебе за поріг?

- То, може, Тетяні гроші дати? Весіл-
ля тепер коштує дорого. 

Скупа до грошей Яна розраяла Ле-
оніда займатися «благодійністю». І не 
забула нагадати, що його колишня дру-
жина міську квартиру вигідно продала. 

...Леонід потурбувався, аби після 
виходу на пенсію не залишитися без 
додаткових доходів. Спершу бізнес за-
писав на двоюрідного брата Сергія, а 
потім уже переписав на себе. 

...Простуда дала ускладнення. Лео-
нідове здоров’я добряче підупало. Він 
більше розповідав по телефону про 
своє самопочуття колишній дружині, 
аніж Яні. Вона не мала часу вислухову-
вати його скарги на болячки. І не хотіла. 

А для Софії Леонід узагалі став по-
рожнім місцем. Часто говорила про 
нього в третій особі. Насміхалася над 

його віком. Не міг зрозуміти, чим їй не 
вгодив. Невдовзі падчерка перебралася 
жити до свого нареченого. Леонід по-
легшено зітхнув... 

Яна все частіше приходила додо-
му пізно. Казала, що затримується на 
роботі. Леонід не вірив. Відчував: у неї 
хтось є.

- Коханий, - завела одного разу роз-
мову, - ти б свій бізнес на мене перепи-
сав. Все одно я слідкую за порядком на 
фірмі, питання вирішую. 

- Чому ти про це заговорила?
- Ти нездужаєш. Всяке може статися. 
Після цієї розмови він уперше від-

чув ненависть до Яни. Але, коли вона 
замуркотіла щось лагідне та приємне, 
відпустило. Він кохав цю жінку. І досі 
готовий виконати будь-яку її примху. 

Час для Леоніда тягнувся довго й 
нудно. Вечорами, коли було тепло, сидів 
на лавці й чекав, коли Яна повернеться 
додому. В холодні та дощові дні прила-
штовувався біля вікна. Ось відкрива-
ються ворота. Яна заїжджає на подвір’я 
на своїй улюбленій автівці червоного 
кольору. Елегантно виходить з машини. 
Здається, на її устах хвилькою пробігла-
ся усмішка. Леонід скреготнув зубами. 
Сергій недавно сказав, що бачив, як Яна 
біля ресторану ніжно прощалася з мо-
лодшим за неї чоловіком. Потім цей не-
знайомець заходив до неї в офіс. 

- Розкажи мені про нього, - різко мо-
вив до Яни, щойно та переступила по-
ріг будинку. 

- Про кого?
- Про свого коханця.
- А ти своїй колишній дружині роз-

повідав про своїх коханок? - запитала 
іронічно й пішла переодягатися. 

При згадці про Тетяну занили со-
вість і серце. Тепер він зрозумів, як об-
разив колишню дружину й сина. І її 
фразу про пізнє оманливе кохання.

...Яна двічі телефонувала Леонідові 
з відпочинку. Запитувала, чи приходить 
доглядальниця, розповіла, як гарно на 
морі. Дзвонила й Тетяна. Цікавилась 
здоров’ям, розповідала про сина та вну-
ка...

...Зранку Леонідові було неспокійно, 
наче щось муляло в серці. 

На кілька хвилин заскочив Сергій. 
- Не хотів тобі, Льоню, казати, але 

й мовчати, як кажуть, гріх. Янка твоя 
поїхала на море з тим молодиком. Аль-
фонс він.  

Від почутого защеміло в душі. Ось 
з якою «подругою» відпочиває його 
зрадлива дружина. Хоча, він здогаду-
вався. 

Увечері Леонідові стало кепсько. 
Тиснуло біля серця. Набрав Янин но-
мер. Але вона не відповіла: ніжилася в 
обіймах молодого коханця. 

Зателефонувала Яна 
вранці. Та Леонід уже не 
міг відповісти на її дзві-
нок...  
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Яка вона багата

На почуття, 
політ і відкриття.

Вона легка, 
відважна і крилата

І перед нею ще усе життя!

Вишиванки – символ України,
Кожної великої родини,
Нашої історії та мови -

Залюбки вдягаємо їх знову…

гніздечко
Сімейне

СТРУНИ СЕРЦЯ

На фото Івана ПШОНЯКА: 
депутат Лопушненської громади Кременецького 

району Галина Галяс із внучкою Галинкою та 
чоловіком Володимиром.

ОльгаЧОРНА

Сокровенне
* * * * *

Осінній день гойдається
На нитці бабиного літа.
А завтра...
завтра дощ по листі 
до-ре-мі…
Холодні мокрі ноти
упадуть із неба,
огорнуть землю
сірими крильми.
Це буде завтра,
а сьогодні
ховаємо в кишеню
клаптик сонця,
щоби зігрітися, 
коли ані тепла, 
ні почуттів.
Осінній вітер
шарпає за руку,
ховає очі.
Не знаходить слів...
Й ми мовчимо, 
коли повідати
щось конче треба.
Коли зізнатись треба
в правді і гріхах…
Злітає день осінній
димом в небо,
немов казковий
дивний птах.
Ось так і ми 
колись злітали,
пам’ятаєш?
На вересневих
срібних гойдалках.
І поколились 
об байдужі зоріє
І загубилися 
у вицвілих дощах… 

* * * * *
Крізь спомини 
і крізь роки
гукала: зачекай! 
Я ще тобі 
багато не сказала. 
Та нам зустрітись 
не дали
шалені, гамірні
вокзали.
Хтось плакав
на плечі у самоти,
розплутував клубок
надій невтішних.
Бігли дороги 
зі світів
до когось - з радістю, 
комусь несли
розлуки вічні. 
…Я так чекала знов 
твоїх листів,
я так тобі багато
не сказала.
Але у вирій полетіли
поїзди
із нашого осіннього
вокзалу.
…У тьмянім світлі
змерзлих ліхтарів
хтось знов зітхає 
на плечі у самоти.
На кого ця тендітна
постать схожа?
А на пероні - 
Ні душі.
Лише дощі,
дощі і осінь….

Ольга ЧОРНА.

ПІЗНЄ КОХАННЯ - ОМАНЛИВЕ
Яна збирала валізу. Через день летить на відпочинок. 

На море. В гарячу країну. Леонідові сказала, що 
відпочиватиме з подругою. Чоловік не повірив. Але 

промовчав. Він досі шалено кохав набагато молодшу за 
себе дружину. І ненавидів водночас.

–Нагуляла, то сама й 
рости. 
Дякуй Богові, що не 
вигнав тебе з дому із 
цим виродком, – лютував 
Степан.
– Що ти верзеш, чоловіче? 
Вигадуєш казна-що. 
Павлусь твій син, бо 
інших чоловіків, окрім 
тебе, ніколи не знала, – 
ображено плакала Ніна й 
пригортала до грудей ні в 
чому не винне немовля.
– Мій син, кажеш? У 
мене очі карі, у тебе – 
сірі, а у нього – сині, як 
небо вкрали. Такі, як у 
кума Михайла. Я давно 
підозрював, що між вами 
щось є…

– Ти вже геть здурів зі сво-
їми постійними ревнощами! 
Наш кум – порядна людина, та й 
я не з тих жінок, аби з чужими 
чоловіками водитися. Четверо 
дітей тобі народила, а ти й досі 
не вгамуєшся. До кожного стов-
па скоро ревнуватимеш. А очі в 
сина такі, як у твоєї покійної ма-
тері. Придивися ліпше.

– Не четверо дітей, а троє. 
Це щеня – не моє. І стули писок, 
бо зараз вдарю. Ніколи не бив, а 
тепер не втримаюсь.

Люто гримав дверима й ті-

кав із хати. Так було майже що-
дня.

А Павлусь зростав розумним 
і допитливим. Мав добру й ла-
гідну вдачу. Єдине, що його при-
гнічувало, – батькове ставлен-
ня. Той ніколи слова доброго до 
нього не мовив, не пригорнув і 
не сказав, що любить. Старших 
дітей голубив, а Павлика оми-
нав. Не раз хлопчик гірко плакав, 
а якось не витримав і запитав у 
мами:

– Чому тато мене не любить?
Ніна аж здригнулася, серце 

боляче стислось. Що сказати 
синові? Він дуже розумний і 
все розуміє, тож брехню одразу 
вловить.
– Із чого ти взяв, що він тебе 

не любить? Тато просто втом-
люється на роботі, тому такий 
суворий.
– Не тому, мамо. Не треба обма-

нювати…
Ніна переводила розмову в 

інше русло, сміялась, пригор-
тала сина й лагідно куйовдила 
чуба. Намагалась відволікти 
його від гірких думок, втамува-
ти смуток дитячого серця…

Час не стояв на місці. Павло 
виріс, змужнів. І що не рік ста-
вав усе більше схожим на бать-
ка – ті ж звички, та ж статура, 
зовнішність. Лише очі – як у 
бабці Полі. Десь глибоко в душі 
Степан розумів, що помилявся, 
але жодного кроку до зближен-
ня із сином не робив. Та й не міг 
він раптом полюбити того, кого 
стільки років ненавидів. Тому й 
далі відвертався від сина. Єди-
ною втіхою були троє старших 
дітей – дві доньки та син, уже 

зовсім дорослі. Старша донька 
вийшла заміж, поїхала жити у 
велике місто. Вже он і молодша 
натякає про весілля. Степанові 
є біля чого клопотатися: свиней 
годує посилено, горілку жене та 
гроші перелічує. Усе ж має бути 
на найвищому рівні, щоб люди 
бачили, як він своїх дітей лю-
бить. Та й аби донька не обража-
лась на батьків, що бідно заміж 
оддавали. А там, гляди, ще й син 
одружиться, онуки з’являться… 
Про Павла навіть не думав. Ніби 
й не було хлопця…

А той закінчив школу з від-
знакою, вступив до військово-
го училища. Високий, широко-
плечий, очі небом бризкали – у 
дівчат аж серця співали, коли 
бачили такого красеня. А він не-
сподівано закохався. У доньку 
полковника. Той не розгнівався, 
навпаки – зрадів, що матиме та-
кого зятя.

Великого весілля молоді не 
захотіли, тож скромно відсвят-
кували у тісному колі найближ-
чих людей. Сестри, брат і мама 
також були. Не приїхав лише 
батько.

– Господарство залишився 
доглядати, – тихо мовила мати, 
ховаючи очі.

Молоде подружжя осели-
лось у квартирі, яку подарував 
тесть. За декілька років наро-
дився первісток Іванко, а не-
забаром – Настуся. Павло не 
тямив себе від щастя! З роботи, 
мов на крилах, летів додому, де 
на нього чекали найдорожчі 
люди.

Мати часто приїздила, при-
возила гостинці. І Павло не раз 

возив свою родину в село до 
батьків. Сподівався, що тато 
хоч онукам любові вділить. А 
той навіть не глянув, вийшов із 
хати, коли вони приїхали впер-
ше. Дружина Інна лише збенте-
жено кліпала очима, не розумі-
ючи поведінки свекра. А коли 
приїхали додому – запитала про 
це. Павло коротко кинув:

– Не любить він мене. І ніко-
ли не любив.

– А чому?
– Якби ж я знав…
Коли захворіла мама, Павло 

з дружиною щодня навідува-
лись до лікарні, затрачали зу-
силля і кошти, аби лікарі вряту-
вали її. Не вдалося…

Степан зостався сам. Старші 
діти зовсім забули дорогу додо-
му. А батько марнів, хилився під 
вагою туги за дружиною. Втра-
чав і сили, і бажання жити. Якби 
не Павло – то взяв би гріх на 
душу й пішов слідом за Ніною…

А завше ненависний син що-
вихідних приїздив із родиною 
до батька. Привезуть усілякої 
смакоти, перероблять усю ро-
боту, онуки затуркотять дідові 
голову. Відтанула крига років 
у серці Степана. Іншими очима 
подивився на сина. Тепер помі-
тив усю схожість зі собою, на-
віть родимку під лівим оком – 
достоту як у нього. І очі – зовсім, 
як у його покійної матері. Як це 
він раніше цього не бачив? Че-
рез безпідставні ревнощі зіпсу-
вав і синові, і дружині, й самому 
собі життя. Але ж доля така не-
передбачувана: ті, кого любив, 
як душу, забули про батька, а 
Павло вже дорогу вторував до 

рідного дому…
Вечір теплими очима зази-

рав у зіниці. Степан заворожено 
спостерігав, як сонце повільно 
закочується за обрій. Було за-
тишно й спокійно на душі. По-
руч бавились онуки, невістка 
ладнала вечерю. Павло саме 
йшов із городу з повним відер-
цем стиглих помідорів. Батько 
жестом зупинив.

– Сідай, сину, – тихо мовив. – 
Хочу щось тобі сказати.

Той мовчки перезирнувся 
із дружиною, сів на лавку біля 
столу.

– Ти пробач мені, сину. За все 
пробач. Не зумів я подарувати 
тобі батьківської любові, не ви-
стачило на те розуму…

– Що було – минуло. Не буде-
мо про те згадувати, – усміхнув-
ся Павло.

Степан витер мокрі від сліз 
очі, теплим, сповненим запізні-
лого каяття поглядом зустрівся 
з очима сина й пригорнув ону-
ків, що прибігли до нього й по-
вмощувались на коліна.

– Ох ви ж мої пташенятка, – 
прошепотів крізь сльози. – Роз-
кажу я вам якусь небилицю. 
Хочете?

Діти радісно закивали го-
ловами. І полилася тиха мова, 
сплітаючись із тонким серпан-
ком вечора та духмяним арома-
том стиглого плоду садів. Павло 
ніжно обійняв дружину й за-
вмер у щасливій непорушності. 
Він був упевнений, що віднині 
у батьківському домі його чека-
тимуть з нетерпінням…

Ірина ЯСІНСЬКА.

Життєва іcторія Пробач мені, сину…
ПАВЛО НАРОДИВСЯ НА РАДІСТЬ НЕНЬЦІ, АЛЕ НЕ МІГ ІЩЕ ТОГО 

ЗНАТИ, НАСКІЛЬКИ НЕДОЛЮБЛЮВАТИМЕ ЙОГО РІДН ИЙ БАТЬКО…
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Тернопільський футбол

СПОРТАРЕНА
Форвард мюнхенської "Баварії" Роберт Левандовський 

став найкращим гравцем сезону 2019/20 за версією УЄФА. 
Разом з німецьким топ-клубом поляк виграв головний 
трофей європейського футболу - Лігу чемпіонів, Бундеслі-
гу і Кубок Німеччини. 

У минулому сезоні 32-річний Роберт Левандовський про-
вів 47 матчів, забив 55 м'ячів і віддав 10 результативних пе-
редач.

*****
У Києві дозволили проводити міжнародні матчі при 

частково заповнених трибунах.
Про це розповів міський голова столиці України Віталій 

Кличко. "Київ погодився з пропозицією Української асоціа-
ції футболу щодо проведення міжнародних матчів під егідою 
УЄФА за присутності на трибунах вболівальників. Місця на 
стадіонах можна буде заповнювати на 30%", - сказав він. 

Ліга Чемпіонів:
Група А

"Баварія" (Німеччина).
"Атлетико" (Іспанія).
"Зальцбург" (Австрія).
"Локомотив" (Росія).

Група B
"Реал" (Іспанія).
"Шахтар" (Україна).
"Інтер" (Італія).
"Борусія Менхенгладбах" (Ні-
меччина).

Група C
"Порту" (Португалія).
"Манчестер Сіті" (Англія).
"Олімпіакос" (Греція).
"Марсель" (Франція).

Група D
"Ліверпуль" (Англія).
"Аякс" (Нідерланди).
"Аталанта" (Італія).
"Мідтьюланд" (Данія).

Група E
"Севілья" (Іспанія).
"Челсі" (Англія).
"Краснодар" (Росія).
"Ренн" (Франція).

Група F
"Зеніт" (Росія).
"Борусія" (Німеччина).
"Лаціо" (Італія).
"Брюгге" (Бельгія).

Група G
"Ювентус" (Італія).
"Барселона" (Іспанія).
"Динамо" (Україна).
"Ференцварош" (Угорщина).

Група H
ПСЖ (Франція).
"Манчестер Юнайтед" (Ан-
глія).
"Лейпциг" (Німеччина).
"Істанбул" (Туреччина).

Перший тур ЛЧ буде зіграний 
20 і 21 жовтня.

Ліга Європи:
Група A

"Рома" (Італія).
"Янг Бойз" (Швейцарія).
"Клуж" (Румунія).
ЦСКА (Софія, Болгарія).

Група B
"Арсенал" (Лондон).
"Рапід" (Австрія).
"Мольде" (Норвегія).
"Дандолк" (Ірландія).

Група C
"Байєр" (Німеччина).
"Славія" (Чехія).
"Хапоель Беер-Шева" (Ізраїль).
"Ніцца" (Франція).

Група D
"Бенфіка" (Португалія).
"Стандард Льєж" (Бельгія).

"Рейнджерс" (Шотландія).
"Лех" (Польща).

Група E
ПСВ (Нідерланди).
ПАОК (Греція).
"Гранада" (Іспанія).
"Омонія" (Кіпр).

Група F
"Наполі" (Італія).
"Реал Сосьєдад" (Іспанія).
АЗ (Нідерланди).
"Рієка" (Хорватія).

Група G
"Брага" (Португалія).
"Лестер" (Англія).
АЕК (Греція)
"Зоря" (Україна).

Група H
"Селтік" (Шотландія).
"Спарта" (Чехія).
"Мілан" (Італія).
"Лілль" (Франція)

Група I
"Вілляреал" (Іспанія).
"Карабах" (Азербайджан).
"Маккабі Тель-Авів" (Ізраїль).
"Сіваспор" (Туреччина).

Група J
"Тоттенгем" (Англія).
"Лудогорець" (Болгарія).
ЛАСК (Австрія).
"Роял Антверп" (Бельгія).

Група K
ЦСКА (Росія).
"Динамо" (Загреб, Хорватія).
"Фейєнорд" (Нідерланди).
"Вольфсберг" (Австрія).

Група L
"Гент" (Бельгія).
"Црвена Звезда" (Сербія).
"Гоффенхайм" (Німеччина).
"Слован" (Чехія).
Перший тур ЛЄ буде зіграний 
22 жовтня.

У центральних матчах туру 
"Шахтар" і "Динамо" поділили 
очки з "Десною" і "Зорею" 

відповідно. "Колос" обіграв 
"Маріуполь" завдяки помилково 
призначеному пенальті і вийшов на 
третє місце в турнірній таблиці.

Результати матчів:
"Дніпро-1" - "Ворскла" - 2:2
"Рух" - "Львів" - 0:0
"Інгулець" - "Минай" - 1:1
"Олімпік" - "Олександрія" - 3:2
"Десна" - "Шахтар" - 2:2
"Динамо" - "Зоря" - 1:1
"Колос" - "Маріуполь" - 1:0
 Лідирує «Динамо», на другому місці – «Вор-

скла», «Колос» - третій, «Шахтар» - на четвертій 
сходинці турнірної таблиці.

Українська Прем’єр-Ліга, опитавши фахівців, 
які входять до експертної ради, визначила най-
яскравішого футболіста з усіх, які взяли участь 
у матчах 5-го туру.  За підсумком голосування 
перемогу здобув півзахисник «Десни» Олексій 
Гуцуляк, який у матчі з «Шахтарем» зробив дві 
результативні передачі. 

Українські футболістки 
націлилися на Євро-2022
Наприкінці жовтня жіноча збірна України 

проведе два поєдинки у відборі на чемпіонат 
Європи 2022 року. У першому матчі 

футболістки Наталії Зінченко зіграють у Києві проти 
Ірландії, а вже за кілька днів поїдуть за кордон на 
поєдинок з Грецією. 1 грудня збірна України вдома 
зіграє проти Чорногорії.

Домашній відбірковий поєдинок на Євро-2022 українські 
футболістки проведуть у Києві на "Оболонь Арені" вже 23 жов-
тня. Стартовий свисток судді пролунає о 18:30. 

Зараз жіноча збірна перебуває на третьому місці у групі. 
Українкам треба перемагати у всіх трьох матчах. Адже на Євро-
2022 вийдуть лише дев'ять переможниць груп та три кращі дру-
гі команди. Ще шість команд, які стануть другими у своїх групах, 
розіграють у стикових матчах останні три путівки. Україна від-
стає від другої Ірландії на 7 очок. Але має на один зіграний матч 
менше.

Лідеркою групи є збірна Німеччини. У відбіркових матчах на 
Євро-2022 німецькі футболістки ще не знають гіркоти поразок 
– 18 очок. Другою йде Ірландія, з якою будуть грати підопічні 
Зінченко у наступному поєдинку – 13 очок.

Знову очко на виїзді
1 жовтня футбольний клуб "Нива" Тернопіль у третьому турі чемпіонату Пер-

шої ліги на виїзді зіграв внічию 2:2 з луцькою "Волинню". Це вже четверта поспіль 
нічия нашого клубу у цій першості. Перед грою з «Гірником-Спортом» у Горішніх 
Плавнях, яка відбулася учора, «Нива» посідала дев’яте місце у турнірній таблиці.

Вища ліга
4 жовтня відбувся 14-й тур вищої ліги 

чемпіонату Тернопільської області:
«Дністер» (Заліщики) – «Агронива-ТНПУ» 

(Тернопіль) – 0:5 (0:1);
 «Агрон» (В. Гаї) – «Медобори» (Зелене) – 1:2 

(0:1);
 «Збруч-Агробізнес» (Підволочиськ) – 

«Нива» (Теребовля) – 0:5 (0:2).
Турнірна таблиця
Команда   І  О
«Нива»   11 25
«Агрон-ОТГ»  11 23
«Медобори»  12 21
«Дністер»  12 17
«Збруч-Агробізнес» 12 16
«Зоря»  11 10
«Агронива-ТНПУ» 11  9
«Колос»   12  8

Перша ліга
4 жовтня відбувся 17-й тур першої об-

ласної ліги:

«Нива» (Городниця) – ФК «Нараїв» – 1:2 (0:1);
 «Вікнини» (Вікно) – «Хатки» (Бережани) – 

3:0 (1:0);
 «Поділля» (Васильківці) – «Рідна Борщів-

щина» (Борщів) – 1:3 (0:1);
 «Нива» (Підгайці) – «Колос» (Зборів) – 2:2 

(2:2);
ФК «Мельниця» (Мельниця-Подільська) – 

«Віго-Острів» (Острів) – 3:0 (неявка гостей).
Турнірна таблиця
Команда  І  О
«Поділля»  16 39
«Р.Борщів» 14 34
«Хатки» 15 28
«Нараїв» 14 26
«Мельниця» 15 23
«Трибухівці» 14 23
«Вікнини» 15 14
«Колос» Зб. 16 13
«Віго-Остр» 14 13
«Нива» Під. 15 11
«Нива» Гор. 14  8

«ШАХТАР» і «ДИНАМО» втратили очки
3 та 4 жовтня відбулися матчі 5-го туру чемпіонату України з футболу.

Три футбольні клуби представлять Україну у Єврокубках
Відбулося жеребкування групових раундів Ліги Чемпіонів та Ліги Європи
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Кардамон називають «царем спецій» і «райськими ягодами», а по-
ходить він зі Сходу. Трикамерні коробочки, які збирають трохи недо-
зрілими і висушують під променями сонця, містять темне насіння. 
Оригінальний смак і аромат, а також унікальні цілющі властивості пе-
ретворили кардамон в одну з найпоширеніших приправ не тільки для 
жителів Індії та Шрі-Ланки, а й для європейців.

Насіння кардамону містить харчові волокна, вітаміни: А, В1, В2, В3, 
С; мікроелементи: калій, магній, натрій, фосфор, цинк, кальцій, залізо, 
мідь, марганець; жирні кислоти, крохмаль, білок, ефірні олії. Саме за-
вдяки ефірним оліям кардамон має пекучий і гострий, але одночасно 
приємний запах.

 Кілька простих рецептів
1. Кардамон тонізує серце, достатньо розжувати 2–3 зернят-

ка, щоб заспокоїти серцеву аритмію. 
2. Якщо ви маєте схильність до гіпертонії, то особливо реко-

мендується додавати подрібнене насіння кардамону в каву або 
чай. Кардамон частково руйнує кофеїн, попереджає підвищення 
тиску.

3. Щоб пом’якшити горло, приготуйте настій з кардамону та 
кориці. При щоденному застосуванні він є хорошим захистом від 
ГРВІ та грипу.

4. Позбутися важкості у шлунку вам допоможе смачний і аро-
матний напій із суміші спецій (по ½ ч. л.): кардамон, кумин, корі-
андр.

5. Щоб поліпшити імунітет, зміцнити нервову систему і зір, 
щодня з’їдайте одну ч. л. меду з 5 чорними зернятками кардамону.

6. Ефірна олія кардамону особливо рекомендується для ліку-
вання головного болю, загальної втоми, пригніченого настрою, 
депресії.

7. Щоб приготувати загальнозміцнювальний чай, використо-
вуйте суміш сухого імбиру, гвоздики та меленого кардамону.

Коли не можна вживати кардамон?
- якщо є виразки шлунка, дванадцятипалої кишки, гастрит та 

інші захворювання слизової шлунка;
- у разі захворювань печінки та жовчного міхура;
- за харчової алергії та індивідуальної несприйнятливості.

Поширена хвороба - тріщини 
на п`ятах, як у молодих, 
так і в літніх людей. 

Це надзвичайно неприємна 
проблема, яка часто дошкуляє 
сильним болем. 

Тріщини з`являються поступово. 
Спочатку вони схожі на насічки - тонкі та 
ледь помітні. Але з часом товщають, ста-
ють глибокими і можуть запалюватися.

Перш ніж почати лікувати глибокі 
тріщини на п`ятах, необхідно з`ясувати 

їх причину. Якщо дерматит був викли-
каний грибком або іншими мікроорга-
нізмами, лікування повинно бути спе-
ціалізованим. У цьому випадку навіть 
ретельний догляд за п`ятами не дасть 
помітних результатів. Грибок стопи лі-
кують спеціальними спреями, мазями і 
антибіотиками. 

В інших випадках застосовують ван-
ни з крохмалем (можна з картопляним 
лушпинням). До вимитого лушпиння 
додати жменю лляного насіння, залити 

водою і кип`ятити до стану густої каші. 
У цю кашу опустити ноги і тримати 20 
хвилин. Після цього тріщини змастити 
йодом, а ступні кремом.

Пом`якшити і очистити шкіру до-
помагають ванночки з мила і соди: на 
два літра гарячої води необхідно взяти 
столову ложку соди і половину чайної 
ложки мінерального мила. Тривалість 
процедури - 15 хвилин. Занурте ноги в 
ванночку і трохи помасажуйте п`яти, не 
докладаючи особливих зусиль. 

Також для лікування тріщин на 
п`ятах активно застосовують мазі на 
основі вазеліну або чистий вазелін. Вони 
зволожують шкіру і пом`якшують її.

Варто також звернути увагу на віта-
мінізовані креми з прополісом, що спри-
яють якнайшвидшому загоєнню тріщин. 

Для профілактики тріщин на п`ятах 
також слід робити ванночки і зволожу-
вати шкіру теплою оливковою олією, 
робити масаж, використовувати жирний 
крем і мазі з вазеліном. 

ХВОЙНА ЗЕЛЕНЬ МІСТИТЬ 
ЦІННІ КОМПОНЕНТИ: хлорофіл, 
вітаміни, макро- і мікроелементи, 
фітогормони, фітонциди. Хвоя 
має протизапальну, протимікроб-
ну, потогінну, знеболювальну, 
жовчогінну, сечогінну дію. 

Застосування хвої допома-
гає при захворюваннях серцево-
судинної системи, дистонії судин 
головного мозку, розсіяному скле-
розі, поступній атрофії м'язів, у 
разі відшарування сітківки ока, 
міопатії, відновлює й очищує су-
динну систему. Завдяки наявнос-
ті великої кількості аскорбінової 
кислоти, каротину і хлорофілу 
хвоя ялинки регулює обмін речо-
вин, покращує кровотворення.

Бажано збирати хвою в кінці 
літа або восени. З дерев голочки 
потрібно відокремлювати так, 
щоб їх основа залишалася на гіл-
ках. 

Голки хвої можна заморози-
ти або висушити. Для заморозки 
наріжте голки маленькими шма-
точками. Складіть в пакет або 
контейнер і заморозьте як зви-
чайну зелень або овочі. Сушити 
голки краще в електросушарці. 
Можна в кімнаті або на балко-
ні, заховавши від сонця. Сушені 
голки можна зберігати в банці чи 
полотняному мішечку - або змо-
лоти їх у порошок у блендері або 
кавомолці.

ЩОБ ПОЛІПШИТИ ЗІР, ПИЙ-
ТЕ ВІДВАР ІЗ ХВОЇ: 5 столових 
ложок подрібнених голок залий-
те 500 мл окропу, витримайте на 
водяній бані 20-30 хвилин, зали-
ште на ніч. Уранці процідіть і пий-
те по столовій ложці 3-4 рази на 
день після їди.

ІМУНОСТИМУЛЯЦІЙНИЙ 
ЧАЙ: на трилітровий чайник ві-
зьміть півлітрову банку ялино-
вої або соснової хвої з гілочками, 
залийте окропом і прокип'ятіть 
15 хвилин. Можна додати тро-
хи різних трав: споришу, лис-
тя смородини, малини. Відвар 
настояти. Такий чай очищає 
серцево-судинну систему, виво-
дить радіонукліди, лікує нирки, 
відновлює весь організм. По-
вний курс лікування - 4-5 місяців. 
П’ють сосновий чай в кількості не 
більше 2-3 чашок в день, в напій 
можна додати мед або цукор, ко-

ристь від цього не зменшиться, а 
смак покращиться.

ВАННИ ІЗ СОСНОВОЇ ХВОЇ 
мають надзвичайно заспокійли-
ву дію, чудово укріплюють не-
рви і серце. Тому вони застосо-
вуються при серцевих хворобах, 
нервовій збудженості, безсонні, 
хворобах шкіри, для зміцнення 
і поновлення сил. Зелені голо-
чки заливають холодною водою 
і кип'ятять півгодини. Добре за-
крити і залишити на 12 годин 
настоюватися. Хороший екстракт 
має коричневий колір. Дуже ко-
рисні такі ванни з додаванням 
морської солі. Слід стежити, аби 
вода не була надто гарячою.

У СЕЗОН ЗАСТУД І ГРИПУ пе-
ред виходом на вулицю розітріть 
пальцями краплю ялинового 
масла і змастіть ним ніс. Тоді ні-
яка інфекція до вас не пристане.

ДЛЯ ЗАГАЛЬНОГО ЗМІЦ-
НЕННЯ склянку хвої промийте, 
подрібніть, залийте 600 мл окро-
пу. Дайте постояти 1 годину під 
кришкою, потім вичавіть у настій 
сік із половинки лимона і проці-
діть. 

ОЗДОРОВЛЕННЯ ШКІРИ, 
УСУНЕННЯ ЗМОРШОК: змішайте 
30 грамів хвої (промитої і подріб-
неної), столову ложку оливкової 
олії і 3 ст. л. меду. Отриману суміш 
намастіть на шкіру та змийте те-
плою водою через 10 хвилин. По-
вторити через два тижні.

ВІДНОВЛЕННЯ ПЕЧІНКИ: 
2-3 ст. л. голок залити окропом і 
півгодини прокип'ятити. Потім 
процідити. Пити по 100 мл на 
добу.

СЕЧОГІННИЙ ЗАСІБ: 1 ст. л. 
хвої залийте 250 мл окропу. На-
стоювати 30 хвилин, процідити. 
Приймати по столовій ложці чо-

тири рази на день після їжі.
ХВОЯ СОСНИ З ШИПШИ-

НОЮ І ЦИБУЛЕВИМ ЛУШПИН-
НЯМ ВІД ТИСКУ: 5 великих 
ложок хвої перемішують з 3 ве-
ликими ложками плодів шипши-
ни; додають 2,5 ложки лушпиння 
цибулі; заливають компоненти 
літром окропу і ставлять на по-
мірний вогонь.

Коли суміш закипить, її слід 
відварити протягом ще 10 хви-
лин, а потім настояти не менше 
12 годин. Приймають процідже-
ний  лікувальний засіб тричі на 
день по половині склянки. 

Запобіжні заходи
Соснова хвоя за надмірного 

вживання може зашкодити ор-
ганізму. На тлі передозування 
хвоєю сосни часто розвивають-
ся сильні головні болі і нежить, 
виникає нудота, а в особливо 
несприятливих випадках може 
розвинутися запалення шлунка 
і кишечника. Тому використову-
вати хвойні рецепти потрібно, 
ретельно дотримуючись дозу-
вання.

Вживати відвари і настої на 
основі голок не рекомендують, 
якщо є: гостра форма гепатиту 
та інші важкі ураження печінки; 
хронічна ниркова недостатності 
та серйозні запальні недуги ни-
рок; індивідуальна несприйнят-
ливість; серцева недостатність; 
інфекційні захворювання шкіри.

Також відмовитися від пре-
паратів на основі хвої сосни слід 
вагітним жінкам і матерям, які 
годують малюків - корисні влас-
тивості сировини легко можуть 
обернутися на шкоду. Не реко-
мендується пропонувати напої з 
голок сосни  дітям до 7-10 років.

Цілющі краплини 

народної медицини

Цілющі властивості хвої:
заварюємо чаї та настої 
Чи знаєте ви, що ялинки і сосни можуть не тільки прикра-
сити нашу оселю, а й стати цінним джерелом оздоровлен-
ня? Так, їхні голочки містять безліч корисних мікроелемен-

тів і мають широку оздоровчу дію.
КАРДАМОН: «райські 

ягоди», що здатні 
вилікувати серце

З давнини і донині вважається, 
що ця пряність має незвичайну 

лікувальну силу

ТРІЩИНИ НА П’ЯТАХ: диво-крем своїми руками
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 03.45 Енеїда.
06.30 Книга-мандрiвка.
06.35 М/с «Чорний пiрат».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

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

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

цiлителi.
11.00 Дивовижнi сади. Сад Хенбурi - 

Iталiя.
11.25 Телепродаж.
15.10, 21.25, 23.25 Спорт.
15.20 Х/ф «Баухауз».
17.30 Д/с «Планета iнновацiй. Штучний 

iнтелект».
18.55 Д/с «Вижити в дикiй природi».
19.55 Д/с «Дика прогулянка».
21.35, 02.30 «Зворотнiй вiдлiк».
23.35 Перша шпальта.
05.05 Бюджетники.

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, 14.20, 15.25 

«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 «Кокон».
02.25 Х/ф «Ми купили зоопарк».

Iíòер
03.25 «Легендарнi замки Закарпаття».
04.10 Т/с «Нитки долi».
04.50 «Телемагазин».
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».
10.10, 12.25 Т/с «Детектив Ренуар».
15.40 «Чекай на мене. Україна».
18.00, 19.00, 03.00 «Стосується кож-

ного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Речдок. Особиста справа».
00.10 Т/с «Пригадати молодiсть 2».
02.15 «Подробицi» - «Час».

ICTV
04.40 Скарб нацiї.
04.50 Еврика!
04.55 Служба розшуку дiтей.
05.00 Громадянська оборона.
05.50 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.

09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з К. 
Стогнiєм.

10.10 Секретний фронт.
10.55, 13.15 «Рiшає Онiстрат».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.45 Х/ф «Макс Стил».
15.40, 16.15 Х/ф «Тiлоохоронець 

кiлера».
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.25 Бiльше нiж правда.
21.35 Т/с «Пес».
22.55 Свобода слова.
00.10 Х/ф «Дилер».
02.00 Стоп-10.
ÑТБ
04.50, 23.35 Т/с «Доктор Хаус».
06.50 Т/с «Комiсар Рекс».
09.55 МастерШеф 8.
13.00, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.35 Т/с «Слiд».
18.05 СуперМама 2.
19.10 Детектор брехнi.
20.15, 22.45 Т/с «Нiщо не трапляється 

двiчi».
01.30 Слiдство ведуть екстрасенси.
Íоâий êаíаë
06.00, 07.15 Kids` Time.
06.05 М/с «Майлз з майбутнього».
07.20 Вар`яти.
08.00 Божевiльна зiрка.
10.10 Le Маршрут.
12.00 Х/ф «Невловимi».
14.00 Х/ф «Гра Ендера».
16.10 Х/ф «Хан Соло».
19.00 У кого бiльше.
21.00 Х/ф «Будинок Великої Матусi».
23.00 Х/ф «Назад на Землю».
00.50 Х/ф «Вiйна драконiв».
02.40 Служба розшуку дiтей.
02.45 Зона ночi.
05.00 Абзац.

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.

06.25 На власнi очi.
07.10, 08.10, 21.25 Актуально: Економiка. 

Полiтика. Соцiум.
07.15, 16.10 Д/с «Повiтрянi воїни».
08.15 Д/с «Свiт завтрашнього дня 

сьогоднi».
09.30, 00.30 Машина часу.
10.10, 11.10 Д/с «Бойовi кораблi».
12.30 Pro Вiйсько.
13.00 Час. Пiдсумки тижня з А. 

Мiрошниченко.
14.10 Д/с «Бойовi машини».
15.30, 03.10 Час «Ч».
17.10, 18.10 «Полiтклуб з Вiталiєм 

Портнiковим».
19.20, 01.15 «Кондратюк у понедiлок».
21.40 Час-Time.
22.00, 05.10 Д/с «Божевiльний свiт. 

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

вiйни».
03.35, 04.10 Культ 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, 03.50 Реальна мiстика.
13.30, 15.30, 04.45 Т/с «Виходьте без 

дзвiнка 3».
16.00 Iсторiя одного злочину.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Сага», 10 i 11 с.
23.30 Т/с «Сага».
00.40, 02.00 Х/ф «Коли мене полю-

биш ти».
01.30 Телемагазин.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.35 «Орел i решка. Шопiнг».
09.35 Т/с «Доктор Хто».
10.40 М/ф «Всi пси потрапляють до 

раю».
12.10 Х/ф «Вiдлуння далеких свiтiв».
14.00 Х/ф «Iлюзiонiст».
16.00, 22.00 «Орел i решка. Iвлєєва VS 

Бєдняков».
17.00 «Орел i решка. Перезавантаження. 

Америка».
18.00 «Орел i решка. Навколосвiтня 

подорож».
21.00 «Орел i решка. На краю свiту».
23.00 «Орел i решка. Навколо свiту».
00.00 Х/ф «Сомнiя».
01.50 Х/ф «Легкi грошi».
03.10 «Нiчне життя».
ÍТÍ
04.45 «Top Shop».
05.45 Х/ф «Посейдон» поспiшає на 

допомогу».
07.10, 16.50, 20.50, 02.40 «Випадковий 

свiдок».
07.40 Х/ф «Суто англiйське вбивство».
10.50, 22.30 Т/с «Морський патруль».
12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.10 

«Свiдок».
12.50 «Таємницi свiту».
14.40 «ВБРСВ: безжальне правосуддя».
15.35 «Полювання на монстрiв».
18.20 «Свiдок. Агенти».
19.30 «Легенди карного розшуку».
00.15 Х/ф «Трикутник».
02.55 «Речовий доказ».
03.55 «Правда життя».
ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 09.15, 10.15, 18.15, 19.15, 20.15 

Одного разу пiд Полтавою.
08.45, 09.45 Країна У 2.0.
11.15, 00.00 Країна У.
12.15, 17.15 4 весiлля.
14.15, 01.00 Панянка-селянка.
16.15 СуперЖiнка.
18.45, 19.45 Танька i Володька.
21.15 Х/ф «Трансформери».
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.

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.
08.45, 01.45 Правда життя.
09.55, 00.35 Речовий доказ.
11.05 Секретнi територiї.
12.05, 16.45 Пiд iншим кутом.
13.05 Мiстична Україна.
13.55, 19.45 Фантастичнi iсторiї.
14.55 Таємнича свiтова вiйна.
15.55, 21.50 Сучаснi дива.
17.45 Особливий загiн.
18.45 Брама часу.
20.45 Таємницi Другої свiтової.
22.40 Дика Iндiя.
23.40 Крила вiйни.
02.45 Там, де нас нема.
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 «Невiдома версiя».
09.55 «Спогади».
10.55 «Зорянi долi».
11.35 «Моя правда».
12.25 Х/ф «Запорожець за Дунаєм».
14.05 Х/ф «Пейзаж пiсля битви».
16.05 Х/ф «Кухарка».
17.20 Х/ф «Однолiтки».
19.00, 00.55 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
21.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
22.50 Х/ф «Приходьте завтра...»
00.40 «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».
07.55 Т/с «Опер за викликом».
11.50 «Загублений свiт».
14.50 Х/ф «Морський пiхотинець».
16.25 Х/ф «Акт помсти».
19.25 Т/с «Опер за викликом 2».
20.25, 21.25 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 «СуперКопи».
14.10 Т/с «Друзi».
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 «Роздовбаї».
04.25 Чистоплюї.
04.45 Оттак мастак!

ªâроñïорò
00.15 Маунтiнбайк. ЧC. Леоганг. 

Чоловiки.
01.05, 12.00 Тенiс. «Ролан Гаррос». 

Чоловiки. Фiнал.
02.30, 10.35 Тенiс. «Ролан Гаррос». 

Жiнки. Фiнал.
04.00 Автоперегони. WTCR. Словаччина. 

Перегони 1.
04.30, 09.30 Автоперегони. WTCR. Сло-

ваччина. Перегони 2.
05.00, 10.00 Автоперегони. WTCR. Сло-

ваччина. Перегони 3.
05.30 Велоспорт. «Тур Парижа».
06.30 Велоспорт. Гент - Вевельгем.
08.00 Велоспорт. «Джiро д`Iталiя». 

Етап 9.
13.30 Снукер. European Masters. Фiнал. 

Селбi - Гулд.
14.45, 20.00, 20.45 Снукер. English Open. 

Перший раунд.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 21.20, 00.40 Yellow.
06.10 Францiя - Португалiя. Лiга Нацiй 

УЄФА.
08.00, 05.25 Топ-матч.
08.10 Україна - Нiмеччина. Лiга Нацiй 

УЄФА.
10.00 «Великий футбол».
10.40, 00.50 Iрландiя - Уельс. Лiга Нацiй 

УЄФА.
12.30 Iсландiя - Данiя. Лiга Нацiй УЄФА.
14.20 Огляд 2-го iгрового дня. Лiга 

Нацiй УЄФА.
15.40, 22.30 Футбол News.
16.00 U-21. Україна - Румунiя. Вiдбiр до 

Євро-2021.
17.50, 02.40 Лiга Нацiй УЄФА. Огляд 

туру.
18.45 Польща - Iталiя. Лiга Нацiй УЄФА.
20.30 Огляд 1-го iгрового дня. Лiга 

Нацiй УЄФА.
21.30 #залишайсязФутболом.
22.50 Боснiя i Герцеговина - Нiдерланди. 

Лiга Нацiй УЄФА.
03.35 Чорногорiя - Азербайджан. Лiга 

Нацiй УЄФА.
05.45 Програма передач.

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 03.10 Енеїда.
06.30 Книга-мандрiвка.
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. Вiлла Гамберая 

- Iталiя.
11.25 Телепродаж.
15.10, 21.35, 00.10, 01.50, 05.45 Спорт.
15.20 UA:Фольк. Спогади.
16.30 Т/с «Полдарк».
17.30 Схеми. Корупцiя в деталях.
18.55 Д/с «Вижити в дикiй природi».
19.55 Д/с «Свiт дивовижних тварин».
22.00 Нашi грошi.
22.30 Т/с «Модус».
04.05 Д/ф «Замiнованi вiрнiстю».
05.00 Погода.

Êаíаë “1+1”
06.00 «Грошi», 31 с.
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, 13.15, 14.15, 14.50 «Мiняю 

жiнку».
17.10 Т/с «Жiнка».
19.00 «Секретнi матерiали».
20.45, 21.45 Т/с «Свати».
22.45, 00.50 «Мiняю жiнку 15».
02.45 Х/ф «Кокон. Повернення».

Iíòер
03.45 «Подорожi в часi».
04.10 Т/с «Нитки долi».
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 «Корисна програма».
11.10, 12.25 Т/с «Панi Фазiлет i її 

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

той бiк фронту».
18.00, 19.00, 03.05 «Стосується кож-

ного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Речдок. Особиста справа».
00.10 Т/с «Пригадати молодiсть 2».
02.20 «Подробицi» - «Час».

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.25 Факти.
04.45 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.
10.15 Секретний фронт.
10.50, 13.15 Х/ф «Призначення».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.20, 16.15 Т/с «Пес».
16.25 Х/ф «Шибайголови».
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
21.35 Т/с «Кiборги».
01.45 Х/ф «Саботаж».

ÑТБ
05.15, 23.35 Т/с «Доктор Хаус».
07.00 Т/с «Комiсар Рекс».
10.05 МастерШеф 8.
13.00, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.35 Т/с «Слiд».
18.05 СуперМама 2.
19.05 Таємницi ДНК.
20.15, 22.45 Т/с «Нiщо не трапляється 

двiчi».
01.30 Слiдство ведуть екстрасенси.

Íоâий êаíаë
06.00, 07.15 Kids` Time.
06.05 М/с «Майлз з майбутнього».
07.20 Вар`яти.
09.00 Т/с «Мерлiн».
11.00 Х/ф «Назад на Землю».
12.50 Суперiнтуїцiя.
14.50 Хто зверху? (12+).
17.00, 19.00 Любов на виживання.
21.00 Х/ф «Будинок Великої Матусi 2».
23.20 Х/ф «Будинок Великої Матусi 3: 

Який тато, такий син».
01.30 Т/с «Новенька».
02.20 Зона ночi.
05.00 Абзац.

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.

06.25 Pro Вiйсько.
07.10, 08.10, 21.25 Актуально: Економiка. 

Полiтика. Соцiум.
07.15, 16.10 Д/с «Повiтрянi воїни».
08.15 Д/с «Свiт завтрашнього дня 

сьогоднi».
09.30, 00.30 Машина часу.
10.10, 11.10 Д/с «Бойовi кораблi».
12.30 Стоп Реванш.
13.10, 14.10 Д/с «Бойовi машини».
15.30, 03.10 Час «Ч».
17.10, 18.10 «Кондратюк у понедiлок».
19.20, 01.15 «Країна».
21.40 Час-Time.
22.00, 05.10 Д/с «Божевiльний свiт. 

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

вiйни».
03.35, 04.10 Культ Ура!

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 23.50 

Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
10.30 Свекруха або невiстка.
11.30, 05.10 Реальна мiстика.
13.30, 15.30 Т/с «Виходьте без дзвiнка 

3».
16.00 Iсторiя одного злочину.
20.10 «Говорить Україна».
21.35 Футбол. Лiга Нацiї УЄФА. Україна 

- Iспанiя.
00.10 Концерт Олександра Понома-

рьова.
02.15 Т/с «Наша лiкарка».

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.30 «Ух ти show».
09.00, 02.00 Т/с «Доктор Хто».
11.10 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
15.00, 23.00 «Орел i решка. Навколо 

свiту».
15.50, 22.00 «Орел i решка. Iвлєєва VS 

Бєдняков».
17.00 «Орел i решка. Навколосвiтня 

подорож».
21.00 «Орел i решка. На краю свiту».
00.00 Х/ф «Iлюзiонiст».
03.00 «Нiчне життя».

ÍТÍ
04.45 «Top Shop».
05.45 Х/ф «Нiагара».
07.50, 16.50, 20.50, 02.40 «Випадковий 

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

«Свiдок».
09.00 Х/ф «Мерседес» тiкає вiд погонi».
10.40, 22.30 Т/с «Морський патруль».
12.50 «Свiдок. Агенти».
14.40 «Батьки та дiти: дiти партелiти».
15.35 «Жертви краси».
18.20 «Будьте здоровi».
19.30 «Легенди карного розшуку».
00.15 «Склад злочину».
01.00, 03.10 «Речовий доказ».
04.10 «Правда життя».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 09.15, 10.15, 18.15, 19.15, 20.15 

Одного разу пiд Полтавою.
08.45, 09.45, 18.45, 19.45 Танька i 

Володька.
11.15, 00.15 Країна У.
12.15, 17.15 4 весiлля.
14.15, 01.15 Панянка-селянка.
16.15 СуперЖiнка.
21.15 Х/ф «Трансформери 3».
02.30 Щоденники Темного.
04.00 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.

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
09.05, 01.45 Правда життя.
10.05, 00.35 Речовий доказ.
11.15 Особливий загiн.
12.15, 16.50 Пiд iншим кутом.
13.15 Мiстична Україна.
14.05, 19.45 Фантастичнi iсторiї.
15.00 Таємнича свiтова вiйна.
16.00, 21.50 Сучаснi дива.
17.50 Тваринна зброя.
18.50 Брама часу.
20.45 Щоденники Другої свiтової вiйни.
22.40 Дикi Кариби.
23.40 Крила вiйни.
02.40 Квiтка Цисик.
03.25 Академiк Корольов.
04.15 Запрограмованi долi.
05.05 Скептик.

Enter-фіëьм
05.30 Х/ф «Однолiтки».
07.00, 09.00, 02.20 «Телемагазин».
07.30, 08.40 М/ф.
07.50 «Невiдома версiя».
09.40 Спогади.
10.40 Зорянi долi.
11.20 «Моя правда».
12.10 Х/ф «Рукопис, знайдений в 

Сарагосi».
15.40 Х/ф «Альошкине кохання».
17.10 Х/ф «Весна на Зарiчнiй вулицi».
19.00, 00.30 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
21.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
22.50 Х/ф «Невиправний брехун».
00.10 «Академiя смiху».
02.50 «Зорянi долi».
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 «У тилу ворога: Колумбiя».
09.00 Х/ф «У тилу ворога: Вiсь зла».
10.55, 17.15 «Загублений свiт».
13.00 Х/ф «Морський пiхотинець 2».
14.55 Х/ф «Шакал».
19.25 Т/с «Опер за викликом 2».
20.25, 21.30 Т/с «Булатов».

22.30 Т/с «Кiстки 4».
00.05 Т/с «Кiстки 3».
01.55 «Облом.UA».
03.40 «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 «СуперКопи».
14.15 Т/с «Друзi».
15.40 Т/с «Швидка».
19.10 Т/с «Морська полiцiя: полювання 

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

ªâроñïорò
01.00, 06.00, 09.30, 12.30 Велоспорт. 

«Джiро д`Iталiя». Дев`ятий етап.
02.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Зельден. 

Чоловiки. Слалом-гiгант. Спроба 2.
03.15 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Зельден. 

Жiнки. Слалом-гiгант. Спроба 2.
04.00, 08.00, 11.00, 17.40, 20.00, 20.45 

Снукер. English Open. Перший 
раунд.

13.25 Велоспорт. «Джiро д`Iталiя». 
Десятий етап.

18.30 Автоперегони. WTCR. Словаччина. 
Перегони 1.

19.00 Автоперегони. WTCR. Словаччина. 
Перегони 2.

19.30 Автоперегони. WTCR. Словаччина. 
Перегони 3.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Iспанiя - Швейцарiя. Лiга Нацiй 

УЄФА.
07.45, 11.35 Журнал Лiги чемпiонiв.
08.15 Iрландiя - Уельс. Лiга Нацiй УЄФА.
10.00, 15.40 Футбол News.
10.20, 14.35 Yellow.
10.30 #залишайсязФутболом.
12.05 Україна - Нiмеччина. Лiга Нацiй 

УЄФА.
13.55 «Великий футбол».
14.45 Лiга Нацiй УЄФА. Огляд туру.
16.00 Iсландiя - Данiя. Лiга Нацiй УЄФА.
17.50 Огляд 2-го iгрового дня. Лiга 

Нацiй УЄФА.
18.45 Боснiя i Герцеговина - Нiдерланди. 

Лiга Нацiй УЄФА.
20.30, 22.30, 23.40 «Головна команда».
21.35 Live. Україна - Iспанiя. Лiга Нацiй 

УЄФА.
00.30 Огляд 1-го iгрового дня. Лiга 

Нацiй УЄФА.
01.45 Азербайджан - Кiпр. Лiга Нацiй 

УЄФА.
03.35 Фарерськi острови - Латвiя. Лiга 

Нацiй УЄФА.
05.25 Топ-матч.
05.45 Програма передач.

Поíедіëоê

Віâòороê

12 жовтня

13 жовтня
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 03.05 Енеїда.
06.30, 08.25 Книга-мандрiвка.
06.35 М/с «Чорний пiрат».
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 23.20, 01.15, 

02.35, 05.10 Новини.
07.15, 08.30 М/с «Кмiтливий Сяо Цзи».
08.10 Уроки тiтоньки Сови. Ранкова 

зарядка.
08.20 Веселi саморобки.
08.27 Уроки тiтоньки Сови. Географiя-

малятко.
09.00 Божественна лiтургiя Православ-

ної Церкви України з нагоди свята 
Покрови Пресвятої Владичицi 
нашої Богородицi i Приснодiви 
Марiї.

11.30 Д/ф «Похiд динозаврiв».
13.15, 04.00 Д/ф «Вибiр».
14.25 Телепродаж.
15.00 Вони присягнули на свiт i волю. 

Спецпроєкт до Дня захисника 
України.

18.10 Добровольцi.
19.05 Спецназ. Повернутись живим.
20.00, 00.20 Життя пiслязавтра.
21.25 Концерт Океану Ельзи «ОЕ-20. 

Live in Kyiv».
23.45 #@)?$0 з Майклом Щуром.
01.05, 03.00 Погода.
01.40 UA:Фольк. Спогади.
05.35 Бюджетники.

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, 19.30, 04.35 «ТСН».
09.35 Х/ф «Найгiрша подруга».
17.30 Х/ф «Скажене весiлля».
20.15 Х/ф «Скажене весiлля 2».
22.15 Т/с «Чєркаси».
00.10 Х/ф «Чорний ворон».
02.25 Х/ф «Крути 1918».

Iíòер
03.50 «Подорожi в часi».
04.10 Т/с «Нитки долi».
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 «Корисна програма».
11.10, 12.25 Т/с «Панi Фазiлет i її 

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

той бiк фронту».
18.00, 19.00, 03.05 «Стосується кож-

ного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Речдок. Особиста справа».
00.10 Т/с «Пригадати молодiсть 2».

02.20 «Подробицi» - «Час».

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей.
04.30 Факти.
04.50 Т/с «Вiддiл 44».
05.35 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.00, 13.00 Т/с «Кiборги».
12.45 Факти. День.
13.15, 19.10 Т/с «Доброволець».
18.45 Факти. Вечiр.
20.00 Х/ф «Червоний».
22.35 Х/ф «Нашi Котики».
01.10 Х/ф «Правило бою».
02.30 Анти-зомбi.

ÑТБ
05.15, 23.35 Т/с «Доктор Хаус».
07.00 Т/с «Комiсар Рекс».
10.05 МастерШеф 8.
13.00, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.35 Т/с «Слiд».
18.05 СуперМама 2.
19.10 Про що мовчать жiнки.
20.15, 22.45 Т/с «Нiщо не трапляється 

двiчi».
01.20 Слiдство ведуть екстрасенси.

Íоâий êаíаë
06.00, 07.15 Kids` Time.
06.05 М/с «Майлз з майбутнього».
07.20 Вар`яти.
09.00 Т/с «Мерлiн».
11.00 Х/ф «Будинок Великої Матусi 3: 

Який тато, такий син».
13.10 Хто проти блондинок.
15.10 Хто зверху? (12+).
17.10, 19.00 Дiти проти зiрок.
20.50 Х/ф «Бiлi цiпоньки».
23.00 Х/ф «Дедпул».
01.20 Т/с «Новенька».
02.20 Служба розшуку дiтей.
02.25 Зона ночi.
05.00 Абзац.

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.

06.25 Стоп Реванш.
07.10, 08.10, 21.25 Актуально: Економiка. 

Полiтика. Соцiум.
07.15, 16.10 Д/с «Повiтрянi воїни».
08.15 Д/с «Свiт завтрашнього дня 

сьогоднi».
09.30, 00.30 Машина часу.
10.10, 11.10 Д/с «Бойовi кораблi».
12.30 Спостерiгач.
13.10, 14.10 Д/с «Бойовi машини».
15.30, 03.10 Час «Ч».

17.10, 18.10 «Країна».
19.20, 01.15 «Велика полiтика».
21.40 Час-Time.
22.00, 05.10 Д/с «Божевiльний свiт. 

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

вiйни».
03.35, 04.10 Культ Ура!

Êаíаë «Óêра¿íа»
07.00 Ранок з Україною. День за-

хисника.
09.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
09.30 Т/с «Чужi дiти».
14.10, 15.30 Т/с «Нiколи не здавайся».
20.00 Х/ф «Захар Беркут».
23.00 Х/ф «Позивний «Бандерас».
01.10, 02.15 Т/с «Рiднi серця».
01.45 Телемагазин.
04.45 Реальна мiстика.
05.30 Т/с «Виходьте без дзвiнка 3».

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.30 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
14.00, 23.00 «Орел i решка. Навколо 

свiту».
16.00, 22.00 «Орел i решка. Iвлєєва VS 

Бєдняков».
17.00 «Орел i решка. Навколосвiтня 

подорож».
21.00 «Орел i решка. На краю свiту».
00.00 Т/с «Доктор Хто».
03.15 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.00 «Top Shop».
06.00 Х/ф «Екстрасенс».
08.25, 16.30, 02.45 «Випадковий свiдок».
09.00 Х/ф «Пропала грамота».
10.30 Х/ф «Данило - князь Галицький».
12.20 «Великi українцi».
18.20 «Вартiсть життя».
19.00, 02.15 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Ати-бати, йшли солдати...»
21.10 Х/ф «Погоня».
23.00 Х/ф «Блакитна iгуана».
00.55 «Склад злочину».
01.40, 03.00 «Речовий доказ».
03.55 «Правда життя».
ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 09.15, 10.15, 18.15, 19.15, 20.15 

Одного разу пiд Полтавою.
08.45, 09.45, 18.45, 19.45 Танька i 

Володька.
11.15, 00.30 Країна У.
12.15, 17.15 4 весiлля.
14.15, 01.45 Панянка-селянка.
16.15 СуперЖiнка.
21.15 Х/ф «Трансформери: Час ви-

мирання».
02.45 Щоденники Темного.
04.15 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 «Середмiстя».

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
07.40 Мiстична Україна.
08.30 Україна: забута iсторiя.
10.10, 00.35 Речовий доказ.
11.30, 19.45 Фантастичнi iсторiї.
12.25, 16.55 Пiд iншим кутом.
14.15 Код доступу.
15.10 Секретнi територiї.
16.05, 21.50 Сучаснi дива.
17.55 У пошуках iстини.
20.45 Щоденники Другої свiтової вiйни.
22.40 Дикi Кариби.
23.40 Крила вiйни.
01.45 Правда життя.
02.40 Таємницi кримiнального свiту.

Enter-фіëьм
05.30 Х/ф «Така пiзня, така тепла 

осiнь...»
07.00, 09.00, 02.50 «Телемагазин».
07.30, 08.40 М/ф.
07.50 Зорянi долi.
09.30 Моя правда.
10.20 Невiдома версiя.
11.10 Х/ф «Полiт золотої мушки».
13.40 Х/ф «Тримайся, козаче!»
14.55 Х/ф «Мар`я-майстриня».
16.20 Х/ф «Дiдусь Хоттабович».
17.50 Х/ф «Висота».
19.40 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
22.40 Х/ф «Королiвство Кривих Дзер-

кал».
00.05 Х/ф «Червоненька квiточка».
01.20 Х/ф «Увага, черепаха!»
03.05 Кiноляпи.
03.50 Саундтреки.
04.35 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 «Спецкор».
06.35, 07.10 «ДжеДАI».
07.20 «Загублений свiт».
12.45 Х/ф «Морський пiхотинець 3».
14.20 Х/ф «Морський пiхотинець 4».
16.05 Х/ф «Перевiзник».
17.55 Х/ф «Перевiзник 2».
19.25 Т/с «Опер за викликом 2».
20.25, 21.25 Т/с «Булатов».

22.30, 00.05 Т/с «Кiстки 4».
01.55 «Облом.UA».
03.40 «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 «СуперКопи».
14.15 Т/с «Друзi».
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 «Роздовбаї».
04.20 Чистоплюї.
04.45 Оттак мастак!

ªâроñïорò
01.00 Автоперегони. WTCR. Словаччина. 

Огляд.
01.30 Автоперегони. ETCR. Копенгаген.
01.45, 06.00, 09.30, 12.30 Велоспорт. 

«Джiро д`Iталiя». Десятий етап.
02.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Бiвер-

крiк. Чоловiки. Слалом-гiгант. 
Спроба 2.

03.15 Гiрськi лижi. Кубок свiту. 
Киллiнгтон. Жiнки. Слалом-гiгант. 
Спроба 2.

04.00, 08.00, 11.00, 20.45 Снукер. English 
Open. Перший раунд.

13.25 Велоспорт. «Джiро д`Iталiя». 
Етап 11.

17.30 Велоспорт. Схелдепрейс.
18.35 Тенiс. «Ролан Гаррос». Чоловiки. 

Фiнал.
19.30 Тенiс. «АТР: за кадром».
20.00 Снукер. English Open. Другий 

раунд.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 14.15, 01.30, 05.25 Топ-матч.
06.10 Нiмеччина - Швейцарiя. Лiга Нацiй 

УЄФА.
08.00, 14.05 Yellow.
08.10 Англiя - Бельгiя. Лiга Нацiй УЄФА.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20, 13.15 «Головна команда».
11.25 Україна - Iспанiя. Лiга Нацiй 

УЄФА.
14.25, 16.00, 20.55 Огляд 1-го iгрового 

дня. Лiга Нацiй УЄФА.
17.00 Азербайджан - Кiпр. Лiга Нацiй 

УЄФА.
18.50 Live. Фiнляндiя - Iрландiя. Лiга 

Нацiй УЄФА.
21.35 Live. Англiя - Данiя. Лiга Нацiй 

УЄФА.
23.40 Португалiя - Швецiя. Лiга Нацiй 

УЄФА.
01.45 Литва - Албанiя. Лiга Нацiй УЄФА.
03.35 Iсландiя - Данiя. Лiга Нацiй УЄФА.
05.45 Програма передач.

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 03.10 Енеїда.
06.30 Книга-мандрiвка.
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. Iспанiя - шпи-

таль у вiдкритих водах.
11.00 Дивовижнi сади. Сади Жоржа 

Деласелле - Францiя.
11.25 Телепродаж.
15.10, 21.35, 00.10, 01.50, 05.45 Спорт.
15.20 UA:Фольк. Спогади.
16.30 Т/с «Полдарк».
17.30 #@)?$0 з Майклом Щуром.
18.55 Д/с «Вижити в дикiй природi».
19.55 Д/с «Свiт дивовижних тварин».
22.00 Вибори у США: фактор «справи 

Burisma».
22.30 Д/с «Дикi тварини».
04.05 Д/ф «Одесити на Донбасi».
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 «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 Т/с «Чєркаси».
02.40 «Свiт навиворiт».

Iíòер
03.50 «Подорожi в часi».
04.15 Т/с «Нитки долi».
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 «Корисна програма».
11.10, 12.25 Т/с «Панi Фазiлет i її 

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

той бiк фронту».
18.00, 19.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Речдок. Особиста справа».
00.10 Т/с «Пригадати молодiсть 2».
02.20 «Подробицi» - «Час».
03.05 Х/ф «Лев».

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.25 Факти.

04.45 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.
10.15 Секретний фронт.
11.05, 13.15 Х/ф «Розплата».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.30, 21.35 Т/с «Пес».
15.00, 16.15 Х/ф «Червоний горобець».
18.45, 21.15 Факти. Вечiр.
20.30, 02.55 Анти-зомбi.
23.00 Х/ф «Шибайголови».
01.25 Х/ф «Призначення».
ÑТБ
05.20, 23.35 Т/с «Доктор Хаус».
06.55 Т/с «Комiсар Рекс».
10.00 МастерШеф 8.
13.00, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.35 Т/с «Слiд».
18.05 СуперМама 2.
19.05 Один за всiх.
20.15, 22.45 Т/с «Нiщо не трапляється 

двiчi».
01.20 Слiдство ведуть екстрасенси.

Íоâий êаíаë
06.00, 07.15 Kids` Time.
06.05 М/с «Майлз з майбутнього».
07.20, 13.00 Вар`яти.
09.00 Т/с «Мерлiн».
10.50 Х/ф «Бiлi цiпоньки».
15.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Тварина».
22.50 Х/ф «Дедпул 2».
01.00 Т/с «Новенька».
02.00 Служба розшуку дiтей.
02.05 Зона ночi.
05.00 Абзац.

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.

06.25 Спостерiгач.
07.10, 08.10, 21.25 Актуально: Економiка. 

Полiтика. Соцiум.
07.15 Д/с «Повiтрянi воїни».
08.15 Д/с «Свiт завтрашнього дня 

сьогоднi».
09.30, 00.30 Машина часу.
10.10, 11.10 Д/с «Бойовi кораблi».
12.30 Невигаданi iсторiї.
13.10, 14.10 Д/с «Бойовi машини».
15.30, 03.10 Час «Ч».
16.20 Таємницi вiйни.
17.10, 18.10 «Велика полiтика».
19.20, 01.15 #Небайдужа.
21.40 Час-Time.
22.00, 05.10 Д/с «Божевiльний свiт. 

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

вiйни».
03.35, 04.10 Культ 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, 04.45 Т/с «Виходьте без 

дзвiнка 3».
16.00 Iсторiя одного злочину.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Моя мила найда», 1 i 2 с.
23.20 По слiдах.
00.00 Т/с «Моя мила найда», 3 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с «Моя мила найда».

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.50 «Ух ти show».
09.20, 00.00 Т/с «Доктор Хто».
11.15 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
15.00, 23.00 «Орел i решка. Навколо 

свiту».
16.00, 22.00 «Орел i решка. Iвлєєва VS 

Бєдняков».
17.00 «Орел i решка. Навколосвiтня 

подорож».
21.00 «Орел i решка. На краю свiту».
02.45 «Нiчне життя».
ÍТÍ
04.50 «Top Shop».
05.20 Х/ф «Полiт золотої мушки».
08.10, 16.50, 20.50, 02.45 «Випадковий 

свiдок».
08.50 Х/ф «Застава в горах».
10.45, 22.30 Т/с «Морський патруль».
12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.10 

«Свiдок».
12.50 «Вартiсть життя».
14.40 «Секти. Контроль свiдомостi».
15.35 «Професiя - альфонс».
18.20, 04.05 «Правда життя».
19.30 «Легенди карного розшуку».
00.15 «Склад злочину».
01.05, 03.05 «Речовий доказ».
ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 09.15, 10.15, 18.15, 19.15, 20.15 

Одного разу пiд Полтавою.
08.45, 09.45, 18.45, 19.45 Танька i 

Володька.
11.15, 23.30 Країна У.
12.15, 17.15 4 весiлля.
14.15, 00.30 Панянка-селянка.
16.15 СуперЖiнка.
21.15 Х/ф «Бамблбi».
01.45 Щоденники Темного.
03.15 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, 01.45 Правда життя.
09.45, 00.35 Речовий доказ.
10.55, 17.45 Тваринна зброя.
11.55, 16.45 Фестивалi планети.
12.55 Мiстична Україна.
13.45, 19.45 Фантастичнi iсторiї.
14.45 Таємнича свiтова вiйна.
15.45, 21.50 Сучаснi дива.
18.45 Брама часу.
20.45 Щоденники Другої свiтової вiйни.
22.40 Дикi Кариби.
23.40 Крила вiйни.
02.45 Ризиковане життя.

Enter-фіëьм
05.20 Х/ф «Запорожець за Дунаєм».
07.00, 09.00, 02.25 «Телемагазин».
07.30, 08.40 М/ф.
07.50 «Моя правда».
09.30 «Спогади».
10.30 Зорянi долi.
11.05 Моя правда.
11.55 Х/ф «Мартин Боруля».
13.50 Х/ф «Хлопчаки з вулицi Пал».
15.50 Х/ф «Невиправний брехун».
17.10 Х/ф «Небезпечно для життя!»
19.00, 00.35 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
21.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
22.50 Х/ф «Дайте нам чоловiкiв!»
00.15 Академiя смiху.
03.00 Кiноляпи.
03.50 Саундтреки.
04.30 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.50 «ДжеДАI».
06.30 Х/ф «Морський пiхотинець».
08.15 Х/ф «Морський пiхотинець 2».
10.10, 17.15 «Загублений свiт».
14.25 Т/с «Перевiзник».
18.15 «Спецкор».
19.25 Т/с «Опер за викликом 2».
20.25, 21.25 Т/с «Булатов».
22.25, 00.00 Т/с «Кiстки 4».
01.50 «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 «СуперКопи».
14.20 Т/с «Друзi».
15.50 Т/с «Швидка».
19.10 Т/с «Морська полiцiя: полювання 

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

ªâроñïорò
01.00 Велоспорт. «Джiро д`Iталiя». 

Етап 11.
02.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Альта-

Бадiа. Чоловiки. Слалом-гiгант. 
Спроба 2.

03.15 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Кур-
шевель. Жiнки. Слалом-гiгант. 
Спроба 2.

04.00 Снукер. English Open. Другий 
раунд.

06.00 Велоспорт. Схелдепрейс.
07.00 Тенiс. АТР 1000. Шанхай. Фiнал. 

Медведєв - Звєрєв.
07 .55 ,  08 .25  Ол iмп iйськ i  i гри . 

«Олiмпiйський момент».
08.55 Олiмпiйськi iгри. «Foul Play».
09 .25  Ол iмп iйськ i  i гри .  «Сила 

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

Уши Дiзль.
10.25 Олiмпiйськi iгри. «Живi легенди». 

Едгар Гроспiрон.
10.55 Олiмпiйськi iгри. «Живi легенди». 

Свiтлана Хоркiна.
11.25 Олiмпiйськi iгри. «Бiг в КНДР».
12.25 Олiмпiйськi iгри. Тележурнал 

Footsteps.
13.25 Велоспорт. «Джiро д`Iталiя». 

Етап 12.
17.45 Велоспорт. «Гент - Вевельгем».
18.30 Тенiс. «Ролан Гаррос». Жiнки. 

Фiнал.
20.00 Снукер. English Open. Третiй 

раунд.
20.45 Снукер. English Open. Четвертий 

раунд.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 20.35 Yellow.
06.10, 02.20 Фiнляндiя - Iрландiя. Лiга 

Нацiй УЄФА.
08.00 Топ-матч.
08.10 Iталiя - Нiдерланди. Лiга Нацiй 

УЄФА.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20, 04.10 Азербайджан - Кiпр. Лiга 

Нацiй УЄФА.
12.10 Англiя - Бельгiя. Лiга Нацiй УЄФА.
14.00, 01.25 Огляд 2-го iгрового дня. 

Лiга Нацiй УЄФА.
16.00 Португалiя - Швецiя. Лiга Нацiй 

УЄФА.
17.50, 22.50 Лiга Нацiй УЄФА. Огляд 

туру.
18.45, 21.40 «Головна команда».
19.50 Україна - Iспанiя. Лiга Нацiй 

УЄФА.
23.40 Нiмеччина - Швейцарiя. Лiга Нацiй 

УЄФА.
05.55 Програма передач.

Ñереда

Чеòâер

14 жовтня
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 03.10 Енеїда.
06.30 Книга-мандрiвка.
06.35 М/с «Чорний пiрат».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 01.15, 04.55 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. Уганда - життя 

пiд рукою.
11.00 Дивовижнi сади. Сад Кердало - 

Францiя.
11.25 Телепродаж.
15.10, 21.35, 00.10, 01.50 Спорт.
15.20 UA:Фольк. Спогади.
16.30 Т/с «Полдарк».
17.25 VoxCheck.
17.30 Перша шпальта.
18.55 Д/с «Вижити в дикiй природi».
19.55 Д/с «Свiт дивовижних тварин».
22.00 Д/с «Суперчуття».
22.30 Д/ф «Ататюрк - батько сучасної 

Туреччини».
04.00 Д/ф «Висота 307.5».
05.30 Вiдтiнки України.

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, 04.10 «ТСН».
09.25, 10.25, 02.55 «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 Х/ф «Скажене весiлля 2».
01.25 Х/ф «Скажене весiлля».
05.10 «Свiтське життя».

Iíòер
04.55 «Телемагазин».
05.25, 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. По 

той бiк фронту».
18.00, 01.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi тижня».
21.00 «Мир i вiйна».
02.40 «Чекай на мене. Україна».

ICTV

04.05 Скарб нацiї.
04.10 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей.
04.25, 01.55 Факти.
04.45 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.
10.15 Анти-зомбi.
11.15, 13.15, 13.30 Т/с «Вижити за 

будь-яку цiну 2».
12.45, 15.45 Факти. День.
15.10, 16.15, 02.25 «На трьох».
17.00, 20.15 Дизель-шоу.
18.45 Факти. Вечiр.
23.40 «На трьох 8».

ÑТБ
05.40 Врятуйте нашу сiм`ю 2.
11.10, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
20.15, 22.45 Т/с «Мiй коханий ворог».
01.25 Таємницi ДНК.

Íоâий êаíаë
06.00, 07.15 Kids` Time.
06.05 М/с «Майлз з майбутнього».
07.20, 01.50 Вар`яти.
08.40 У кого бiльше.
10.40 Любов на виживання.
12.50 Аферисти в мережах.
15.00 Х/ф «Титанiк».
19.00 Топ-модель по-українськи.
21.40 Х/ф «Покоївка з Манхеттену».
23.50 Х/ф «Весiльний переполох».
02.15 Служба розшуку дiтей.
02.20 Зона ночi.
05.10 СтендАп шоу.

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.

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

Полiтика. Соцiум.
07.15 Д/с «Повiтрянi воїни».
08.15 Д/с «Гра долi».
09.30, 00.30 Машина часу.
10.10, 11.10 Д/с «Бойовi кораблi».
12.30 На власнi очi.
13.10, 14.10 Д/с «Бойовi машини».
15.30, 03.10 Час «Ч».
16.20 Кендзьор.
17.20, 18.10 #Небайдужа.
19.20, 01.15 «Полiтклуб з Вiталiєм 

Портнiковим».
21.40 Час-Time.
22.00, 05.10 Д/с «Божевiльний свiт. 

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

вiйни».
03.35, 04.10 Культ 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 Свекруха або невiстка.
11.30, 04.00 Реальна мiстика.
13.30, 15.30 Т/с «Виходьте без дзвiнка 

3».
16.00 Iсторiя одного злочину.
20.10 Гучна справа.
21.00 Свобода слова Савiка Шустера.
00.00 Т/с «Не говори менi про любов», 

1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Не говори менi про любов».

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.30 «Ух ти show».
09.00 Т/с «Доктор Хто».
11.15 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
13.10 «Орел i решка. Шопiнг».
15.00, 23.00 «Орел i решка. Навколо 

свiту».
16.00, 22.00 «Орел i решка. Iвлєєва VS 

Бєдняков».
17.00 «Орел i решка. Навколосвiтня 

подорож».
18.00 Х/ф «Одружуся з першою 

зустрiчною».
19.50 Х/ф «Краcуня на всю голову».
01.00 «Бiйцiвський клуб».
02.00 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.00 «Top Shop».
06.25 Х/ф «Чоловiчi iсторiї».
07.50, 16.50, 20.50, 02.40 «Випадковий 

свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.15 

«Свiдок».
09.00 Х/ф «Мiсто прийняв».
10.40, 22.30 Т/с «Морський патруль».
12.50, 04.05 «Правда життя».
14.40 «Сповiдь ката».
15.40 «Продавцi мрiй».
18.20 «Таємницi свiту».
19.30 «Легенди карного розшуку».
00.15 «Склад злочину».
01.10, 03.10 «Речовий доказ».
ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 09.15, 10.15, 18.15, 19.15, 20.15 

Одного разу пiд Полтавою.
08.45, 09.45, 18.45, 19.45 Танька i 

Володька.
11.15, 23.45 Країна У.
12.15, 17.15 4 весiлля.
14.15, 00.45 Панянка-селянка.
16.15 СуперЖiнка.
21.15 Х/ф «Король Артур».
02.00 Теорiя зради.
03.30 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.
08.45, 01.45 Правда життя.
09.50, 00.35 Речовий доказ.
11.00 Тваринна зброя.
12.00, 16.50 Фестивалi планети.
13.00 Мiстична Україна.
13.55, 19.45 Фантастичнi iсторiї.
14.55, 23.40 Крила вiйни.
15.50, 21.50 Сучаснi дива.
17.50, 22.40 Дикi Кариби.
18.50 Брама часу.
20.45 Щоденники Другої свiтової вiйни.
02.50 Бандитський Київ.

Enter-фіëьм
05.10 Х/ф «Приходьте завтра...»
07.00, 09.00 «Телемагазин».
07.30, 08.40 М/ф.
07.50 «Моя правда».
09.40 Спогади.
10.40, 11.20, 02.45 Зорянi долi.
11.30 Х/ф «Моя правда».
12.20 Х/ф «Тримайся, козаче!»
13.35 Х/ф «Королiвський генерал».
15.50 Х/ф «Висота».
17.30 Х/ф «Живiть у радостi».
19.00, 01.20 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
21.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
22.50 Х/ф «Було у батька три сини».
02.15 Телемагазин.
03.05 Кiноляпи.
03.50 Саундтреки.
04.30 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.15 «Спецкор».
06.35, 07.10, 18.50 «ДжеДАI».
07.55 Х/ф «Морський пiхотинець 3».
09.40 Х/ф «Морський пiхотинець 4».
11.15, 17.15, 01.00 «Загублений свiт».
14.25 Т/с «Перевiзник».
19.25 Х/ф «Захисник».
21.15 Х/ф «В`язень».
23.05 Х/ф «Урок виживання».
02.00 «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 «СуперКопи».
14.20 Т/с «Друзi».
15.45 Т/с «Швидка».
19.10 Х/ф «Янголи Чарлi».
21.10 Х/ф «Янголи Чарлi: Тiльки 

вперед».
23.30 Мамареготала. Найкраще.
04.00 «Роздовбаї».
04.40 Оттак мастак!

ªâроñïорò
01.00, 06.00, 09.30, 12.30 Велоспорт. 

«Джiро д`Iталiя». Етап 12.
02.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Адель-

боден. Чоловiки. Слалом-гiгант. 
Спроба 2.

03.15 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Лiнц. 
Жiнки. Слалом-гiгант. Спроба 2.

04.00, 08.00, 11.00 Снукер. English Open. 
Четвертий круг.

13.25 Велоспорт. «Джiро д`Iталiя». 
Етап 13.

17.40 Велоспорт. Схелдепрейс.
18.30 Тенiс. «Ролан Гаррос». Чоловiки. 

Фiнал.
20.00, 20.45 Снукер. English Open. 1/4 

фiналу.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 03.30, 05.30 Топ-матч.
06.10 Англiя - Данiя. Лiга Нацiй УЄФА.
08.10 Фiнляндiя - Iрландiя. Лiга Нацiй 

УЄФА.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Огляд 1-го iгрового дня. Лiга 

Нацiй УЄФА.
11.35, 03.40 Португалiя - Швецiя. Лiга 

Нацiй УЄФА.
13.25 Журнал Лiги чемпiонiв.
13.55 Iталiя - Нiдерланди. Лiга Нацiй 

УЄФА.
16.00, 22.50 Чемпiонат Iталiї. Передмова 

до туру.
16.30, 21.20 Yellow.
16.40 Азербайджан - Кiпр. Лiга Нацiй 

УЄФА.
18.30 Нiмеччина - Швейцарiя. Лiга Нацiй 

УЄФА.
20.25 Лiга Нацiй УЄФА. Огляд туру.
21.30 #залишайсязФутболом.
23.20 Україна - Iспанiя. Лiга Нацiй 

УЄФА.
01.10 Чемпiонат Францiї. Передмова 

до туру.
01.40 Нiм - ПСЖ. Чемпiонат Францiї.
05.45 Програма передач.

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

кова зарядка.
06.50, 08.25 Книга-мандрiвка.
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 00.00, 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.
08.50, 02.25 Погода.
09.05, 03.00 Енеїда.
10.10 Х/ф «Марiя Терезiя», 2 с.
12.00 Д/ф «Ататюрк - батько сучасної 

Туреччини».
12.55 Д/с «Iсторiї вулканiв».
13.30 Д/с «Таємницi Сонячної системи».
14.25 Телепродаж.
15.00 UA:Фольк. Спогади.
16.00 Суспiльна студiя. Свiтовий конгрес 

українцiв.
16.45 Всенiчне бдiння (ПЦУ).
19.30 Т/с «Таємний код вiри».
20.30 Д/с «Суперчуття».
21.25 Д/с «Неймовiрнi винаходи».
22.00 Х/ф «Вас не було на мiсцi».
00.25 «Зворотнiй вiдлiк».
01.35, 04.40 #ВУкраїнi.
04.15 Перша шпальта.
05.05 Вибори у США: фактор «справи 

Burisma».

Êаíаë “1+1”
06.00, 07.00, 03.50 «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 «Вечiрнiй квартал».

Iíòер
04.05 М/ф «Пригоди Буратiно».
05.10 «Телемагазин».
05.40 «Слово Предстоятеля».
05.50 Х/ф «Фанфан-тюльпан».
07.50 «Шiсть соток».
09.00 «Готуємо разом. Домашня кухня».
10.05 «Корисна програма».
11.10 Х/ф «Баламут».
13.10 Х/ф «Iван Васильович змiнює 

професiю».
15.25 Т/с «Два серця», 1-4 с.
20.00 «Подробицi».
20.30 «Крутiше за всiх».
22.35 Т/с «Мама буде проти», 1-4 с.

03.00 «Подробицi» - «Час».
03.30 «Орел i решка. Шопiнг».

ICTV
04.40 Скарб нацiї.
04.50 Еврика!
04.55 Факти.
05.20 Т/с «Копи на роботi».
06.20 «На трьох».
07.10 Т/с «Вижити за будь-яку цiну».
07.55 Т/с «Вижити за будь-яку цiну 2».
09.35, 13.00 Т/с «Пес 5».
12.45 Факти. День.
13.50 Т/с «Пес».
18.45 Факти. Вечiр.
19.10, 21.55 Х/ф «Джон Вiк 2».
00.50 Х/ф «Дiвчина з тату дракона».
03.35 Х/ф «Червоний».

ÑТБ
04.50, 10.50 Т/с «Нiщо не трапляється 

двiчi».
07.50 Неймовiрна правда про зiрок.
17.00 Хата на тата.
19.00 МастерШеф 10.
22.40 Звана вечеря.
00.40 Я соромлюсь свого тiла 7.

Íоâий êаíаë
06.00, 07.15 Kids` Time.
06.05 М/с «Майлз з майбутнього».
07.20, 12.10, 01.50 Вар`яти.
07.50, 10.00 Орел i решка.
12.50 Хто зверху? (12+).
15.00 Х/ф «Будинок Великої Матусi».
17.00 Х/ф «Будинок Великої Матусi 2».
19.00 Х/ф «Люди Iкс».
21.00 Х/ф «Люди Iкс 2».
23.40 Х/ф «Дедпул».
02.20 Зона ночi.
05.10 СтендАп шоу.

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 «Повiтрянi 
воїни».

07.50, 08.50, 21.25 Актуально: Економiка. 
Полiтика. Соцiум.

08.15 Д/с «Гра долi».
08.40 Натхнення.
09.30, 00.30, 02.10 Машина часу.
10.10 Медекспертиза.
10.30 Майстри ремонту.
11.10 Гончаренко рулить.
11.35 На власнi очi.
12.15 Х/ф «Вимушенi обставини».
15.10 Кiнозлива.
15.25 Х/ф «Нескорений».
18.15 Pro Вiйсько.
18.30 Є сенс.
19.15 Стоп Реванш.

19.35 Спостерiгач.
20.10, 01.15, 05.10 Рандеву.
21.20 Вечiрнiй преЗЕдент.
21.35, 03.00 Вiкно до Америки.
22.00 Д/с «Щоденники Другої свiтової 

вiйни».
23.00 Спiвай Шоу.
03.20, 04.10 Культ Ура!

Êаíаë «Óêра¿íа»
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
07.30, 04.10 Реальна мiстика.
07.45 Х/ф «Захар Беркут».
10.40 Х/ф «Виховання i вигул собак i 

чоловiкiв».
12.45 Т/с «Слiдуючи за серцем», 1 i 2 с.
15.20 Т/с «Слiдуючи за серцем».
17.00 Т/с «Дочки», 1 i 2 с.
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с «Дочки».
23.00, 02.15 Т/с «Чужi дiти».
01.45 Телемагазин.
03.40 Контролер.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Кротик i Панда».
08.40 «Орел i решка. Шопiнг».
10.30 Х/ф «Одружуся з першою 

зустрiчною».
12.10 Х/ф «Краcуня на всю голову».
14.15 «Орел i решка. Навколо свiту».
00.00 Х/ф «Основний iнстинкт 2: Жага 

ризику».
02.10 «Бiйцiвський клуб».
02.50 «Нiчне життя».

ÍТÍ
04.55 «Top Shop».
05.55 Х/ф «Вiчний поклик».
12.50 «Нашi права».
14.05 «Легенди карного розшуку».
15.25, 02.50 «Випадковий свiдок».
18.00 «Крутi 90-тi».
19.00, 02.20 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Королева бензоколонки».
21.05 Х/ф «Проект «А».
23.05 Х/ф «Проект «А» 2».
01.10 «Хвороби-вбивцi».
03.10 «Речовий доказ».
04.10 «Правда життя».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
12.45 М/ф «Воруши ластами 2: Утеча 

з раю».
14.15 Х/ф «Король Артур».
16.45 Х/ф «Бамблбi».
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 Одного 

разу пiд Полтавою.
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30 Танька i 

Володька.
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.
07.15, 00.35 Мiстична Україна.
08.05, 18.00 У пошуках iстини.
09.50 Речовий доказ.
11.00, 22.35 Фантастичнi iсторiї.
12.00 Гнiв небес.
14.00 Дивовижна планета.
17.00 Дикi Кариби.
21.00 Справжнi багатства Землi.
23.35 Тваринна зброя.
00.00 Iсторiя українських земель.
01.20 Великi українцi.
05.10 Прокляття скiфських курганiв.

Enter-фіëьм
05.20 Х/ф «Небезпечно для життя!»
07.00, 09.00, 02.35 «Телемагазин».
07.30, 08.50, 09.30 М/ф.
07.50 «Зорянi долi».
10.05 «Моя правда».
10.55 «Невiдома версiя».
11.45 Т/с «Роксолана».
13.55 Х/ф «Мерседес» тiкає вiд 

переслiдування».
15.15 Х/ф «Морський характер».
17.10 Х/ф «В останню чергу».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
22.00 Т/с «Нероби».
03.05 Кiноляпи.
04.05 Саундтреки.
04.45 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 07.45 «ДжеДАI».
08.45 «Загублений свiт».
12.50 Х/ф «Вiдсiч».
14.40 Х/ф «Спогад».
16.15 Х/ф «Проти кровi».
18.00 Х/ф «Орлиний зiр».
20.10 Х/ф «Стрiлець».
22.45 Х/ф «Напад на Уолл-стрiт».
00.45 Х/ф «Ця стара машина».
02.15 «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».
11.30 Check In. Україна (16+).
13.40, 00.00 Мамареготала. Найкраще.

18.10 Х/ф «Мортал Комбат».
20.15 Х/ф «Мортал Комбат: Цiлковите 

знищення».
22.00 Т/с «Спецпризначенцi».
03.30 Чистоплюї.
04.00 «Роздовбаї».
04.40 Оттак мастак!

ªâроñïорò
00.00, 06.00, 09.30, 12.30 Велоспорт. 

«Джiро д`Iталiя». Етап 13.
01.30 Велоспорт. Схелдепрейс.
02.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Гармiш-

Партенкiрхен. Чоловiки. Слалом-
гiгант. Спроба 2.

03.15 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Сестрiєр. 
Жiнки. Слалом-гiгант. Спроба 2.

04.00, 08.00, 10.30 Снукер. English Open. 
1/4 фiналу.

11.30 Велоспорт. Бельгiя.
13.25 Велоспорт. «Джiро д`Iталiя». 

Етап 14.
17.45, 18.45 Маунтiнбайк. ЧЄ.
19.45, 20.45 Снукер. English Open. 1/2 

фiналу.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Iталiя - Нiдерланди. Лiга Нацiй 

УЄФА.
07.45, 15.10 Чемпiонат Iталiї. Передмова 

до туру.
08.15 Азербайджан - Кiпр. Лiга Нацiй 

УЄФА.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20, 17.45, 19.45 Yellow.
10.30 #залишайсязФутболом.
11.35 Нiм - ПСЖ. Чемпiонат Францiї.
13.25 Україна - Iспанiя. Лiга Нацiй 

УЄФА.
16.00 Чемпiонат Францiї. Передмова 

до туру.
16.30, 18.55 «Тур Online».
16.55 Live. Рух - Динамо. Чемпiонат 

України.
19.20 Live. Iнтер - Мiлан. Чемпiонат 

Iталiї.
20.55 Огляд 1-го iгрового дня. Лiга 

Нацiй УЄФА.
21.40 Live. Кротоне - Ювентус. Чемпiонат 

Iталiї.
23.40, 01.45, 03.50 Топ-матч.
23.55 Мiнай - Марiуполь. Чемпiонат 

України.

02.00 Наполi - Аталанта. Чемпiонат 
Iталiї.

04.00 Марсель - Бордо. Чемпiонат 
Францiї.

05.45 Програма передач.

П’яòíиця

Ñóáоòа

16 жовтня

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

кова зарядка.
06.50, 08.25 Книга-мандрiвка.
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 23.45, 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, 00.15 Т/с «Таємний код вiри».
14.25 Телепродаж.
15.00, 01.10 Країна пiсень.
16.00 Т/с «Модус».
18.00 Д/с «Iсторiї вулканiв».
18.40 Д/с «Всi на море. Камбоджа».
19.35 Д/с «Дикая планета».
20.00 Д/с «Боротьба за виживання».
21.25 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22.00 Д/ф «Українськi шерифи».
00.10, 02.25 Погода.
02.00, 04.15 #ВУкраїнi.
03.00 Енеїда.
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, 02.15 «Свiт навиворiт».
16.10 «Маскарад».
18.15 «Українськi сенсацiї».
19.30, 05.00 «ТСН-Тиждень».
21.00 «Танцi з зiрками».
00.20 Х/ф «Закону тут не мiсце».

Iíòер
04.50 «Подорожi в часi».
04.55 «Телемагазин».
05.15 Х/ф «Маяк на краю землi».
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».
23.05 Х/ф «Iван Васильович змiнює 

професiю».
01.05 «Речдок».
03.30 «Легендарнi замки України».
04.10 Т/с «Нитки долi».

ICTV
05.25 Скарб нацiї.

05.35 Еврика!
05.45 Факти.
06.10 Анти-зомбi.
07.10 Секретний фронт.
08.20 Громадянська оборона.
09.25 Т/с «Вiддiл 44».
12.45 Факти. День.
13.00 Х/ф «Джон Вiк 2».
15.40 Х/ф «Джон Вiк 3».
18.45 Факти тижня.
21.30 Х/ф «Паркер».
00.10 Х/ф «Без компромiсiв».
02.15 Х/ф «Розплата».

ÑТБ
05.15 Х/ф «Осiннiй марафон».
06.55 Х/ф «На вас чекає громадянка 

Никанорова».
08.45 МастерШеф 10.
12.20 Хата на тата.
14.55 СуперМама 2.
19.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20.00 Один за всiх.
21.10 Я соромлюсь свого тiла 7.
23.10 Детектор брехнi.

Íоâий êаíаë
06.00, 07.15 Kids` Time.
06.05 М/ф.
07.20, 02.00 Вар`яти.
09.10 Дiти проти зiрок.
11.00 М/ф «Мегамозок».
12.50 Х/ф «Тварина».
14.20 Х/ф «Люди Iкс».
16.20 Х/ф «Люди Iкс 2».
19.00 Х/ф «Люди Iкс: Остання битва».
21.00 Х/ф «Люди Iкс: Перший клас».
23.40 Х/ф «Дедпул 2».

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 «Повiтрянi 
воїни».

07.50 Актуально: Економiка. Полiтика. 
Соцiум.

08.15, 15.25 Невигаданi iсторiї.
08.35, 15.45 Vоїн - це я!
08.45 Натхнення.
09.25 Хронiка тижня.
10.10, 11.10 Д/с «Бойовi машини».
12.25 Х/ф «Нерiвний шлюб».
18.00, 01.00, 05.10 Час. Пiдсумки тижня 

з А. Мiрошниченко.
19.15 Спостерiгач.
19.35 Стоп Реванш.
20.10, 02.15 Машина часу.
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 «Нескорений».
01.55 Огляд преси.
03.15, 04.20 Культ Ура!

Êаíаë «Óêра¿íа»
05.40 Сьогоднi.
06.40 Зоряний шлях.
08.50 Т/с «Моя мила найда».
13.10 Т/с «Принцеса-жаба».
17.00 Т/с «Мить, вкрадена у щастя», 

1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом 

Панютою.
20.00 Т/с «Мить, вкрадена у щастя».
22.00, 02.15 Т/с «Нiколи не здавайся».
01.45 Телемагазин.
02.30 Iсторiя одного злочину.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Кротик i Панда».
08.30 «Ух ти show».
09.30 Х/ф «Котися!».
11.30 Х/ф «Матриця часу».
13.20 «Орел i решка. Навколо свiту».
23.50 Х/ф «Роздiлювач».
02.10 «Бiйцiвський клуб».
03.00 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.00 «Top Shop».
06.00 «Легенди бандитського Києва».
06.30 Х/ф «Буднi карного розшуку».
08.10 «Слово Предстоятеля».
08.20 «Будьте здоровi».
09.05 Т/с «Кво Вадiс».
12.00 Х/ф «Непiддатливi».
13.35 Х/ф «Королева бензоколонки».
15.05 Х/ф «Легке життя».
17.00 Х/ф «Проект «А».
19.00 Х/ф «Беремо все на себе».
20.30 Х/ф «Летять журавлi».
22.20 Х/ф «Револьвер».
00.25 Х/ф «Проект «А» 2».
02.30 «Речовий доказ».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
10.00 Х/ф «Трансформери».
12.50 Х/ф «Трансформери 3».
15.50 Х/ф «Трансформери: Час ви-

мирання».
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Одного разу 

пiд Полтавою.
19.30, 20.30, 21.30 Танька i Володька.
22.30 Х/ф «Дiвчина моїх жахiв».
00.40 Панянка-селянка.
01.40 Щоденники Темного.
03.25 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.
07.45, 01.00 Мiстична Україна.
08.45, 18.10 У пошуках iстини.
10.35 Речовий доказ.
11.35, 00.00 Фантастичнi iсторiї.
12.35 Гнiв небес.
14.35 Справжнi багатства Землi.
16.10 Дикi Кариби.
21.00 Дивовижна планета.

Enter-фіëьм
05.30 Х/ф «Лiсова пiсня. Мавка».
07.00, 09.00, 02.35 «Телемагазин».
07.30, 08.50 М/ф.
07.50 «Зорянi долi».
09.30 «Моя правда».
10.20 «Невiдома версiя».
11.10 Т/с «Роксолана».
13.15 Х/ф «Одруження Бальзамiнова».
14.50 Х/ф «Золоте теля».
18.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
22.00 Т/с «Нероби».
03.05 Кiноляпи.
04.05 Саундтреки.
04.45 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 «ДжеДАI».
09.10, 01.00 «Загублений свiт».
12.55 Х/ф «Солдатики».
15.00 Х/ф «Полiсмен з Беверлi Хiллз».
17.00 Х/ф «Полiсмен з Беверлi Хiллз 

2».
19.00 Х/ф «Полiсмен з Беверлi Хiллз 

3».
21.00 Х/ф «Прибрати Картера».
23.00 Х/ф «Урок виживання».
02.40 «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».
11.30 Пiвнiчний Check-in (16+).
13.40, 23.50 Мамареготала. Найкраще.
16.00 Мамареготала.
18.00 Х/ф «Унiверсальний солдат».

20.10 Х/ф «Унiверсальний солдат 2: 
Повернення».

22.00 Т/с «Спецпризначенцi».
03.20 Чистоплюї.
03.50 «Роздовбаї».
04.40 Оттак мастак!

ªâроñïорò
00.30, 06.00, 09.30 Велоспорт. «Джiро 

д`Iталiя». Етап 14.
02.30 Гiрськi лижi. Зольден. Жiнки. 

Слалом-гiгант. Спроба 1.
03.00 Гiрськi лижi. Зольден. Жiнки. 

Слалом-гiгант. Спроба 2.
04.00 Снукер. English Open. 1/2 фiналу.
08.00 Снукер. English Open. 1/2 фiнал.
10.45 Велоспорт. «Джiро д`Iталiя» i «Тур 

Фландрiї». Мультиплекс.
17.45, 18.30 Веслування на байдарках i 

каное. Кубок свiту. Словенiя.

19.15, 20.45 Снукер. English Open. Фiнал.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 16.15, 19.25, 01.10, 03.15, 05.35 

Топ-матч.
06.10 Iнтер - Мiлан. Чемпiонат Iталiї.
08.00, 17.45 Yellow.
08.10, 19.30 Шахтар - Львiв. Чемпiонат 

України.
10.00, 15.55, 23.00 Футбол News.
10.25 «Auto гол!»
10.45, 18.55 Журнал Лiги чемпiонiв.
11.15, 13.30 «Тур Online».
11.40 Рух - Динамо. Чемпiонат України.
13.55 Live. Олiмпiк - Ворскла. Чемпiонат 

України.
16.25 Фiнали Лiги чемпiонiв (1993-2015).
16.55 Live. Александрiя - Iнгулець. 

Чемпiонат України.
21.20 «Великий футбол».
23.20 Болонья - Сассуоло. Чемпiонат 

Iталiї.
01.25 Олiмпiк - Ворскла. Чемпiонат 

України.
03.45 Сент-Етьєн. Чемпiонат Францiї.
05.45 Програма передач.

Íедіëя 18 жовтня

Програма міñцеâих òеëеêаíаëіâ

  TV-4

Поíедіëоê, 12 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 Провінційні 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
14.10 Формула здоров’я
15.10 У фокусі Європа
15.40 Shift. Життя в цифрі
17.15 Те, що любиш
17.30 Про нас 
19.30 Наші вітання
21.30 Погляд зблизька
22.40, 04.00 Х.ф. «Закон сили» +16 
01.00 Х.ф. «Надобраніч і хай щас-

тить» +16

Віâòороê, 13 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 Провінційні вісті.
07.35 Погляд зблизька
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.40 «Кіндер ШОУ»
10.30 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. «Маленька Фа-

детта» 
17.00 Машина часу
17.30 Майстер-клас з Н. Фіцич
18.00 Т.с. «Справа Дойлів» +16
19.30 Наші вітання
20.00 Межа правди
21.00 5 хвилин на добру справу 
21.30 «Гал-кліп»
22.35, 04.00 Х.ф. «Останній герой» 

Ñереда, 14 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 Провінційні вісті.
07.35 Межа правди
08.30 5 хвилин на добру справу
08.55, 17.55 Добрі традиції
09.00, 00.40 Час-Tайм
10.30, 18.00 Т.с. «Справа Дойлів» 

+16
11.15 Shift. Життя в цифрі
11.30 Спогади

12.00, 02.30 Хіт-парад
14.00 Х.ф. «Посттравматична рап-

содія» 
15.35 Те, що любиш 
16.40 «Кіндер ШОУ»
17.00 Машина часу
17.30 Українські традиції
19.00 У фокусі Європа
19.30 Наші вітання
20.00, 01.00 Х.ф. «Чорний козак»
21.35 Х.ф. «Посттравматична рап-

содія»
22.55, 04.00 Х.ф. «Тринадцятий по-

верх» +16 

Чеòâер, 15 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 Провінційні вісті.
07.00 Євромакс
07.35 Х.ф. «Посттравматична рап-

содія»
08.30, 17.00 Машина часу
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30 Т.с. «Справа Дойлів» +16
11.15 Майстер-клас з Н. Фіцич
11.30 Спогади
12.00, 02.30 Хіт-парад
13.45 Те, що любиш 
14.10 Українські традиції
14.30 Євромакс 
15.00, 21.00 Обираємо життя
15.30 Shift. Життя в цифрі
15.45, 19.55 Добрі традиції 
17.30 «Гал-кліп»
18.00 Т.с. «Справа Дойлів» +16
19.30 Наші вітання
20.00 Україна перезавантаження
21.30 5 хвилин на добру справу 
22.35, 04.00 Х.ф.«Алекс і Емма» +16 
01.00 Х.ф. «Останній герой» 

П’яòíиця, 16 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 Провінційні вісті.
07.35 Україна перезавантаження
08.30 Смачна мандрівка 
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.«Франзузька для 

початківців» 
16.10 «Кіндер ШОУ»
17.00 Машина часу
17.30 Майстер-клас з Н. Фіцич
18.00 Т.с. «Справа Дойлів» +16
19.30 Наші вітання
20.00 Погляд зблизька
20.40 Слід
21.20 Добрі традиції
21.30 Єдина країна 
22.35, 04.00 Х.ф.«Замерзлі» +16 

Ñóáоòа, 17 жоâòíя
06.00, 09.30, 15.00 Кіндер клуб
07.00 Провінційні вісті
07.35 Про нас 
08.00, 19.00 Єдина країна 
08.30 Обираємо життя
08.55, 19.55 Добрі традиції
09.00 Час-Tайм
09.15 За спорт
10.30 Про нас 
12.00 Смачна мандрівка
12.30 Х.ф. «Пам’ятай про мене» 
14.40 «Кіндер ШОУ»
16.30 Shift. Життя в цифрі
17.00, 03.00 Хіт-парад
18.00 Наші вітання 
19.30 У фокусі Європа 
20.10 Наталя Фаліон та Лісапетний 

батальйон
23.30 Євромакс
00.10 Вікно в Америку
00.30 Х.ф. «Пам’ятай про мене» 
02.30 Завтра-сьогодні
04.00 Х.ф.«Алекс і Емма» +16 

Íедіëя, 18 жоâòíя
06.00 Огляд світових подій 
06.30 Shift. Життя в цифрі
06.45, 09.15 За спорт
07.00, 12.30 Кіндер клуб 
08.00, 21.45 Єдина країна
08.40, 11.40 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 

12.00 «Кіндер ШОУ»
14.00 Сільський календар 
14.30 Межа правди
15.30 Слід 
16.00 Україна перезавантаження
16.55, 22.10 Добрі традиції
17.00 Вікно в Америку
17.30, 20.30 Про нас
18.00 Наші вітання
19.00, 03.30 Провінційні вісті. Тиж-

день
20.00 Обираємо життя
21.00 Шалене стажування
22.15, 04.15 Х.ф.«Дрібна рибка» 
23.45 Час-тайм
01.00 Х.ф.«Замерзлі» +16 
03.00 «Гал-кліп»
 

UA: Терíоïіëь
Поíедіëоê, 12 жоâòíя
6.00 М/с «Книга джунглів» 
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному
7.00, 8.00, 9.00, 13.10, 17.00, 19.00, 

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 
11.05 Книга-мандрівка. Україна.
11.10 Загадки чернівецьких атлантів

11.15 Архітектура
12.10, 13.20 Суспільна студія. 
15.10 М/с «Фархат -принц пустелі»
15.35 Українська абетка.Першосвіт
15.40 Веселі саробки. 
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 Загадки чернівецьких атлантів
18.45 БУК:Маршрут 
19.15 Виборчий округ.Місцеві 
20.55 ЕкоЛюди
21.30 UA:Спорт 
21.35 Ток-шоу “Зворотній відлік”

 Віâòороê , 13 жоâòíя
6.00 М/с «Книга джунглів» 
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному
7.00, 8.00, 9.00, 13.10, 17.00, 19.00, 

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 
11.05 Книга-мандрівка. Україна.
11.10 Загадки чернівецьких атлантів 
11.15 Архітектура
12.10, 13.20 Суспільна студія. 
15.10 М/с «Фархат –принц пустелі»
15.35 Українська абетка.Першосвіт
15.40 Веселі саробки.
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 Загадки чернівецьких атлантів
18.45 Край пригод 
19.15 Виборчий округ.Місцеві 
21.35 UA:Спорт 
21.50 12 міфів про Донбас 
22.00 Д/ф «Війна на нульовому 

кілометрі»
22.50 Українська читанка
 

 Ñереда, 14 жоâòíя
6.00 Д/м «Січ»
6.30 Ранок на Суспільному
7.00, 8.00, 8.55 Новини 
7.05, 8.05 Ранок на Суспільному
9.00 Божественна літургія Право-

славної Церкви України з на-
годи свята Покрови Пресвятої 
Владичиці нашої Богородиці і 
Приснодіви Марії 

11.30, 13.25, 14.35 Книга-мандрівка. 
Україна.

11.35 Хортиця online: Історико-куль-
турний комплекс «Запорозька 
Січ»

11.50 Квартирник. Бандерштат
12.10 Д/ф «Хто створив Змієві 

Вали?»
13.05 UA музика
13.10 Лайфхак українською 
13.30 М/с «Фархат -принц пустелі» 
14.20 Додолики 
14.40 Пишемо історію Пилип Орлик

14.55 Пліч- о -пліч 
15.05 #ВУКРАЇН
16.05 Д/ф «Заміновані вірністю»
17.05 Д/ф «Капелани» 
18.15 Д/м «Січ»
18.45 Недалечко
19.15 Виборчий округ.Місцеві 
19.55 Д/м «Мирний птах»
20.40 Пліч-о-пліч
21.35 Вистава «Отвеєтка@UA 
22.45 Герої України. Крути

 Чеòâер, 15 жоâòíя
6.00 М/с «Книга джунглів» 
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному
7.00, 8.00, 9.00, 13.10, 17.00, 19.00, 

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 
11.05, 17.15, 18.35 Книга-мандрівка. 

Україна.
11.10 Загадки чернівецьких атлантів
11.15 Архітектура
12.10, 13.20 Суспільна студія. 
15.10 М/с «Фархат -принц пустелі»
15.35 Українська абетка.Першосвіт
15.40 Веселі саробки.
16.05 Т/с «Дама під вуаллю» 
17.20 Д/ц «Стань диким з нами»
17.45 Всі на море
18.40 Street Схід 
18.55 12 міфів про Донбас
19.15 Виборчий округ.Місцеві 
21.35 UA:Спорт 
21.50 StopFakeNews
22.05 Т/с «Містер Селфрідж
22.50 Українська читанка
 

 П’яòíиця, 16 жоâòíя
 
6.00 М/с «Книга джунглів» 
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному
7.00, 8.00, 9.00, 13.10, 17.00, 19.00, 

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 
11.05, 17.15, 18.35 Книга-мандрівка. 

Україна. 
11.10 Загадки чернівецьких атлантів
11.15 Архітектура
12.10, 13.20 Суспільна студія. 
15.10 М/с «Фархат -принц пустелі
15.35 Українська абетка.Першосвіт
15.40 Веселі саробки.
15.45 Лайфхак українською 
16.05 Т/с «Дама під вуаллю» 
17.20 Д/ц «Стань диким з нами»
17.45 ХАЙ-ТЕК
18.05 ЗЕЛЕНІ МІСТА 
18.40 Загадки чернівецьких атлантів
18.45 БУК:Маршрут
19.15 Виборчий округ.Місцеві 
21.35 UA:Спорт 
21.50 Роздивись 
22.05 Т/с «Містер Селфрідж
22.50 Українська читанка
 

 Ñóáоòа, 17 жоâòíя
6.00, 18.45 #ВУКРАЇНІ 
6.30 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» 
9.55 UA музика 
10.00 Т/с «Дама під вуаллю» 
11.00 UA музика 
11.05 Енеїда
12.00 Д/ф «Клітка для двох»
13.05 Пишемо історію. Трипільська 

культура України
13.15 Лайфхак українською 
13.30 М/с»Робін Гуд» 
14.20 Додолики 
14.30 Книга-мандрівка. Україна. 
14.35 «Шо? Як? « 
15.00 Світовий конгрес українців. 

Віртуальний форум ідей,
17.00 Книга-мандрівка.Україна
17.10 Х/ф «Сквот 32» 
19.10 Загадки чернівецьких атлантів
19.15 Відтінки України
19.40 ЗміниТи
19.58 Ток-шоу “Зворотній відлік”
21.10 Ричард Левове серце . 
22.05 Розсекречена історія

 Íедіëя, 18 жоâòíя 
6.00, 16.45 Разом
6.30, 18.45 #ВУКРАЇНІ 
7.00, 8.00, 8.55 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 
14.15 Ок, я тобі поясню
14.20 М/с»Робін Гуд» 
15.05 Марійчин Першосвіт
15.10 Додолики 
15.20 Книга-мандрівка. Україна. 
15.25 «Шо? Як? « 
15.50 Невідомі Карпати
16.00 UA музика 
16.06 Українська читанка
16.20 Пліч-о-пліч
17.15 Х/ф «Кохання живе три роки»
19.10 Загадки чернівецьких атлантів
19.15 Обличчя , 
19.40 Схеми. Корупція в деталях 
20.10 На східному фронті 
21.00 Секрети Сонячної системи
21.55 Д/ф «Вибір» 
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ПЕПЕРОНАТТА - ПОПУЛЯРНА 
ІТАЛІЙСЬКА СТРАВА

ПОТРІБНО: болгарський 
перець (вага неочищеного) — 
600-650 г, часник — 5 зубчиків, 
помідори — 300-350 г, базилік 
— 2-3 гілочки, оцет 6 % — 1-2 ст. 
л., цукор — 1 ч. л., сіль — 0,5 ч. 
л., олія (краще оливкова) — 2 ст. 
л., чорний перець — за смаком, 
лавровий лист — 1 шт. 

ПРИГОТУВАННЯ: зубчики 
часнику нарізати на 4 части-
ни, обсмажити на олії. Перець 
очистити від насіння і перего-
родок, нарізати на шматочки, 
обсмажити 10 хв. Помідори за-
лити окропом, залишити на 2-3 
хв., потім очистити від шкірки. 
Дуже дрібно їх нарізати і дода-
ти до перцю. Покласти до ово-
чів гілочки базиліку і лавровий 
лист. Обсмажити все разом 10 
хв., щоб випарувалася рідина. У 
кінці додати сіль, цукор, оцет, 
чорний перець, смажити ще 1-2 
хв. Дати охолонути. 

ПЕЧЕНІ ЧУШКИ - СМАЖЕНИЙ 
ПЕРЕЦЬ З ЧАСНИКОМ 

ПОТРІБНО: перець - 6 штук, 
часник - 4 зубчики, петрушка - 6 
гілочок, оливкова олія - 3 ст. л., 
оцет винний - 1 ст. л., сіль і пе-
рець за смаком. 

ПРИГОТУВАННЯ: ця стра-
ва надзвичайно популярна в 
Болгарії і особливо смакує ту-
ристам. Перці добре вимити, 
позбутися від плодоніжки і 
серцевини. Обсмажити цілком 
на розігрітій сковороді, зма-
щеній вершковим маслом, до 
рум'яної скоринки. Потім по-
трібно зменшити вогонь до мі-
німуму, накрити перці кришкою 
і тушкувати протягом 20 хв. 
Подрібнити часник і петрушку, 
додати сіль, перець і оливкову 
олію. Добре перемішати. На дно 
глибокого посуду викласти шар 
готового перцю, зверху шар зе-
лені з олією, далі знову перець і 
знову соус. Для того, щоб страва 
добре промаринувалася, слід за-
лишити її на ніч. У Болгарії цю 
закуску подають холодною.

ОЛАДКИ З СОЛОДКОГО 
БОЛГАРСЬКОГО ПЕРЦЮ 
ПОТРІБНО: перець солод-

кий – 3 штуки, хліб (м’якоть) – 
1-2 скибочки, сметана – 1-2 ст. 
л., пшеничне борошно – 2-3 ст. 
л., часник – 1 зубчик, сіль, меле-
ний перець. 

ПРИГОТУВАННЯ: перець 
розрізати, прибрати насіння і 
плодоніжки. Натерти перець на 
дрібній тертці, шкірку викину-
ти. Додати м’якоть хліба, сіль, 
мелений перець, перемішати, 
ще додати борошно, сметану, 
часник. Знову все перемішати. 
Смажити оладки так само, як і 
звичайні: на розігрітій сковоро-
ді, на невеликій кількості олії.  

ДУЖЕ СМАЧНІ 
ФАРШИРОВАНІ ПЕРЦІ

ПОТРІБНО: фарш м'ясний 
— 500 г (краще змішаний - яло-
вичина зі свининою), цибуля 
ріпчаста — 2 шт., перець бол-
гарський — 10-12 шт., рис білий 
відварений — 150 г, морква — 
1-2 шт., сіль, перець за смаком, 
олія соняшникова. 

ПРИГОТУВАННЯ: цибулю 
очистити і подрібнити ножем. 
Поставити сковороду на во-
гонь і розігріти олію. Викласти 
цибулю і обсмажити до злег-
ка золотистого кольору. Зняти 
сковороду з вогню. Потім до-
дати відварений рис. М'ясний 
фарш посолити і поперчити і 
відправити у ту ж сковорідку. 
Все ретельно перемішати. Перці 
наповнити підготовленою на-
чинкою. Тепер можна зайнятися 
піджаркою, в якій будуть туш-
куватися перці. Моркву почис-
тити і натерти на крупній терт-
ці. Другу цибулину почистити 
і нарізати дрібною соломкою 
звичайним ножем або натерти 
на тертці. Поставити сковороду 
на вогонь, розігріти олію, ви-
класти цибулю з морквою і об-
смажити їх до золотистого ко-
льору. Перці можна готувати в 
глибокій сковороді, каструлі або 
у великому сотейнику. Отже, ви-
класти готову піджарку на дно 
ємності. На піджарку викласти 
фаршировані перці. Додати під-
соленої води таким чином, щоб 
вона покрила 2/3 висоти овочів. 
Поставити ємність з продукта-
ми на вогонь і почекати, поки 
вода закипить. Потім зменши-
ти вогонь до малого і закрити 
кришкою. Тушкувати фарши-
ровані перці приблизно 40 хв. 

Готові перці виходять запашні, 
ситні і дуже смачні.

ПЕРЦІ, ФАРШИРОВАНІ 
СИРОМ І ГОРІХАМИ

ПОТРІБНО: перець болгар-
ський – 5-6 штук, морква – 5-6 
штук, цибуля ріпчаста – 2 шту-
ки, волоські горіхи – 0,5 склян-
ки, сметана – 4 ст. л., часник – 2 
зубчики, петрушка – 4-5 гілочок, 
кисломолочний сир – 200 г, оре-
гано – 0,5 ч. л., білий мелений 
перець – 1/3 ч. л., твердий сир. 

ПРИГОТУВАННЯ: перці роз-
різаємо навпіл (уздовж), при-
бираємо насіння і плодоніжки. 
Потім треба викласти у форму 
для запікання, змастити олією, 
посолити. Ставимо в розігріту 
до 180 градусів духовку на 20 
хв. Поки перці в духовці, смажи-
мо нарізану цибулю і натерту на 
крупній тертці моркву: на неве-
ликій кількості олії. Готові ово-
чі потрібно викласти в миску і 
дати трохи охолонути. Потім до 
них додаємо зелень петрушки, 
подрібнені волоські горіхи, кис-
ломолочний сир, подрібнений 
часник, сметану, орегано, білий 
мелений перець і сіль. Все ре-
тельно перемішуємо. Дістаємо 
перці з духовки, викладаємо 
в них приготовлену начинку, 
зверху промазуємо сметаною і 
знову ставимо в духовку. Готує-
мо при температурі 180 граду-
сів ще 20 хв. За п’ять хвилин до 
готовності страву треба посипа-
ти сиром. 

ПЕРЦІ НАШВИДКУРУЧ - 
ДУЖЕ ПРОСТИЙ РЕЦЕПТ 

З МОЦАРЕЛОЮ 
ПОТРІБНО: 5 штук черво-

ного солодкого перцю, 15-30 
кульок моцарели, оливки без 
кісточок (не менше 30 штук), 
листя свіжого базиліку, оливко-
ва олія.

ПРИГОТУВАННЯ: перець 
очистіть від серцевини та роз-
ріжте навпіл. Форму для запі-
кання збризніть олією та ви-
кладіть перець у форму. У кожну 
половинку перцю покладіть 
3 кульки моцарели (можна по 
половинці), мінімум 3 оливки 
(можна більше) і свіжий базилік 
(або іншу зелень, якщо немає 
базиліку). Моцарелу та оливки 
можна подрібнити, а можна за-
лишити цілими — як вам біль-
ше подобається. Поставте пе-
рець в гарячку духовку на 20-30 

хв. або до готовності. Перед тим 
як подавати на стіл, трошки охо-
лодіть. 

СМАЖЕНІ ПЕРЦІ 
З БРИНЗОЮ В ПАНІРОВЦІ 

ПОТРІБНО: 10 солодких 
перців, 300 г бринзи, 3 яйця, 3 
середніх помідори, пучок кропу, 
вершкове масло або соняшни-
кова олія для смаження, трохи 
борошна, сухарі для паніровки.

ПРИГОТУВАННЯ: перці 
очистіть від серцевини, змас-
тіть олією і поставте в духовку, 
щоб зм’якли. Тим часом бринзу 
натріть на дрібній тертці, кріп 
подрібніть, з помідорів діс-
таньте м'якуш. Перемішайте 
бринзу, кріп, м'якуш помідора. 
Нафаршируйте перці начин-
кою з бринзи, а потім умочіть 
у борошно, після цього - в яйце, 
потім в паніровку та підсмаж-
те на сковороді з обох боків. 
Подавайте страву зі сметаною, 
турецьким йогуртом або про-
стоквашею. 

ЛЕДАЧІ 
ФАРШИРОВАНІ ПЕРЦІ

ПОТРІБНО: солодкий вели-
кий перець - 4 шт., помідори у 
власному соку - 800 г, морква 
середніх розмірів - 5 шт., вели-
ка цибулина - 4 шт., часник - 4 
зубчики, круглозернистий рис - 
100 г, цукор - 1 ст. л., олія - 3 ст. л., 
сіль, червоний гострий і чорний 
перець.

ПРИГОТУВАННЯ: рис про-
мийте холодною водою, від-
киньте на сито. Закип'ятіть в 
каструлі 1-1,5 л води, посоліть, 
всипте рис і варити майже до го-
товності, 15 хв. Відкиньте гото-
вий рис на сито. Поки вариться 
рис, всі овочі очистити. Солод-
кий перець наріжте середніми 
кубиками, цибулю - дрібними. 
Моркву натріть на крупній 
тертці. Часник роздушіть і по-
рубайте. У великому сотейнику 
з товстим дном розігрійте олію, 
покладіть цибулю, обсмажте на 
середньому вогні до м'якості, 5 
хв. Додайте моркву, обсмажуй-
те, помішуючи, до золотистого 
кольору, 10 хв. Додайте в сотей-
ник помідори разом з рідиною і 
влийте 1/2 склянки води. Дове-
діть до кипіння і готуйте 10 хв. 
Покладіть в сотейник солодкий 
перець. Перемішайте і тушкуй-
те під кришкою 15 хв. Додайте 
рис, часник, цукор. Посоліть, 
поперчіть за смаком, готуйте 
1-2 хв. Вимкніть вогонь і дайте 

настоятися під кришкою 10-15 
хв. Подавайте гарячим або хо-
лодним.

ШОПСЬКИЙ САЛАТ 
ПОТРІБНО: болгарська 

бринза - 150 г, огірок - 4 шт., по-
мідор - 3 шт., перець - 2 шт. пе-
трушка - 4 гілочки, оливки чор-
ні - кілька штук для прикраси. 

ПРИГОТУВАННЯ: запекти 
болгарський перець в духовці до 
світло-коричневої скоринки. Не 
охолоджуючи, покласти всере-
дину поліетиленового пакета і 
ненадовго залишити. Після цьо-
го видалити шкірку і серцевину. 
Отриману м'якоть досить крупно 
нарізати. Також нарізати помідо-
ри, огірки і цибулю - на шматоч-
ки середнього розміру. Викласти 
в ємність нарізані компоненти, 
додати подрібнену петрушку і 
перемішати. Розкласти у порцій-
ні тарілки. Бринзу натерти на 
дрібній тертці і викласти по-
верх салату. Прикрасити зверху 
оливкою кожну порцію. На столі 
обов'язково повинні бути олив-
кова олія й оцет. Болгарська 
кухня передбачає, що шари цієї 
страви до подачі не потрібно пе-
ремішувати. Кожен самостійно 
додасть бажану заправку в свою 
порцію шопського салату.

КРЕМ-СУП 
З БАКЛАЖАНІВ І ПЕРЦЮ 

ПОТРІБНО: болгарський 
перець - 300 г, цибуля - 150 г, 
часник - 120 г, баклажан - 300 
г, олія оливкова - 40 мл, сіль - 5 
г, чорний перець - 5 г, чебрець 
звичайний - 10 г, цукор - 15 г, 
картопля - 100 г, кінза - 20 г.

ПРИГОТУВАННЯ: болгар-
ський перець, половину цибулі, 
часнику та картоплі наріжте у 
довільній формі. Картоплю об-
смажте на олії до золотистої 
скоринки. Додайте до картоплі 
перець, цибулю, часник і спеції, 
залийте 500 мл води і томіть на 
повільному вогні потягом 30 хв. 
Доведіть до смаку сіллю і пер-
цем. Перебийте блендером до 
стану пюре. Баклажан очистіть 
від шкірки, іншу частину карто-
плі, цибулі та часнику наріжте 
скибочками. Обсмажте нарізані 
овочі на оливковій олії, залий-
те 500 мл води, додайте спеції і 
томіть на повільному вогні про-
тягом 30 хв. Перебийте бленде-
ром до стану пюре. При подачі 
налийте обидва види крем-супу 
у тарілку, намагаючись їх не змі-
шати.

КРУТІ ПЕРЦІ: 
НЕЙМОВІРНО ЗАПАШНІ СТРАВИ ЖОВТНЯ

Не любите осінь? Та просто ви ще не готували перці! Запашні, ароматні, яскраві - наповнять 
оселю такими ароматами, що не залишиться місця осінній меланхолії. На полицях супермаркетів 
і на ринках - величезний вибір ароматних перців різних видів. Просто неможливо пройти повз, не 

купивши кілька штук. Щедрий урожай зібрали і з грядок. Отож, починаємо!
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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

Повідомляємо про початок громадського 
обговорення звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля планованої діяльності, зазначеної у пункті 
1 цього оголошення, з метою виявлення, зби-
рання та врахування зауважень і пропозицій 
громадськості до планованої діяльності.

1.ПЛАНОВАНА ДІЯЛЬНІСТЬ
ПрАТ «Тернопільський кар’єр» здійснює 

видобуток вапняків на Галущинецькому родо-
вищі вапняків у відповідності до отриманого 
спеціального дозволу на користування надра-
ми №363 від 18 жовтня 1995 року, придатних 
у якості сировини для виробництва будівель-
ного вапна та вапнякового борошна.

Галущинецьке родовище вапняків нале-
жить до одного з основних підрозділів ПрАТ 
«Тернопільський кар’єр» та спеціалізується на 
видобуванні вапняків для металургійної, бу-
дівельної, цукрової та інших галузей. До осо-
бливостей виробництва продукції відносить-
ся впровадження переробки гірничої маси з 
первинною її очисткою перед дробленням, що 
забезпечує випуск продукції найвищої якості.

Площа Галущинецького родовища вапня-
ків становить: 59,0 га.

Проектна потужність 2 000,00 тис.т, або 
870,00 тис м3 гірничої маси в щільному стані. 
Загальна площа орендованих земельних ді-
лянок під розробкою родовища становить S= 
31,6 га.

2.СУБ’ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Юридична адреса: 47372, Тернопіль-

ська обл., Збаразький район, с.Максимівка, 
вул. Стара Максимівка 29, е-mail: tk.dilovod@
dubnoinvest.com. Поштова адреса; 46011, 
м.Тернопіль, вул.7; тел../факс (0352)243271.

3. УПОВНОВАЖЕНИЙ ОРГАН, 
ЯКИЙ ЗАБЕЗПЕЧУЄ ПРОВЕДЕННЯ 
ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ

Міністерство захисту довкілля та природ-
них ресурсів України, м. Київ, вул. Митрополи-
та Василя Липківського, 35, (044) 248-23-43, 
Марина Тіщенкова, tischenkova@menr.gov.ua

4. ПРОЦЕДУРА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ
 ПРО ПРОВАДЖЕННЯ ПЛАНОВАНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОРГАН, ЯКИЙ 
РОЗГЛЯДАТИМЕ РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ 

ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ
Відповідно до законодавства рішенням 

про провадження даної планованої діяльнос-
ті буде продовження строку дії спеціального 
дозволу на користування надрами Галуши-
нецького родовища та переробку вапняків у 
визначених об’ємах №363 від 18.10.1995, що 
видається Держгеонадра України.

5. СТРОКИ, ТРИВАЛІСТЬ ТА ПОРЯДОК
ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ЗВІТУ 

З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ, 
ВКЛЮЧАЮЧИ ІНФОРМАЦІЮ ПРО 
ЧАС І МІСЦЕ УСІХ ЗАПЛАНОВАНИХ 

ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ
Тривалість громадського обговорення 

становить 25 робочих днів (не менше 25, але 
не більше 35 робочих днів) з моменту офіцій-
ного опублікування цього оголошення (зазна-
чається у назві оголошення) та надання гро-
мадськості доступу до звіту з оцінки впливу 
на довкілля та іншої додаткової інформації, 
визначеної суб’єктом господарювання, що пе-
редається для видачі висновку з оцінки впли-
ву на довкілля.

Протягом усього строку громадського об-

говорення громадськість має право подавати 
будь-які зауваження або пропозиції, які, на її 
думку, стосуються планованої діяльності, без 
необхідності їх обґрунтування. Зауваження 
та пропозиції можуть подаватися в письмовій 
формі (у тому числі в електронному вигляді) 
та усно під час громадських слухань із внесен-
ням до протоколу громадських слухань. Про-
позиції, надані після встановленого строку, не 
розглядаються.

Тимчасово, на період дії та в межах тери-
торії карантину, встановленого Кабінетом Мі-
ністрів України з метою запобігання поширен-
ню на території України гострої респіраторної 
хвороби (СОУГО- 19), спричиненої коронавіру-
сом SARS-CoУ-2, до повного його скасування та 
протягом 30 днів з дня скасування карантину, 
громадські слухання не проводяться і не при-
значаються на дати, що припадають на цей 
період.

6. УПОВНОВАЖЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОРГАН 
АБО УПОВНОВАЖЕНИЙ ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ 
ОРГАН, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЄ ДОСТУП ДО ЗВІТУ 
З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ТА ІНШОЇ 
ДОСТУПНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ПЛАНОВА-

НОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Міністерство захисту довкілля та природ-

них ресурсів України, м. Київ, вул. Митрополи-
та Василя Липківського, 35, (044) 248-23-43, 
Марина Тіщенкова, tischenkova@menr.gov.ua.

7. УПОВНОВАЖЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОРГАН 
АБО УПОВНОВАЖЕНИЙ ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ 
ОРГАН, ДО ЯКОГО НАДАЮТЬСЯ ЗАУВАЖЕН-

НЯ І ПРОПОЗИЦІЇ, ТА СТРОКИ НАДАННЯ 
ЗАУВАЖЕНЬ І ПРОПОЗИЦІЙ

Міністерство захисту довкілля та природ-

них ресурсів України, м. Київ, вул. Митрополи-
та Василя Липківського, 35, (044) 248-23-43, 
Марина Тіщенкова, tischenkova@menr.gov.ua.

Зауваження і пропозиції приймаються 
протягом усього строку громадського обгово-
рення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 
цього оголошення.

8. НАЯВНА ЕКОЛОГІЧНА
 ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПЛАНОВАНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІЗВІТ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА 
ДОВКІЛЛЯ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

НА 252 АРКУШАХ.

9. МІСЦЕ (МІСЦЯ) РОЗМІЩЕННЯ ЗВІТУ З 
ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ТА ІНШОЇ 

ДОДАТКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ (ВІДМІННЕ 
ВІД ПРИМІЩЕННЯ, ЗАЗНАЧЕНОГО У ПУНКТІ 

6 ЦЬОГО ОГОЛОШЕННЯ), А ТАКОЖ ЧАС, 
З ЯКОГО ГРОМАДСЬКІСТЬ МОЖЕ 

ОЗНАЙОМИТИСЯ З НИМИ)
(найменування підприємства, установи, 

організації, місцезнаходження, дата, з якої 
громадськість може ознайомитися з докумен-
тами, контактна особа)

Ознайомлення громадян зі змістом звіту 
ОВД можливе після 05 жовтня 2020 року, що-
денно в робочий час, крім вихідних у період 
з 8.00 до 17.00 годин у приміщенні Галущин-
ської сільської ради по вул. Відродження, 32 в 
селі Галущинці Підволочиського району Тер-
нопільської області

Контактна особа: староста села Схаб Ми-
хайло Романович тел. 067 150 02 73

Додаток 3 
до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу 

на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля
_____________________________________________

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на до-
вкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру, не 

зазначається суб’єктом господарювання) 2020415605 (реєстраційний номер 
справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту 

з оцінки впливу на довкілля

Упродовж місяця на 
Тернопільщині триває 
реалізація пілотного 

проєкту з монетизації 
одноразової натуральної 
допомоги «Пакунок малюка». 
Відтепер батьки можуть 
самі обрати, як краще 
скористатися допомогою.

Як зазначив заступник директо-
ра департаменту соціального захис-
ту населення Тернопільської ОДА 
Олег Воронка, розмір одноразової 
допомоги, яка буде перераховувати-
ся на відкритий рахунок у Приват-
Банку, становить 5 тисяч гривень. 
Наразі 1048 осіб звернулися із за-
явою монетизувати «Пакунок малю-
ка».

Грошова допомога призначати-
меться тоді, коли жінка звернеться 
за нею впродовж 12 місяців після 
народження дитини. Для монетиза-
ції необхідно подати заяву в папе-
ровому або електронному вигляді. 
До цієї заяви долучаються такі ко-
пії документів: свідоцтво про наро-

дження дитини, ідентифікаційний 
код дитини та довідка з пологового 
будинку про не отримання однора-
зової натуральної допомоги «Паку-
нок малюка».

«Цього року є матері, які не отри-
мали одноразову допомогу «Паку-
нок малюка». Це пов’язано з тим, що 
тривали зміни до проєкту. Зараз же 
вони можуть монетизувати допо-
могу. Для цього їм потрібно подати 
заяву встановленого зразка та дода-
ти довідку про не отримання в поло-
говому будинку «Пакунку малюка». 
Відповідно кошти перерахують на 
відкритий рахунок у банку», – каже 
Олег Воронка.

Відтак батьки можуть вибра-

ти самостійно перелік товарів, які 
придбати, що робить його значно 
ширшим, ніж це передбачено для 
натуральної допомоги «Пакунок ма-
люка». Придбати речі за отримані 
кошти можна буде у будь-якому за-
кладі торгівлі, які приєдналися до 
пілотного проєкту та є включеним 
до Реєстру, розміщеному на офіцій-
ному веб-сайті Мінсоцполітики.

Грошову компенсацію батьки 
зможуть витратити впродовж року, 
тобто у той період, коли сім’я най-
більше їх потребує.

До слова, пілотний проєкт «Мо-
нетизація одноразової натуральної 
допомоги «Пакунок малюка» діяти-
ме до 31 грудня 2021 року.

НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ 
МАЙЖЕ ЧОТИРИ 

ДЕСЯТКИ 
ВАКАНСІЙ ДЛЯ МЕДИКІВ

Роботодавці готові платити до 
17000 гривень зарплати на місяць

На Тернопільщині роботодавці, 
які працюють у медичній сфері, 
шукають 38 працівників. Це 

медсестри та лікарі, зокрема, сімейної 
практики, психіатр, стоматолог, 
офтальмолог, хірург, невропатолог, 
отоларинголог, гінеколог, ендокринолог, 
анестезіолог, інфекціоніст. Такі фахівці 
потрібні у Тернополі та Тернопільському, 
Бережанському, Борщівському, 
Гусятинському, Заліщицькому, 
Збаразькому, Кременецькому, 
Монастириському, Підволочиському, 
Теребовлянському  районах.

Загалом, у кожному зі згаданих працівників 
роботодавці хочуть бачити не лише професіонала 
своєї справи, а й ввічливу, акуратну, уважну люди-
ну, яка добросовісно ставиться до роботи та вміє 
спілкуватися з клієнтами. Роботодавці готові пла-
тити до 17000 гривень зарплати на місяць.

Якщо вас зацікавили вказані вакансії, за більш 
детальною інформацією зверніться до районних 
філій Тернопільського обласного центру зайня-
тості чи Тернопільського міськрайонного центру 
зайнятості.

ЗАМІСТЬ «ПАКУНКА МАЛЮКА» 
ДАЮТЬ ГРОШІ

Батьки нарешті отримають довгоочікувані виплати 
замість речей і памперсів
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З 7 по 13 жовтня
ОВЕН 

Хоча гроші вас не дуже хвилювати-
муть, їх усе одно буде багато. Ви вмiєте 
притягувати до себе капiтал. Повагу 
партнерiв вам забезпечено.

ТЕЛЕЦЬ 
Ви краще впораєтеся з роботою, 

пов’язаною з творчістю. Малюйте, ви-
шивайте, плетіть кошики. Все, що ви 
зробите, обов’язково виявиться потріб-
ним.

 БЛИЗНЮКИ 
Приємно здивують фiнансовi сюрп-

ризи, тож ні в чому собі не відмовляйте. 
Займайтеся творчістю і проявляйте себе. 

 РАК 
Вiд розваг доведеться відмовитися, 

ваші близькі дещо втомилися від вашо-
го ігнору. Час подумати про сім’ю. Біль-
ше уваги приділіть людям, які поруч. 

ЛЕВ 
Вам сподобається віддаватися ко-

ханню повністю й без залишку. Доля 
зведе з людиною, яка зможе підкорити 
ваше серце.

 ДІВА 
Ви будете чарівні, це позначиться на 

стосунках iз протилежною статтю. Але 
утримайтеся вiд непотрібних романів 

заради спортивного інтересу.
 ТЕРЕЗИ 

Багатьом захочеться поставити вас 
на п’єдестал. Але пам’ятайте, що зне-
хтувані шанувальники можуть і нашко-
дити, тому не грайтеся чужими почут-
тями.

 СКОРПІОН 
Ви досягнете успіху в любовних 

стосунках. Будьте уважнi у фiнансових 
питаннях i ретельно перевiряйте доку-
менти.

 СТРІЛЕЦЬ 
Ваші здібності підприємця зна-

чно зростуть. Подбайте про відкрит-
тя рахунку в банку. Знайдiть час для 

вiдвiдання батькiв.
 КОЗЕРІГ 

У вас можуть з’явитися додаткові 
обов’язки, але переживати не потрібно, 
просто активізуйтеся й здивуйте на-
чальство своєю працездатністю.

 ВОДОЛІЙ
Ваші таланти швидко оцінять. Від 

вас потребуватимуть лише особистої 
присутності на роботі, а все інше зро-
блять колеги.

 РИБИ 
Було б добре перетягнути на свiй бiк 

кількох конкурентів - вони давно мрія-
ли грати у вашій команді. Грошi бажано 
вигідно інвестувати.

ГОРОСКОП

Вітаємо!
Чарівну, ділову жінку, 

начальника поштового 
відділення зв’язку  

смт. Вишівець 
Аллу Вікторівну 

Москаль
з Днем народження!

Хай життя Ваше квітує
Веселково-іскристим розмаєм,
Бог ласкавий хай щастя дарує
І здоров’я міцне посилає!
Хай приходить до Вас везіння
У яскравій, барвистій обнові,
Зичим радості, миру, цвітіння,
А для серця – палкої любові!
Хай майбутня життєва дорога,
По якій іще треба пройти,
Буде завжди під ласкою Бога,
Повна сонця, щедрот, доброти!

З повагою – колектив «Нашого ДНЯ».

Вітаємо!
Працівників Почаївського 

психоневрологічного
 будинку-інтернату -
 іменинників жовтня

Софію Ковальчук, 
Михайла Борака, Антоніну 

Шляпську, Руслану Грушицьку, 
Нелю Циганюк, Марію 

Буц, Валерія Бондарчука, 
Віру Фарину, Володимира 

Молчанця, Віталія Онишків!
Нехай любов незгасно світить,
Хай доля радісно співа,
Для Вас усі найкращі квіти
І найласкавіші слова.
Бажаєм Вам життя прожити
Без сліз, без горя, без біди.
Нехай воно щасливим буде
Сьогодні, завтра і завжди!                        

З повагою - колектив 
Почаївського психоневрологіч-

ного будинку-інтернату.

Вітаємо!
Добру, милу, чарівну, кмітливу розумницю, нашу 

похресницю Іванну 
Миколаївну Шимко

із с. Вікнини Збаразького району
із 20-річчям і Днем  ангела! 

Своїх двадцять Ти з нетерпінням чекаєш – 
День народження до Тебе всміхається. 
Хай усе, що Ти тільки бажаєш, 
В житті молодому збувається! 
Як горизонт палає
на сході дня світлом ясним, 
Життя Твоє хай буде
довгим, щасливим, прекрасним!
Без кінця всі ріки течуть, 
впадають вони до моря… 
Бажаєм Тобі ніколи
не відчувати горя!
Бажаєм, щоб Ти кохала,
коханою, щоб була!
Щоби вірних друзів багато
доля Тобі дала!
Радості, благ і здоров’я
зичим Тобі міцного,
Красивого, як світання, 
безмежного щастя земного!
 Хай Господь обдаровує ласкою,
 Щоб життя Твоє стало казкою!   

З любов’ю - хресні батьки Саша, Оксана, 
Марійка, Саша та Вася з сім'ями.

Вітаємо!
Дорогу, найкращу подругу, 
чудову маму, класну куму

Олену Василівну Перчик
з Кременця

з Днем народження!
Хай квітнуть дні яскравим цвітом, 
І будуть в них сердечність і тепло.
Щоб у житті було чому радіти, 
А смутку в серці щоб ніколи не було. 
Хай щастя сонцем усміхається
І доля сповнює теплом, 
Усе омріяне збувається
 Й дорога стелиться добром! 
Бажаємо здоров’я, сонця, літа, 
Любові й щастя повен дім, 
Душа хай буде ласкою зігріта
І соняхом квітує золотим! 
Хай Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує веселі і многії літа!

З любов’ю – подруги 
Настя, Марія, Валя з Кременця, 

кума Ольга з Шумська.

Четвертого жовтня у 
Кременці жіноча збірна 
команда «Універ» 

Західноукраїнського 
національного університету 
виборола золоті медалі першості 
України з регбі-7 (вища ліга). 
Дівчата перемогли команду з 
Івано-Франківська із рахунком 
35:0, зі Львова (12:10) та з 
Кременця (32:0).

Кращим гравцем першості України з 

регбі-7 (вища ліга) було визнано студент-
ку ЗУНУ Христину Блашків (коледж).

Склад команди чемпіонів України: 
Ольга Бульбак (випускниця), Марія Вовк 
(ФФО), Ольга Лаховська (випускниця), 
Оксана Ткач (ННІБП), Христина Карапуль-
ко (випускниця), Христина Блашків (ко-
ледж), Вікторія Москальчук (ФФО), Юлія 
Горошко (коледж), Юлія Хома (випускни-
ця), Леся Цибулька  (коледж), Христина 
Дух (коледж).

Тренер команди - Едуард Маляр.

Команда ЗУНУ виборола 
золоті медалі першості 

України з регбі-7 (вища ліга)

Замовити вітання для своїх рідних, 
близьких та друзів можна безпосередньо  
у редакції  тижневика “Наш ДЕНЬ“  або за 

телефоном (068) 364-08-54.
Ціна привітання - від 100 грн.  Для 

передплатників  " Нашого ДНЯ" - знижки.


