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14 жовтня - хмарно з прояс-
ненням, вночі дощ, температура 
повітря вночі 9-11, вдень 12-15 
градусів тепла. Схід сонця - 7.38, 
захід - 18.29. 

15 жовтня - хмарно, можли-
вий дощ, температура повітря 
вночі 8-9, вдень 13-16 градусів 
тепла. Схід сонця - 7.39, захід - 
18.27. 

16 жовтня - хмарно, дощ, тем-

пература повітря вночі 
8-9, вдень 12-14 градусів 
тепла. Схід сонця - 7.41, 
захід - 18.25. Новий місяць.

17 жовтня - хмарно, дощ, 
температура повітря вночі 7-9, 
вдень 11-12 градусів тепла. Схід 
сонця - 7.42, захід - 18.23. 

18 жовтня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, температу-
ра повітря вночі 5-7, вдень 5-8 

градусів тепла. Схід 
сонця - 7.44, захід - 
18.21. 

19 жовтня - 
хмарно, без опадів, 

температура повітря вночі 2-3, 
вдень 7-9 градусів тепла. Схід 
сонця - 7.48, захід - 18.19. 

20 жовтня - хмарно, без опа-
дів, температура повітря вночі 
5-6, вдень 9-10 градусів тепла. 
Схід сонця - 7.47, захід - 18.17.

Погода в Тернополі й області

Коли  проїжджати  селищем Гримайлів, що на 
Гусятинщині, на вулиці навпроти парку можна 
побачити приміщення з вивіскою "Гримайлівська 

станція юних техніків". Тут завжди вирує життя. З 2013 року заклад очолює Микола 
Сідляр. У цій справі  чоловік  не новачок. Після закінчення педагогічного вишу 
працював учителем у Товстенській школі, пізніше заступником директора з виховної 
роботи у Красному,  згодом - директором у Калагарівській школі.  

Сьогодні  у Гримайлівській СЮТ діє близько десяти гуртків, тут займається майже триста вихован-
ців, які повертаються з багатьох змагань із нагородами.

 Микола Степанович не тільки досвідчений педагог і керівник, а й господарник. За його плечима 
вісім років головування у рідному селі  Саджівка. Починав у нелегкі часи. Тож усе, що зроблено Мико-
лою Сідлярем у Гримайлівській СЮТ та в селі Саджівка за непростих обставин, безумовно, 
дає право бути впевненим у його завтрашніх планах і діях. Микола Сідляр балотується на 
селищного голову Гримайлівської об’єднаної територіальної громади. Він добре розуміє, 
наскільки це важливе рішення.

МИКОЛА СІДЛЯР: "Потрібно 
зосередитись на напрямках, які дадуть 
економічному розвитку територій 
найбільше шансів у майбутньому"

Село Самолуски Гусятинського 
району має цікаву історію. Воно здав-
на славиться працьовитими і талано-
витими людьми. Самолуски вража-
ють  розмаїтою інфраструктурою, звичаями і традиціями, 
культурною спадщиною.

Велика заслуга у цьому сільського голови Степана 
Олексійовича Карпа, який сьогодні є кандидатом  на по-
саду селищного голови  Гусятинської об’єднаної територі-
альної громади. Завдяки його активній  життєвій  позиції  
село отримало можливість  процвітати.  Першими тут ор-
ганізували підключення до інтернету за кошти громади. 
Облаштували  вуличне освітлення, здійснили капітальний 
ремонт доріг, до осель централізовано підвели воду. Від-
ремонтували школу, яка є однією з найстаріших в районі. 

Сьогодні  мало яке село може похизуватися подібним 
навчальним закладом із такою  потужною матеріально-
технічною базою та  сучасним укомплектованим спорт-
залом, а ще  амбулаторією сільського типу, дит-
садком на 50 місць, приміщенням сільської ради, 
будинком культури, які постійно "омолоджують-
ся" завдяки ремонтам і новому обладнанню…

 СТЕПАН КАРПО: 
"Моя опора - 

сільська громада"

4
стор.

5 
стор.

До Дня Україн-
ського козацтва 
та УПА і з нагоди 

свята Покрови Пресвятої 
Богородиці Академія соці-
ального управління (пре-
зидент Академії – доктор 
економічних наук, дійсний 
член Міжнародної академії 
економічних наук Богдан 
Андрушків) нагородила 
орденом князя Костянти-
на Острозького найвищого 
рівня історика, почесно-
го краєзнавця, редактора 
газети «Свобода» Віктора 
УНІЯТА - за визначні за-
слуги та активну участь в 
дослідженні історії УПА та реалізацію соціальної політики 
в Україні.

Віктор Уніят - автор та співавтор 17 книг, у тому чис-
лі: про Симона Петлюру, Степана Бандеру, Ярославу і Славу 
Стецьків, Никифора Гірняка, «Історичні силуети. «Тернові 
долі» Олега Цетнарського», «Віра і воля» (про останній бій 
УПА) та інших. Він відомий у нашому краї і як науковий 
редактор, керівник видання перших в історії незалежнос-
ті України 4-томного енциклопедичного видання «Терно-
пільський Енциклопедичний Словник» та  3-томника – 
«Тернопільщина: історія міст і сіл».

Через запровадження карантину та інших обставин це-
ремонія вручення нагороди відбулася в режимі онлайн.

ЗАСЛУЖЕНА НАГОРОДА 
ДО ДНЯ УПА

Історично-пригодницьку 
стрічку глядачі зможуть 
побачити на екра-
нах вже 
з 15 жовтня

ЛЕОНІД БИЦЮРА: 
«Пишаюся, що у 
прокат вийшов 
перший фільм, 
створений 
за сприяння 
Тернопільської 
кінокомісії - 
«ФОРТЕЦЯ ХАДЖИБЕЙ»

8 
стор.
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Міністр культури та 
інформаційної політики 
Олександр Ткаченко 

побував з робочим візитом на 
Тернопільщині. Він відвідав 
замки і храми області, які у 
наступному році можуть оновити 
за державні кошти. 

- Для мене цей регіон став прикладом 
байдужості держави впродовж багатьох 
років до історичної спадщини та нехту-
вання туристичним потенціалом краю, 
- поділився враженнями Олександр Тка-
ченко. - На Тернопільщині надзвичай-
но багато цікавих об’єктів – 34 замки 
та власний Національний парк «Замки 
Тернопілля». На жаль, більшість з них 
потребують масштабної реставрації. Те-
ребовлянський замок, костел Пресвятої 
Трійці в Підгайцях, Бережанський замок, 
які я відвідав – це романтичні руїни, які 
насправді розсипаються на очах. Потріб-
на негайна ліквідація критичного стану 
та консерваційні роботи. Зараз об’єкти 
незахищені від опадів та вітру, тому з 
кожним наступним роком на їх віднов-
лення потрібно буде все більше коштів. 
Натомість Збаразький замок - готова 
туристична атракція. Найкраще вже зро-
блено – проведено реставраційні робо-
ти, відбудовано каземати, які наповнені 
експозиціями. Палац пристосований до 
світського формату та проведення кон-
ференцій. Успішний досвід Збаразького 
замку обов’язково потрібно масштабува-
ти і для інших об’єктів області.

Вже цьогоріч у бюджеті знайшли гро-

ші на негайні реставраційні роботи для 
ратуші у Бережанах. Наступного року 
планують масштабну реконструкцію Ка-
федрального собору Непорочного Зачат-
тя Пресвятої Богородиці.

- Кошторисна документація на стадії 
експертизи, - розповів Володимир Труш. 
– Відповідно до неї, храму повернуть його 
автентичний вигляд, який у нього був на 
початку 20 століття. Йдеться про зміну 
фасаду та форми купола. Також планують 
встановити оглядовий майданчик. 

Олександр Ткаченко зазначив, що у 
бюджеті на наступний рік на культуру 
передбачено на 32% більше коштів, ніж 
у 2020-му. Окрім того, народні депутати 
подали правки, які б дозволили збільши-
ти фінансування на програму «Великої 
реставрації» і включити до неї Націо-
нальний парк «Замки Тернопілля».

- Це  допоможе розкрити туристич-

ний потенціал Тернопільщини і дасть 
поштовх розвитку економіки краю, - за-
значив народний депутат, голова облас-
ної організації партії «Слуга Народу» 
Володимир Гевко. - Ми маємо багато 
культурних об’єктів, які потрібно віднов-
лювати і перетворювати на туристичні 
магніти, аби сюди хотіли приїздити гості 
з інших регіонів та закордону. 

Цьогоріч українська влада вирішила 
зробити нові кроки для розвитку галузі 
туризму. 

- Ми зареєстрували новий закон про 
туризм, який повністю оновить термі-
нологію, внесе сучасність у розвиток 
туристичної галузі, - зазначила Євгенія 
Кравчук, народна депутатка від партії 
«Слуга народу», заступник голови комі-
тету з питань гуманітарної та інформа-
ційної політики Верховної Ради України. 
- Це допоможе сформувати стратегію 

розвитку туризму в Україні і в кожній об-
ласті буде власна регіональна стратегія. 
Також депутати у першому читанні про-
голосували за законопроект про піль-
гове оподаткування за зниженою 7%-ю 
ставкою ПДВ для послуг культури, ту-
ризму та креативної економіки. 

Ще одна важлива реформа, яку реалі-
зовує Міністерство культури та інформа-
ційної політики, - створення культурних 
центрів на місці будинків культури та 
бібліотек та їх обладнання за останнім 
словом техніки. Там будуть і книги, і кі-
нотеатр, й інтернет-мережа для зв’язку з 
рідними та друзями по всьому світу. Сто-
личні гості побували у Теребовлянській 
ОТГ,  де вже реформували культурну сфе-
ру і перетворили будинки культури у су-
часні центри культури і дозвілля. 

- Для реалізації проекту «Велика рес-
таврація» та створення культурних цен-
трів у селах і містечках дуже важлива 
співпраця з місцевою владою, яка сьогод-
ні отримала значні повноваження - зазна-
чив Олександр Ткаченко. - Щоб впрова-
дити кардинальні зміни у сфері культури 
впродовж найближчих 3-4 років, ми по-
винні об’єднати зусилля і разом працю-
вати. У бюджеті вже закладено кошти на 
проект «Велика реставрація». Зараз ми 
збираємо інформацію від місцевих адмі-
ністрацій, а пізніше експерта група вирі-
шуватиме питання черговості робіт над 
об’єктами. Як показує досвід країн-сусідів, 
такі проекти дуже ефективні, адже вони 
ведуть за собою розвиток регіонів.

Інна МАТУШ.
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На Тернопільщині стартує масштабна реконструкція історичних пам’яток

Серед них -  управлінці, 
медики, підприємці, 
профспілкові діячі, 

працівники соціальної 
сфери, культури, учасники 
бойових дій на Сході 
України, військові 
командири. Чимало 
йдуть у політику вперше. 
Переконані, разом з такою 
командою зможуть бути 
корисними і розвивати 
Тернопільщину.

- Серед присутніх канди-
датів лише троє - учасники 
"Батьківщини". Інші - безпар-
тійні, авторитетні особистості, 
які вирішили приєднатися до 
нашої команди на виборах, - 
сказав голова Тернопільської 
обласної організації "Батьків-
щини" Василь Деревляний. - Це 
означає, що партія – відкрита 
до співпраці з усіма сильни-
ми, професійними людьми, які 
готові взяти на себе, зокрема, 
і політичну відповідальність. 
Хочу подякувати всім нашим 
кандидатам до місцевих, ра-
йонної та обласної рад - ми за-
просили найкращих. 

Василь Деревляний очо-
лив список "Батьківщини" до 
Тернопільської обласної ради. 
У списку до Тернопільської 

районної ради головує Іван 
Крисак, Тернопільської міської 
- Микола Сліпченко. Претен-
дент на посаду міського голови 
Тернополя – Леонід Бицюра. Се-
ред завдань, які ставлять перед 
собою, - працювати єдиною ко-
мандою, аби відновити довіру 
людей до політиків, представ-
ників влади. 

- Мені 43 роки, маю чоти-
ри освіти, стажувався по всьо-
му світу і дуже добре розумію, 
що таке міське господарство, 
управління Тернополем і управ-
ління містом, - каже Леонід 
Бицюра. - Чому я зараз тут? Бо 
переконаний, що Тернопіль має 
працювати як невід’ємний еле-
мент Тернопільщини, як лідер 
для Тернопільщини. Ми не по-
винні бути автономною респу-
блікою. Я готовий на діалог з су-

сідніми ОТГ, з сусідніми селами, 
на діалог зі всіма середовища-
ми. Є дуже багато проблем, які 
в Тернополі ігнорували роками. 
Це деформована структура сфер 
зайнятості та економіки. Немає 
архітектурного обличчя міста, 
поняття архітектурної терапії 
взагалі відсутнє. За десять ро-
ків ми зіткнемося з проблемою 
того, що на 80 відсотків  у Терно-
полі буде аварійний житловий 
фонд. Коронавірус лише оголив 
основні проблеми. Я розумію, 
якщо місто не буде розвиватися, 
то не просто зупиниться, воно 
впаде. Команда "Батьківщини" 
забезпечить належне урядуван-
ня  не тільки в місті, а й в облас-
ті, в районах зокрема. Це повно-
цінна команда, яка здатна брати 
на себе відповідальність за наш 
регіон. 

Кожен із присутніх канди-
датів розповів про себе і свої 
завдання в органах місцевого 
самоврядування краю. 

Якби пів року тому їй сказа-
ли, що вирішить з добре нала-
годженого бізнесу йти в полі-
тику, не повірила, каже Наталія 
Стефанчук, голова громадської 
організації "Планета вільних 
людей", віцепрезидент громад-
ської організації "Ділові укра-
їнські жінки" у Тернопільській 
області.

- 27 років я займаюся сво-
їм бізнесом, - розповіла пані 
Наталя. - З 12 березня Кабінет 
Міністрів видав постанову про 
карантинні обмеження в на-
шій країні. Ми всі не знали, що 
робиться. Серед питань багато 
було і до влади. Наприклад, чому 
великі корпорації могли працю-

вати, а маленьким - заборонили. 
Я йду в депутати, бо маю досить 
досвіду і сил, щоб відстоювати 
справедливість і розвивати Тер-
нопільщину. Хочу, щоб кожен 
українець жив, а не животів, на 
своїй землі. Щоб люди не виїж-
джали за кордон - ми доб’ємося 
процвітання нашого краю.

- Я очолюю найбільше проф-
спілкове об’єднання Тернопіль-
щини і сьогодні професійно го-
товий представляти, а разом з 
командою, відстоювати соціаль-
но-економічні й трудові інтере-
си працівників. Ми повинні такі 
умови роботи забезпечити, щоб 
людина почувалася вільною. Я 
за гідну працю для кожного і 
за добробут для усіх, - зазначив 
голова Тернопільської обласної 
ради профспілок Андрій При-
сяжний.

За ініціативи Василя Дерев-
ляного та згоди всіх кандидатів 
учасники майбутніх виборів у 
присутності журналістів дали 
слово - спільно працювати в ін-
тересах Тернопільської області. 

У політичній силі сподіва-
ються на підтримку однодумців 
25 жовтня, тому закликають 
прийти на вибори. А ще нагаду-
ють: українець – повноправний 
господар на своїй Батьківщині.

«Українець – повноправний господар на своїй Батьківщині»
ВО «Батьківщина» представила своїх кандидатів на місцевих виборах Тернопільщини
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ПОРОШЕНКО ВТІЛИВ У ЖИТТЯ ВСЮ «БАНДЕРІВСЬКУ ІДЕОЛОГІЮ»

Протягом 2014-2019 років в Україні 
провадилася політика відродження укра-
їнської ідеології, мови, віри, культури та цін-
ностей. Основним рушієм та ініціатором цих змін став п’ятий 
президент України, лідер політичної партії «Європейська Со-
лідарність» Петро Порошенко.

«За п’ять років мого президентства ми провадили дуже ви-
вірену, дуже стриману політику відродження всього україн-
ського, зміцнення українських позицій у всіх сферах суспіль-
ного життя», – зазначав Петро Порошенко.

їнської ідеології, мови, віри, культури та цін-

ДОВІДКА

№3
У ВИБОРЧОМУ
БЮЛЕТЕНІ

ДО ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 14 ЖОВТНЯ — ДЕНЬ ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ

«Українська держава отримала самостійну церкву, яка ста-
ла незалежною від Росії! Для нас власна церква – гарантія 

духовної свободи. Це – запорука суспільної злагоди. Тому 
сьогодні гасло «Армія, мова і віра» сприймається не як не 
гасло, а як формула сучасної української ідентичності, 
якої ми маємо дотримуватися і яку повинні продовжу-
вати, аби зберегти нашу самостійність і незалежність», – 

зауважує Віктор Шумада, кандидат у депутати до 
Тернопільської міської ради.

«За останні шість років українська мова посіла гідне місце на 
українському телебаченні, радіо, у книговиданні. Тому сьогод-
ні ніяк не можна зменшувати консолідуючу роль української 
мови в розбудові політичної української нації. Нагадаю, що 
завдяки утвердженні української мови на законодавчому 
рівні, обсяги ведення передач українською мовою в ефірі 
загальнонаціональних мовників складають сьогодні по-
над 89% (за квоти 60%), а відсоток україномовних пісень 
в ефірі перевищує 57% за квоти 35%, тоді як у 2013 році 
цей показник становив всього 5%», – акцентував Павло Бич, 
кандидат у депутати до Тернопільської міської ради.

«За президентства Петра Порошенка армія стала 
озброєною, зміцненою та боєздатною. Нам вдалося 

наростити наше військо до 250 тисяч, а професію 
військового зробити престижною. На Тернопільщи-
ні ми зуміли відродити Тернопільську 44-ту арти-
лерійську бригаду і почати відбудовувати військо-
ві містечка у Бережанах, Чорткові та Теребовлі!», 

– підкреслює лідер «Європейської Солідарності»  
до Тернопільської обласної ради Степан Барна.

«Серед наших символів є не лише прапор, герб і 
гімн, про які написано в Конституції, але й національ-
не гасло «Слава Україні! Героям слава!». Це «банде-
рівське» привітання увійшло в наше буденне жит-
тя, а завдяки Порошенку «бандерівське вітання» 
воно нині офіційне в армії», – наголошує кандидат  
у депутати до Тернопільської обласної ради  
Володимир Ткач.

«Важко навіть уявити, але ще у 2014 році, коли «зе-
лені чоловічки» вже окопалися в Криму, Україна від-

значала День захисника за російським календарем 
23 лютого. За шість років 14 жовтня врізалося в 
українську історичну пам’ять. І завдяки цій позиції 
ми маємо можливість відзначати День Захисника 
України у день святої Покрови, яка була покрови-

телькою українського козацтва та вояків УПА», –  
зазначає кандидат у депутати до тернопільської об-

ласної ради Дмитро Гайдуцький.

«Президент Петро Порошенко підписав закон, згід-
но з яким учасниками бойових дій (УБД) будуть офі-
ційно вважатися військові ряду армій, які боролися 
за незалежність України у XX столітті. Таким чином, 
це дозволило віддати належну шану борцям за 
незалежність та їх підтримати», – підкреслює кан-
дидат у депутати до Тернопільської обласної ради 
Тетяна Запаранюк

«Впровадження декомунізації стало вирішальним у 
подоланні амнезії і масовому поверненні українців до 

власної історичної пам’яті. Питання «какая разница» 
перед нашою командою ніколи не стояло. Ми чітко 
розуміємо українську систему координат і бачимо 
велику мету, що дозволяло і дозволяє нам при-
ймати правильні стратегічні рішення», – підкреслює  

Тарас Юрик, кандидат у депутати до Тернопільської 
обласної ради.

ВІКТОР ШУМАДА: ЗА КАДЕНЦІЇ ПОРОШЕНКА  
ЗДІЙСНИЛАСЯ 300-ЛІТНЯ МРІЯ УКРАЇНЦІВ ЩОДО  
ОТРИМАННЯ ТОМОСУ

ПАВЛО БИЧ: ПЕТРО ПОРОШЕНКО КОНСТИТУЦІЙНО 
ЗАКРІПИВ УКРАЇНСЬКУ МОВУ – ДЕРЖАВНОЮ МОВОЮ!

СТЕПАН БАРНА: ПОРОШЕНКО РАЗОМ ІЗ  
УКРАЇНСЬКИМ НАРОДОМ ВІДРОДИВ УКРАЇНСЬКУ АРМІЮ

ВОЛОДИМИР ТКАЧ: ЗАВДЯКИ ПОРОШЕНКУ «БАН-
ДЕРІВСЬКЕ ВІТАННЯ» «СЛАВА УКРАЇНІ, ГЕРОЯМ СЛА-
ВА!» – НИНІ ОФІЦІЙНЕ В АРМІЇ

ДМИТРО ГАЙДУЦЬКИЙ: ПОРОШЕНКО ВПЕРШЕ 
ЗАПРОВАДИВ СВЯТКУВАННЯ «ДНЯ ЗАХИСНИКА  
УКРАЇНИ» 14 ЖОВТНЯ – РІЧНИЦЮ СТВОРЕННЯ УПА!

ТЕТЯНА ЗАПАРАНЮК: ПОРОШЕНКО ВПЕРШЕ ВИ-
ЗНАВ ОУН-УПА ВОЮЮЧОЮ СТОРОНОЮ І ПРИРІВНЯВ 
ЇХ ДО УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ!

ТАРАС ЮРИК: ДЕКОМУНІЗАЦІЯ, РОЗПОЧАТА ПРИ  
ПОРОШЕНКОВІ, – ЦЕ ПИТАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

ТО ЯКИЙ ЩЕ НАЦІОНАЛІСТ ЗРОБИВ БІЛЬШЕ ЗА НАЦІОНАЛІСТА ПОРОШЕНКА?

Політична реклама
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Велика заслуга у цьому, як 
стверджують самолусківча-
ни, сільського голови Степана 

Олексійовича Карпа, який сьогодні є 
кандидатом  на посаду селищного голо-
ви  Гусятинської об’єднаної територі-
альної громади. Завдяки його активній  
життєвій  позиції  село отримало можли-
вість  процвітати. Це перше село в Укра-
їні, у якому організували підключення 
до інтернету за кошти громади, для під-
силення встановили і вишку. Тут, в числі 
перших у районі, облаштували  вулич-
не освітлення, здійснили капітальний 
ремонт доріг, до осель мешканців  цен-
тралізовано  підвели воду. З ініціативи 
Степана Карпа зародилась  знаменита  
футбольна команда "Зоря", яка була 
гордістю не тільки села, а й району. На 
жаль, через недостатнє надходження 
до бюджету та виїзд окремих гравців за 
кордон вона перестала існувати.

Школа, одна з найстаріших на Гуся-
тинщині, потребувала капітального ре-
монту як всередині, так  і зовні.  Це і ста-
ло  першочерговим  завданням місцевої 
влади.  Замінено всі старі вікна на мета-
лопластикові, перекрито дах металоче-
репицею, вимощено бруківкою подвір’я.  
Сьогодні  мало яке село може похизува-
тися подібним навчальним закладом із 
такою  потужною матеріально-техніч-
ною базою та  сучасним укомплекто-
ваним спортзалом, а ще  амбулаторією 
сільського типу, дитсадком на 50 місць, 
приміщенням сільської ради, будинком 
культури, які постійно "омолоджують-
ся" завдяки ремонтам і новому облад-

нанню. До речі, будинок культури у селі - 
типова споруда 70-х років - чи не єдиний 
не тільки у районі, а й за його межами, 
на дверях якого не висить замок. Завіду-
вачка закладом Надія Швидак роками 
навколо себе згуртовує сільську молодь, 
яка дивує своїми талантами.  

У Самолусках всі соціально-культур-
ні об’єкти - у центрі населеного пункту. 
Через дорогу навпроти школи вабить 
око церква святого Димитрія, збудо-
вана ще у 1889 році.  Виблискуючи на 
сонці трьома золотими банями, вона є 
справжньою окрасою села. Як розповів 
отець Ігор Фута, з 2007 року на пожерт-
ви  сільчан, земляків за кордоном, спон-
сорів  тривають роботи з відновлення 
та реконструкції святині. Упорядкували 
подвір’я, звели нову дзвіницю, встано-
вили лавки  навколо церви, щоб після 

служби Божої парафіяни могли поспіл-
куватися, а також ящики для сміття, зве-
ли огорожу. Охайно і на цвинтарі, який 
поруч. Тут  підвели воду, електроенер-
гію, на стовпах через кожні 40 метрів є 
розетки для під’єднання струму. За сло-
вами священнослужителя, без підтрим-
ки сільського голови не обійтись. 

- Усі важливі питання ми обговорю-
ємо разом з ним та радимось з громад-
ськістю. Сьогодні на завершенні  оздо-
блювальні роботи храму, плануємо ще  
розширити місцевий цвинтар та вста-
новити огорожу, - каже священник. 

Те, що село має справжнього госпо-
даря, видно неозброєним оком. Усюди 
чистота і порядок. До того ж, не кожне 
село може похизуватися такою кіль-
кістю  християнських пам’ятників, як у 
Самолусках, а їх тут аж вісім. Останній 

і, мабуть, єдиний в області пам’ятник - 
скульптура  у формі земної кулі, яку опо-
вили крильми журавлі - на честь краян, 
які в пошуках кращої долі подалися за 
океан, "виріс" на місці стихійного сміт-
тєзвалища. Зараз він потребує оновлен-
ня, оскільки роки і природні катаклізми 
внесли свої корективи. З легкої руки по-
етеси Надії Козак, яка зараз проживає за 
океаном, про її рідне  село Самолуски і 
його господарника Степана Карпа дізна-
лась і вся  українська діаспора Канади.

Сам Степан Олексійович небагато-
слівний. Все, що зроблено у селі за його 
головування, а це три каденції, вважає 
не особистою заслугою, а досягненням 
усіх мешканців. 

-  Я народився і виріс у цьому селі, до-
бре знаю його проблеми, а тому за будь-
яких обставин прагну змін на краще.  Усі 
ці роки відчував і  відчуваю підтримку 
і жителів села, і його вихідців, які ро-
зуміють сільське життя  і щиро хочуть 
допомогти. Опираюсь на молодь, на 
освічених спеціалістів, з якими працюю.    
Правда, через обмеженість у фінансах 
є ще ряд невирішених проблем - це ви-
віз і утилізація сміття, місцеві дороги, 
екологія, забур’яненість за межами села 
тощо. І сьогодні, йдучи кандидатом на 
посаду селищного голови  Гусятинської 
об’єднаної територіальної громади, до-
бре усвідомлюю, що лише у тісній співп-
раці ради і громади можна розбудовува-
ти наші села.

Марія МАЙДАНЮК.

 СТЕПАН КАРПО: 
"МОЯ ОПОРА - СІЛЬСЬКА ГРОМАДА"
Село Самолуски Гусятинського району має  неймовірно цікаву історію. 
Воно  здавна славиться працьовитими і талановитими людьми. 
Звідси вийшли висококваліфіковані спеціалісти, кандидати і доктори наук, 
заслужені працівники у різних галузях господарства, поети, музиканти і 
композитори, спортсмени. Серед них - полковник, доктор медичних 
наук Лев Голик,  заслужений будівельник  України Степан Турецький, 
поет Микола Супінка, скульптор Михайло Юркевич. Сьогодні село  вражає  
багатою та розмаїтою інфраструктурою, збереженими  звичаями 
та  традиціями (чого тільки варті місцеві вишиванки та байбараки!), 
культурною та духовною спадщиною.

Українських шкіл 
діють за кордоном - 193

У 42 країнах світу діють 193 
суботні та недільні українські 
школи. Українську мову викла-
дають на 69 факультетах у 25 
країнах світу, повідомила дирек-
торка Департаменту комунікацій 
та публічної дипломатії МЗС Алла 
Польова під час конференції «Пер-
спективи викладання та вивчення 
української мови як іноземної». У 
2019 році держава підтримала 164 
проєкти суботніх і недільних укра-
їнських закордонних шкіл. Україна 
надає фінансову допомогу, сприяє 
забезпеченню підручниками, мето-
дичними посібниками й зошитами.

Польова повідомила, що зараз 
немає жодної повноцінної україн-

ської школи, де б викладання від-
бувалося від першого до останньо-
го класу.

Єгипет з 1 листопада 
звільняє туристів від 
сплати візового збору
З 1 листопада українці, які 

їдуть відпочивати в Єгипет, бу-
дуть звільнені від сплати візо-
вого збору. Про це повідомляє 
Посольство України в Єгипті. «За 
рішенням єгипетського Уряду, всі 
туристи, які прибуватимуть до 
губернаторств Південний Синай, 
Червоне море, Луксор та Асуан, 
будуть звільнені від сплати візо-
вого збору з 1 листопада 2020 року 
до 30 квітня 2021-го», - йдеться в 
повідомленні. Залишаються без 

змін вимоги щодо обов’язкової на-
явності негативного результату 
ПЛР-тесту, зробленого не раніше, 
ніж за 72 години до прибуття в 
Єгипет. Також існує можливість 
здати такий тест на коронавірус 
після прибуття до низки курорт-
них міст.

Пандемія відрізала від 
сімей мільйони мігрантів

Майже 3 мільйони мігрантів 
по всьому світу не можуть повер-
нутися додому через карантинні 
обмеження. Моряки на списаних 
суднах, шахтарі та будівельники 
через закриті кордони залишають-
ся в інших країнах. Деякі мігранти, 
які потрапили в скрутне станови-
ще, перебувають в брудних при-

міщеннях, де немає соціальної 
дистанції. Такі умови наражають 
людей на ризик захворювання. 
Про це йдеться в спеціальному зві-
ті ООН, передає 24 канал. Частина 
мігрантів стикається із жорстоким 
поводженням, експлуатацією та 
зневагою.

У США підліток зібрав 
удома діючий ядерний 

реактор
Американський 12-річний 

хлопець зібрав удома діючий 
ядерний реактор. Про це повідо-
мляє сайт Guinness World Records. 
Житель американського міста 
Мемфіс Джексон Освальт надих-
нувся рекордсменом Тейлором 

Вілсоном, який у віці 14 років сам 
зробив реактор і став світовим ре-
кордсменом. Протягом двох років 
Освальт будував у себе вдома ядер-
ний реактор. Хлопець стверджує, 
що всю роботу виконав самостій-
но. Складною частиною роботи 
назвав виготовлення повітроне-
проникної ізоляції. Він витратив 
близько півроку, щоб правильно 
виконати цей етап. Мати хлопця 
підтримувала його в незвичайно-
му починанні. Жінка відзначила, 
що вивчала в інтернеті кожен етап 
роботи сина, перш, ніж він перехо-
див на різні стадії. Тепер Освальт 
потрапив у Книгу рекордів Гіннеса 
як наймолодша особа, яка відтво-
рила вдома ядерний реактор.

НОВИНИ СВІТ

Степан Карпо  із священником Ігорем Футою.
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Як розповів Микола 
Степанович,  Станція 
юних техніків (СЮТ) 

є профільним закладом поза-
шкільної освіти, головна мета 
якого - створення умов для 
творчого, інтелектуального, 
духовного та фізичного роз-
витку дітей та учнівської мо-
лоді у вільний від навчання 
час. Сьогодні  тут діє близько 
десяти гуртків, серед яких ра-
діоконструювання, авто- та  
авіамодельні, картинг, на яких 
діти вчаться відповідно кон-
струювати, читати радіосхеми 
та їх складання, правильно ко-
ристуватися паяльником, тер-
мофеном, флюсами, а також 
виконують монтаж радіосхем, 
працюють лобзиком, паяль-
ником, із трасовими моделя-
ми, виготовляють моделі-ко-
пії літаків, планерів та різних 
літаючих апаратів, вивчають 
ази керуванням картом,  його  
конструкцію, будову  двигу-
нів внутрішнього згоряння, 
займаються підготовкою до 
змагань з автоспорту. У пла-
нах у цьому навчальному році 
відкрити гурток із судномо-
делювання, адже у Гримайло-
ві є ставок, де учні матимуть 
змогу оволодіти  навиками 
управління радіокерованими 
моделями кораблів та катерів. 
Гуртковою роботою під ке-
рівництвом восьми педагогів 
охоплено  близько трьохсот 
вихованців віком від шести до 
вісімнадцяти років. 

Особливо піднесено Мико-
ла Сідляр  говорить про гурток 
спортивної радіопеленгації.  
Це, можна сказати, його діти-
ще. Адже веде його з 1996 року. 
Скільки  з того часу витоптано 
лісових стежин та здолано гір 
не лише в області, а й далеко за 
її межами! Посилене 3-6 денне 
тренування та досвід попере-
дніх років давали результат. 

Щороку його команда,  де тіль-
ки не побувала, виступаючи  в 
обласних змаганнях та пред-
ставляючи Тернопільщину на 
Всеукраїнських і  Міжнародних 
змаганнях, обов’язково повер-
талась із нагородами різного 
рівня, яких не злічити. Тож є 
чим пишатись.  До слова, сам 
він теж бере активну участь 
у змаганнях серед дорослих у 
різних вікових категоріях від 
19 до 70 років, які  відбувають-
ся паралельно.

- Мета  нашої СЮТ - ви-
явлення обдарованих учнів 
різних вікових категорій та 
підтримка їх винахідницької 
творчості, - каже Микола Сід-
ляр. 

- Її вихованці є гордістю  
усього колективу,- наголошує 
керівник закладу, - а  тому хо-
тілось би для них щось більше 
зробити. На жаль, не вистачає 
коштів на придбання матері-
алів та обладнання, дрібного 
інвентаря, проведення поточ-
ного та капітального ремонтів 
тощо. Однак, незважаючи на 
відсутність додаткового фі-
нансування, торік своїми сила-

ми ми зробили  косметичний 
ремонт навчальних кабінетів, 
лабораторій та  поточний ре-
монт інших приміщень, по-
лагодили аварійну частину 
покрівлі, а також  встановили 
нового економного твердопа-
ливного котла, придбаного за 
сприянням  депутата Верхо-
вної Ради Миколи Люшняка. 
Слід зазначити,  що мої коле-
ги віддані своїй справі, левову 
частку матеріалів для прове-
дення занять самі закупляють 
за власні кошти. На даний час 
СЮТ працює над формуванням 
і утвердженням концепції но-
вої моделі закладу, що передба-
чає визначення пріоритетних 
ідей, принципів позашкільної 
освіти найбільш важливих для 
його життєдіяльності, а також 
аби вберегти школу для дітей 
всієї громади.

- Звичайно, як і у всіх осві-
тян, у нас теж є проблеми. Але 
той, хто прагне працювати, 
знаходить шляхи їх вирішен-
ня, - впевнені педагоги СЮТ. 
- Саме до таких  і належить  
Микола Степанович. Цілеспря-
мованість, прагнення досягти 

мети, працездатність і праце-
любність, вміння розв’язувати 
проблеми - ось його  характер-
ні риси. 

Із  колегами повністю пого-
джується  директор Тернопіль-
ського обласного комунально-
го центру науково-технічної 
творчості Йосип Кохан. 

-  Микола Сідляр - досвід-
чений педагог і керівник. 
Гримайлівська СЮТ - одна з 
кращих в області, роботи її ви-
хованців красуються на Всеу-
країнських виставках та зма-
ганнях - у цьому його заслуга і 
ввіреного йому колективу. 

Микола   Степанович не 
тільки досвідчений педагог і 
керівник, а й господарник. За 
його плечима вісім років голо-
вування у рідному селі  Саджів-
ка. Починав у нелегкі часи. 

- Так, - каже  Микола Сте-
панович.- По-різному бувало. 
Село Саджівка було  єдиним у 
районі, землі сільськогоспо-
дарського призначення якого 
довго пустували , були  незо-
рані та незасіяні. З усіх, кого 
просив взяти в оренду земель-
ні паї, погодився лише Василь 

Іванович Ванярха, нинішній 
директор ПП "Вікнини". Відто-
ді справи пішли угору. Завдяки 
плідній співпраці з Василем 
Івановичем моє  село сьогодні 
має прекрасний дитсадок, яко-
му можуть позаздрити інші, 
школу, великий обсяг робіт 
зроблено біля церви та все-
редині її, значну увагу приді-
ляв престарілим мешканцям, 
сприяв селянам у виготовлен-
ні державних актів на землю. 
Сьогодні вони  вчасно отри-
мують орендну плату за свої 
наділи та мають  всебічну під-
тримку від орендаря.  Оновле-
но могилу Січовим Стрільцям, 
розпочато роботу з  вуличного 
освітлення та обгородження 
місцевого цвинтаря та багато 
чого іншого. Зокрема облашту-
вав дві автозупинки, домігся 
сполучення з обласним цен-
тром - тричі на день курсують 
автобуси - адже село віддалене 
від центральної траси.

 Тож усе, що зроблено Ми-
колою Сідлярем у Гримайлів-
ській  СЮТ та  у селі Саджівка 
за непростих обставин, безу-
мовно, дає право бути впевне-
ним у його завтрашніх планах 
і діях. Сьогодні Микола  Сід-
ляр балотується на селищ-
ного голову  Гримайлівської 
об’єднаної територіальної 
громади. Він добре розуміє, на-
скільки це важливе рішення. 
Маючи певний досвід, вважає, 
що насамперед потрібно зосе-
редитись на напрямках, які да-
дуть економічному розвитку 
територій найбільше шансів у 
майбутньому - у сфері освіти, 
охорони здоров’я, культури 
і спорту, духовності, а також 
особливу увагу приділити ре-
монту доріг державного і міс-
цевого значення. Це для нього 
питання номер один.

Марія МАЙДАНЮК.

МИКОЛА СІДЛЯР: "Потрібно зосередитись 
на напрямках, які дадуть економічному 

розвитку територій найбільше 
шансів у майбутньому"

Коли  проїжджати  селищем Гримайлів, що на Гусятинщині, 
на вулиці навпроти парку можна побачити скромний будиночок 
з вивіскою "Гримайлівська станція юних техніків". 
Назва говорить сама за себе. За дверима, у невеликому приміщенні 
завжди вирує життя, а повітря наповнене творчим духом. 
І так сорок років поспіль. Змінювались керівники, викладачі, 
приходило нове покоління учнів... 
З 2013 року заклад очолює Микола Сідляр. У цій справі  чоловік  не новачок. 
Після закінчення педагогічного вишу працював вчителем у Товстенській 
школі, пізніше заступником директора з виховної роботи у Красненській 
школі,  згодом - директором у Калагарівській школі, паралельно ведучи 
всі ці роки гурток із спортивної  радіопеленгації. До речі, облюбував це 
заняття, ще навчаючись у школі, їздив у Гримайлів на гурток, керівником 
якого у той час був Петро Гаврилюк, брав участь у  районних та обласних 
змаганнях  і  часто виходив переможцем у своїй віковій групі.
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Політична партія «ЗА 
МАЙБУТНЄ» провела 
всеукраїнську нараду 

щодо проблем професійно-
технічної освіти. Народні 
обранці обговорили з 
освітянами, роботодавцями 
та керівниками професійно-
технічних закладів, як 
провести модернізацію галузі, 
забезпечити якісну підготовку 
кадрів та відродити попит на 
робітничі професії.

Як зазначила народна депутат-
ка від парламентського об’єднання 
«Партія «ЗА МАЙБУТНЄ» Ірина Кон-
станкевич, труднощі почалися ще за 
минулої влади. Але нинішня влада, як 
і попередники, нічого не зробила для 
підтримки профтехосвіти. Існуюче за-
конодавство та освітні стандарти за-
старіли, проте досі немає профільного 
законопроєкту, який би визначив но-
вий напрямок розвитку та запровадив 
програму його реалізації.

«Профосвіта змінюється, але дер-
жава цим процесам не допомагає. Тож, 
ми мусимо втручатися і регулювати ці 
процеси. Не може бути так, що на рин-
ку потрібні швачки чи сантехніки, а за-

клади профосвіти їх не забезпечують», 
− прокоментувала нардеп.

На думку парламентаря від депу-
татської групи «Партія «ЗА МАЙБУТ-
НЄ» Віктора Бондаря, ініціатором якіс-
них змін може стати бізнес, власники 
якого скаржаться на брак професій-
них кадрів. Організувати партнерство 
роботодавців і закладів професійної 
освіти можна за простим алгоритмом: 
підприємства, які фінансуватимуть га-
лузь, матимуть від держави податкові 
пільги.

«Багато де у світі, якщо бізнес ро-
бить замовлення та фінансує підготов-
ку фахівців, то на суму, яку він витра-
чає, зменшується кількість податків. 
І бізнес зацікавлений тоді вкладати в 
інфраструктуру, вкладати в замовлен-
ня і підготовку кадрів», – наголосив 
політик.

Народний депутат від парламент-
ської групи «Партія «ЗА МАЙБУТНЄ» 
Дмитро Лубінець зазначив, що з коле-
гами вже підготували законопроєкт, 
який запустить тристоронню взаємо-
дію держави, освітян та представни-
ків бізнесу. Але не реєстрували його 
у Верховній Раді, допоки не відбулося 
фахове обговорення з представника-
ми галузі.

«Найважливіше завдання, яке він 
має вирішити, – це зміцнити зв’язок 
між профтехосвітою та виробництвом. 
Аби роботодавці могли робити за-
мовлення на потрібних їм фахівців 
та брати участь в освітньому процесі. 
Зокрема, модернізували матеріаль-
но-технічну частину технікумів, коле-
джів та училищ. Учні мають працю-
вати на сучасній, а не на допотопній 
техніці. Щоб потім на виробництві їм 
не доводилося перенавчатися», – за-
певнив народний депутат.

Президент Всеукраїнської асоціа-
ції працівників професійно-технічної 
освіти Катерина Мірошниченко до-
дала, що необхідно позбавитися при-
низливих стереотипів та змінити сус-
пільний погляд на ці освітні заклади 
та їхніх вихованців.

«70% населення досі переконані, 
що учні ПТУ ходять у кирзових чобо-
тях, у засмальцьованій робі та навча-
ються у неопалюваних приміщеннях. 
Тому треба широко популяризувати 
можливість кар’єрного росту, попу-
ляризувати освітні заклади та їхній 
освітній простір. Потрібен новий на-
ступ на іміджевому полі, для того щоб 
показати перспективи, можливості 
та позитивні практики професійної 

освіти і зламати стереотип, що до нас 
ідуть навчатися лише невдахи», – під-
креслила діячка.

Дійсно, від професійної орієнтації 
молоді залежить майбутнє України – 
тільки підготовлені сучасні технічні 
спеціалісти можуть витягнути країну 
з кризи та відновити розвиток еко-
номіки. Вони ж забезпечать функці-
онування життєво необхідних госпо-
дарських систем – починаючи з ЖКГ 
і закінчуючи стратегічно важливими 
підприємствами національного зна-
чення. Тож, більше не можна відклада-
ти осучаснення професійно-технічної 
освіти. Вона має відкривати своїм ви-
хованцям професійний шлях, який га-
рантує гідний заробіток та повагу в су-
спільстві. Тому вже найближчим часом 
народні депутати від парламентсько-
го об’єднання «Партія «ЗА МАЙБУТНЄ» 
подадуть законопроєкт до Верховної 
Ради й зроблять усе можливе, аби до 
кінця 2021 року він був ухвалений та 
почав діяти.

Наталія МИРОНЕНКО 

МАЙБУТНЄ ПРОФТЕХОСВІТИ: як створити 
умови для молоді та залучити бізнес

З кожним роком професійно-технічна освіта занепадає. На підприємствах 
не вистачає компетентних працівників. Отримані знання та навички не 
відповідають сучасним вимогам, а молодь не влаштовує кар’єра слюсаря, 
електрика чи фрезерувальника.

Скільки людей в Україні 
за межею бідності

Понад чверть населення України 
перебуває за межею бідності. Прожит-
ковий мінімум складає близько $75 на 
одну людину в місяць. Мінімальна зарп-
лата - $176. Про це заявила уповноваже-
на Верховної Ради з прав людини Люд-
мила Денісова на Соціальному форумі 
Ради ООН. І зауважила: попри збільшен-
ня рівня оплати праці спостерігається 
бідність тих, хто працює. Тобто грошей 
не вистачає навіть працюючим. За оцін-
ками експертів, кожному третьому не ви-
стачає платні на задоволення необхідних 
життєвих потреб. Крім того, на 24% зрос-
ла заборгованість з виплати зарплати і 
сягнула $200 млн. Пенсію в розмірі ниж-
че або на рівні межі монетарної бідності 
отримують близько 80% наших пенсі-
онерів. Проблема бідності посилилася 
в умовах пандемії Covid-19. Зріс рівень 
зубожіння та безробіття, немає належно-
го соціального забезпечення осіб з інва-
лідністю та малозабезпечених, а доступ 
до дистанційного онлайн-навчання біль-
шості дітей із малозабезпечених сімей є 
обмеженим.

Дефіцит Пенсійного 
фонду перевищив 

17 млрд. гривень
Дефіцит Пенсійного фонду за під-

сумками дев’яти місяців цього року 
вже сягнув 17,2 млрд. грн. Про це свід-
чать дані ПФУ, пише УНН. Так, доходи 
Фонду в січні-вересні становили 338,2 
млрд. грн., а видатки - 355,4 млрд. грн. 

Контрафакт на 
мільйони: які підробки 

найпопулярніші 
У січні-вересні цього року в Україні 

працівники митниці вилучили з обігу 
контрафакт на суму понад 3 млн. грн. 
Про це повідомила прес-служба Держав-
ної митної служби у Фейсбук. Найчас-
тіше до цієї категорії потрапляли такі 
товари: одяг і головні убори (торгові 
марки Puma, Nike, Adidas); взуття -  (такі 
ж ТМ); парфумерія та косметика - (Chanel, 
Lacoste); портативна електроніка - (NGK, 
Apple); сумки - (Dior, Puma, Nike); іграшки 
- (Hot Wheels, L.O.L. Surprise, Lego, Uefa).

Населення продовжує 
здавати валюту

У вересні українці продали валюти 
на $135,5 млн. більше, ніж купили. Про 
це йдеться у звітних даних НБУ. На готів-
ковому валютному ринку минулого мі-
сяця чистий продаж валюти населенням 
перевищив купівлю. У вересні населення 
продало $1483 млн., а купило $1347,5 млн. 
Загалом із початку року населення прода-
ло на $1256,9 млн. більше, ніж купило. 

Більшість грошей 
Covid-фонду йдуть 

повз медицину
Значна частина грошей Фонду для 

боротьби з Covid-19 йде повз сферу 
охорони здоров’я, свідчать дані Мін-
фіну про розподіл коштів фонду. Для 
прикладу, на ремонт лікарень витра-
чено 1 млрд. 680 млн., тим часом як на 
відновлення доріг з «коронавірусного» 

фонду пішло понад 13 млрд., повідомляє 
ZN.UA. Лише близько 901,2 млн. витраче-
но на доплати медпрацівникам та понад 
2,4 млрд. грн. звідти пішли на додаткові 
виплати військовим і поліцейським. 1,7 
млрд. пішли на фінансову допомогу у 
вигляді лікарняних, та ще 6,6 млрд. - на 
допомогу безробітним. За даними видан-
ня, Мінохорони здоров’я не витратило 
виділені з «ковідного» фонду 14,3 млрд. 
грн. Тільки на лабцентри і засоби індиві-
дуального захисту - трохи більше 5 млрд. 
На 100 млн. грн. очікується закупівля 
апаратів штучної вентиляції легень, 
однак перші торги провалилися. Схо-
же, будуть провалені і другі. Тож цілком 
можливо, що до кінця року обіцяні ШВЛ 
Україна так і не придбає.

Мінфін порахував збитки 
від стихійних лих у країні

За даними спостережень, за остан-
ні десять років в Україні щороку в се-
редньому реєструється 170-190 над-
звичайних ситуацій, збитки від яких 
складають близько 580 млн. грн. на рік. 
Мінімальна сума збитків - 102,75 млн. грн. 
була у 2011 році, максимальна - 1625,8 
млн. грн. - у 2019-у. Про це повідомляє 
Мінфін. Із резервного фонду держбю-
джету на ліквідацію та запобігання над-
звичайних ситуацій виділяється близько 
700 млн. грн. «Аналіз небезпек і загроз 
техногенного та природного характеру, 
виникнення надзвичайних ситуацій свід-
чить, що за останні 10 років тенденцій до 
їх збільшення або зменшення не спостері-
гається», - йдеться в документі.

За прогнозом, у 2020 році можливе 
виникнення 130-45 надзвичайних ситуа-

цій, у 2021 році - 117-144. Песимістичний 
прогноз вказує, що можлива кількість 
надзвичайних ситуацій може досягти 191 
у 2020-21 роках.

До кінця року 
зростуть ціни на хліб

До кінця року прогнозоване подо-
рожчання хліба і хлібобулочних виро-
бів має становити 15-20%, однак, фак-
тично компанії-виробники не підуть 
на підвищення цін більше, ніж на 10-
15%. Про це повідомив віцепрезидент 
Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій 
Дученко, пише Економічна правда. Най-
перше до подорожчання хліба призведе 
зростання вартості пшениці та продук-
тів її переробки, подорожчання цукру, 
соняшникової олії та інших інгредієнтів 
для виробництва хліба та хлібобулочних 
виробів. Наступна причина - девальва-
ція гривні майже на 20% з початку 2020 
року і зростання мінімальної зарплати, 
рівень якої регулюється урядом.

Гривня цьогоріч 
знеціниться на 18%

Це - найнижчим рівень із 2015 року. 
Основною причиною знецінення нацвалю-
ти вказана затримка з кредитними надхо-
дженнями від міжнародних партнерів. Про 
це йдеться в опитуванні Reuters. Аналіти-
ки вважають, що через відтік іноземного 
капіталу з місцевих облігацій і збільшен-
ня держвидатків на соцзабезпечення на 
тлі економічного спаду, посилиться тиск 
на валюту. Як результат, гривня втратить 
близько 18% своєї вартості в 2020 році. 
Гривня, яка на початку року вартувала 
23,7 за долар, вже опустилася до 28,3.

НОВИНИ: УКРАЇНА
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29 років виповнюється і діяльності «Свободи» на 
теренах Теропільщини. Це одна з найдавніших, най-
монолітніших та найпослідовніших партій України. 
Партія, котра завжди стояла та стоїть на захисті честі, 
гідності, прав і життя українців. Партія, що в 2012-му, 
маючи найменшу фракцію у Парламенті, розпочала 
боротьбу з кнопкодавством і депутатами-перебіжка-
ми, оголосила бойкот російській мові, стримала ан-
тиукраїнський наступ режиму Януковича. Саме «Сво-
бода» задавала тон і консолідувала інші опозиційні 
сили, завдяки чому відбулись масштабні всеукраїнські 
акції «Вставай, Україно!» Саме «свободівці» були в пер-
ших лавах «Мовного майдану» спільно з мільйонами 
українців, творили Революцію Гідності, зі зброєю в 
руках захищали й продовжу-
ють захищати територіальну 
цілісність держави на східних 
теренах. 

«Свободу» за правом назива-
ють «спецназом опозиції», і ми 
не складемо зброї доти, допо-
ки не виженемо московського 
окупанта з української землі, 
не повернемо Крим, не зупине-
мо ЗЕвладу, що є внутрішнім 
ворогом і руйнівником україн-
ства, - наголошує голова ТОО 
ВО «Свобода» Олег Сиротюк. 
-  Ми не дозволимо продажу 
української землі, зробимо все, 
щоб зупинити тарифний гено-
цид, масове скорочення лікарів 
й в вчителів, що гряде в зв’язку 
з новою адміністративно-те-
риторіальною реформою, на-
ступ на українську мову, реванш прокремлівських сил, 
ліквідацію Тернопільської області! 

Захист інтересів та майбутнього української на-
ції – наш святий обов’язок, найперше, перед пам’яттю 
«Небесної Сотні», в якій 19 наших побратимів, Воїнів 
російсько-української війни, котрі не повернулись з поля 

бою, перед кожним українцем, який повірив у нас. 
ВО «Свобода» - не партія-одноденка, як більшість 

тих, які з’являються напередодні виборів і зникають 
після них; і не підніжка й творіння котрогось з олігар-
хів. Ми керуємось законом совісті та мислимо інтере-
сами нації ось уже 29 років. Ми  не ховаємось у замор-
ських віллах і за високими парканами. Ми щодень – серед 
вас, щодень дивимось вам у вічі. Наші діти вчаться у 
тих же школах, що й ваші, батьки лікуються в тих же 
медичних закладах. Як і ви ми на власній шкірі відчува-
ємо наслідки непрофесіоналізму, безвладдя й шизофре-
нії діючої влади. Як і ви ми не можемо більше дивитись 
на те, як путіністи й колоборанти вбивають нашу 
країну, нищать здобутки Майдану, топчуть пам’ять 

сотень загиблих Героїв. Саме тому 
вчителі, лікарі, підприємці, досвідче-
ні управлінці, священнослужителі, 
волонтери, військовослужбовці, зви-
чайні трудівники, громадські активі-
сти від ВО «Свобода» балотуються у 
ваші сільські, селищні, міські, обласну 
раду, на посади міських, сільських, се-
лищних голів, аби навести порядок, 
захистити інтереси простих україн-
ців, зробити громади успішними та 
сприяти їхньому розвитку». 

За 29 років діяльності партії, 
«свободівці» довели, що є людь-
ми слова, честі й дії! 

«Ми віримо у вашу підтримку 
та обіцяємо виправдати довіру! 
– наголошує Олег Сиротюк. - Із 
Богом у серці – до спільної пере-
моги!»

РАДИКАЛИ 
виграли 13 судів і 
йдуть перемагати 

на місцевих 
виборах 2020

Неймовірний опір 
провладних сил не здолав 

Радикальну партію на 
Тернопільщині. Їх змусили 

пройти через всі кола пекла 
і відстоювати у судах своє 

право бути обраними.
Тернопільській територіальній організа-

ції Радикальної партії Олега Ляшка відмов-
ляли у реєстрації на всіх рівнях: у районах, 
в Тернополі й області. Неочікувано для ба-
гатьох опонентів справедливість перемогла. 
Між людьми пішла поговірка, що деяким чи-
новникам вдалося підкупити і залякати чле-
нів територіальних виборчих комісій, однак 
вони не змогли подолати правосуддя.

Саме у День юриста Восьмий Львівський 
апеляційний суд довів, що справедливість 
існує, зобов’язавши Тернопільську обласну 
ТВК зареєструвати Радикальну партію на міс-
цеві вибори 2020.

«Суд захистив право обиратися і бути 
обраними. Вітаю нас із спільним святом пе-
ремоги добра над злом! - зазначив голова 
Тернопільської територіальної організації 
Радикальної партії Богдан Яциковський. - Те-
пер ми повним складом йдемо до обласної і 
міської рад, йдемо створювати успішні гро-
мади у районах. Зелені чоловічки спіймали 
облизня – їм та їхнім продажним «колегам» 
не вдалося зламати наш радикальний дух і 
усунути від участі у таких важливих для краї-
ни місцевих виборів.

Я з гордістю заявляю, що Радикальна 
партія Олега Ляшка у повному складі буде 
представлена на Тернопіллі. Наша потужна 
команда поборола несправедливість і рішуче 
налаштована на перемогу. Йдемо втілювати 
радикальні зміни на краще. Vivere memento!»

Ігор ГАРАСИМЮК.

29 РОКІВ «СВОБОДА» 
стоїть на захисті гідності й 

інтересів української нації!
13 жовтня ВО «Свобода» виповнилось 

29 років з часу заснування. 29 років 
вірності! 29 років боротьби!

«Дякую всім, хто був, є і залишається з нами впродовж років. Партійцям, 
прихильникам, однодумцям. І ветеранам, які стояли біля витоків Організації, 
й новачкам, які творять її новітню історію, - зазначає голова ВО «Свобода»  
ОЛЕГ ТЯГНИБОК. - Тримаймося, побратими і посестри, плече до плеча. Пам‘я-
таймо про тих, хто присвятив своє земне життя Україні. І до роботи. У нас 
попереду ще багато викликів, багато завдань і незавершених справ.  
Є «Свобода» — буде Україна! А «Свобода» буде завжди!»

Цьогоріч учнями 
тернопільських шкіл 
стали понад три 

тисячі першокласників. 
Батьки «першачків» мають 
можливість безкоштовно 
виготовити електронний 
проїзний квиток «Соціальна 
карта тернополянина» для 

проїзду учнів у комунальному 
транспорті міста.

Безкоштовно виготовити 
квиток можна, звернувшись 
до оператора ТОВ «Системний 
зв’язок» (вул. В. Чорновола,1, 
ІІ поверх) та надавши необхід-
ні документи для оформлення 
квитка: ідентифікаційний код і 

свідоцтво про народження дити-
ни, а також її фото (або прийти з 
дитиною, щоб зробити фото).

До слова, усі учні та студенти, 
які навчаються в Тернополі і ма-
ють картки категорії «Учнівська» 
чи «Студентська», можуть безко-
штовно їздити у міських тролей-
бусах та комунальних автобусах. 

Соціальні картки для школярів виготовлять безкоштовно

Політична реклама
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Юлія ТОМЧИШИН.

У Тернополі творча група 
презентувала історичний 
пригодницький фільм 

«Фортеця Хаджибей». Це 
продукт спільного виробництва 
України, Грузії та Туреччини, 
знятий Одеською кіностудією. 
Серед продюсерів стрічки – 
Тернопільська кінокомісія. 
Це вперше тернополяни 
офіційно стали продюсерами 
повнометражного  українського 
фільму. Довгоочікуваний успіх, 
до якого файне місто йшло п’ять 
років. 

«Тернопіль сьогодні є 
лідером в українському 

кіновиробництві»
У файному місті стрічку презенту-

вали генеральний продюсер фільму Ан-
дрій Осіпов, режисер-постановник та 
співавтор сценарію Костянтин Конова-
лов, голова Асоціації кінокомісій Украї-
ни Леонід Бицюра та акторка Катерина 
Шевченко. 

- Саме у 2015 році спільно з однодум-

цями мені вдалося створити кінокомісію, 
а за нею - сформувати інфраструктуру 
і середовище не просто популяризації 
та культивування українських фільмів, 
продюсерів, режисерів, акторів, творен-
ня локаційних баз, творення акторських 
баз, але й саме кіновиробництво, - роз-
повів Леонід Бицюра. -  Вже кілька років 
поспіль у Тернополі проводимо два кі-
нофестивалі, куди з'їжджаються актори 
та кінотворці зі всього світу, проводимо 
кастинги та надаємо локації для зйомок. 
Ми заявили на всю Україну: Тернопіль - 
кінематографічне місто. Ми побудували 
фундамент для подальших процесів та 
проєктів і розвитку цього напряму в на-
шому місті. 

Знаково для Тернополя, що перший 
проєкт вдалося реалізувати з легендар-
ною Одеською кіностудією, яка минулого 
року відсвяткувала 100-річчя. Незабаром 
вийдуть на великі екрани ще два фільми, 
які були створені за участі Тернопіль-
ської кінокомісії: «Червоний 2» і «Коро-
левич Джура». 

- Дивовижно, але Тернопіль сьогодні 
є лідером в українському кіновиробни-

цтві, - зазначив Андрій Осіпов. - Фільми 
«Червоний 2», «Тарас. Повернення», «Те-
пер я турок, не козак», «Антон» і сьогод-
нішній «Фортеця Хаджибей» створювали 
за участі тернополян. Жодна кінокомісія 
з інших міст досі не зробила нічого схо-
жого і не розвивається так активно. 

Колорит Чорномор’я,
 турецькі актори, які

 говорять українською, і 
кохання, яке перемагає все

«Фортеця Хаджибей» - це історич-
но-пригодницький істерн. Зйомки відбу-
валися в павільйонах Одеської кіностудії, 
в Грузії та Туреччині, на березі Чорного 
моря та на річці Дунай. Ключові сцени 
знімали на території Білгород-Дністров-
ської фортеці.

- Дуже хочу, щоб кожен тернополянин 
побачив цей фільм, - зазначив Леонід Би-
цюра. - Це повернення легенди. Це яскра-
ва цікава історія, яка зацікавлює вже з 
перших кадрів і припаде до душі кож-
ному. З майстерною акторською грою і 
спецефектами, якісною режисурою і опе-
раторською роботою. Пишаюся, що Тер-
нопільська кінокомісія долучається до 
створення якісних українських фільмів і 
сприяє розвитку вітчизняного кінемато-
графу. 

В основі фільму - події кінця ХVIII 
сторіччя. Зокрема, історія козака Андрія, 
який має передати важливу інформацію в 
Стамбул, для чого йому треба визволити з 
темниці батька своєї коханої – турецької 
красуні Фатіми. В цей час до порту Хад-
жибей прибуває грузинський мандрівник 
Йорам – він привіз унікальну лозу, щоб 

виростити виноградник. На чорномор-
ському узбережжі сміливий та чесний Йо-
рам одразу потрапляє в складну ситуацію 
з російськими солдатами, і погоджується 
допомогти Андрію та Фатімі. В нього є 
ще одна важлива причина - Йорам знайо-
миться з українською красунею Катрею, 
чий батько, пан Данило, теж у російській 
темниці. Разом молоді люди розробляють 
і реалізують відчайдушний план…

- Фільм знятий у традиціях Одеської 
кіностудії: кінострічка для сімейного пе-
регляду про дружбу і кохання, боротьбу 
добра і зла, шляхетність і підступ, - роз-
повів Андрій Осіпов. - Динамічний сю-
жет, бойові сцени, фехтування, вибухи, 
постріли, верхова їзда, чудові костюми, 
детальний реквізит - усе це занурює гля-
дача в історію кінця XVIII століття. Ця 
стрічка буде цікава і дітям, і  дорослим, 
вона має всі шанси поєднати покоління. 
Щиро сподіваюся, що цей фільм полю-
блять глядачі. 

Режисер-постановник стрічки і спі-
вавтор сценарію  - Костянтин Конова-
лов,  який створив такі відомі фільми, як 
"Крути 1918" та "Той, хто пройшов крізь 
вогонь". 

- У фільмі знімалися  не лише укра-
їнські актори, а й зірки турецького кіно. 
Це туркеня Дерен Талу та актор Юрдаер 
Окур, - розповів Костянтин Коровалов. - 
Ми наполягли на цьому, адже це додало 
стрічці колориту і достовірності. Актори 
радо погодилися говорити українською, і 
це теж стало родзинкою фільму. Грузина 
грає чудовий актор Іраклій Маруашвілі. 

Бюджет фільму – трохи більше 28 
мільйонів, з них 14 мільйонів - державні 
кошти. Кінострічку покажуть не лише в 
Україні у 400 кінотеатрах, а й презенту-
ють у Туреччині навіть ширше, аніж у нас. 
Цікаво, що не перекладатимуть україно-
мовні діалоги і навіть транслюють трей-
лер, де більшість тексту - українською. 
Автори фільму кажуть, 
такі культурні інтеграції 
популяризують україн-
ську мову в світі. 

У Західноукраїнському 
національному 
університеті, в рамках 

співпраці з китайськими 
партнерами, відбулося онлайн-
відкриття мовних курсів для 
студентів та аспірантів з Китаю. 
У церемонії взяли участь ректор 
класичного університету 
Тернополя професор Андрій 
Крисоватий та проректор з 
науково-педагогічної роботи 
(міжнародна діяльність) 
професор Оксана Десятнюк.

Розпочалося дійство зі звучання Дер-
жавних Гімнів України та Китаю.

Звертаючись до присутніх, Андрій 
Ігорович зазначив: «Я радий вітати на-
ших китайських партнерів і друзів на 
урочистому відкритті мовних курсів у  
Західноукраїнському національному уні-
верситеті. Пишаємося, що ви обрали ЗУНУ, 
адже це - великий холдинг, де працюють 
більше 2000 працівників-професіоналів і 
навчаються 15 тисяч ініціативних і креа-
тивних студентів. Шкодуємо, що не може-
мо працювати з вами офлайн, але переко-
наний - новітні технології дозволять нам 

ефективно працювати та навчатися. Наші 
викладачі докладуть максимум зусиль, 
щоб під час курсів ви не лише швидко опа-
нували мову, а й ефективно провели час. 
Переконаний, що пандемія завершиться і 
скоро ви зможете завітати в Україну, а ко-
лектив класичного університету Тернопо-
ля зустріне вас з радістю!».

Від імені китайських партнерів до учас-
ників зустрічі звернувся директор Цзян-
нанського центру культурного обміну та 
Міжнародного навчального центру «Один 
пояс - один шлях» Ван Їтан. «У непростий 
час пандемії такі курси є надзвичайно 

важливими. Адже вивчення мови - це мож-
ливість відкривати для себе нові освітні 
горизонти, а також пізнати багатогранну 
культуру України. Принагідно, щиро віта-
ємо колектив вашого університету зі змі-
ною статусу - ви зробили важливий крок 
до нових можливостей», - сказав він. 

Учасниками мовних курсів стануть 30 
студентів і два аспіранти з Китаю. Під час 
відкриття вони також мали можливість 
познайомитися з викладачами та керів-
никами, які координуватимуть навчання.

ВПЕРШЕ В УКРАЇНІ: в класичному 
університеті Тернополя відкрили мовні 

онлайн-курси для студентів з Китаю

ЛЕОНІД БИЦЮРА: «Пишаюся, що у прокат 
вийшов перший фільм, створений за сприяння 

Тернопільської кінокомісії - «Фортеця Хаджибей»
Історично-пригодницьку стрічку глядачі зможуть побачити на екранах вже з 15 жовтня
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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 вап-
няків 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 
ПрАТ «Тернопільський кар’єр», 
код ЄДРПОУ 00292623
 Юридична адреса: 47372, Тернопіль-

ська обл., Збаразький район, с. Максимівка, 
вул. Стара Максимівка 29, е-mail: tk.dilovod@
dubnoinvest.com.

Поштова адреса: 
46001, м. Тернопіль, вул. Дмитра Січин-

ського,10.

3. УПОВНОВАЖЕНИЙ ОРГАН, ЯКИЙ 
ЗАБЕЗПЕЧУЄ ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО 

ОБГОВОРЕННЯ
Міністерство захисту довкілля та природ-

них ресурсів України.
Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Ми-

трополита Василя Липківського, 35.
Департамент екологічної оцінки та контр-

олю, відділ оцінки впливу на довкілля, тел. 
(044) 206-31-50, (044) 206-31-13; OVD@menr.
gov.ua

Контактна особа: Тіщенкова Марина Оле-
гівна.

4. ПРОЦЕДУРА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ 
ПРО ПРОВАДЖЕННЯ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬ-
НОСТІ ТА ОРГАН, ЯКИЙ РОЗГЛЯДАТИМЕ РЕ-
ЗУЛЬТАТИ 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, ВКЛЮЧА-
ЮЧИ 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 не-
обхідності їх обґрунтування. Зауваження та про-
позиції можуть подаватися в письмовій формі (у 
тому числі в електронному вигляді) та усно під 
час громадських слухань із внесенням до про-
токолу громадських слухань. Пропозиції, надані 
після встановленого строку, не розглядаються.

Тимчасово, на період дії та в межах території 
карантину, встановленого Кабінетом Міністрів 
України з метою запобігання поширенню на те-
риторії України гострої респіраторної хвороби 
(СОVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-
CoV-2, до повного його скасування та протягом 
30 днів з дня скасування карантину, громадські 
слухання не проводяться і не призначаються на 
дати, що припадають на цей період.
Громадські слухання (перші) відбудуться 
Не відбудуться_______________________________________

(зазначити дату, час, місце та адресу про-
ведення громадських слухань)
Громадські слухання (другі) відбудуться 
Не відбудуться_______________________________________

(вказати дату, час, місце та адресу прове-
дення громадських слухань)

6. УПОВНОВАЖЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ 
ОРГАН АБО УПОВНОВАЖЕНИЙ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ОРГАН, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЄ 
ДОСТУП ДО ЗВІТУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА 

ДОВКІЛЛЯ ТА ІНШОЇ ДОСТУПНОЇ
 ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ПЛАНОВАНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТі
Міністерство захисту довкілля та природ-

них ресурсів України.
Поштова адреса: 03035, 
м. Київ, вул. Митрополита Василя Липків-

ського, 35.
Департамент екологічної оцінки та контролю, 
відділ оцінки впливу на довкілля, тел. (044) 
206-31-50, (044) 206-31-13; OVD@menr.gov.ua 

Контактна особа: 
Тіщенкова Марина Олегівна.

7. УПОВНОВАЖЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ 
ОРГАН АБО УПОВНОВАЖЕНИЙ

 ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ОРГАН, 
ДО ЯКОГО НАДАЮТЬСЯ ЗАУВАЖЕННЯ І 

ПРОПОЗИЦІЇ, ТА СТРОКИ НАДАННЯ 
ЗАУВАЖЕНЬ І ПРОПОЗИЦІЙ

Міністерство захисту довкілля та природ-
них ресурсів України.

Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Ми-
трополита Василя Липківського, 35.

Департамент екологічної оцінки та контр-
олю, відділ оцінки впливу на довкілля, тел. 
(044) 206-31-50, (044) 206-31-13; OVD@menr.
gov.ua

Контактна особа: 
Тіщенкова Марина Олегівна.
Зауваження і пропозиції приймаються 

протягом усього строку громадського обго-
ворення, зазначеного в пункту 5 цього оголо-
шення. 

8. НАЯВНА ЕКОЛОГІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
ЩОДО ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Звіт з оцінки впливу на довкілля планова-
ної діяльності на 252 аркушах.

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

ІНШОЇ ДОДАТКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
(ВІДМІННЕ ВІД ПРИМІЩЕННЯ, ЗАЗНАЧЕ-
НОГО У ПУНКТІ 6 ЦЬОГО ОГОЛОШЕННЯ), 
А ТАКОЖ ЧАС, З ЯКОГО ГРОМАДСЬКІСТЬ 

МОЖЕ ОЗНАЙОМИТИСЯ З НИМИ)
Ознайомлення громадян зі змістом звіту 

ОВД можливе після 15 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 
довкілля (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

Важливе nday.te.ua

«9 жовтня на засіданні Ка-
бінету Міністрів України було 
прийнято відповідну постанову. 
Ці кошти будуть використані на 
підведення кисню до 549 ліжок, 
придбання 86 концентраторів 
та 520 балонів медичного кис-
ню», - зазначив голова обласної 
державної адміністрації Володи-
мир Труш. 

Останні тижні в країні спо-
стерігається зростання кількості 
хворих на коронавірусну інфек-
цію.  На Тернопільщині ситуація 
стабільна. Тернопіль і Бережани 
вийшли з червоної зони. Та хво-
роба не відступила. З початку 
епідемії в області підтверджено 
16345 випадків коронавірусної 
інфекції. Інтенсивний показник  
становить 1568,9 випадків на 
100 тис. населення, що в 2,3 рази 
перевищує загальнодержавний.

На амбулаторному 
лікуванні - понад 

4 тисячі осіб
На Тернопільщині зростає 

показник летальності від ко-
ронавірусу. До прикладу, у по-
неділок через ускладнення від 
коронавірусу померли 7 людей. 

«Найбільше померлих з ко-
ронавірусом мали супутні за-
хворювання, такі як цукровий 
діабет, серцево-судинні захво-
рювання чи онкологію. Тому 
ми просимо сімейних лікарів 
контролювати своїх пацієнтів, 
які мають такі недуги», - зазна-
чила головна санітарна лікарка 
Оксана Чайчук. 

В області в готовності пе-
ребувають 36 закладів охо-
рони здоров'я на 1696 ліжок, 
передбачених для лікування  
COVID-19.

Станом на 13 жовтня, 863 
особи перебувають на стаці-
онарному лікуванні у закла-
дах охорони здоров`я. 10 осіб 
- у важкому стані, на апаратах 
ШВЛ, 132 - на кисневих концен-
траторах, 114 - на кисневій мас-
ці. На амбулаторному лікуванні 
- понад 4 тисячі осіб. 

Через збільшення кількості 
хворих в країні Кабмін та МОЗ 
розробили алгоритми щодо від-
криття додаткових ліжкомісць 
для надання допомоги хворим 
на COVID-19. У разі потреби такі 
госпіталі будуть розгортати на 
базі спортивних комплексів чи 
торгових центрів з великими 
приміщеннями.  

- Ми розглядаємо можли-
вість залучати до надання до-
помоги пацієнтам з COVID-19 
студентів останніх курсів меду-

ніверситетів. Раніше до медре-
зерву включали лише інтернів. 
Тому зараз уряд працює над 
врегулюванням цього питання у 
правовій площині. Сподіваємося, 
ця допомога нам не знадобить-
ся, але ми повинні бути готови-
ми до різних варіантів розвитку 
подій, - зазначив голова облдер-
жадміністрації Володимир Труш. 

3 15 жовтня - вимушені 
канікули

Через поширення коронаві-
русу МОН рекомендує розпоча-
ти осінні канікули у загально-
освітніх навчальних закладах 
Тернопільщини  з 15 жовтня. 

«Ми щодня фіксуємо велику 
кількість учнів та педагогічних 
працівників, які захворіли на 
коронавірус. За вихідні в об-
ласті захворіло майже 30 учнів 

та 22 педагогічні працівники, 
- каже начальниця управлін-
ня освіти та науки ТОДА Ольга 
Хома. - Я вважаю, що такі захо-
ди, які пропонує МОН, дозво-
лять зменшити кількість хво-
рих серед учасників освітнього 
процесу, не лише на Тернопіль-
щини, а й в Україні загалом».

Закладам професійно-тех-
нічної, фахової, передвищої та 
вищої освіти  рекомендовано 
перейти на дистанційну форму 
навчання на період з 15 жовтня 
до 15 листопада. 

МОН просить, щоб всі учас-
ники освітнього процесу були 
виселені з гуртожитків і по-
вернулися до своїх домівок. 
Також рекомендовано, щоб за 
цей період було відшкодовано 
фінансування за проживання у 
гуртожитках.

«Тернопільщина отримає майже 
15 мільйонів для забезпечення 
киснем медичних закладів», - 

Володимир Труш
Тернопільщина отримає 14 млн. 451 тис. грн.  субвенції з 

державного бюджету для забезпечення подачею кисню 
ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають 

стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з COVID-19.



№40 (376) /14 жовтня - 20 жовтня 2020 р. 10 Для всієї родиниНаш ДЕНЬ nday.te.uaАх, молодість! 
Яка вона багата

На почуття, 
політ і відкриття.

Вона легка, 
відважна і крилата

І перед нею ще усе життя!

ВИ БЕРЕЖЕТЕ НАДБАННЯ НАРОДУ, 
ДУХОВНІ ЦІННОСТІ, 

ЩО СТВОРЕНІ В ВІКАХ,
ТРАДИЦІЇ, І САМОБУТНІСТЬ, 

І КУЛЬТУРУ, 
ЗАКЛАДЕНІ У СЛОВІ І В ПІСНЯХ…

гніздечко
Сімейне

На фото Івана ПШОНЯКА: 
випускниці Теребовлянського коледжу 
культури і мистецтв - Аліна Герцун, Таня 
Чубата, Дарія Манякіна, Юлія Захарків, 
Катерина Гид, Анастасія  Вовк, Ангеліна 

Якубець та заступниця директора з 
виховної роботи Зоя Габрук.

- Що зі мною не так? - запитувала у 
власного відображення. - Толька ні з того, 
ні з сього залишив. Тепер Мирон...

Толька ще зі школи за Валею упадав. 
Тоді вона уваги на незграбного хлопця не 
звертала. Та згодом змужнів, гарним став. 
Почали зустрічатися. Якось Толька поїхав 
до тітки в сусідній район. І там «запав» на 
її гостю - колишню ученицю.       

Ксеня, Валина матір, тихенько вислиз-
нула з хати. Вона здогадувалася... 

...Липки і Засухи були сусідами. Ніко-
ли не сварилися. Липки вибудували нову 
хату. Жартували: майбутньому зятеві гос-
подарка сподобається. Хотіли, аби Валя - 
єдина донька - біля них була. Та й роботу 
має: в селиці фельдшеркою працює. 

А молоді Засухи подалися до міста. 
В старій оселі залишилася баба Марин-
ка. Донька навідувалася до матері. Але 
Маринці все одно було тужно самій, осо-
бливо, довгими вечорами, тому ходила до 
сусідів на вечорниці. Ксеня, коли корова 
доїлася, частувала Маринку молоком, си-
ром. А Маринка запрошувала сусідів до 
свого розкішного саду. Ні в кого таких 
смачних яблук не було, як в Засух. Дід 
Дмитро садок викохав. 

Баба Маринка відійшла тихо. Вранці 
Ксеня принесла їй молока. Двері не були 
зачинені з середини. Зайшла до хати. Зди-
вувалася, що сусідка спить так довго, бо 
звикла прокидатися раніше за сонце. І 
зрозуміла...

Леся, Маринчина донька, після похо-
рону зачинила хату, дала ключі Ксені й 
попросила наглядати за обійстям. Бо при-
їжджати тепер буде зрідка.

Ксеня провітрювала оселю. Її чоловік 
скошував бур’яни, аби подвір’я не зарос-
тало. Сіяв клапоть городу покійної. А вліт-
ку та восени смакували яблуками з сусід-
ського саду. 

Одного дня в селище приїхав незна-
йомий чоловік. Розпитував, може хтось 
погодиться продати старі ікони. Мовляв, 
збирає для власного музею. Гарно бала-
кав і пропонував непогані гроші. Зупи-
нився й біля обійстя Засух. Ксеня поспі-
шила дізнатися, хто такий і чого треба. 
Той повідав історію про музей. Ксеня не 
дуже повірила. Чолов’яга швидше скидав-
ся на комерсанта, ніж на цінителя старо-
житностей. Але... згадала, що в сусідській 
хаті є старі шлюбні образи покійних Ма-
ринки та Дмитра. Дуже ревно Маринка 
молилася біля тих ікон. Бо прожила зі сво-
їм Дмитром у злагоді. Дякувала Богові за 
доброго чоловіка. 

Неначе лихий під’юдив Ксеню. Гроші 
жінка любила. А тут ще й дармові... 

- Почекайте-но, пане, продам вам пару 
образів. 

Відчинила сусідську оселю, зняла іко-
ни зі стіни й винесла покупцеві. Той огля-
нув. Задоволено кивнув головою. Запла-
тив гроші. 

Нікому Ксеня про це не сказала... 
Коли приїхала Леся, помітила пропа-

жу. Засмутилася. Запитала в сусідів, може, 
бачили, хто до хати заліз. Ксенин чоловік 
від здивування чухав потилицю. Навіть 
подумати не міг, що якийсь злодій тут 
шастає. 

- Ксеню! - гукнув. - Ти нікого не ба-
чила? Леся каже, що хтось образи з хати 
вкрав. 

- От, безбожники! - й оком не моргну-
ла. - Може, дітиська залізли. Чи пияки. Я 
вікна відкривала, хату провітрювала, щоб 
пусткою не віяло, от і... 

- Шкода, - зітхнула Леся. - Мама дуже 
любила свої вінчальні ікони. Не прине-
суть вони щастя тій людині, яка на них 
посягнула. Та й узагалі, великий гріх - об-
рази красти. 

...Валя почала дівувати. Кавалери за-
лицялися до симпатичної дівчини, але до 
весілля не доходило. Наче чиясь невиди-
ма рука відводила від неї долю. 

Після того, коли доньку залишив Ми-
рон, Ксеня згадала про ікони та Лесині 
слова...

...Валентині на сороківку звернуло. 
Фельдшерці кістки перемивали, що в ді-
вках засиділася. Вже й залицяльники пе-
ревелися. Та й сама від чоловіків бокувала. 
Хоча ще врода квітла і серце добре мала. 

Ксеня не раз поривалася розповісти 
про свій гріх. Покаятися. Картала себе, що 
через продані чужі він-
чальні образи Валя своїх не 
має. Але не могла. Боялася, 
що донька не пробачить...

На іншому кінці селища 
лунала весільна музика. 
Мирон одружувався. 
А ще недавно зізнавався 
Валентині в коханні. 
Про них казали: гарна 
пара. Дівчина була 
щасливою. 
Подумки уявляла себе 
нареченою. Тепер 
заплаканими очима 
дивилася в дзеркало. 

Сокровенне

Ольга ЧОРНА

Вінчальні 
образи

Як пізня любов 
Квіти осінні: 

білі, сині, жовті, червоні – 
світяться ніжно в прозорій росі.
Квіти осінні – 

татові срібнії скроні,
пасма тривоги 

в маминій русій косі. 

Про вас я завжди пам’ятаю,
завжди вас доглядаю,
бо ви, як надія, як пізня любов.
Я вас, квіти, всім серцем кохаю,
бо ви – мої болі, ви – моя кров.

Ніжні й суворі, свіжістю милі,
ви під дощем усміхаєтесь дню.
Квіти непишні, ви – моїй долі
в пору осінню несете весну.

Лідія КРОХМАЛЮК.
с. Старий Олексинець 

Кременецького району.
 Осені

Розбудила осінь, кинувши у шибку
Яблучко-гниличку зранку до зорі
Й, намастивши медом 

товсто хліба скибку,
Із молочним кухлем подала мені.

Насушила осінь і грибів, й отави,
І повидлом з яблук 

пригостила світ,
Калачів з горіхом напекла до кави,
І у погріб знесла 

весь достиглий плід.

Закружляла осінь 
у танку з вітрами,

Всі підбори стерши об суху ріллю.
Все життя любила весни 

до нестями,
А тепер й тебе я, осене, люблю.

Марія ГРИЦАН.

ЛІРИЧНИМ РЯДКОМ
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СТРУНИ СЕРЦЯ
ДЛЯ  ДРУЖИНИ

За межею вітрів
Зріє тиша розлук,
А над стрілами слів
Висне місяця лук.
Між роками думки
Повиполював час.
Де любов навпаки,
Там лиш попіл образ.
Листя палить сувій
Переперхлих доріг,
Погасити не смій
Тих розлучниць старих.
Всівся спокою птах;
Перевеслом - літа...
Молодіє в очах
Доброта золота.

ОКРАЄЦЬ ВІРША
Волочать хмари небо за собою,
У жовтня ледь допросишся тепла.
Окрайцем вірша поділюсь з тобою,
Кохана жінко, де б ти не була.
Не черствіють в розлуці крихти слова,
Ось-ось злетить оперений папір.
Не сивій римі, а моїй любові
У цей раз, як уперше, ти повір.

* * * * *
 Читаю небо між листків,
Що, наче жовті незабудки,
Розквітли під крильми птахів
Й затріпотіли тихим смутком.
Творцева мудрість в небесах,
Яку сприймаємо буденно.
Вона - в тобі, в мені, в словах...
В живих обіймах цього клена.

* * * * *
Глибока осінь, мов криниця,
Де снить золочена вода.
Під ранок знов думкам не спиться,
З них сон листками обліта.
І розтуманить вітер знову
Тремткий поріг при мислях-днях,
А павутинка зважить слово
В каратах чи золотниках...

* * * * *
Протерли небо крила перелітні...
Усміхнене, мов просить поцілунку.
На подив жовтню, дні такі привітні,
Що аж горіхи аплодують лунко.
Старається край ватри обігрітись
Ватага листя, ще хоч на хвилинку...
У крони корениться дикий вітер -
Боронить осінь вперто павутинка.

* * * * *
Гніздо без лелеки, мов хата нарозпаш.
То вітер загляне, то дощ засльозить...
Там ще залишились невкрадений розпач
І туги-розлуки розірвана нить.
Галузки лежать, перевиті статечно,
Здається, розшиті прозяблим теплом.
...Лиш осінь хатину полишить доречно -
Зима, як годиться, підбілить сніжком.

Володимир КРАВЧУК.

Одного разу, коли Василя не 
було вдома, Магдалена пішла 
на господарку. Угледівши, як 

корчиться від болю корова Зірка, 
збагнула – вона буде народжувати. 
Цим ділом завжди займався 
батько, і вона не знала, як має 
чинити. Перелякана, побігла 
по допомогу до сусіда Олекси, а 
сама заховалася в хаті, коли той 
вовтузився з Зіркою. 

«Ходи глянеш, яке гарненьке телятко», 
- усміхнувся Олекса. 

Дівчина розуміла його по губах. Міміч-
ними знаками подякувала, запросила на 
обід.

«О, та ти справжня господиня», - при-
хвалив хлопець, смакуючи борщем із ва-
рениками. 

Магдалена почервоніла. Олекса якось 
дивно обвів її поглядом, взяв за руку, пова-
лив на канапу. Магда пручалася, хотіла по-
кликати на допомогу, але - не могла. Мов 
навіжений, він зривав з неї одяг, вп’явся 
розпашілими губами в її губи… «Ти будеш 
тільки моя, чуєш?», - у пориві пристрасті 
забув, що вона не чує його слів. 

Усю ніч дівчина проплакала. Чому вона 
така нещаслива? Материнської ласки не 
зазнала, не чує співу пташок, дзюркотіння 
струмочків, шурхоту осіннього листя. Що 
тут казати - власного голосу вона не чує.

Після школи для глухонімих Магда 
вивчилася на кравчиню, однак роботи не 
знайшла. Приймала замовлення вдома, 
щоб підзаробити. На базарі з батьком мо-
лочні продукти продавала, крутилися, як 
могли. І ось цей випадок, коли на свою го-
лову покликала Олексу. Батько чудово за-
своїв міміку і дактиль, але Магда не відва-
жилася сказати йому про вчинок Олекси, 
не знала, як він зреагує. Ховала від нього 
вологі очі. Душила в грудях свій біль і со-
ром.

 Згодом Магдалена відчула зміни у 
своєму організмі. Поїхала в райцентр до 
гінеколога, яка підтвердила її вагітність. 
Під Магдою захиталася земля, усе навко-
ло закружляло. Вона не знала - радіти їй 
чи ні. А найбільше боялася, як зреагує на 
таку новину батько, який не раз поперед-
жав її про дівочу честь і гідність. Щоб бе-
регла себе, бо, мовляв, захистити себе не 
зможе… 

Зійшовши з автобуса, Магдалена вирі-
шила піти на кладовище на могилу матері. 
Ненька дивилася на неї зі світлини своїми 
великими очима і ніби заспокоювала: «Не 
плач, доню, я за твоє життя – своє відда-
ла. Народжуй, дитина – це Божий дар». На 
душі Магди наче полегшало, просвітліло. 

«У мене буде дитина», - пояснила бать-
кові, тільки-но переступивши поріг. 

Василь зойкнув. Широко відкритими 
очима прицілився в доньку: чи не жартує 
вона? Хто батько дитини? Однак Магдале-
на вирішила спершу сповістити про дитя 
Олексі, а вже потім зізнатися батькові. 
Ніде правди дівати: Олекса подобався їй 

давно. Вродливий, працьовитий, сміли-
вий. Не гадала лишень, що так проявить 
він свою сміливість. 

Одного вечора Магда перестріла його 
біля воріт, взяла за руку і провела нею по 
своєму животі. Хлопець ніби задерев’янів. 
І тоді вона повторила жест знов і знову. 
Олекса стрепенувся: не може бути! І пішов 
до хати. 

Магдалена сподівалася, що він ось-ось 
постукає у її вікно, присвітить ліхтариком, 
як не раз робив, коли треба було, і покли-
че її. Але марно… Через кілька днів вона 
довідалася, що Олекса поїхав на заробітки 
в російські ліси. 

«Нічого, виростимо дитя. Усе буде до-
бре», - втішав доньку Василь.

Хлопчик народився гарненький, здо-
ровенький. 

«Слід охрестити дитину», - запропону-
вав доньці Василь. Тоді, вкінці сімдесятих 
минулого століття, заборонялося хрести-
ти діток у храмі. Вінчання молоді теж від-
бувалося таємно. 

Однієї неділі зранесенька Магдалена, 
вдягнувши сина в речі, які пошила сама, 
разом із кумами пішла до священника, що 
жив на краю села. На стукіт вийшов отець 
Іван.

«Хочемо хлопчика охрестити. Святос-
лавом назвемо», - мовив хрещений батько. 

Священник спершу сказав, щоб за-
чекати їм у передпокої. А потім навідріз 
відмовився хрестити дитя. Мовляв, це - 
протизаконно, та й парафія у нього інша. З 
очей Магдалени градом покотилися сльо-
зи. Вона впала перед ним на коліна: не від-
мовте! Але той був категоричний.

«Чому ж ти відмовив бідній жінці? Ба-
гатьох діток охрещуєш вдома, незважаю-
чи на парафію», - обурилася їмость. «Що 
візьмеш з тої бідосі? І взагалі - не лізь у мої 
справи», - відповів отець Іван.

Пані Тетяна, так звали їмость, не раз у 
думках не погоджувалася з чоловіком, але 
ніколи йому не заперечувала, адже жила у 
розкошах, ніде не працювала лише завдя-
ки йому. Була дуже набожною та щирою, 
тому вчинок чоловіка гриз їй серце. Од-
ного разу, коли отця Івана не було вдома, 
вона пішла в село і знайшла Магдалену.

«Ось, візьміть», - поклала їй у долоню 
освячений хрестик і образок  Богородиці. 
Хай вони захищають ваше дитя», - сказала.

Магда її зрозуміла. Розчулена, розпла-
калася, стала цілувати їмості руки. Міміч-
но подякувала. Згодом Василь привіз до 
їх дому священника з іншого села. Він і 
охрестив хлопчика. 

Святославчик ріс жвавим, допитли-
вим. Василь навчав його розмовляти, 
згодом читати, грати на баяні, оскільки у 
Святославчика був добрий слух і чудовий 
голос. Магдалена душі не чула у синові. 
Де й подівся її гнів на Олексу, який наче у 
воду канув. 

А в родині отця Івана чорним птахом 
кружляла над хатою біда: Тетяна наро-
дила неживе немовля, тяжко захворіла. 
Прибитий горем отець запив, втратив па-

рафію, ще й до біди додалася інша - під час 
грози згорів їх дім. Тетяна пов’язувала їх 
горе з тим, що чоловік, будучи священни-
ком, не завжди праведним був: міг удари-
ти її, ображав грубими слова, не постив. А 
ще - мучило її, як не по-людськи він пові-
вся з Магдаленою. Згодом вони переїхали 
в інший район.

Час летів, як листя за водою. Якось 
Святослав спитав, хто подарував йому 
хрестик, який він носить. Дідусь Василь 
розповів йому, чий це подарунок. Не втаїв 
і те, що отець Іван відмовився його охрес-
тити. Мабуть, саме в цю мить Святослав 
вирішив присвятити себе Богу і стати свя-
щенником. Час змінився, і через роки вже 
ніхто не боявся іти до церкви. Тут урочис-
то вінчалися молодята, а потім охрещува-
ли своїх діточок. 

Мрія Святослава здійснилася – він 
став священником, одружився з чудовою 
дівчиною Мирославою, отримав пара-
фію у сусідньому районі. Парафіяни хра-
му, в якому він служив, поважали його за 
святість, вірність, справедливість. Його 
чистий, сильний голос, повчальні про-
повіді прищеплювали вірянам любов до 
Всевишнього. Не знав іще тоді Святослав, 
що серед парафіян у церкві є пані Тетяна 
з чоловіком – колишнім священником, 
який не захотів його охрестити. Отець 
Іван дуже змінився, вихуд, згорбився. Од-
нак Магда, яка приїхала зі сватами до ді-
тей, впізнала його. Показала синові. 

Був теплий осінній день. Наближався 
храмовий празник у селі. Здавна його від-
значали на Покрову святої Богородиці. 

Зранку перед богослужінням пону-
ро, тихцем, мов злодій, зайшов до храму 
отець Іван. Перехрестився. Через сильний 
біль у суглобах заледве прикляк перед 
іконою Ісуса. Сльози потічком текли по 
його обличчі, затікали за ранні рубчики-
зморшки. 

Загледівши, що до храму зайшов свя-
щенник Святослав, поволі зіп’явся на ноги 
і вирішив посповідатися. Давно тисне 
йому у грудях, темніє в очах, не трима-
ють ноги. Ніякі ліки полегшення не при-
носять. Їмость теж ходить, ніби не своя. 
Мертве дитя оплакує, не спить ночами. Чи 
ж не є це карою Господньою, що він, буду-
чи молодим і здоровим, жив у багатстві і 
сам себе за Бога мав? Бідними гребував, 
знущався навіть з власної дружини. На-
вчав парафіян служити Господу, а сам сві-
домо ступав неправильним, але солодким 
шляхом. Відігнавши марудні думки, Іван 
тихим голосом мовив: «Хочу висповіда-
тися, отче. Багато маю сказати. Душевне 
багновиння, з якого вибратися не в силі, 
не дає мені дихати. Чахну з кожним днем».

Отець Святослав, глянувши співчут-
ливим поглядом на Івана, мовив: «Заспо-
койтеся. Зараз розпочнемо обряд сповіді. 
Я – син глухонімої Магдалени. Здається, я 
знаю, про що ви хочете мені розповісти».

Марія МАЛІЦЬКА.

Невигадана історія «Я – син глухонімої 
МАГДАЛЕНИ»

Мешканці тихої, зеленої вулички, що пролягала вбік від 
основної дороги, жили однією родиною, адже вона налічувала 

лише шість хат. Комусь щось позичити, з дітьми посидіти 
чи по хазяйстві допомогти було звичною справою. Ніхто 

нікому не відмовляв. Надто ж усім догоджала молода красуня 
Магдалена. Дівчина виросла без матері, яка померла, коли та 

народилася, і зроду була глухонімою. Батько Василь виховував 
донечку один. Мурував, столярував по людях, вів господарку, 

аби його дитина мала усе, як в інших дітей. 



№40 (376)  /14 жовтня - 20 жовтня 2020 р. №37 (66)/ 10 вересня – 16 вересня 2014 р.Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ12

СПОРТ ТЕРНОПІЛЛЯ

Спортnday.te.ua

Поступившись на «Стад-де-Франс» 
чемпіонам світу, збірній Франції, 
з рахунком 1:7, збірна України 

вперше в історії пропустила 7 голів 
за один матч і зазнала найбільшої 
поразки.

У складі збірної України дебютувало п’ятеро 
(!) гравців: Георгій Бущан, Євген Чеберко, Ілля 
Забарний, Юхим Конопля та Олександр Зубков. 
Бущан став уже 27-м воротарем збірної Украї-
ни, в тому числі ювілейним, 10-м, представни-
ком «Динамо». Конопля став першим гравцем 
«Десни» в національній збірній, а клуб із Чер-
нігова вже 27-м українським, чиї представники 
захищали честь нашої збірної. ЛАСК став 3-м ав-
стрійським клубом, чиї представники виступа-
ли за збірну України, а 18-річий Забарний одним 
із наймолодших дебютантів «синьо-жовтих». 
Макаренко вперше представляв у збірній клуб 
«Кортрейк», який став уже 7-м клубом Бельгії, 
який делегував свої футболістів до української 
збірної, а Зубков був представником угорського 
«Ференцвароша».

Один із лідерів збірної Франції Олів’є Жиру 
став автором ювілейного, 25-го, дублю супер-
ників збірної України, в тому числі вже 3-го 
«французького». Таку ж рекордну кількість ду-
блів раніше забивали українцям гравці збірних 
Іспанії, Італії та Румунії. Поразка від французів 
виявилася для збірної України ювілейною, 30-
ю, якої «синьо-жовті» зазнали саме у товарись-
ких матчах.

Найбільші поразки збірної України (1992 
– 08.10.2020)
Рахунок (поле)     Дата       Суперник Ранг
        1:7 (г)          07.10.2020      Франція            ТМ
       0:4 (г)           25.03.1995     Хорватія           ЧЄв
       0:4 (н)          14.06.2006      Іспанія               ЧС
       0:4 (г)           06.09.2011        Чехія   ТМ

       0:4 (г)           06.09.2020      Іспанія              ЛН
Тим не менше, після розгрому, у нашій ко-

манді зуміли зробити належні висновки і вже 
у матчі 3 туру групового раунду Ліги націй на 
Олімпійському проти Німеччини підопічні Ан-
дрія Шевченка виглядали більш-менш при-
стойно.

Матч Україна – Німеччина став першим для 
нашої національної команди під час пандемії, 
на якому були присутні глядачі. У Києві трибу-
ни НСК "Олімпійський" дозволили заповнити 
на третину.

Рахунок було відкрито на 20-й хвилині. Ні-
меччину вивів вперед Маттіас Гінтер, який точ-
но пробив з лінії воротарського майданчика 
після прострілу Антоніо Рюдігера.

Команда Йоахіма Льова збільшила перевагу 
одразу по перерві. Після грубої помилки на ви-
ході голкіпера збірної України Георгія Бущана, 
м'яч у сітку спрямував Леон Горетцка.

Українці скоротили відставання у рахунку 
на 76-й хвилині. Роман Яремчук заробив пе-
нальті, який реалізував Руслан Малиновський.

Збірна України програла Німеччині 1:2 та з 
3 очками опустилася на третє місце у групі A4. 
Німеччина з 5 очками друга. Лідирує Іспанія, у 
якої 7 балів, Швейцарія з 1 очком – остання.

Наступний матч команда Андрія Шевченка 
провела вчора, 13 жовтня, у Києві проти Іспанії.

Сенсацією року стала збірна 
України з пейнтболу, яка у 2019 
році стала чемпіоном світу у віко-
вій категорії категорії 40+.

У номінації "Соціальна ініці-
атива року" нагороду отримав 
тренер з кікбоксингу Сергій Савін, 
який працює з дітьми з ДЦП.

Меценат року – всесвітньові-
дома компанія спортивного екіпі-
рування PEAK.

Організатором року став пред-
ставник Спортивного комітету 
України Олександр Подуфалов, в 
активі якого безліч успішних тур-
нірів.

У 2019 році збірна України з 
орієнтування стала чемпіонами 
світу у дисципліні "Рогейн". ЇЇ ви-
знано Командою року.

Едуард Левандовський – всес-

вітньовідомий тренер з таїланд-
ського боксу Муей-тай, який ви-
ховав чимало чемпіонів світу та 
Європи, став переможцем у номі-
нації Тренер року.

Найкращою спортсменкою 
визнано студентку з Дніпра Ві-
кторію Ковалюк, яка немає рівних 
в Україні у гирьовому спорті, а в 
2019 році стала чемпіонкою світу 
та Європи. 

У номінації Найкращий спортс-
мен року переміг самбіст із Харко-
ва Владислав Руднєв, якому мину-
лоріч не було рівних на чемпіонаті 
світу та Європи.

У спеціальних номінаціях наго-
роди отримали легендарна укра-
їнська самбістка Анастасія Сапсай і 
журналісти телеканалу UA.TV Олег 
Шумейко та Олена Дідух.

Ще одну медаль здобув у Чернігові, де прохо-
див Літній чемпіонат України серед юніорів та 
юніорок, тернопільський біатлоніст Віталій Ман-
дзин.

На додачу до "срібла" у спринтах, спортсмен 
отримав "бронзу" в гонці переслідування. 

У юніорів доля другого місця взагалі вирішу-
валася у драматичній розв'язці: Віталій Мандзин 
на останнє коло пішов другим, але на заключно-
му підйомі у тернопільського спортсмена злама-
лася палиця, що дозволило Євгену Івченку обій-
ти його. Віталій Мандзин є вихованцем обласної 
ШВСМ, тренує спортсмена Назар Бурик, перший 
тренер - Володимир Моравський.

*****
У Харкові проходив Кубок України (серед жі-

нок-еліти) та Чемпіонат України (серед жінок-мо-
лоді‚ юніорок та дівчат) з боксу. У змаганнях 
взяли участь близько 250 спортсменок з усіх об-
ластей України. Окрім того, турніри проводилися, 
як один з етапів відбору до чемпіонатів Європи.

Тернопільщину представляли вихованки 
боксерського клубу "Шкіряна Рукавичка". Впев-
нено виступила Каріне Айрапетян, яка здобула 
перше місце серед юніорок у ваговій категорії 80 
кг та виборола право представляти Україну на 

чемпіонаті Європи .
Третє місце серед юніорок виборола дебютант 

Соломія Голован, вагова категорія 57 кг.
Непогано виступили наші дівчата і серед "елі-

ти": Каріна Вовк - вагова категорія 54кг (третє 
місце) та Олеся Крисюк - вагова категорія 75кг 
(третє місце).

*****
Чемпіонат України з важкої атлетики серед 

юнаків та дівчат до 17 років впродовж чотирьох 
днів тривав у селищі Поляна Закарпатської об-
ласті. Змагання відбувалися у дев’яти вагових ка-
тегоріях серед юнаків та у десяти - серед дівчат. 
Учасниками турніру стали близько 190 спортс-
менів з різних регіонів України. Бронзову нагоро-
ду у змаганнях серед юнаків здобув вихованець 
Бучацької ДЮСШ Ігор Півторак, який виступав у 
складі збірної Тернопільської області. У ваговій 
категорії до 81 кг з результатом (120+140), сума 
260 кг - Ігор посів третє місце. Готували спортсме-
на до змагань тренери Я. Козюпа та І. Павликів-
ський.

Вихованка Тернопільської обласної ДЮСШ 
Каріна Тихоліз, виступаючи на турнірі у ваговій 
категорії 40 кг серед дівчат, була четвертою. Тре-
нери спортсменки Н. Глинська, С. Онищук.

6 жовтня футбольний клуб «Нива» Тернопіль у 
п'ятому турі чемпіонату Першої ліги на виїзді 
поступився «Гірнику-Спорт» з Горішніх Плавнів 

– 1:4.
А вже 11 жовтня у рамках шостого туру Першої ліги «Нива» 

зіграла домашній поєдинок проти футбольного клубу «Обо-
лонь» з Києва та святкувала перемогу – 2:1.

Вища ліга
11 жовтня у Хоросткові поєдинок 15-го туру вищої ліги чем-

піонату Тернопільської області провели місцева «Зоря» та залі-
щицький «Дністер». Господарі зуміли святкували непросту пе-
ремогу – 2:0.  

Матчі «Нива» (Теребовля) – «Медобори» (Зелене), «Агро-
нива-ТНПУ» – «Агрон» (В. Гаї) перенесено на 14 жовтня через 
участь теребовлянської і великогаївської команд у чемпіонаті 
України серед аматорів.

Перша ліга
11 жовтня на футбольних полях Тернопільщини відбували 

поєдинки 18-го туру першої обласної ліги:
ФК «Нараїв» – «Нива» (Підгайці) – 2:0 (0:0)
 «Колос» (Зборів) – «Поділля» (Васильківці) – 0:1 (0:0)
ФК «Трибухівці» – ФК «Мельниця» (Мельниця-Подільська) – 

1:1 (1:1)
 «Віго-Острів» – «Нива» (Городниця) – 0:3 (команда з Терно-

пільського району знялася зі змагань).
Перенесений матч 13-го туру: «Рідна Борщівщина» (Борщів) 

– «Хатки» (Бережани) – 3:0 (неявка команди з Бережан).
Суперкубок 

У середу, 14 жовтня, відбудеться перший Суперкубок серед пе-
реможців Ліги чемпіонів і Ліги Тернопільщини сезону-2019/20. 

У матчі за Суперкубок зійдуться команди ФК «Плотича» (Бі-
лецька громада) та «Говерла» (Дубівці, Байковецька громада). 
Обидва колективи представляють Тернопільський район. Поє-
динок відбудеться на стадіоні села Великі Гаї. Початок матчу о 
14.00.

РОЗГРОМ від французів
 та ПРОГРАШ німцям

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ФУТБОЛ
Перша поразка і перша 

перемога «Ниви»

Кращі неолімпійці
У київському Прем’єр Паласі відбулася 

традиційна церемонія нагородження 
найкращих у неолімпійських видах спорту. 

Свої заслужені нагороди отримали спортсмени у 8 
основних і 2-х спеціальних номінаціях.
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Запашну страву внесли 
до Нацпереліку 
за рекомендацією 

експертної ради при 
Мінкульті. Тепер 
автентичний процес 
приготування українського 
борщу планують включити 
до Репрезентативного 
списку нематеріальної 
культурної спадщини 
людства ЮНЕСКО. Ця 
ініціатива належить 
відомому телеведучому і 
кулінару Євгену Клопотенку.

- Ця ініціатива в мене з’явила-
ся рік тому. Я зібрав однодумців: 
фольклористів, істориків, аналі-
тиків, людей, які мають стосунок 
до культурної спадщини. Ми об’єд-
налися в громадську організацію 
"Інститут культури України" і 
пройшли нелегкий процедурний 
шлях. І сьогодні борщ вже в цьому 
списку, - розповів Євген Клопотен-
ко.

В організації влаштували 
справжню експедицію регіонами 
України. Протягом року спілку-
валися з людьми, шукали найріз-
номанітніші рецепти борщів і ви-
вчали тонкощі приготування цієї 
автентичної української страви. 
Водночас збирали фото та відео-
матеріали, готували документи, 
аби сформувати облікову карту 
для подачі на розгляд експертної 
ради. 

Страву за старовинним рецеп-
том бабусі приготувала для учас-
ників експедиції Раїса Обшарська 
- директорка закладу дошкільної 
освіти у Чорткові, поетеса, автор-
ка прозових творів і освітянських 
розробок. Її борщ також "вписа-
ний" у рецептурну географію бор-
щу. 

- Я щаслива, що взяла участь 
у цьому чудовому проєкті, - роз-

повідає пані Раїса. - Ще в лютому 
до мене зателефонували з відді-
лу туризму управління культури 
Чортківськоі міської ради і запро-
понували долучитися. Приїхали 
помічники Клопотенка - Дмитро 
Потапов і Оксана Шахова. За сце-
нарієм, я вчила готувати борщ 
за старовинним рецептом свою 
невістку Анастасію та внучку Ка-
терину. Київські гості були задо-
волені і борщем, і нашим строєм. 
Ми вирішили додати колориту, 
вдягнувши національний одяг із 
бабусиної скрині. Автори проєкту 
розповіли, що побували в бага-
тьох регіонах. Кожен борщ відріз-
няється якоюсь унікальною ро-
дзинкою. Весь процес знімали. Під 
прицілом камери готувати було 
незвично, але приємно. 

Пані Раїса розповідає: рецепт 
її покійної бабусі Ганни цікавий 
тим, що готується на квасі з черво-
них буряків. Квас готували просто. 
Буряк різали невеликими шмат-

ками і заливали водою у прозорій 
посудині, додавши ложку оцту. На 
підвіконні він стояв три дні, потім 
забирали в темне холодне місце. 
Ось на цьому квасі варили борщ 
і різали туди вже квасні буряки. 
Чортківчанки свій борщ трішки 
удосконалили. Буряки давали сві-

жі, попередньо обсмаживши на 
сковорідці з морквою і цибулею.

Борщ Раїси Обшарської хва-
лять всі, хто його спробував, ка-
жуть, що він особливий. Окрім 
бабусиного, знає й інші незвич-
ні рецепти борщів. Серед таких 
- борщ із болгарським перцем, 
весняний, борщ із грибами, білий 
борщ, на курячому бульйоні та на-
віть "голий" борщ, пісний.

Поетеса зізнається, надзви-
чайно радіє тому, що автентичний 
український смаколик потрапить 
до Національного переліку еле-
ментів нематеріальної культурної 
спадщини України. Адже борщ - це 
не просто страва, а цілий пласт 
сенсів, дорогих багатьом україн-
цям. 

- Пам’ятаєте дитячу співан-
ку "Іди, іди, дощику, зварю тобі 
борщику..."? - зауважує пані Раїса. 
- Її не просто так придумали. Щоб 
приготувати борщ, потрібен час, 
якого сільські господині ніколи не 
мали, бо ж були зайняті в полі, в 
саду, на городі, біля худоби. А коли 
дощило, то можна було борщу на-
варити. Ось вони й просили, щоб 
він довше йшов, розповідала мені 

бабуся. А ще вона мала цікаві гор-
щики-двійнята на борщ і кашу, в 
яких дідусеві на поле обід носила.

Між тим, крім культури приго-
тування борщу, до Національного 
переліку увійдуть й інші укра-
їнські дивовижі. Це - технологія 
створення клембівської сорочки 
"з квіткою", великоднє гуляння 
«Водити Володара» в селі Роз-
кошівка Теплицького району 
Вінницької області, карпатське 
ліжникарство. А також гордість 
Тернопілля - вишивка "Борщів-
ська".

Îõ ³ ÁÎÐÙ! ßê ïîåòåñà ç Òåðíîï³ëüùèíè äîïîìîãëà 
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Борщ - український, відтепер офіційно. Культура приготування страви увійде до Націо-
нального переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.  До увічнення 
борщового колориту доклалася і чортківчанка Раїса Обшарська. Вона приготувала страву 
за старовинним рецептом своєї бабусі.

Борщ "Бабусин" від Раїси Обшарської 
М’ясо свинини з кісткою - 300-400 г, можна і більше, варити до готов-

ності, посоливши до смаку, додавши кілька перчин і лавровий лист. Ок-
ремо відварити квасолю - 200 г, щоб забрати гіркоту, і додати до навару, 
з якого м`ясо вже дістати, щоб остигало. 3-4 середні картоплини порізати 
кубиками, додати до навару.

Поки вариться, засмажити у глибокій сковорідці на свинячому смальці велику ц и б ул и -
ну, нарізану дрібно. Коли матиме золотистий колір, додати морквину та 2 червоні буряки, порізані 
соломкою. Тушкувати з додаванням домашнього соусу із помідорів - приблизно 15-20 хв.

Половину середньої свіжої капустини порізати соломкою не дрібно і додати в каструлю. Через 5 хв. 
додати засмажку. М`ясо, що остигло, відділити від кісток, подрібнити порційно та вкинути до каструлі. 
Варити ще 10-15 хв., додавши 1 літр квасу з буряків, досолити. 

За цей час зробити ще 2 засмажки: муки на сухій сковороді до золотистого кольору - 2 ложки і 150 
г сала, порізаного кубиками на шкварки, з 1 середньою цибулиною. Муку розвести 2 ложками сметани 
та 100 г кип’яченоі води. Додати все до борщу. 

Всипати дрібно нарізаного кропику, нехай ще побулькає хвилин 5, обов`язково поперчити зверху, 
для запаху, і не мішати. Через 10 хвилин можна їсти. Смачного!

з якого м`ясо вже дістати, щоб остигало. 3-4 середні картоплини порізати 

"Мені судилося померти", - каже 
хлопчик, дивлячись просто в камеру. 
Він рано досяг зрілості, ні в чому іншо-
му не бачив щастя, крім як у Євхаристії 
та поклонінні Пресвятим Дарам. Що-
дня приймав Причастя й щотижня спо-
відався, вважаючи навіть повсякденні 
гріхи тягарем для душі. Хоча походив із 
заможної родини, він ніколи не вважав 
себе вищим за інших. У 15 років раптово 
захворів. Всього за три дні відійшов до 
Бога. 

Такою є історія підлітка Карла Акуті-
са, якого Католицька Церква має намір 
зарахувати до лику святих. Він помер у 
2006 році від лейкемії і відомий тим, що 
попри юний вік був зразковим католи-
ком і активно проповідував християн-
ську віру в інтернеті.

Минулих вихідних Карла Акутіса 
зарахували до лику блаженних. Ця про-
цедура, яка називається беатифікація, 
зазвичай передує канонізації - зараху-
ванню до лику святих.

Він народився у Лондоні, в родині 
італійців, але за якийсь час його батьки 
повернулися до Італії, де хлопець провів 
більшу частину свого життя.

Мама Карло розповідала, що бага-
то в чому він був звичайною дитиною: 
захоплювався футболом, відеоіграми і 
програмуванням. Але з-поміж одноліт-
ків його виділяла міцна віра в Бога. Він 
часто розносив їжу безхатькам і від-
давав кишенькові гроші нужденним. 
Також Карло активно популяризував 
християнську віру в інтернеті - зокре-
ма, створив сайт зі списком чудес, що 

сталися у світі.
Якось, коли йому було 15 років, 

хлопець прийшов на обстеження. Ви-
явилося, що у нього гостра лейкемія. 
Коли лікар запитав його, чи він страж-
дає, хлопець відповів, що багато людей 
страждають більше. Карло говорив про 
свою смерть, бо бачив її як перехід. 

1 жовтня в італійському Ассізі від-
крили саркофаг із тілом Карла Акуті-
са. На цей час воно фактично визнане 
«нетлінним» у тому сенсі, що всі органи 
були на своїх місцях. Натомість на об-
личчі помітно сліди розкладу. Нинішній 
ідеальний вигляд його - це результат 
підправлень. Вдягнений Карло у зви-
чайні кросівки, джинси та спортивний 
светр. 

Процедура зарахування до лику свя-

тих передбачає, що Акутіс мав здійсни-
ти чудо. Таке чудо Ватикан знайшов: 
вважається, що бразильський хлопець 
вилікувався від рідкісної хвороби зав-
дяки молитві до Карло.

"Що більше ми приймаємо Євха-
ристію, то більше стаємо схожі на Ісуса і 
вже на цій землі маємо передчуття раю", 
- вважав хлопець. 

Девізом Карло було: "Всі народжу-
ються як оригінали, але багато хто по-
мирає як фотокопія".

Перший ñвятий тиñя÷оліття
Італійського підлітка можуть канонізувати
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 03.45, 04.40 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 «Таємницi Борго Ларiчi».
10.30 Свiтова медицина. Корея - люди 

та вулкани.
11.00 Дивовижнi сади. Аббатство Сент-

Андре - Францiя.
15.10, 21.25, 23.25 Спорт.
15.20 UA:Фольк. Спогади.
16.25 Т/с «Полдарк».
17.30 Д/с «Дикая планета».
18.55 Д/с «Вижити в дикiй природi».
19.55 Д/с «Свiт дивовижних тварин».
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, 03.15 «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 Т/с «Сидоренки-Сидоренки 2».
21.45 Т/с «Свати».
22.45 «Грошi».
00.00 «Дубiнiзми».
00.20 «Танцi з зiрками».

Iíòер
06.05, 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».
10.05, 12.25 Т/с «Детектив Ренуар».
15.40 «Чекай на мене. Україна».
18.00, 19.00, 03.10 «Стосується кож-

ного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Речдок. Особиста справа».
00.15 Т/с «Пригадати молодiсть 3».
02.25 «Подробицi» - «Час».
03.55 «Подорожi в часi».
04.15 Т/с «Нитки долi».

ICTV
04.40 Еврика!
04.50 Служба розшуку дiтей.
04.55 Громадянська оборона.
05.40 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.30 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.20 Секретний фронт.

10.50 Х/ф «Правило бою».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.30 Х/ф «Викрадена 2».
15.30, 16.15 Х/ф «Паркер».
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.25 Бiльше нiж правда.
21.30 Т/с «Пес».
22.55 Свобода слова.
00.15 Х/ф «Нашi котики».
02.35 Анти-зомбi.
ÑТБ
05.20, 23.05 Т/с «Доктор Хаус».
06.55 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 Детектор брехнi.
20.10, 22.45 Т/с «Мiй чоловiк, моя 

жiнка».
01.00 Слiдство ведуть екстрасенси.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Майлз з майбутнього».
07.20 Вар`яти.
08.50 Божевiльна зiрка.
12.00 Х/ф «Покоївка з Манхеттену».
14.00 Х/ф «Титанiк».
18.00 Lе Маршрутка.
19.00 У кого бiльше? (12+).
21.00 Х/ф «Шалена карта».
23.00 Х/ф «Флот Макхейла».
01.00 Х/ф «Моя дiвчина - монстр».

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, 23.00, 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».
23.10 Д/с «Друга свiтова вiйна: 

свiдчення 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, 03.40 Реальна мiстика.
13.30, 15.30 Агенти справедливостi.
16.00 Iсторiя одного злочину.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Тiнь зiрки», 1 i 2 с.
23.30 Т/с «Слiдуючи за серцем», 1 i 2 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с «Слiдуючи за серцем».
05.30 Т/с «Агенти справедливостi».

Ê1
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.25 «Ух ти show».
09.00 «Орел i решка. Шопiнг».
10.10 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
11.00 Х/ф «Котися!».
13.10 Х/ф «Матриця часу».
15.00 «Орел i решка. Iвлєєва VS Бєд-

няков».
16.00 «Орел i решка. Навколо свiту».
18.00 «Орел i решка. Навколосвiтня 

подорож».
21.00 «Орел i решка. Морський сезон».
22.00 «Орел i решка. Дива свiту 2».
00.10 Х/ф «Основний iнстинкт 2: Жага 

ризику».
02.15 Т/с «Доктор Хто».
03.50 «Нiчне життя».
ÍТÍ
05.15 Х/ф «Матрос Чижик».
07.00, 16.50, 20.50, 02.55 «Випадковий 

свiдок».
07.35 Х/ф «У квадратi 45».
08.55 Х/ф «Летять журавлi».
10.50, 22.30 Т/с «Морський патруль».
12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.25 

«Свiдок».
12.50 «Таємницi свiту».
14.40 «Запрограмованi долi».
15.35 «Єврорабинi. Просто бiзнес».
18.20 «Свiдок. Агенти».
19.30 «Легенди карного розшуку».
00.15 Х/ф «Револьвер».
03.00 «Речовий доказ».
03.50 «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 «Так, можливо».
23.30 Казки У.
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 «Прямий» контакт» з Т. Бере-

зовцем.

МÅГА
08.45, 01.50 Правда життя.
09.55, 00.40 Речовий доказ.
11.05, 17.50 Тваринна зброя.
12.05, 16.50 Фестивалi планети.
13.05 Мiстична Україна.
13.55, 19.50 Фантастичнi iсторiї.
14.55 Таємнича свiтова вiйна.
15.55, 21.55 Сучаснi дива.
18.50 Брама часу.
20.50 Вирiшальнi битви Другої свiтової.
22.45 Д/с «Дика Африка».
23.45 Апокалiпсис: Перша свiтова вiйна.
02.50 Нашi.
05.10 Гордiсть України.

Enter-фіëьм
05.55 Х/ф «З житiя Остапа Вишнi».
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00 «Невiдома версiя».
10.20 «Спогади».
11.20, 02.45 «Зорянi долi».
12.10 «Моя правда».
13.00 Х/ф «Веселi Жабокричi».
14.15 Х/ф «Перстень княгинi Анни».
15.40 Х/ф «Люди в океанi».
17.05 Х/ф «Командир щасливої 

«Щуки».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
21.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
22.50 Х/ф «Золоте теля».
02.00 «Академiя смiху».

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.15 «Спецкор».
06.35, 07.10, 18.50 «ДжеДАI».
07.30 Т/с «Опер за викликом».
11.10 «Загублений свiт».
14.05 Х/ф «Орлиний зiр».
16.15 Х/ф «Прибрати Картера».
19.25 Т/с «Опер за викликом 2».
20.25 Т/с «Булатов».
21.25 Т/с «Брати по кровi 2».
22.10, 23.55 Т/с «Кiстки 4».
01.40 «Облом.UA».
04.30 «102. Полiцiя».
05.10 «Зловмисники».

ÍЛО-ТБ
06.15 Телемагазин.
07.30 М/ф «Людина-павук».

07.50 М/ф «Качинi iсторiї».
08.40 М/ф «Темний плащ».
09.30 М/с «Сiмпсони».
11.20, 19.00 Т/с «СуперКопи».
14.20 Т/с «Друзi».
15.50 Т/с «Швидка».
20.10 Т/с «Касл».
00.00 Мамареготала. Найкраще.
03.35 Чистоплюї.
04.00 «Роздовбаї».
04.50 Оттак мастак!

ªâроñïорò
00.05 Автоперегони. WTCR. Хунгарорiнг. 

Перегони 3.
00.35 Велоспорт. «Джiро д`Iталiя» i «Тур 

Фландрiї». Мультиплекс.
02.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Зельден. 

Чоловiки. Слалом-гiгант. Спроба 1.
03.15 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Зельден. 

Чоловiки. Слалом-гiгант. Спроба 2.
04.00 Снукер. English Open. Фiнал.
06.00 Велоспорт. «Тур Фландрiї». 

Чоловiки.
08.00 Тенiс. АТР 1000. Шанхай. Фiнал. 

Медведєв - Звєрєв.
09.00 Олiмпiйськi iгри. «Бiг в КНДР».
10 .00  Ол iмп iйськ i  i гри .  «Сила 

особистостi».
10.30 Олiмпiйськi iгри. Тележурнал 

Footsteps.
11.30 Олiмпiйськi iгри. «Живi легенди». 

Пiтер ван ден Хугенбанд.
12.00 Олiмпiйськi iгри. «Живi легенди». 

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

Маттiас Штайнер.
13.00, 13.30 Олiмпiйськi iгри. «Foul 

Play».
14.00 Олiмпiйськi iгри. «Живi легенди». 

Едгар Грсопiрон.
14.30, 15.00, 15.30 Олiмпiйськi iгри. 

«Олiмпiйський момент».
16.00 Тенiс. «Ролан Гаррос». Огляд.
17.00, 19.00, 21.00, 23.00 Тенiс. АТР 250. 

Антверпен. Раунд 1.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Олександрiя - Iнгулець. Чемпiонат 

України.
07.45, 21.00 «Auto гол!» 1 епiзод (Б. 

Вербич).
08.10 Рома - Беневенто. Чемпiонат Iталiї.
10.00 «Великий футбол».
11.45, 03.20, 05.25 Топ-матч.
12.00 Марсель - Бордо. Чемпiонат 

Францiї.
13.50 Спецiя - Фiорентина. Чемпiонат 

Iталiї.
15.40, 22.30 Футбол NEWS.
16.00 Журнал Лiги Чемпiонiв.
16.30 Олiмпiк - Ворскла. Чемпiонат 

України.
18.15 Журнал Лiги Європи.
19.10 Нiм - ПСЖ. Чемпiонат Францiї.
21.30 #залишайсязФутболом.
22.50 Рух - Динамо. Чемпiонат України.
00.35 Чемпiонат Францiї. Огляд туру.
01.30 Болонья - Сассуоло. Чемпiонат 

Iталiї.
03.35 Минай - Марiуполь. Чемпiонат 

України.
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. Пiвденна Аф-

рика - цiлителi Зулуси.
11.00 Дивовижнi сади. Трстено - 

Хорватiя.
11.25 Телепродаж.
15.10, 21.35, 00.10, 01.50, 05.45 Спорт.
15.20 UA:Фольк. Спогади.
16.25 Т/с «Полдарк».
17.30 Вибори у США: фактор «справи 

Burisma».
18.55 Д/с «Вижити в дикiй природi».
19.55 Д/с «Свiт дивовижних тварин».
22.00 #ВУкраїнi.
22.30 Д/с «Дикi тварини».
04.05 Д/ф «Одесити на Донбасi».
05.00 Погода.

Êаíаë “1+1”
06.00 «Грошi», 32 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 «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 Т/с «Сидоренки-Сидоренки 2».
21.45 Т/с «Свати».
22.45, 00.55 «Мiняю жiнку 15».
02.50 Х/ф «Найгiрша подруга».

Iíòер
05.30, 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».
11.00 Т/с «Мене звуть Мелек 2».
12.25 Т/с «Панi Фазiлет i її дочки».
14.05, 15.10 «Речдок».
16.10 «Речдок. Особливий випадок».
18.00, 19.00, 03.10 «Стосується кож-

ного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Речдок. Особиста справа».
00.15 Т/с «Пригадати молодiсть 3».
02.25 «Подробицi» - «Час».
03.55 «Подорожi в часi».
04.20 Т/с «Нитки долi».
05.00 «Телемагазин».

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

05.35, 20.30 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.30 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.10 Бiльше нiж правда.
12.35 Секретний фронт.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.15, 16.30, 21.55 Т/с «Пес».
16.40 Х/ф «Викрадення».
18.45, 21.15 Факти. Вечiр.
23.25 Т/с «Обмани себе».
01.30 Х/ф «Святий».

ÑТБ
05.30, 23.10 Т/с «Доктор Хаус».
07.15 Т/с «Комiсар Рекс».
10.20 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 «Мiй чоловiк, моя 

жiнка».
01.05 Слiдство ведуть екстрасенси.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Майлз з майбутнього».
07.20 Вар`яти.
09.00 Т/с «Мерлiн».
11.00 Х/ф «Артур i мiнiпути».
13.00 Суперiнтуїцiя.
15.00 Хто зверху? (12+).
17.00, 19.00 Любов на виживання.
21.00 Х/ф «Професiонал».
23.40 Х/ф «Кров`ю i потом: Анаболiки».
02.10 Т/с «Новенька».

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, 23.00, 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».
23.10 Д/с «Друга свiтова вiйна: 

свiдчення 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, 

04.00 Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
10.30 Свекруха або невiстка.
11.30, 04.45 Реальна мiстика.
13.30, 15.30 Агенти справедливостi.
16.00 Iсторiя одного злочину.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Тiнь зiрки», 3 i 4 с.
23.20 Контролер.
00.00 Т/с «Мить, вкрадена у щастя», 

1 i 2 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с «Мить, вкрадена у щастя».
05.30 Т/с «Агенти справедливостi».

Ê1
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.35 «Орел i решка. Шопiнг».
10.30 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
14.10, 21.00 «Орел i решка. Морський 

сезон».
15.00 «Орел i решка. Дива свiту».
16.00, 22.00 «Орел i решка. Дива свiту 

2».
17.00 «Орел i решка. Навколосвiтня 

подорож».
00.10 Х/ф «Роздiлювач».
02.25 Т/с «Доктор Хто».
03.10 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.45 Х/ф «Заграва».
07.50, 16.50, 20.50, 02.45 «Випадковий 

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

«Свiдок».
09.00 Х/ф «Беремо все на себе».
10.40, 22.30 Т/с «Морський патруль».
12.50 «Свiдок. Агенти».
14.40 «Допiнг. Фабрика чемпiонiв».
15.40 «Мiсто, яке зрадили. Києву часiв 

окупацiї присвячується».
18.20 «Будьте здоровi».
19.30 «Легенди карного розшуку».
00.15 «Склад злочину».
01.05, 02.50 «Речовий доказ».
03.50 «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, 23.15 Казки У.
12.15, 17.15 4 весiлля.
14.15, 01.15 Панянка-селянка.
16.15 СуперЖiнка.
21.15 Х/ф «Двоє: я та моя тiнь».
00.15 Країна У.
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.
08.55, 01.45 Правда життя.
10.05, 00.35 Речовий доказ.
11.15, 17.50 Тваринна зброя.
12.15, 16.50 Фестивалi планети.
13.15 Мiстична Україна.
14.05, 19.45 Фантастичнi iсторiї.
15.00 Крила вiйни.
15.55, 21.50 Сучаснi дива.
18.50 Брама часу.
20.45 Вирiшальнi битви Другої свiтової.
22.40 Д/с «Дика Африка».
23.40 Апокалiпсис: Перша свiтова вiйна.
05.35 Гордiсть України.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф «Одруження Бальзамiнова».
07.10, 07.40, 08.50 М/ф.
07.15, 09.00, 02.30 «Телемагазин».
08.00 «Невiдома версiя».
09.30 «Спогади».
10.25 «Зорянi долi».
10.35 «Моя правда».
11.25 Х/ф «Чекаючи вантаж на рейдi 

Фучжоу бiля Пагоди».
13.55 Х/ф «Попiл i алмаз».
15.55 Х/ф «Безвiсти зниклий».
17.20 Х/ф «До мене, Мухтаре!»
19.00, 00.40 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
21.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
22.50 Х/ф «Алегро з вогнем».
00.25 «Академiя смiху».
03.00 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.15 «Спецкор».
06.35, 07.10, 18.50 «ДжеДАI».
07.55 Т/с «Команда А».
09.45 Х/ф «Проти кровi».
11.20, 17.15 «Загублений свiт».
13.15 Х/ф «Полiсмен з Беверлi Хiллз».
15.15 Х/ф «Полiсмен з Беверлi Хiллз 

2».
19.25 Т/с «Опер за викликом 3».
20.25, 21.30 Т/с «Брати по кровi 2».
22.30, 00.05 Т/с «Кiстки 4».
01.45 «Облом.UA».
04.30 «102. Полiцiя».
05.10 «Зловмисники».

ÍЛО-ТБ
06.15 Телемагазин.
07.30 М/ф «Людина-павук».
07.50 М/ф «Качинi iсторiї».
08.40 М/ф «Темний плащ».
09.30 М/с «Сiмпсони».
11.20, 19.00 Т/с «СуперКопи».
14.20 Т/с «Друзi».
15.50 Т/с «Швидка».
20.10 Т/с «Касл».
00.00 Мамареготала. Найкраще.
03.30 Чистоплюї.
04.00 «Роздовбаї».
04.50 Оттак мастак!

ªâроñïорò
00.45, 06.00, 11.30 Велоспорт. «Джiро 

д`Iталiя» i «Тур Фландрiї». Муль-
типлекс.

02.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Зельден. 
Жiнки. Слалом-гiгант. Спроба 1.

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

04.00, 09.30 Велоспорт. «Тур Фландрiї».
08.00 Тенiс. «Ролан Гаррос». Жiнки. 

1/2 фiналу.
13.25 Велоспорт. «Джiро д`Iталiя» i 

«Вуельта». Мультиплекс.
18.50 Снукер. English Open. Фiнал.
20.30, 22.30 Тенiс. АТР 250. Антверпен. 

Раунд 1.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00 Топ-матч.
06.10 Верона - Дженоа. Чемпiонат Iталiї.
08.10 Шахтар - Львiв. Чемпiонат України.
10.00, 15.40, 22.40 Футбол NEWS.
10.20 #залишайсязФутболом.
11.25 Журнал Лiги Чемпiонiв.
11.55 «Суперматчi». Лiга Європи УЄФА.
12.05 «Великий футбол».
13.50 Удiнезе - Парма. Чемпiонат Iталiї.
16.00, 03.10 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
16.55 Минай - Марiуполь. Чемпiонат 

України.
18.45 «Суперматчi». Лiга Чемпiонiв 

УЄФА.
19.00, 21.50 «Нiч Лiги Чемпiонiв».
19.50 Live. Динамо (К) - Ювентус. Лiга 

Чемпiонiв УЄФА.
23.00 Live. «Лiга Чемпiонiв. Online».
00.25 Журнал Лiги Європи.
01.20 Сампдорiя - Лацiо. Чемпiонат 

Iталiї.
04.05 Рух - Динамо. Чемпiонат України.
05.55 Програма передач.

Поíедіëоê

Віâòороê

19 жовтня

20  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 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 Стильнi подорожi.
11.00 Дивовижнi сади. Аббатство Трес-

ко - Англiя.
11.25 Телепродаж.
15.10, 21.35, 00.10, 01.50, 05.45 Спорт.
15.20 UA:Фольк. Спогади.
16.25 Т/с «Полдарк».
17.30 #ВУкраїнi.
18.55 Д/с «Боротьба за виживання».
19.55 Д/с «Свiт дивовижних тварин».
22.00 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22.30 Д/с «Дикi тварини».
04.05 Д/ф «Висота 307.5».
05.00 Погода.
05.10 Регiональний дайджест.

Êаíаë “1+1”
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, 04.35 «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 Т/с «Сидоренки-Сидоренки 2».
21.45 Т/с «Свати».
22.45, 23.55 «Свiт навиворiт 11: Китай».
01.05 Х/ф «Найгiрша подруга».

Iíòер
05.30, 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».
11.00 Т/с «Мене звуть Мелек 2».
12.25 Т/с «Панi Фазiлет i її дочки».
14.05, 15.10 «Речдок».
16.10 «Речдок. Особливий випадок».
18.00, 19.00, 03.10 «Стосується кож-

ного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Речдок. Особиста справа».
00.15 Т/с «Пригадати молодiсть 3».
02.25 «Подробицi» - «Час».
03.55 «Подорожi в часi».
04.20 Т/с «Нитки долi».

ICTV
04.05 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей.
04.30 Факти.
04.50 Т/с «Вiддiл 44».

05.35, 10.15 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.30 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
11.35, 13.15, 22.00 Т/с «Пес».
12.45, 15.45 Факти. День.
15.00, 16.15 Х/ф «Штурм Бiлого дому».
18.45, 21.20 Факти. Вечiр.
20.30 Секретний фронт.
23.25 Т/с «Обмани себе».
01.35 Х/ф «Дiвчина з тату дракона».

ÑТБ
03.55, 23.05 Т/с «Доктор Хаус».
05.40 Т/с «Комiсар Рекс».
08.40 МастерШеф. Професiонали 2.
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 Про що мовчать жiнки.
20.15, 22.45 Т/с «Мiй чоловiк, моя 

жiнка».
01.10 Слiдство ведуть екстрасенси.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Майлз з майбутнього».
07.20, 00.30 Вар`яти.
09.00 Т/с «Мерлiн».
11.10 Х/ф «Артур i помста Урдалака».
13.00 Хто проти блондинок? (12+).
15.10 Хто зверху? (12+).
17.10, 19.00 Дiти проти зiрок.
20.40 Х/ф «Механiк».
22.40 Х/ф «Шалена карта».
01.25 Т/с «Новенька».
02.25 Служба розшуку дiтей.
02.30 Зона ночi.

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

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
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».
23.10 Д/с «Друга свiтова вiйна: 

свiдчення 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, 03.30 Реальна мiстика.
13.30, 15.30 Агенти справедливостi.
16.00 Iсторiя одного злочину.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Тiнь зiрки», 5 i 6 с.
23.30 Т/с «Принцеса-жаба», 1 i 2 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с «Принцеса-жаба».
05.30 Т/с «Агенти справедливостi».

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.35 «Орел i решка. Шопiнг».
10.30,  00.10 Т/с «Мисливцi  за 

релiквiями».
14.10, 21.00 «Орел i решка. Морський 

сезон».
15.00 «Орел i решка. Дива свiту».
16.00, 22.00 «Орел i решка. Дива свiту 

2».
17.00 «Орел i решка. Навколосвiтня 

подорож».
01.00 Т/с «Доктор Хто».
03.50 «Нiчне життя».

ÍТÍ
04.45 «Top Shop».
05.45 Х/ф «Вбивство у зимовiй Ялтi».
07.55, 16.50, 20.50, 02.45 «Випадковий 

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

«Свiдок».
09.00 Х/ф «П`ять хвилин страху».
10.45, 22.30 Т/с «Морський патруль».
12.55 «Таємницi кримiнального свiту».
14.35 «Тюремна казка. В очiкуваннi 

дива».
15.30 «1377 спалених заживо».
18.20 «Вартiсть життя».
19.30 «Легенди карного розшуку».
00.15 «Склад злочину».
01.10, 02.55 «Речовий доказ».
03.50 «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, 23.35 Казки У.
12.15, 17.15 4 весiлля.
14.15, 01.50 Панянка-селянка.
16.15 СуперЖiнка.
21.15 Х/ф «Родина за хвилину».
00.35 Країна У.
02.50 Щоденники Темного.
04.20 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.
08.30, 01.50 Правда життя.
10.05, 00.40 Речовий доказ.
11.15, 17.50 Тваринна зброя.
12.15, 16.50 Фестивалi планети.
13.15 Мiстична Україна.
14.05, 19.50 Фантастичнi iсторiї.
15.00 Крила вiйни.
15.55, 21.50 Сучаснi дива.
18.50 Брама часу.
20.45 Вирiшальнi битви Другої свiтової.
22.45 Д/с «Дика Африка».
23.45 Апокалiпсис: Перша свiтова вiйна.
02.55 Таємницi дефiциту.
05.15 Гордiсть України.

Enter-фіëьм
05.30 Х/ф «Таємниця Чингiзхана».
07.10, 07.40, 08.50 М/ф.
07.15, 09.00, 02.25 «Телемагазин».
08.00 Моя правда.
09.30, 02.55 «Зорянi долi».
09.40 «Моя правда».
10.30 Х/ф «Червоний колiр Бразилiї».
14.15 Х/ф «Чотири нуль на користь 

Тетянки».
15.50 Х/ф «Викликаємо вогонь на 

себе».
19.00, 00.35 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
21.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
22.50 Х/ф «Беремо все на себе».
00.15 «Академiя смiху».
03.05 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.
04.50 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.15 «Спецкор».
06.35, 07.10, 18.50 «ДжеДАI».
07.30 Т/с «Команда А».
09.25 Х/ф «Вiдсiч».
11.15, 17.15 «Загублений свiт».

13.15 Х/ф «Солдатики».
15.15 Х/ф «Полiсмен з Беверлi Хiллз 

3».
19.25 Т/с «Опер за викликом 3».
20.25, 21.30 Т/с «Брати по кровi 2».
22.30, 00.05 Т/с «Кiстки 4».
01.45 «Облом.UA».
04.30 «102. Полiцiя».
05.10 «Зловмисники».

ÍЛО-ТБ
07.30 М/ф «Людина-павук».
07.50 М/ф «Качинi iсторiї».
08.40 М/ф «Темний плащ».
09.30 М/с «Сiмпсони».
11.20, 19.00 Т/с «СуперКопи».
14.20 Т/с «Друзi».
15.50 Т/с «Швидка».
20.10 Т/с «Касл».
00.00 Мамареготала. Найкраще.
03.30 Чистоплюї.
04.00 «Роздовбаї».
04.55 Оттак мастак!

ªâроñïорò
00.30 Тенiс. АТР 250. Антверпен. Ра-

унд 1.
01.30, 06.00, 11.30 Велоспорт. «Джiро 

д`Iталiя». Етап 16.
02.30 Автоперегони. WTCR. Хунгарорiнг. 

Перегони 1.
03.00 Автоперегони. WTCR. Хунгарорiнг. 

Перегони 2.
03.30 Автоперегони. WTCR. Хунгарорiнг. 

Перегони 3.
04.00 Велоспорт. «Вуельта». Етап 1.
08.00, 09.40 Тенiс. «Ролан Гаррос». 

Жiнки. 1/2 фiналу.
13.25 Велоспорт. «Джiро д`Iталiя» i 

«Вуельта». Мультиплекс.
18.50 Велоспорт. Брюгге - Де Панне.
20.30, 22.30 Тенiс. АТР 250. Антверпен. 

Раунд 2.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Iнтер - Мiлан. Чемпiонат Iталiї.
07.45 Журнал Лiги Чемпiонiв.
08.15, 20.00 ПСЖ - МЮ. Лiга Чемпiонiв 

УЄФА.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол NEWS.
10.20 Челсi - Севiлья. Лiга Чемпiонiв 

УЄФА.
12.05 Рух - Динамо. Чемпiонат України.
13.55 Кротоне - Ювентус. Чемпiонат 

Iталiї.
16.00, 18.40 «Нiч Лiги Чемпiонiв».
16.50 Динамо (К) - Ювентус. Лiга 

Чемпiонiв УЄФА.
19.30, 05.25 Топ-матч.
19.50 «Суперматчi». Лiга Чемпiонiв 

УЄФА.
21.50 Live. Iнтер - Боруссiя (М). Лiга 

Чемпiонiв УЄФА.
23.55 Аякс - Лiверпуль. Лiга Чемпiонiв 

УЄФА.
01.45 Огляд вiвторка. Лiга Чемпiонiв 

УЄФА.
02.40 Реал - Шахтар. Лiга Чемпiонiв 

УЄФА.
04.30 Чемпiонат Францiї. Огляд туру.
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 Стильнi подорожi.
11.00 Дивовижнi сади. Сади Сiзiнкот 

- Англiя.
11.25 Телепродаж.
15.10, 21.35, 00.10, 01.50, 05.45 Спорт.
15.20 UA:Фольк. Спогади.
16.25 Т/с «Полдарк».
17.30 #@)?$0 з Майклом Щуром.
18.55 Д/с «Боротьба за виживання».
19.55 Д/с «Свiт дивовижних тварин».
22.00 Схеми. Корупцiя в деталях.
22.30 Д/с «Дикi тварини».
04.05 Д/ф «Перехрестя Балу».
05.00 Погода.

Êаíаë “1+1”
06.00, 02.35 «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, 04.15 «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 «Сидоренки-Сидоренки 2».
21.45 «Право на владу».
00.45 Х/ф «Реквiєм за вбивцею».

Iíòер
05.30, 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».
11.00 Т/с «Мене звуть Мелек 2».
12.25 Т/с «Панi Фазiлет i її дочки».
14.05, 15.10 «Речдок».
16.10 «Речдок. Особливий випадок».
18.00, 19.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Речдок. Особиста справа».
00.15 Т/с «Пригадати молодiсть 3».
02.25 «Подробицi» - «Час».
03.10 Х/ф «Бандити».
04.55 «Телемагазин».

ICTV
04.55 Скарб нацiї.
05.05 Еврика!
05.15 Факти.
05.35 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.

09.15, 19.30 Надзвичайнi новини з К. 
Стогнiєм.

10.20 Секретний фронт.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.15, 16.35, 22.00 Т/с «Пес».
16.40 Х/ф «Викрадена 2».
18.45, 21.20 Факти. Вечiр.
20.35 Анти-зомбi.
23.25 Х/ф «Без компромiсiв».
01.15 Х/ф «Iгри кiлерiв».

ÑТБ
04.50, 23.05 Т/с «Доктор Хаус».
06.55 Т/с «Комiсар Рекс».
10.00 МастерШеф. Професiонали 2.
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 «Мiй чоловiк, моя 

жiнка».
01.05 Слiдство ведуть екстрасенси.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Майлз з майбутнього».
07.20, 13.00 Вар`яти.
09.00 Т/с «Мерлiн».
11.00 Х/ф «Артур i вiйна двох свiтiв».
15.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.10 Х/ф «Викрадена».
23.10 Х/ф «Здохни».
01.30 Т/с «Новенька».
02.55 Служба розшуку дiтей.

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

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
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».
23.10 Д/с «Друга свiтова вiйна: 

свiдчення 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, 03.50 Реальна мiстика.
13.30, 15.30 Агенти справедливостi.
16.00 Iсторiя одного злочину.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Тiнь зiрки», 7 i 8 с.
23.20 По слiдах.
00.00 Т/с «Провiнцiалка», 1 i 2 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с «Провiнцiалка».
05.30 Т/с «Агенти справедливостi».

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.35 «Орел i решка. Шопiнг».
10.30 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
14.00, 21.00, 00.10 «Орел i решка. Мор-

ський сезон».
15.00 «Орел i решка. Дива свiту».
16.00, 22.00 «Орел i решка. Дива свiту 

2».
17.00 «Орел i решка. Навколосвiтня 

подорож».
01.00 Т/с «Доктор Хто».
03.30 «Нiчне життя».

ÍТÍ
04.45 «Top Shop».
05.45 Х/ф «Вiдьма».
07.50, 16.50, 20.50, 02.50 «Випадковий 

свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.20 

«Свiдок».
09.00 Х/ф «Старий знайомий».
10.45, 22.30 Т/с «Морський патруль».
12.50 «Вартiсть життя».
14.40 «Доктор Хайм. Експерименти на 

людях».
15.30 «Назад дороги немає».
18.20, 03.55 «Правда життя».
19.30 «Легенди карного розшуку».
00.15 «Склад злочину».
01.15, 02.55 «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 Казки У.
12.15, 17.15 4 весiлля.
14.15, 02.00 Панянка-селянка.
16.15 СуперЖiнка.
21.15 Х/ф «Божевiльна парочка».
00.45 Країна У.
02.50 Щоденники Темного.
04.20 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.
08.25, 01.50 Правда життя.
09.55, 00.40 Речовий доказ.
11.05 Тваринна зброя.
12.05, 16.45 Фестивалi планети.
13.05 Мiстична Україна.
13.55, 19.45 Фантастичнi iсторiї.
14.55 Крила вiйни.
15.55, 21.50 Сучаснi дива.
17.45, 22.45 Д/с «Дика Африка».
18.45 Брама часу.
20.45 Вирiшальнi битви Другої свiтової.
23.45 Апокалiпсис: Перша свiтова вiйна.
02.55 Бандитська Одеса.

Enter-фіëьм
05.35 Х/ф «Вавiлон ХХ».
07.10, 09.00, 02.25 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 09.40 «Моя правда».
09.30, 02.55 «Зорянi долi».
10.30 Х/ф «Ромео i Джульєта».
14.45 Х/ф «Одиниця з обманом».
16.05 Х/ф «Викликаємо вогонь на 

себе».
19.00, 00.35 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
21.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
22.50 Х/ф «Їх знали тiльки в обличчя».
00.15 «Академiя смiху».
03.05 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.15 «Спецкор».
06.35, 18.50 «ДжеДАI».
07.10 Т/с «Команда А».
09.10 Х/ф «Спогад».
10.55, 17.15 «Загублений свiт».
13.55 Х/ф «В`язень».
15.30 Х/ф «Захисник».
19.25 Т/с «Опер за викликом 2».
20.25, 21.30 Т/с «Брати по кровi 2».
22.35, 00.10 Т/с «Кiстки 4».
01.50 «Облом.UA».
04.30 «102. Полiцiя».
05.10 «Зловмисники».

ÍЛО-ТБ
06.15 Телемагазин.
07.30 М/ф «Людина-павук».
07.50 М/ф «Качинi iсторiї».
08.40 М/ф «Темний плащ».
09.30 М/с «Сiмпсони».
11.20, 19.00 Т/с «СуперКопи».
14.30 Т/с «Друзi».
16.00 Т/с «Швидка».
20.10 Т/с «Касл».
00.00 Мамареготала. Найкраще.
03.30 Чистоплюї.
04.00 «Роздовбаї».
04.50 Оттак мастак!

ªâроñïорò
00.30 Тенiс. «АТР: за кадром».
01.00, 20.00, 22.00 Тенiс. АТР 250. Ант-

верпен. Раунд 2.
02.30 Велоспорт. Брюгге - Де Панне.
04.00, 09.30 Велоспорт. «Вуельта». 

Етап 2.
06.00, 11.30 Велоспорт. «Джiро 

д`Iталiя». Етап 17.
08.00, 18.50 Тенiс. «Ролан Гаррос». 

Жiнки. Фiнал.
13.25 Велоспорт. «Джiро д`Iталiя» i 

«Вуельта». Мультиплекс.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 05.25 Топ-матч.
06.10 Динамо (К) - Ювентус. Лiга 

Чемпiонiв УЄФА.
08.10 Аякс - Лiверпуль. Лiга Чемпiонiв 

УЄФА.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол NEWS.
10.20 Журнал Лiги Європи.
11.15 ПСЖ - МЮ. Лiга Чемпiонiв УЄФА.
13.00, 04.30 Огляд вiвторка. Лiга 

Чемпiонiв УЄФА.
13.55, 02.40 Iнтер - Боруссiя (М). Лiга 

Чемпiонiв УЄФА.
16.00, 18.40 «Нiч Лiги Чемпiонiв».
16.50 Реал - Шахтар. Лiга Чемпiонiв 

УЄФА.
19.30 «Суперматчi». Лiга Європи УЄФА.
19.40 Live. Баєр - Нiцца. Лiга Європи 

УЄФА.
21.50 Live. Селтiк - Мiлан. Лiга Європи 

УЄФА.
23.55 Слован - Гент. Лiга Європи УЄФА.
01.45 Огляд середи. Лiга Чемпiонiв 

УЄФА.
05.45 Програма передач.

Ñереда

Чеòâер

21 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 Стильнi подорожi.
11.00 Дивовижнi сади. Маленька Спарта 

- Шотландiя.
11.25 Телепродаж.
15.10, 21.35, 00.10, 01.50 Спорт.
15.20 UA:Фольк. Спогади.
16.25 Т/с «Полдарк».
17.25 VoxCheck.
17.30 Перша шпальта (оригiнал).
18.55 Д/с «Боротьба за виживання».
19.55 Д/с «Свiт дивовижних тварин».
22.00 Д/с «Суперчуття».
22.30 Д/ф «Таємницi Вiкторiї».
04.05 Д/ф «Замiнованi вiрнiстю».
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, 02.45 «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 «Жiночий квартал».
01.00 Х/ф «Закону тут не мiсце».
05.10 «Свiтське життя».

Iíòер
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».
11.00 Т/с «Мене звуть Мелек 2».
12.25 Т/с «Панi Фазiлет i її дочки».
14.05, 15.10, 00.55 «Речдок».
16.10 «Речдок. Особливий випадок».
18.00, 01.50 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi тижня».
21.00 «Мир i вiйна».
03.20 «Чекай на мене. Україна».
04.45 «Телемагазин».
05.15 М/ф.

ICTV
04.05 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!

04.25 Служба розшуку дiтей.
04.30, 01.55 Факти.
04.50 Т/с «Вiддiл 44».
05.35 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.30 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.25, 02.25 Анти-зомбi.
11.45 Т/с «Вижити за будь-яку цiну 2».
12.40 Т/с «Вижити за будь-яку цiну 3».
15.00, 16.15, 00.50 «На трьох».
15.45 Факти. День.
16.55, 20.20 Дизель-шоу.
18.45 Факти. Вечiр.
23.50 «На трьох 8».

ÑТБ
05.20 Врятуйте нашу сiм`ю 3.
11.10, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
19.00, 22.45 Холостячка.
00.50 Про що мовчать жiнки.
02.15 Таємницi ДНК.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.45 Kids` Time.
06.00 М/с «Майлз з майбутнього».
07.50 У кого бiльше? (12+).
09.50 Любов на виживання.
11.50 Х/ф «Весiльний переполох».
14.00 Аферисти в мережах.
15.00 Хто зверху? (12+).
17.00, 19.00 Топ-модель по-українськи.
21.00 Х/ф «Пiслязавтра».
23.30 Х/ф «Прокляття».
01.30 Improv Live Show.
02.55 Служба розшуку дiтей.

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

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
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».
23.10 Д/с «Друга свiтова вiйна: 

свiдчення 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, 04.00 Реальна мiстика.
12.30 Т/с «Майже вся правда», 1 i 2 с.
15.30 Т/с «Майже вся правда».
17.00 Iсторiя одного злочину.
20.10 Гучна справа.
21.00 Свобода слова Савiка Шустера.
00.00 Т/с «Дочки», 1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Дочки».

Ê1
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.35, 12.15 «Орел i решка. Шопiнг».
10.30 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
13.10, 00.10 «Орел i решка. Морський 

сезон».
14.10 «Орел i решка. Дива свiту».
15.10, 22.00 «Орел i решка. Дива свiту 

2».
16.00 «Орел i решка. Навколосвiтня 

подорож».
17.10 Х/ф «Лiкар. Учень Авiценни».
20.10 Х/ф «Останнiй легiон».
01.10 «Бiйцiвський клуб».
02.00 «Нiчне життя».

ÍТÍ
06.05 Х/ф «Все перемагає любов».
07.50, 15.50, 16.50, 20.50, 02.50 «Ви-

падковий свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.20 

«Свiдок».
09.00 Х/ф «Правда лейтенанта Кли-

мова».
10.50, 22.30 Т/с «Морський патруль».
12.50, 03.55 «Правда життя».
14.40 «Нашi права».
18.20 «Таємницi свiту».
19.30 «Легенди карного розшуку».
00.15 «Склад злочину».
01.10, 02.55 «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 Казки У.
12.15, 17.15 4 весiлля.
14.15, 00.45 Панянка-селянка.
16.15 СуперЖiнка.
21.15 Х/ф «Свiнгери».
23.00 Х/ф «Свiнгери 2».
02.50 Теорiя зради.
04.20 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.
08.55, 01.50 Правда життя.
09.55, 00.40, 02.55 Речовий доказ.
11.05, 14.00, 19.45 Фантастичнi iсторiї.
12.05, 16.50 Фестивалi планети.
13.05 Мiстична Україна.
15.00 Крила вiйни.
15.55, 21.50 Сучаснi дива.
17.20 Ремесла за призначенням.
17.50, 22.45 Д/с «Дика Африка».
18.50 Мiсця сили.
20.45 Вирiшальнi битви Другої свiтової.
23.45 Апокалiпсис: Перша свiтова вiйна.
05.25 Гордiсть України.

Enter-фіëьм
06.00 Х/ф «Безвiсти зниклий».
07.10, 07.40, 08.50 М/ф.
07.15, 09.00 «Телемагазин».
08.00 «Моя правда».
09.30 «Спогади».
10.30 «Зорянi долi».
11.15 Х/ф «Моя правда».
12.05 Х/ф «Клара i Франциск».
16.20 Х/ф «Особливо важливе за-

вдання».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
21.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
22.50 Х/ф «Людина в зеленому кiмоно».
00.10 Х/ф «Легенда про княгиню 

Ольгу».
02.30 Телемагазин.
03.00 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.15 «Спецкор».
06.35, 18.50 «ДжеДАI».
07.10 Т/с «Команда А».
09.05, 17.20 «Загублений свiт».
13.10 Х/ф «Точка неповернення».
15.00 Х/ф «Стрiлець».
19.25 Х/ф «Шалений патруль».
21.20 Х/ф «Шалений патруль 2».
23.15 Х/ф «Сусiди на стрьомi».
01.10 Х/ф «Бiльше, нiж служба».
02.55 «Цiлком таємно-2017».
04.30 «102. Полiцiя».
05.10 «Зловмисники».

ÍЛО-ТБ
06.15 Телемагазин.
07.30 М/ф «Людина-павук».
07.50 М/ф «Качинi iсторiї».
08.40 М/ф «Темний плащ».
09.30 М/с «Сiмпсони».
11.20, 18.50 Т/с «СуперКопи».
14.30 Т/с «Друзi».
16.00 Т/с «Швидка».
20.00 Х/ф «Унiверсальний солдат».
22.00 Т/с «Касл».
23.00 «Без краватки».
23.30 Мамареготала. Найкраще.
03.30 Чистоплюї.
03.50 «Роздовбаї».
04.30 Оттак мастак!

ªâроñïорò
00.00 Тенiс. АТР 250. Антверпен. Ра-

унд 2.
01.00, 06.00, 11.30 Велоспорт. «Джiро 

д`Iталiя». Етап 18.
02.30 Тенiс. «Ролан Гаррос». Жiнки. 

Фiнал.
04.00, 09.30 Велоспорт. «Вуельта». 

Етап 3.
08.00, 18.50 Тенiс. «Ролан Гаррос». 

Чоловiки. 1/2 фiналу.
13.25 Велоспорт. «Джiро д`Iталiя» i 

«Вуельта». Мультиплекс.
20.30 Велоспорт. «Джiро д`Iталiя». 

Етап 19.
22.30 Велоспорт. «Вуельта». Етап 4.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 03.30, 05.30 Топ-матч.
06.10 ПСЖ - МЮ. Лiга Чемпiонiв УЄФА.
08.10, 03.40 Слован - Гент. Лiга Європи 

УЄФА.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS.
10.20, 23.20 Баєр - Нiцца. Лiга Європи 

УЄФА.
12.05 Огляд середи. Лiга Чемпiонiв 

УЄФА.
13.00 Селтiк - Мiлан. Лiга Європи УЄФА.
14.45 Огляд матчiв. Лiга Європи УЄФА.
16.00, 18.40 «Шлях до Гданська».
16.50 Лестер - Зоря. Лiга Європи УЄФА.
19.30 «Суперматчi». Лiга Європи УЄФА.
19.40 Реал - Шахтар. Лiга Чемпiонiв 

УЄФА.
21.30 #залишайсязФутболом.
22.50 Чемпiонат Iталiї. Передмова до 

туру.
01.10 Чемпiонат Францiї. Передмова 

до туру.
01.40 Челсi - Севiлья. Лiга Чемпiонiв 

УЄФА.
05.45 Програма передач.

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 09.05, 03.00 Енеїда.
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.45, 02.35, 

03.50, 05.35 Новини.
07.15 М/с «Кмiтливий Сяо Цзи».
08.05 Д/с «Суперчуття. Особливий 

загiн».
10.10 Х/ф «Марiя Терезiя», 1 i 2 с.
12.00 Д/ф «Таємницi Вiкторiї».
12.55 Д/с «Iсторiї вулканiв».
13.30 Д/с «Таємницi Сонячної системи».
15.00, 00.15 UA:Фольк. Спогади.
15.55 Вiдсутнiсть доказiв. Чудовисько 

озера Лохнес.
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 «За вiтром».
00.10, 02.25 Погода.
01.05 Країна пiсень.
01.35, 04.15 #ВУкраїнi.
04.40 Бюджетники.

Êаíаë “1+1”
06.00, 07.00, 03.45 «Життя вiдомих 

людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00 «Свiт навиворiт».
13.00 Т/с «Свати».
16.10 «Танцi з зiрками».
19.30, 05.55 «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
05.50 Х/ф «Буркотун».
08.00 «Шiсть соток».
09.00 «Готуємо разом. Домашня кухня».
10.00 «Корисна програма».
11.10 Х/ф «Приходьте завтра».
13.10 Х/ф «Живiть у радостi».
14.40 Х/ф «Раз на раз не випадає».
16.10, 23.10 Х/ф «Джентльмени удачi».
18.00 Х/ф «Операцiя «И» та iншi при-

годи Шурика».
20.00 «Подробицi».
20.30 Концерт «Iнтер. Один на всiх. 

Мiльйонам наших глядачiв при-
свячується».

01.00 Х/ф «Любов на асфальтi».
02.55 Х/ф «Провiнцiйний роман».
04.00 «Орел i решка. Шопiнг».

ICTV
04.55 Скарб нацiї.
05.05 Еврика!

05.10 Факти.
05.40 Т/с «Копи на роботi».
06.35 «На трьох».
08.10 Т/с «Вижити за будь-яку цiну».
09.30 Т/с «Вижити за будь-яку цiну 3».
10.50, 13.00 Т/с «Пес».
12.45 Факти. День.
16.25 Х/ф «Падiння Олiмпу».
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Падiння Лондона».
20.40 Х/ф «Падiння янгола».
23.05 Х/ф «Штурм Бiлого дому».
01.40 Х/ф «Iгри кiлерiв».

ÑТБ
05.50, 10.50 Т/с «Мiй чоловiк, моя 

жiнка».
07.50 Неймовiрна правда про зiрок.
16.55 Хата на тата.
19.00 МастерШеф 10.
22.55 Звана вечеря.
01.00 Я соромлюсь свого тiла 7.

Íоâий êаíаë
06.00, 02.00 Improv Live Show.
07.00 Lе Маршрутка.
08.00, 10.00 Орел i решка.
12.15, 13.45 Kids` Time.
12.20 М/ф «Як вкрасти перо Жарптицi».
13.50 Х/ф «Люди Iкс: Остання битва».
16.00 Х/ф «Люди Iкс: Перший клас».
18.40 Х/ф «Люди Iкс: Днi минулого 

майбутнього».
21.00 Х/ф «Люди Iкс: Апокалiпсис».
23.55 Х/ф «Викрадена».
02.55 Зона ночi.

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

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

06.10, 07.10, 17.10 Д/с «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 «Нерiвний шлюб».
15.10 Кiнозлива.
15.25 Х/ф «Той, хто пройшов крiзь 

вогонь».
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 «Друга свiтова вiйна: 

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

Êаíаë «Óêра¿íа»
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
07.30, 03.30 Реальна мiстика.
08.00 Т/с «Покоївка», 1-6 с.
15.20 Т/с «Покоївка».
17.00 Т/с «Хiба можна мрiяти про 

бiльше», 1 i 2 с.
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с «Хiба можна мрiяти про 

бiльше».
23.00, 02.15 Т/с «Дружина з того свiту».
01.45 Телемагазин.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Кротик i Панда».
08.35 «Ух ти show».
09.10 «Орел i решка. Шопiнг».
10.10 Х/ф «Лiкар. Учень Авiценни».
13.10 Х/ф «Останнiй легiон».
15.00 «Орел i решка. Iвлєєва VS Бєд-

няков».
00.00 Х/ф «Життя за межею».
02.00 «Бiйцiвський клуб».
02.40 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.45 Х/ф «Найостаннiший день».
07.35 Х/ф «Вiчний поклик».
13.10 «Легенди карного розшуку».
15.35, 02.45 «Випадковий свiдок».
18.05 «Крутi 90-тi».
19.00, 02.15 «Свiдок».
19.10 Х/ф «За двома зайцями».
21.05 Х/ф «Його собаче дiло».
22.55 Х/ф «Остаточний рахунок».
01.05 «Хвороби-вбивцi».
02.55 «Речовий доказ».
03.50 «Правда життя».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
11.00 М/ф «Снiгова битва».
12.30 Х/ф «Марлi та я».
14.45 Х/ф «Двоє: я та моя тiнь».
16.45 Х/ф «Так, можливо».
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 «Свiнгери».
00.15 Панянка-селянка.
02.30 Теорiя зради.
03.15 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.
07.45, 01.05 Мiстична Україна.
08.35 Юрiй Нiкулiн.
09.25 Два Миронових.
10.15 Речовий доказ.
11.25, 23.05 Фантастичнi iсторiї.
12.25 Бойовi машини.
14.25, 21.05 Народження континентiв.
16.25 Д/с «Дика Африка».
18.25 Богдан Ступка.
19.30 Мерилiн Монро.
20.15 1377 спалених заживо.
00.05 Тваринна зброя.
01.55 Прихована реальнiсть.
05.30 Гордiсть України.

Enter-фіëьм
05.55 Х/ф «Беремо все на себе».
07.10, 09.00, 03.05 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00 «Зорянi долi».
09.30 «Моя правда».
10.20 «Невiдома версiя».
11.10 Х/ф «Єсенiя».
13.45 Х/ф «Весiлля з приданим».
16.05 Х/ф «Ключi вiд неба».
17.30 Х/ф «Дiвчина без адреси».
19.15 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
22.15 Х/ф «Суто англiйське вбивство».
01.15 Х/ф «Загадка Ендхауза».
03.35 Кiноляпи.
04.30 Саундтреки.
05.20 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 08.30 «ДжеДАI».
09.30 «Загублений свiт».
13.20 Х/ф «Вiйни безсмертних».
15.10 Х/ф «Баал, бог грози».
16.55 7 тур ЧУ з футболу. «Динамо» - 

«Олександрiя».
19.00 Х/ф «Соломон Кейн».
20.55 Х/ф «Дракула: невiдома iсторiя».
22.40 Х/ф «Точка неповернення».
00.30 Х/ф «Нiндзя незворушний».
02.20 «Облом.UA».
02.50 «Цiлком таємно-2017».
04.30 «102. Полiцiя».
05.10 «Зловмисники».

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

рятiвнички».
09.40 М/с «Сiмпсони».
11.30 Check In. Україна.
13.50 Т/с «Сишиш-шоу».
16.00, 00.00 Мамареготала. Найкраще.
18.10 Х/ф «Кiборг».
20.00 Х/ф «Подвiйний удар».
22.15 Т/с «Морська полiцiя: полювання 

на вбивць».
04.30 Чистоплюї.
05.00 «Роздовбаї».
05.50 Оттак мастак!

ªâроñïорò
00.30, 06.00, 11.30 Велоспорт. «Джiро 

д`Iталiя». Етап 19.
02.30, 08.00, 18.50 Тенiс. «Ролан Гар-

рос». Чоловiки. 1/2 фiналу.
04.00, 09.30 Велоспорт. «Вуельта». 

Етап 4.
13.25 Велоспорт. «Джiро д`Iталiя» i 

«Вуельта». Мультиплекс.
20.30 Велоспорт. «Джiро д`Iталiя». 

Етап 20.
22.30 Велоспорт. «Вуельта». Етап 5.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Аякс - Лiверпуль. Лiга Чемпiонiв 

УЄФА.
07.45, 15.10 Чемпiонат Iталiї. Передмова 

до туру.
08.15 Ренн - Анже. Чемпiонат Францiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS.
10.20 #залишайсязФутболом.
11.25 Реал - Шахтар. Лiга Чемпiонiв 

УЄФА.
13.15 «Суперматчi». Лiга Чемпiонiв 

УЄФА.
13.25, 02.20 Лестер - Зоря. Лiга Європи 

УЄФА.
15.55 Live. Аталанта - Сампдорiя. 

Чемпiонат Iталiї.
17.55 Огляд матчiв. Лiга Європи УЄФА.
18.50 Топ-матч.
18.55 Live. Дженоа - Iнтер. Чемпiонат 

Iталiї.
20.55 Огляд вiвторка. Лiга Чемпiонiв 

УЄФА.
21.40 Live. Лацiо - Болонья. Чемпiонат 

Iталiї.
23.40 Огляд середи. Лiга Чемпiонiв 

УЄФА.
00.35 Десна - Олiмпiк. Чемпiонат 

України.
04.05 Ворскла - Шахтар. Чемпiонат 

України.
05.55 Програма передач.

П’яòíиця

Ñóáоòа

23 жовтня

24 жовтня
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 03.05 Енеїда.
07.00, 08.00, 08.55, 13.30, 15.45, 18.00, 

21.00, 23.00, 02.30, 03.55, 05.25 
Новини.

07.15 М/с «Кмiтливий Сяо Цзи».
08.05 Д/с «Суперчуття. Особливий 

загiн».
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.
13.40 Т/с «Таємний код вiри».
14.40 Країна пiсень.
15.55 Т/с «Модус».
18.10 Д/с «Iсторiї вулканiв».
18.45 Д/с «Всi на море. Марокко».
19.35 Д/с «Дикая планета».
20.00, 21.35, 23.35 «Суспiльна Студiя. 

Мiсцевi».
02.00, 04.30 #ВУкраїнi.
04.55 Бюджетники.

Êаíаë “1+1”
06.00, 07.00 «Життя вiдомих людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
09.00 «Лото-Забава».
09.25 «Свiт навиворiт 11: Китай».
10.35, 01.55 «Свiт навиворiт».
16.10 «Маскарад».
18.15 «Українськi сенсацiї».
19.30, 05.00 «ТСН-Тиждень».
21.00 «Танцi з зiрками».
00.05 Х/ф «Усе заради кохання».

Iíòер
05.35 Х/ф «Сабрiна».
08.00 «Вдалий проект».
09.00 «Готуємо разом».
10.00 «Iнше життя».
12.10 Х/ф «Самогонники».
12.40 Х/ф «Пес Барбос i незвичайний 

крос».
12.50 Т/с «Речдок. Особиста справа».
17.50 Т/с «Детектив Ренуар».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Мир i вiйна».
23.00 Х/ф «Операцiя «И» та iншi при-

годи Шурика».
00.55 «Речдок».

ICTV
04.55 Скарб нацiї.
05.05 Еврика!
05.10 Факти.
05.35, 07.25, 01.55 Анти-зомбi.
06.30 Бiльше нiж правда.
08.20 Секретний фронт.

09.20 Громадянська оборона.
10.20, 13.00 Т/с «Обмани себе».
12.45 Факти. День.
14.25 Х/ф «Викрадення».
16.10 Х/ф «Падiння янгола».
18.45 Факти тижня.
21.20 Х/ф «Джек Рiчер 2: Не вiдступай».
23.45 Х/ф «Святий».

ÑТБ
04.30 Х/ф «На вас чекає громадянка 

Никанорова».
06.05 Х/ф «Гусарська балада».
08.05 МастерШеф 10.
12.05 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, 01.40 Improv Live Show.
07.05, 08.45 Kids` Time.
07.10 М/ф «Як вкрасти перо Жарптицi».
08.50 М/ф «Атлантида: Загублена 

iмперiя».
10.50 Х/ф «Знаряддя смертi: Мiсто 

кiсток».
13.10 Х/ф «Люди Iкс: Днi минулого 

майбутнього».
16.00 Х/ф «Люди Iкс: Апокалiпсис».
18.50 Х/ф «Люди Iкс: Темний Фенiкс».
21.00 Х/ф «Росомаха: Початок».
23.30 Х/ф «Здохни».

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.
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 «Друга свiтова вiйна: 

свiдчення вiйни».
23.10 Кiнозлива.

23.25 Х/ф «Той, хто пройшов крiзь 
вогонь».

01.55 Огляд преси.
03.15, 04.20 Культ Ура!

Êаíаë «Óêра¿íа»
05.30, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 

Сьогоднi.
06.30 Зоряний шлях.
07.50, 09.10, 11.10 Т/с «Дочки».
12.00, 13.10, 15.10 Т/с «Iнша я».
16.45, 17.10, 21.00 Т/с «Авантюра».
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом 

Панютою.
23.00 Т/с «Аметистова сережка», 1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Аметистова сережка».
03.00 Iсторiя одного злочину.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Кротик i Панда».
08.35 «Ух ти show».
09.50 М/ф «Комашки. Пригода в Долинi 

Мурах».
11.20 Х/ф «Хлопчик-мiзинчик».
13.10 «Орел i решка. Iвлєєва VS Бєд-

няков».
00.00 Х/ф «Обережно! Дверi зачиня-

ються».
02.00 «Бiйцiвський клуб».
02.40 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.45 Х/ф «Москаль-чарiвник».
07.20 «Слово Предстоятеля».
07.25 «Будьте здоровi».
08.00 Т/с «Вогнем i мечем».
12.15 Х/ф «За двома зайцями».
13.45 Х/ф «Вийти замiж за капiтана».
15.25 Х/ф «Тi, що зiйшли з небес».
17.05 Х/ф «Його собаче дiло».
19.00 Х/ф «Загiн особливого призна-

чення».
20.30 Х/ф «Акцiя».
22.10 Х/ф «Кривава помста».
00.15 Х/ф «Остаточний рахунок».
02.25 «Речовий доказ».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
10.45 М/ф «Перната банда».
12.30 М/ф «Клара та Чарiвний Дракон».
14.15 Х/ф «Родина за хвилину».
16.30 Х/ф «Божевiльна парочка».
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 «Свiнгери 2».
00.15 Панянка-селянка.
01.15 Щоденники Темного.
03.00 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.
07.20, 00.55 Мiстична Україна.
08.20 Ролан Биков.
09.10 Володимир Басов. Бiгун на довгi 

дистанцiї.
10.10 Речовий доказ.
11.10, 23.05 Фантастичнi iсторiї.
12.10 Бойовi машини.
14.10, 21.00 Народження континентiв.
16.10 Д/с «Дика Африка».
18.10 Леонiд Биков. Зустрiчна смуга.
19.05 Володимир Iвасюк.
20.10 Прокляття Че Гевари.
00.05 Тваринна зброя.
01.55 Вiйна всерединi нас.

Enter-фіëьм
06.05 Х/ф «Людина в зеленому кiмоно».
07.10, 07.40, 08.50 М/ф.
07.15, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
08.00, 02.45 «Зорянi долi».
09.30 «Моя правда».
10 . 25  Х/ф «Собор  Паризько ї 

Богоматерi».
12.35 Х/ф «Граф Монте Крiсто».
16.00 Х/ф «Очiкування полковника 

Шалигiна».
17.30 Х/ф «Загiн особливого призна-

чення».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
22.00 Х/ф «Тривожна недiля».
23.30 Х/ф «Тегеран-43».
03.05 Кiноляпи.
04.05 Саундтреки.
04.55 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 «ДжеДАI».
09.30, 00.45 «Загублений свiт».
14.00 Х/ф «Вуличний боєць».
17.00 Х/ф «Людина листопада».
19.00 Х/ф «Вцiлiла».
20.45 Х/ф «Спiвучасник».
23.00 Х/ф «Ласкаво просимо до раю 

2: Риф».
02.35 «Облом.UA».
04.30 «102. Полiцiя».
05.10 «Зловмисники».

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

рятiвнички».
09.30 «Без краватки».
10.10 М/с «Сiмпсони».
11.30 Пiвнiчний Check-in (16+).
13.30 Т/с «Сишиш-шоу».
16.00 Мамареготала.
18.00 Х/ф «Нема куди тiкати».
20.00 Х/ф «Розбiрки в Маленькому 

Токiо».
21.40 Т/с «Морська полiцiя: полювання 

на вбивць».
23.30 Мамареготала. Найкраще.
03.20 Чистоплюї.
03.50 «Роздовбаї».
04.40 Оттак мастак!

ªâроñïорò
00.30, 06.00 Велоспорт. «Джiро 

д`Iталiя». Етап 20.
02.30 Тенiс. «Ролан Гаррос». Чоловiки. 

1/2 фiналу.
04.00 Велоспорт. «Вуельта». Етап 5.
08.00 Тенiс. «Ролан Гаррос». Чоловiки. 

Фiнал.
09.30 Велоспорт. «Тур Фландрiї».
10.40 Велоспорт. Париж - Рубе.
17.15 Тенiс. АТР 250. Антверпен. 1/2 

фiналу.
18.30 Тенiс. АТР 250. Антверпен. Фiнал.
20.30 Велоспорт. «Джiро д`Iталiя». 

Етап 21.
22.30 Велоспорт. «Вуельта». Етап 6.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 16.15, 20.55 Топ-матч.
06.10 ПСЖ - Дiжон. Чемпiонат Францiї.
08.10 Львiв - Днiпро-1. Чемпiонат 

України.
10.00, 15.55, 23.00 Футбол NEWS.
10.25 «Auto гол!» 2 епiзод (А. Фе-

децький).
10.45, 23.20 Журнал Лiги Чемпiонiв.
11.15 Ворскла - Шахтар. Чемпiонат 

України.
13.00, 01.35 Огляд матчiв. Лiга Європи 

УЄФА.
13.55 Live. Iнгулець - Марiуполь. 

Чемпiонат України.
16.30, 18.55 «Тур Online».
16.55 Live. Колос - Минай. Чемпiонат 

України.
19.20 Live. Фiорентина - Удiнезе. 

Чемпiонат Iталiї.
21.20 «Великий футбол».
23.50 Беневенто - Наполi. Чемпiонат 

Iталiї.
02.25 Нiцца - Лiлль. Чемпiонат Францiї.
04.10 Кальярi - Кротоне. Чемпiонат 

Iталiї.
05.55 Програма передач.

Íедіëя 25 жовтня

Програма міñцеâих òеëеêаíаëіâ

  TV-4
Поíедіëоê, 19 жоâòíя 
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кіндер 

клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.00, 

22.00, 00.30, 03.30 Провін-
ційні вісті.

08.00, 21.00 Єдина країна 
08.30, 17.00 Машина часу
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.55, 22.35 Добрі традиції
10.30, 18.00 Т.с. «Справа Дойлів» 

+16
11.15 Справжня ціна
11.30 Спогади
12.00, 02.30 Хіт-парад
14.10 Межа правди
15.10 Шалене стажування
17.30 Про нас
19.30 Наші вітання
21.30 Сільський календар
22.40, 04.00 Х.ф. «Легенда темної 

гори» +16
01.00 Х.ф.«Дрібна рибка» 

Віâòороê, 20 жоâòíя
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кіндер 

клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.00, 

22.00, 00.30, 03.30 Провін-
ційні вісті.

07.35 Сільський календар
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.40 «Кіндер ШОУ»
10.30, 18.00 Т.с. «Справа Дойлів» 

+16
11.15, 21.00 Українські традиції
11.30 Єдина країна
12.00, 21.20 Добрі традиції
12.05, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф. «Дитячий секрет» 
17.00 Машина часу
17.30 Смачна мандрівка
19.30 Наші вітання 
20.00 Межа правди
21.30 «Гал-кліп»
22.35, 04.00 Х.ф. «Новокаїн» +16

Ñереда, 21 жоâòíя
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кіндер 

клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.00, 

22.00, 00.30, 03.30 Провін-
ційні вісті.

07.35 Межа правди
08.30, 17.00 Машина часу

08.55, 17.55 Добрі традиції
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 18.00 Т.с. «Справа Дойлів» 

+16
11.15 Шалене стажування
12.00, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф. «Прокляття не-

фритового скорпіону» 
16.40 «Кіндер ШОУ»
17.30 Українські традиції
19.30 Наші вітання 
20.00 Україна перезавантаження
21.00 Спогади
21.30 Смачна мандрівка
22.40, 04.00 Х.ф. «Звичайний чоло-

вік» +16

Чеòâер, 22 жоâòíя
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кіндер 

клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.00, 

22.00, 00.30, 03.30 Провін-
ційні вісті.

07.35, 20.00 Україна перезаванта-
ження

08.30, 17.00 Машина часу
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 18.00 Т.с. «Справа Дойлів» 

+16
11.15, 21.35 Майстер-клас з Н. Фіцич
11.30 Спогади
12.00, 02.30 Хіт-парад
14.10 Українські традиції
14.30 Євромакс 
15.00, 21.00 Обираємо життя
15.30 Shift. Життя в цифрі
15.45, 19.55 Добрі традиції 
17.30 «Гал-кліп»
19.30 Наші вітання
22.35, 04.00 Х.ф.«Необачний» +16 
01.00 Х.ф. «Новокаїн» +16

П’яòíиця, 23 жоâòíя
06.00, 09.30, 13.00, 16.30 Кіндер 

клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.00, 

22.00, 00.30, 03.30 Провін-
ційні вісті.

07.35 Україна перезавантаження
08.30, 17.00 Машина часу
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 18.00 Т.с. «Справа Дойлів» 

+16
11.15, 21.00 Українські традиції
11.30 Обираємо життя
12.00, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф.«Санта молодший» 
16.10 «Кіндер ШОУ»
17.30 Майстер-клас з Н. Фіцич
19.30 Наші вітання

20.00 Сільський календар
20.30 Спогади
21.20 Добрі традиції
21.30 Єдина країна 
22.35, 04.00 Х.ф.«Цунамі 2022» +16 

Ñóáоòа, 24 жоâòíя
06.00, 10.15, 15.00 Кіндер клуб
06.45, 09.15 За спорт
07.00 Провінційні вісті
07.35, 10.30 Про нас 
08.00, 19.00 Єдина країна
08.30 Обираємо життя
08.55, 19.55 Добрі традиції
09.00 Час-Tайм
09.30 Шалене стажування
11.00 Євромакс
11.30 Shift. Життя в цифрі
12.00 Майстер-клас з Н. Фіцич
12.30 Х.ф.«Біжи, товстун, біжи» 
14.40 «Кіндер ШОУ»
16.30 Те, що любиш 
17.00, 03.00 Хіт-парад
18.00 Наші вітання 
19.30 У фокусі Європа
20.10 Музична платформа 2020
22.30, 04.00 Х.ф.«Достукатись до 

небес» +16
00.10 Вікно в Америку
00.30 Х.ф.«Біжи, товстун, біжи» 
02.30 Завтра-сьогодні 

Íедіëя, 25 жоâòíя
06.00, 16.30, 03.00 Огляд світових 

подій
06.30 Shift. Життя в цифрі
06.45, 09.15 За спорт
07.00, 12.30 Кіндер клуб
08.00, 21.30 Єдина країна
08.40, 15.30 Українські традиції
09.00 Справжня ціна
09.30 У фокусі Європа 
10.00 Пряма трансляція Божествен-

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

11.40 Те, що любиш
12.00 «Кіндер ШОУ»
14.00 Погляд зблизька
14.30 Формула здоров’я
16.00 Майстер-клас з Н. Фіцич
16.25, 22.10 Добрі традиції
17.00 Вікно в Америку 
17.30, 20.30 Про нас
18.00 Наші вітання
19.00, 00.00, 03.30 Провінційні вісті. 

Тиждень
20.00 Обираємо життя
21.00 Шалене стажування
22.15, 04.15 Х.ф. «Кохання на Різд-

во» +16
23.45 Час-тайм
01.00 Х.ф.«Цунамі 2022» +16 
02.30 «Гал-кліп»

UA: Терíоïіëь

Поíедіëоê, 19 жоâòíя
6.00 М/с «Книга джунглів» 
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 19.00, 

20.40, 21.00 Новини 
9.10 «Втеча до села» 
9.55 UA музика 
10.00, 16.05 Т/с «Дама під вуаллю»
10.55 UA музика 
11.00, 18.40 Загадки чернівецьких 

атлантів
11.05 Архітектура
12.00, 13.10 Суспільна студія. 
15.00 М/с «Фархат -принц пустелі»
15.25 Марійчин Першосвіт 
15.30 М/с «Листи від Фелікса» 
15.45 Лайфхак українською 
17.15 Книга-мандрівка. Україна. 
17.20 Д/ц «Світ дикої природи» 
17.45 Всі на море
18.35 Книга-мандрівка. Україна. 
18.45 БУК:Маршрут 
19.15 Виборчий округ.Місцеві 
20.55 ЕкоЛюди
21.30 UA:Спорт 
21.35 Ток-шоу “Зворотній відлік”

Віâòороê , 20 жоâòíя
6.00 М/с «Книга джунглів» 
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 19.00, 

20.40, 21.00 Новини 
9.10 «Втеча до села» 
9.55 UA музика 
10.00, 16.05 Т/с «Дама під вуаллю»
10.55 UA музика 
11.00, 18.40 Загадки чернівецьких 

атлантів
11.05 Архітектура
12.00, 13.10 Суспільна студія. 
15.00 М/с «Фархат -принц пустелі»
15.25 Марійчин Першосвіт 
15.30 М/с «Листи від Фелікса» 
15.45 Лайфхак українською 
17.15, 18.35, 21.50 Книга-мандрівка. 

Україна. 
17.20 Д/ц «Світ дикої природи» 
17.45 Всі на море
18.45 Край пригод 
19.15 Виборчий округ.Місцеві 
21.35 UA:Спорт 
21.55 Д/ф «Веронськи скарби» 
22.50 Українська читанка
 

 Ñереда, 21 жоâòíя
6.00 М/с «Книга джунглів» 
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 19.00, 

20.40, 21.00 Новини 
9.10 «Втеча до села» 
9.55 UA музика 
10.00, 16.05 Т/с «Дама під вуаллю»
10.55 UA музика 

11.00, 18.40 Загадки чернівецьких 
атлантів

11.05 Архітектура
12.00, 13.10 Суспільна студія. 
15.00 М/с «Фархат -принц пустелі»
15.25 Марійчин Першосвіт 
15.30 М/с «Листи від Фелікса» 
15.45 Лайфхак українською 
17.15, 18.35, 21.50 Книга-мандрівка. 

Україна.
18.45 Недалечко
19.15 Виборчий округ.Місцеві 
21.35 UA:Спорт 
21.55 Д/ф «Клітка для двох»
22.50 Українська читанка
 

 Чеòâер, 22 жоâòíя
6.00 М/с «Книга джунглів» 
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 19.00, 

20.40, 21.00 Новини 
9.10 «Втеча до села»
9.55 UA музика 
10.00 Т/с «Жіночий рай»
10.55 UA музика 
11.00 Загадки чернівецьких атлантів
11.05 Архітектура
12.00, 13.10 Суспільна студія. 
15.00 М/с «Фархат -принц пустелі»
15.25 Марійчин Першосвіт 
15.30 М/с «Листи від Фелікса» 
15.45 Лайфхак українською 
16.05 Т/с «Росселла» 
17.15, 18.35 Книга-мандрівка. Укра-

їна
17.20 Д/ц «Світ дикої природи» 
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
21.55 12 міфів про Донбас
22.05 Т/с «Містер Селфрідж
22.50 Українська читанка
 

 П’яòíиця, 23 жоâòíя
 6.00 М/с «Книга джунглів» 
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 19.00, 

20.40, 21.00 Новини 
9.10 «Втеча до села» 
9.55 UA музика 
10.00 Т/с «Жіночий рай»
11.00 UA музика 
11.05 Архітектура
12.00, 13.10 Суспільна студія. 
15.00 М/с «Фархат -принц пустелі
15.25 Марійчин Першосвіт 
15.30 М/с «Листи від Фелікса» 
15.45 Лайфхак українською 
16.05 Т/с «Росселла» 
17.15, 18.35 Книга-мандрівка. Укра-

їна. 
17.20 Д/ц «Світ дикої природи» 
17.45 Цифрове містобудування
18.05 Віртуальні 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, 24 жоâòíя
6.00, 16.40, 19.40 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 «Жіночий рай»
11.00 UA музика 
11.05 Енеїда
12.00 Х/ф «Лісова пісня» 
13.30 Пишемо історію.Леся Українка 
14.00 Лайфхак українською 
14.20 М/с «Робін Гуд» 
15.05 Марійчин Першосвіт
15.10 Додолики 
15.20 Книга-мандрівка. Україна. 
15.25 «Шо? Як? « 
15.50 Пишемо історію. Агатангел 

Кримський 
16.00 Книга-мандрівка.Україна
16.05 Загадки чернівецьких атлантів
16.15, 18.45 #ВУКРАЇНІ 
17.05 Х/ф «Ромео і Джульєтта»
19.15 Відтінки України
20.10 Помилка 83
21.10 Школа майбутнього 
22.05 Розсекречена історія

 Íедіëя, 25 жоâòíя 
6.00, 18.45 Разом
7.00, 8.00, 8.55, 21.00 Новини 
7.05, 8.05 Ранок на Суспільному.

Дайджест 
7.30 Смаки Європи 
8.30 Світова медицина 
9.00 Божественна Літургія Право-

славної Церкви України
11.00 Недільна Літургія Української 

Греко-Католицької Церкви 
12.30 Недільна Свята Меса Римсько-

Католицької Церкви в Україні 
13.30 Відтінки України
14.05 Лайфхак українською 
14.15 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 
16.05 Українська читанка
16.15 Секрети Сонячної системи
17.05 Х/ф «Ромео і Джульєтта» 
19.15 Обличчя 
19.40 ЗміниТИ
20.00, 21.35 Суспільна Студія. Місцеві
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ПІКАНТНА КВАШЕНА КАПУСТА 

ПОТРІБНО: 2 кг капусти білокачан-
ної, 250 г моркви, 2,5 л води, 4 ст. л. солі, 
2 ст. л. цукру , 7-9 горошин перцю запаш-
ного, 2-3 лаврових  листки.

ПРИГОТУВАННЯ: у каструлю потріб-
но налити воду, додати сіль, цукор, лав-
ровий лист, перець і закип’ятити. Після 
- зняти з вогню і дати охолонути. Капус-
ту тонко нашаткувати. Потерти моркву і 
додати до капусти. Овочі потрібно добре 
перемішати і трохи притиснути руками, 
щоб вони пустили сік. У стерильні бан-
ки утрамбувати капусту з морквою до 
самого верху. Зверху залити остиглим 
(холодним) маринадом. Банки краще 
спочатку поставити в великі миски або 
каструлі, адже під час бродіння рідина 
буде переливатися через край. Капусту 
залишити в теплому місці на 3−4 дні. Час 
від часу її потрібно протикати ножем або 
дерев’яною паличкою, щоб давати вихід 
вуглекислого газу. Готову капусту збері-
гати потрібно в холодильнику або підва-
лі. Більшу частину маринаду краще зли-
ти, щоб капуста не набрала зайвої солі. 
Подавати краще з цибулею та олією.

КАПУСТА КВАШЕНА ГОСТРА
ПОТРІБНО: 3 кг капусти, 4-5 шт. 

моркви, 90 г солі, ½ ч. л. чорного меле-
ного перцю, ½ ч. л. червоного пекучого 
меленого перцю, 4-5 зубчиків часнику.

ПРИГОТУВАННЯ: з дрібних капус-
тинок видаліть верхні листки, виріжте 
качан і розріжте кожен на 4 частини. 
Моркву натріть на крупній тертці, час-
ник вичавіть через прес. Змішайте морк-
ву, часник, сіль і перець, ретельно розі-
тріть і натріть цією масою кожен лист з 
усіх боків, намагаючись не розламувати 
четвертинки качанів, і притискаючи 
листя один до одного, щоб гостра су-
міш просочила весь обсяг. Потім щільно 
укладіть нафаршировані четвертинки 
в емальовану каструлю або відро, при-
тисніть вантажем, щоб з’явився розсіл, і 
залиште на добу. Через 3-4 дні гостра за-
куска буде готова.

КВАШЕНА КАПУСТА 
«ШВИДКА»

ПОТРІБНО: 4 кг капусти, 300-500 
г моркви, ½ скл. цукру. Розсіл: 1 л. 
кип’яченої води, 1,5 ст. л. солі.

ПРИГОТУВАННЯ: посічену капусту 
змішати разом із натертою морквою, 
перетерти руками, щоб капуста дала сік, 
і щільно укласти в банки. Залити роз-
солом доверху. Шийку банки обв’язати 
марлею. Банки з капустою поставити в 
тазик, оскільки при бродінні з них буде ви-
ливатися сік. Через 3 дні злити весь сік, роз-
чинити у ньому цукор і знову влити в банки 
з капустою. Через 3-4 години капусту вже 
можна їсти. Зберігати в холодильнику.

КВАШЕНА КАПУСТА
 «ОРИГІНАЛЬНА»

ПОТРІБНО: 10 кг капусти, 500 г 
моркви, 2 стручки гіркого перцю, 4 голо-
вки часнику, 800 г цукру, 400 г солі, 9 л 
води, насіння кропу або кмину - за сма-
ком, зелень селери або петрушки.

ПРИГОТУВАННЯ: капусту нарізати 
великими шматками, видалити качани. 
Скласти в ємність для квашення і зали-
ти розсолом із води і солі. Притиснути 
гнітом і залишити на 4 дні. Потім ка-
пусту подрібнити і покласти назад в єм-
ність, пересипаючи натертою морквою, 
подрібненим часником і гірким перцем і 
невеликою кількістю насіння кропу або 
кмину. Зелень також додати за смаком. 
Розсіл, у якому квасилась капуста, зли-
ти, процідити, закип’ятити, остудити і 
залити капусту. Залишити під гнітом ще 
на 2 дні, після чого перемішати з цукром 
і розфасувати в 3-літрові банки. Зберіга-
ти в холоді.

КВАШЕНА КАПУСТА 
З ЯБЛУКАМИ 

ПОТРІБНО: 3 кг капусти, 800 г яблук, 
500 г моркви, 3 ст. л. кухонної кам'яної 
солі,1 ст. л. цукру.

ПРИГОТУВАННЯ: спочатку пошат-
кувати капусту. Робити це необхідно 
порціями, оскільки потім її потрібно 
буде перетирати з сіллю. Отже, взяти 
порцію капусти і моркви, натертої на 
крупній тертці. Посолити, додати цукор 
і щільно укласти в бідон. Між капустя-
ними шарами викласти шар яблук, по-
різаних на половинки або четвертинки. 
Необхідно утрамбувати капусту, інакше 
вона буде м'якою і не дасть соку. Зверху 
покласти щось важке. Тепер залишити 
капусту кваситися на кілька днів. Строк 
залежить від самої капусти і темпера-
тури навколишнього середовища. Вона 
обов'язково має випустити сік. Інакше 
продукти зіпсуються, а не заквасяться. 
Капусту з яблуками періодично треба 
протикати дерев'яною ложкою, щоб ви-
пустити газ. Регулярно знімати піну на 
поверхні і перевіряти, чи немає нальоту.  
Коли капуста закваситься (вона пови-
нна мати кислий смак і бути хрусткою), 
перекласти її в банки, не сильно віджав-
ши. Накрити капроновою кришкою і ви-
нести на холод.

КВАШЕНА КАПУСТА В БАНКАХ НА 
ЗИМУ З ЧАСНИКОМ І СЕЛЕРОЮ
ПОТРІБНО: 5 кг капусти, 100 г морк-

ви, 150 г часнику, 500 г коренів селери, 
10 горошин чорного перцю, 120 г солі.

ПРИГОТУВАННЯ: капусту нашатку-
вати і викласти в емальований тазик. 
Очищені коріння селери і моркву натер-
ти на крупну тертку, очищений часник 

дрібно порубати. Додати овочі, прянощі 
і сіль у миску з капустою, ретельно пере-
мішати. Щільно викласти в стерилізова-
ні банки, зверху покласти гніт і винести 
у холодне місце.

КВАШЕНА КАПУСТА 
З ЧЕРВОНИМ БУРЯКОМ

ПОТРІБНО: капуста білокачанна – 3 
кг, буряк – 1 кг, вода кип’ячена – 1 л, сіль 
– 2 ст. л., перець чорний горошок - 7 шт., 
перець духмяний - 5 шт., оцет столовий 
- 1 склянка, цукор - 1 склянка, лавровий 
лист - 3 шт.

ПРИГОТУВАННЯ: капусту очистити, 
зняти зелені та пошкоджені листи, вими-
ти та порізати навпіл, кожну половинку 
розрізати на 4-5 частин по довжині, а по-
тім упоперек, щоб вийшли квадратики. 
Буряк нарізати тонкими пластинками. 
Змішати капусту з буряком. 

ЗВАРИТИ МАРИНАД: 1 л води довес-
ти до кипіння, додати перець чорний, 
перець духмяний, сіль, цукор і лавро-
вий лист, а потім кип'ятити на слабко-
му вогні 10 хвилин, далі додати оцет і 
кип'ятити ще 1 хв.  Залити приготова-
ний маринад у капусту з буряком. Після 
цього все покласти в 3-літрову банку і 
залишити в теплому місці на 3-4 дні.

КВАШЕНА КАПУСТА
З ТМИНОМ

ПОТРІБНО: 9 кг капусти, 3 морквини, 
4 л води, 200 г цукру, 100 г солі, 2-3 ст. л. 
тмину.

ПРИГОТУВАННЯ: капусту посікти. 
Моркву натерти на крупну тертку. У ве-
лику емальовану каструлю шарами ви-
кладати капусту, моркву і тмин, втрам-
бовуючи руками. 

ПРИГОТУВАТИ РОЗСІЛ: воду 
закип’ятити і охолодити до кімнатної 
температури. Розвести у воді сіль з цу-
кром і залити капусту. Зверху покласти 
листя капустяне і придушити гнітом. 
Протягом 3-4 днів, поки капуста буде 
активно кваситись, тримати її в тепло-
му місці, час від часу протикаючи до 
дна, щоб вивільнилась гіркота. Готову 
капусту розкласти у банки і поставити у 
прохолодне місце. Вихід готової капусти 
- три 3-літрові банки.

КВАШЕНА КАПУСТА З ГРИБАМИ
ПОТРІБНО: 5 кг капусти, 1 кг моркви, 

500 г цибулі, 1 кг опеньок, 150 г солі та 
1,5 ст. л. цукру.

ПРИГОТУВАННЯ: нашаткувати ка-
пусту, натерти моркву і нарізати ци-
булю.  Капусту змішати з цибулею і 
морквою, посолити і злегка перетерти 
руками. Скласти в бочку чи каструлю 
з 1 кг опеньків. Вони цупкі, тримають 
форму й поєднуються з овочами. Перед 

тим, як засолювати, гриби проварити у 
підсоленій воді, доки не впадуть на дно. 
Промити холодною водою і злегка об-
смажити. Присмачити чорним меленим 
перцем, додати сіль і цукор. Накрити 
гнітом і залишити заквашуватися у про-
холодному місці. Через два тижні капус-
та буде готова. 

КВАШЕНІ ОВОЧЕВІ ГОЛУБЧИКИ

ПОТРІБНО: качан капусти, 2-3 морк-
вини, 6-8 зубців часнику. Для розсолу: 1 
л води, 1 ст. л. солі, 1,5 ст. л. цукру, кілька 
горошин чорного і запашного перцю.

ПРИГОТУВАННЯ: приготувати ово-
чеві голубці: свіжу моркву натерти на 
тертці для корейської моркви, додати по-
дрібнений часник, сіль за смаком. Можна 
додати гострий червоний перець. Відва-
рити у підсоленій воді капустяне листя, 
обрізати потовщення, загорнути в нього 
моркву, укласти в миску або банки і за-
лити перекип’яченим гарячим розсолом. 
Через 2 дні голубці готові. Найшвидший 
спосіб відокремити капустяне листя - за 
допомогою мікрохвильовки: 10 хв до-
статньо, щоб листя легко знялося.

ОСІННЯ ВІТАМІННА БОМБА: СМАЧНА І КОРИСНА 

ЛАЙФХАКИ 
ДЛЯ ЛЮБИТЕЛІВ 

КВАШЕНОЇ КАПУСТИ
• На 1 кг капусти в середньому по-
трібно дати 1 ст. л. солі.
• Використовуйте пізні тверді сор-
ти капусти.
• Заквашуйте у скляному або ема-
льованому посуді.
• Під час квашення на капусту тре-
ба покласти гранітний камінь або 
посудину з водою.
• Зберігайте готову квашену ка-
пусту при температурі від 0 до 2 
градусів.
Під час зберігання капуста має 
бути повністю залита розсолом, 
щоб не зіпсувалася.
• Упродовж перших 2-3 днів бродін-
ня занурюйте в капусту дерев’яну 
паличку. Так вуглекислий газ буде 
виходити, а смак стане більш хрум-
ким.
• Для квашення капусти підійде кі-
нець вересня, жовтень і листопад. 
• Найкраще це робити в п’ятий і 
шостий місячні дні. Та є застере-
ження: не варто квасити капусту 
під час повні і коли Місяць спадає.
• За народними віруваннями, най-
краще квасити капусту у «чолові-
чі» дні: понеділок, вівторок, четвер. 

Найсприятливіший четвер!

КВАШЕНА КАПУСТА ПІДВИЩУЄ ІМУНІТЕТ, АКТИВІЗУЄ ОБМІН РЕЧОВИН, ПОКРАЩУЄ РОБОТУ КИШЕЧНИКА, 
ЗНИЖУЄ РІВЕНЬ ХОЛЕСТЕРИНУ.  ЦЕЙ ПРОДУКТ - ВІДМІННЕ ДЖЕРЕЛО ВІТАМІНІВ ТА МІКРОЕЛЕМЕНТІВ, 

У НЬОМУ БАГАТО КЛІТКОВИНИ, ЯКА БЛАГОТВОРНО ВПЛИВАЄ НА РОБОТУ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ, 
ВИВОДИТЬ ТОКСИНИ І ПОКРАЩУЄ ВСМОКТУВАННЯ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ, А ТАКОЖ СПРИЯЄ СХУДНЕННЮ. 

ПРОПОНУЄМО ВАМ НАЙРІЗНОМАНІТНІШІ ВАРІАНТИ ПРИГОТУВАННЯ КВАШЕНОЇ КАПУСТИ, ЯКІ НЕОДМІННО 
СТАНУТЬ ВАМ У ПРИГОДІ ЦІЄЇ ОСЕНІ! ХАЙ ВАМ БУДЕ СМАЧНО! 

КВАШЕНА КАПУСТА
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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

ДО УВАГИ ВЛАСНИКІВ АВТОТРАНСПОРТУ! 
Тернопільська обласна державна адміністрація (Організатор перевезень) оголошує конкурс на право здійснювати перевезення пасажирів 

на внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування в звичайному режимі руху.

УМОВИ КОНКУРСУ
Конкурси з перевезення пасажирів на приміських та міжміських ав-

тобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі 
території Тернопільської області (внутрішньообласних маршрутах) 
проводяться відповідно до вимог Закону України «Про автомобільний 
транспорт», Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів 
на автобусному маршруті загального користування, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008р. №1081 (зі 
змінами) та Умов конкурсу з перевезення пасажирів на приміських та 
міжміських автобусних маршрутах загального користування, що не 
виходять за межі території Тернопільської області (внутрішньооблас-
них маршрутах) затверджених розпорядженням голови обласної дер-
жавної адміністрації від 6 серпня 2019 року № 482-од зареєстрованих 
в Головному територіальному управлінні юстиції у Тернопільській об-
ласті від 20 серпня 2019 року за №113/1134.

Об’єктом конкурсу може бути: маршрут (кілька маршрутів) та/або 
оборотний рейс (кілька оборотних рейсів) міжміського автобусного 
сполучення; маршрут (кілька маршрутів) приміського автобусного 
сполучення.

На конкурс виносяться об’єкти із затвердженими паспортами авто-
бусних маршрутів.

Рухомий склад, що пропонується перевізником-претендентом для 
перевезення пасажирів на маршрутах, повинен за пасажиромісткістю, 
класом, технічними та екологічними показниками відповідати вимо-
гам чинного законодавства у сфері автомобільного транспорту.

СТРУКТУРА ПАРКУ АВТОБУСІВ, ЩО ПРАЦЮВАТИМУТЬ 
НА МАРШРУТІ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ, 

МАЄ ВІДПОВІДАТИ ТАКИМ КРИТЕРІЯМ:
1) сфера використання автобусів за видами сполучень:
• на приміських автобусних маршрутах загального користування 

повинні бути задіяні автобуси категорії М 2 класу А та В та (або) кате-
горії М 3 класу А, В та І, II, III;
• на міжміських внутрішньообласних маршрутах протяжністю до 

150 км – категорії М 2 класу А та В та (або) категорії М 3 класу А та 
В,II та III;

2) перевізник-претендент зобов’язаний мати достатню кількість 

транспортних засобів для виконання перевезень, що визначені для 
обслуговування об’єкта конкурсу та перевезень, які повинні вико-
нуватися відповідно до чинних договорів. Достатня кількість тран-
спортних засобів визначається як кількість автобусів, необхідних для 
виконання перевезень, та кількість резервних транспортних засобів, 
яка становить 10 відсотків необхідної кількості автобусів для вико-
нання перевезень.

Автобуси, які пропонуються перевізником-претендентом для резер-
ву (автобуси для заміни рухомого складу у разі виходу техніки з ладу), 
повинні бути не нижче за показниками категорії, класу, комфортності 
основних транспортних засобів, передбачених цими Умовами та По-
рядком.

На кожному об'єкті конкурсу, який включає приміські автобусні 
маршрути загального користування, перевізник повинен забезпечи-
ти роботу транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб 
з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в кількості до 
50 відсотків – з 1 січня 2020 року.

У разі відсутності в перевізників-претендентів автобусів, що відпо-
відають Умовам, вони мають право подавати до Конкурсного комітету 
заяву на участь у конкурсі та документи, що містять характеристику 
наявних автобусів, які перевізник претендент пропонує використову-
вати на даному маршруті, а також інвестиційний проект-зобов’язання 
щодо оновлення парку автобусів на цьому маршруті на визначений 
період до п’яти років.

У разі відсутності перевізників-претендентів, які мають автобуси, 
що відповідають Умовам, конкурс проводиться серед претендентів, 
які пропонують використовувати на даному маршруті автобуси, що 
відповідають вимогам безпеки, але не відповідають умовам за кла-
сом, пасажиромісткістю, параметрами комфортності, з врахуванням 
поданих інвестиційних проектів-зобов’язань щодо оновлення парку 
автобусів, які будуть повністю відповідати всім вимогам, у термін до 
п’яти років. 

Не допускаються до участі у конкурсі перевізники-претенденти, які 
не відповідають вимогам, встановленим статтею 45 Закону України 
„Про автомобільний транспорт” та пунктом 12 Порядку.

Договір з переможцем конкурсу Організатор укладає на термін від 

трьох до п'яти років, а у разі відсутності в перевізника-претендента 
автобусів, що відповідають Умовам, договір укладається на один рік.

Перевезення пасажирів на маршрутах повинно здійснюватися згід-
но з державними соціальними нормативами у сфері транспортного 
обслуговування. 

Перевізники, які здійснюють перевезення пасажирів, повинні забез-
печувати пільгові перевезення пасажирів, згідно з чинним законодав-
ством України.

Автомобільний перевізник – переможець конкурсу повинен само-
стійно забезпечувати перевезення.

Документи для участі у конкурсі приймаються у закритих конвертах 
з позначкою №1 та конверті з позначкою №2, який містить документи 
з інформацією про те, на який об’єкт конкурсу надає документи пере-
візник-претендент.

Документи на участь у конкурсі приймаються до 30 жовтня 2020 
р. з 8 год. до 17 год. 15хв. (в п'ятницю до 16 год.) за адресою м. Тер-
нопіль, вул. Грушевського, 8, каб. 545. Управління регіонального 
розвитку, інфраструктури та дорожнього господарства Терно-
пільської облдержадміністрації (Замовник перевезень).

УВАГА! За роз’ясненнями щодо переліку та оформлення документів 
для участі в конкурсі звертайтесь за телефонами: 51 91 56, за адресою: м. 
Тернопіль, вул. Грушевського, 8, щоденно в робочі дні з 8 год. до 17 год. 
15 хв. (в п'ятницю до 16 год.) Управління регіонального розвитку, інфра-
структури та дорожнього господарства обласної державної адміністра-
ції а також 52-15-79, 52-45-90, за адресою: м. Тернопіль, вул. Галицька, 38, 
щоденно в робочі дні з 8 год. 30 хв. до 17 год. (в п'ятницю до 16 год.) УДП 
«Укрінтеравтосервіс» (Робочий орган конкурсного комітету).

Конкурс відбудеться 18 листопада 2020 р. о 10 год. в приміщенні 
Тернопільської облдержадміністрації, каб 825.

Плата за один об’єкт конкурсу внутрішньообласного автобусного 
маршруту складає – 3700 грн.

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ СПЛАТИ КОШТІВ: 
філія «Тернопільський ДОНКК» УДП «Укрінтеравтосервіс» код 

38758169 в ТВБВ АТ «Ощадбанк» №10019014, 
МФО 338545,  р/р UA243385450000026003300625017.

ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ КОНКУРСУ:
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ГОРОСКОП
З 14 по 20 жовтня 

ОВЕН. Тиждень буде багатий на часті 
поїздки та ділові відрядження. Чекайте 
вигідних пропозицій вiд партнерiв щодо 
співпраці.

ТЕЛЕЦЬ. Не сумнівайтеся у своїх силах, 
навіть якщо доведеться працювати в но-
вій галузі. Просто вивчіть відповідну літе-
ратуру й трохи попрактикуйтесь.

БЛИЗНЮКИ. Ви смiливо можете плану-
вати важливі зустрічі та переговори. Зав-
дяки дiловим якостям вдасться досягти 
успіху в роботі й ділових перемовин.

РАК. Перевірте, скільки справжніх дру-
зів у вас є, тiльки повiдомте всім, що ви на 
мілині. Не переживайте, адже в цій справі 
головне не кількість.

 ЛЕВ. Не чекайте, поки хтось вирішить 
за вас, чим ви хочете займатися. Згадайте, 
про що ви мріяли кiлька років тому, і на-
магайтеся втiлити iдеї в життя.

ДІВА. Нарештi вдасться визначитися з 
професiєю, ви станете чудовим фахівцем 
у фiнансових справах. А вже якщо вибере-

те творчу сферу, вам не буде рівних.
ТЕРЕЗИ. Попереду несподівані зустрічі, 

цікаві пропозиції. Ви зможете нарешті 
знайти добре оплачувану роботу. Смiливо 
берiться за будь-якi проєкти.

СКОРПІОН. Ви занадто прискіпливі до 
своїх недоліків, переважно надуманих, а 
це відлякує потенційних партнерів. По-
сміхніться і налаштуйтеся на позитив.

СТРІЛЕЦЬ. Сприятливий перiод для 
укладання фiнансових угод. Важко буде 
відмовитися від привабливих пропози-
цій, які сипатимуться на вас немов із рогу 
достатку.

КОЗЕРІГ. Деяким шанувальникам буде 
до душі ваша стрімкість. У роботі не бій-
теся проявляти творчість та ініціативу, 
а також е відмовляйтеся від додаткових 
заробітків. 

ВОДОЛІЙ. З’явиться чимало охочих 
позичити у вас гроші на невизначений 
термін. Більше уваги приділіть здоров’ю 
і близьким людям. 

РИБИ. Ваш підприємницький талант 
здивує навіть найближчих друзів. Вони 
допоможуть вам у складній ситуації, смі-
ливо можете взяти їх у свої компаньйони.

Â³òàºìî!
 Дорогу маму

Олександру Вікторівну 
Загазей

з Тернополя
з Днем народження!

Наша люба матусенько, всім дорога, 
Непідвладні над Вами літа, 
Ви такі у нас мудро-красиві, 
І душею, і серцем вродливі. 
Звеселяйте ще довго нам хату, 
Ви для нас так зробили багато!
 За усе, що ми в спадок дістали,
 За усе, що ми маємо й мали, 
Вам велике спасибі і шана
 За життя у добрі, без обману. 
Проживайте і довго, й щасливо, 
І здоров’я - велику Вам зливу, 
І усмішок ранкового сонця, 
І відкритого всюди віконця.
 З Вами – ми діти маленькі, 
Живіть до ста літ, дорогенькі!
 Хай Господь дарує надію й тепло
 На радісний вік, на мир і добро!

З любов’ю – діти.

Â³òàºìî!
Мудру, вродливу, 
розсудливу жінку, 

чудову 
подругу і куму, 
консультанта
 Міжнародного 

Благодійного 
Фонду

 «Дар життя»
Ніну Миколаївну Андрейчук

з Кременця
з Днем народження!

Бажаю Тобі добра та любові,
І сонячної повені в душі.
А ще – безмежний океан здоров’я,
Аби до ста топтати спориші.
Аби до ста весняно-молодою 
Кружляти в танці на балу життя.
І вимолити внукам добру долю 
І правнуків повести до вінця.
Хай все приємне й радісне здійсниться,
Сумне ж минає досвітковим сном
І кожен день хай щедро колоситься
Благополуччям, щастям і добром! 
А доля хай наснаги додає
Красиво жити, мріяти, любити,
Щоб Ти зуміла все життя своє 
Під Божою опікою прожити! 

З любов’ю і безмежною вдячністю за 
щирість і підтримку, доброту, 

розуміння і вірну дружбу, 
яка народилася ще у дитинстві – 
подруга і кума Марія з Теребовлі. 

Â³òàºìî!
Старшу медсестру приймального відділення Лановецької районної лікарні 

Тетяну Михайлівну Шептицьку
із 40-річчям!

 Хай день святковий, 
наче казка,

 Промінням світла 
привітає,

 Дарує гарний 
настрій, ласку

 Та піснею життя лунає.
  Нехай добробут, 
                       щастя й лад
 У долі лагідно панують.
 Нехай життя цвіте, мов сад,
 Приємно друзі хай дивують.
  І щирих побажнь рясні суцвіття:

 Добробуту, здоров’я, довголіття,
 Любові рідних, їх уваги, згоди,
 Краси душевної, нев’янучої вроди!
  Хай втіляться в життя усі надії,
 Здійсняться задуми 

і сповняться всі мрії.
 Коли довкола все в цвіту буяє,
 Нехай душа від радості засяє.

 З найкращими
 побажаннями - колектив травма-

толого-неврологічного 
відділення Лановецької 

центральної районної лікарні. 

Â³òàºìî!
ФГ «Вікторія-92» щиро вітає своїх 

своїх працівників – 
іменинників жовтня

Євгена Марчишина, Олега Дядьо, 
Богдана Козакевича, Михайла 

Стасишина, Володимира 
Дубового, Михайла Дмитрука, 

Валерія Поєздніка, Богдана 
Шиманського, Володимира 

Полиняка, Володимира Осніка, 
Михайло Лабівського
з Днем народження!

Бажаєм прожитии у щасті й здоров’ї
 Хоча б до ста років щасливої долі! 
Тож світлого неба і теплого сонця, 
Хай стукає радість у кожне віконце! 
Добра і любові теж зичим багато, 
Хай дім обминає біда,
 І будуть веселими будні і свята, 
Як чиста джерельна вода!
Хай життя буде багате,

 як осінній сад, 
Хай у долю ллється щастя зорепад. 
Статків усяких, хліб і до хліба
 Господь хай дарує на многії літа!

Â³òàºìî!
Люблячу донечку, 
дорогу сестричку

Іванну 
Миколаївну 

Шимко
із с. Вікнини Зба-
разького району

з 20-річчям! 
У цей святковий світлий день
 Бажаєм квітів і пісень!
 Від друзів – щирих привітань, 
Від зірок – здійснення бажань! 
Від сонця – світла і тепла, 
Щоб доля шедрою була!
 20 – це найкраща пора,
 І сміється, й квітує життя, 
Неповторність Твоя променить
 І лиш радість несе кожна мить! 
Тож нехай так буде завжди, 
Щодня розцвітають щастя сади!
 Зичимо успіхів, кохання, 
Нехай здійсняться мрії, бажання! 
А Матінка Божа, Цариця Свята, 
Дарує веселі і многі літа!

З любов’ю – мама, тато, брат 
Віктор з дружиною Оксаною і по-
хресник Василько, брат Степанко 

і вся родина. 

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.

Але ж яблуко одне,
 а нас троє разом,

І кому його віддати – 
не збагнем одразу.

Вихід є у нас один – яблуко ділити,
Дуже чесно, щоб когось 

та й не обдурити…
 На фото Мирослава КОЛОМІЙЧУКА: учні 

Ванжулівської школи на Лановеччині – Кос-
тик Бригадир, Анночка Бухно, Мирослав Рем-
щук.

З 15 жовтня у 
школах стартують 

осінні канікули 
Рішення про часові рамки від-

починку школярів кожна школа 
приймає самостійно.

Через поширення коронаві-
русу МОН рекомендує розпочати 
осінні канікули в загальноосвітніх 
навчальних закладах Тернопіль-
щини з 15 жовтня. Про це повідом-
ляє начальник управління освіти і 
науки Тернопільської облдержад-
міністрації Ольга Хома.

«Ми щодня фіксуємо велику 
кількість учнів та педагогічних 
працівників, які захворіли на ко-
ронавірус. За вихідні в області 
захворіло майже 30 учнів та 22 
педагогічні працівники», - каже 
Ольга Хома. - Я вважаю, що такі за-
ходи, які пропонує МОН, дозволять 
зменшити кількість захворюва-
ності серед учасників освітнього 
процесу, не лише на Тернопільщи-
ни, а й в Україні загалом».

Закладам професійно-техніч-
ної, фахової передвищої та вищої 
освіти рекомендовано перейти на 
дистанційну форму навчання на 
період з 15 жовтня до 15 листопа-
да. МОН просить, щоб всі учасники 
освітнього процесу були виселені з 
гуртожитків і повернулися до сво-
їх домівок. Також рекомендовано, 
щоб за цей період було відшкодо-
вано фінансування за проживання 
у гуртожитках.

Як додала Ольга Хома, рішення 
про початок осінніх канікул при-
йматиме педагогічна рада кожної 
школи. Що стосується ВНЗ, то май-
же усі заклади уже перейшли на 
дистанційну форму навчання.


