Тернополяни
В Україні замість росту
розказали, що
економіки збільшуються ціни,
«дістало»
заробітчанство, пенсійний вік
людей, небайдужих
і зарплати чиновників 4 стор.
до тварин

Життєві історії
у “Сімейному гніздечку”

6 стор.

Каштани
на долоні

аш
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10-11 стор.
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Твій. Мій. Наш ДЕНЬ. Разом!

Михайло Ратушняк:

«Наша місія – єднати
українців у всьому світі»
Шановні працівники газових
господарств області,
ветерани праці, пенсіонери та всі
споживачі природного газу!

У

же дев’ятий поспіль Чемпіонат світу з футболу серед діаспорних команд відбувся в Україні. Сім
аматорських збірних – Канади, Ізраїлю, Угорщини, Румунії та три команди з Польщі – близько півтори сотні футболістів від 18-ти до 60 років - упродовж кількох днів не просто грали у
футбол, визначаючи сильнішого. Передусім, це було живе та щире спілкування між представниками
діаспори з країн, у які доля їх свого часу закинула. Люди дякували меценатам, які, хай на невеликий
проміжок часу, звели їх в отчому краї.
Як завжди серед благодійників – Ліга підприємців Тернопільщини «Українська справа».
3
Фактично ця громадська організація стояла ще біля витоків організації Чемпіонатів світу з стор.
футболу серед українських діаспорних команд.

Погода в Тернополі й області

8 вересня - хмарно з проясненням, без опадів, температура повітря вночі 7-10, вдень
19-21 градус тепла. Схід сонця
- 6.44, захід - 19.46.
9 вересня - ясно, без опадів,
температура повітря вночі 9-10,
вдень 21-22 градуси тепла. Схід
сонця - 6.45 захід - 19.44.
10 вересня - хмарно з проясненням, без опадів, темпера-

тура повітря вночі 9-10, вдень
21-22 градуси тепла. Схід сонця
- 6.47, захід - 19.41.
11 вересня - хмарно з проясненням, без опадів, температура повітря вночі 9-10, вдень
21-22 градуси тепла. Схід сонця
- 6.48, захід - 19.39.
12 вересня - хмарно з проясненням, без опадів, температура повітря вночі 10-11, вдень

21-23 градуси тепла. Схід сонця - 6.50, захід - 19.37.
13 вересня - хмарно з проясненням, без опадів, температура повітря вночі 8-9, вдень
21-23 градуси тепла. Схід сонця
- 6.51, захід - 19.35.
14 вересня - хмарно, дощ,
температура повітря вночі 1012, вдень 20-21 градус тепла.
Схід сонця - 6.52, захід - 19.33.

Прийміть наші сердечні вітання з нагоди професійного свята - Дня працівників нафтової,
газової та нафтопереробної промисловості.
Цей день – добра нагода висловити вдячність тим, хто обрав
професію газовика та присвятив своє життя важливій
справі – розбудові енергетичної системи держави, без стабільного забезпечення якої повноцінна життєдіяльність
громади була б неможливою. Саме завдяки вашій роботі
газова галузь розвивалася і удосконалюється, приносячи
затишок в оселі краян.
Тож від щирого серця бажаю Вам і Вашим родинам міцного здоров’я, земних щедрот, професійної виваженості та
стабільності, людської шани та вдячності, впевненості у
завтрашньому дні та мирного неба над Україною! Нехай доля
завжди посміхається Вам, а праця приносить задоволення.
З повагою, керівник “Тернопільгаз”

Олег Караванський.

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА
«Нашого дня» на 2021 рік!
індекс - 68710

1 місяць - 31 грн. 00 коп.
3 місяці - 90 грн. 00 коп.

У ціну газети враховано вартість поштових послуг: прийом та
доставку видання до передплатників
Передплатити «Наш ДЕНЬ» можна у будь-якому
поштовому відділенні або у листонош.
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Тема тижня

Новини ЗУНУ

День знань у класичному
університеті Тернополя:

урочисто і цікаво
У Західноукраїнському національному
університеті урочисто зустрічали
першокурсників - нову генерацію України.

М

олодь, академічна спільнота, батьки і гості оплесками вітали ректора ЗУНУ Андрія Ігоровича Крисоватого, Архієпископа Тернопільського і Кременецького Нестора, Архієпископа Тернопільського і Бучацького Тихона, священника парафії
святого Пантелеймона Цілителя УГКЦ отця Василя Чамарника,
голову обласної держадміністрації Володимира Труша, голову
Наглядової ради ЗУНУ Анатолія Гулея та інших поважних гостей.

Міський голова Тернополя Сергій Надал вручив ректору Андрію Крисоватому подяку за активну участь у реалізації державних та місцевих проєктів соціально-економічного розвитку та сприяння встановленню найвищого Державного Прапора України в області.
Також нагородили почесною грамотою Тернопільської обласної ради з нагоди 30-ї річниці Незалежності України за високий професіоналізм, сумлінну працю, наполегливу і самовіддану роботу Оксану Вівчар - доктора економічних наук,
професора кафедри кримінального права і правоохоронної діяльності ЗУНУ; Надію Москалюк - доктора юридичних наук, доцента кафедри безпеки та правоохоронної діяльності; Валентину Слому - доктора юридичних наук, заступника
декана юридичного факультету; Наталію Чудик - кандидата юридичних наук,
доцента кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права.
Класичний університет Тернополя не забуває повертатися до своїх витоків,
першоджерел класичної освіти, тому на свято завітав «гість із минулого» -Мудрець Сивої Давнини.
Зі щирою молитвою і побажаннями на добру долю й починання духовенство
благословило учасників дійства.
Свято знань було наповнене душевним теплом та радістю. Привітали присутніх музичними композиціями: випускник ЗУНУ Павло Тютюнник та солісти
театру пісні «Для тебе».

У

Студенти повернулись до
звичного режиму навчання

класичному університеті Тернополя вирує активне
студентське життя. Молодь вишу нарешті повернулась
до звичного режиму навчання, і тепер є можливість
Почесне право внести Державний прапор України було надано студентам Центру підготовки офіцерів запасу ЗУНУ. Хвилиною мовчання вшанували наживо спілкуватися із викладачами, однокурсниками та
одногрупниками, слухати, дискутувати й пізнавати нове на
пам’ять тих, хто звеличив своїм подвигом нашу землю.
Ректор Андрій Крисоватий промовив до юнаків й дівчат: «П’ятдесят п’ять ро- лекціях.
ків поспіль найкраща молодь України приїжджає до нас, щоб здобути омріяний
Першокурсники ЗУНУ адаптовуються і знайомляться з історією закладу вифах, реалізувати свої амбітні плани та втілити у життя мрії, знайти друзів та
закохатися, відчути смак студентського драйву. Від сьогодні - ви господарі Захід- щої освіти, дисциплінами обраної спеціальності, специфікою навчальної діяльноукраїнського національного університету... Пам’ятайте, навчання - це не час, ності та освітнім процесом.
А старшокурсники, магістранти, аспіранти та докторанти опановують сучаснавчання - це зусилля. Ваш розум має усвідомити, що істину вам ніхто не подарує, ви маєте її здобути важкою інтелектуальною працею. Викладачі ж - лише ний науковий простір, здійснюють дослідження й зосереджують свою увагу на
мудрі провідники у цьому непередбачуваному, швидкозмінному, насиченому практичній підготовці, адже розуміють, що сьогодення вимагає сміливих і нерізноманітною інформацією світі…»
стандартних рішень та ідей.

У

У Підгородньому - нова школа з дитсадком

селі Підгородне
Тернопільського району
збудували сучасний,
з урахуванням інклюзії та
безбар’єрності, навчальновиховний комплекс із
початковою школою і дитсадком.

«У рамках програми Президента
Володимира Зеленського «Велике будівництво» за один рік ми збудували
двоповерховий навчально-виховний
комплекс, розрахований на 70 дітей.
Вартість об'єкту - 32,5 млн грн. Підрядники вчасно виконали роботи і першого
вересня школа відкрила двері для першокласників», - розповів голова облдержадміністрації Володимир Труш.
Навчально-виховний комплекс розрахований на 70 учнів. За словами в.о.
директора Підгороднянської початкової школи з дошкільним закладом Ольги Денчук, у новозбудованому НВК уже
навчаються 5 першокласників та 30 дошкільнят.

«Заклад украй необхідний для нашої
громади. У нас була стара школа, яка вже
давно не відповідає сучасним вимогам.
Відтак, більшість батьків були змушені
возити свої дітей на навчання до інших
сіл. Зараз ми маємо власний, сучасний
навчально-виховний комплекс», - додала Ольга Денчук.
Батьки та учні задоволені новою

школою.
«Наші знайомі були змушені щодня
возити дитину до школи в сусіднє село.
Потрібно було раніше вставати, збирати
дитину. Ми хвилювалися, що будівництво школи не завершать вчасно. Але її
встигли збудувати до першого вересня.
Школа яскрава, з ігровими майданчиками. У таке місце діти однозначно будуть

ходити із задоволенням», - зазначила
мама першокласниці Юлія Дмитрук.
«Мені дуже подобається, що я сьогодні йду навчатися. Ця школа така
яскрава та гарна!», - каже першокласниця Оксанка Дмитрук.
Будівництво навчально-виховного
комплексу у Підгородньому було заплановане ще в 2018 році. Тоді підготували
проєкт, кошторис, але на цьому все зупинилося.
Удосконалили проєкт і за рік з нуля
звели двоповерхову НВК завдяки президентській програмі «Велике будівництво».
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Михайло Ратушняк: «Наша місія – єднати
українців у всьому світі»
Уже дев’ятий поспіль Чемпіонат світу з
футболу серед українських діаспорних
команд відбувся в Ірпені, що на Київщині.
Сім аматорських збірних – Канади, Ізраїлю,
Угорщини, Румунії та три команди з Польщі –
близько півтори сотні футболістів від 18-ти
до 60 років - упродовж кількох днів не просто
грали у футбол, визначаючи сильнішого.

П

ередусім, це було
живе та щире
спілкування між
представниками діаспори
з країн, у які доля їх свого
часу закинула. Причому – спілкування не за
допомогою Інтернету чи
смартфона через сотні, а то
й тисячі, кілометрів один
від одного. Розмовляючи,
люди дивилися очі в очі,
висловлювали свої почуття привітними усмішками,
ділилися сокровенним. А
ще дякували меценатам,
котрі, хоч на невеликий
проміжок часу, звели їх в
отчому краї, у рідній Україні.
Як завжди серед благодійників – Ліга підприємців Тернопільщини «Українська справа».
Фактично ця громадська організація стояла ще біля витоків
організації Чемпіонатів світу з
футболу серед українських діаспорних команд.
- Місія нашої спілки – єднати
українців у всьому світі. А тим
паче гуртувати їх тут – на рідній землі, - говорить голова Ліги
«Українська справа», відомий
тернопільський підприємець і
меценат Михайло Ратушняк.
За його словами, започаткування цього, без перебільшення,
спортивного фестивалю було
б неможливим без ініціативи
діаспорних об’єднань, зокрема
Міжнародної організації українських громад «Четверта хвиля»
з Канади та її повноправного
представника, уродженця Кіровоградщини Ігоря Бокія, українських державних, спортивних та
підприємницьких організацій.
До речі, Ігор Бокій зараз живе
і працює в Торонто. Але в Тернополі, особливо у спортивних колах, його пам’ятають добре. Він
був першим місцевим арбітром,
який 1998 року встиг відсудити
один матч у вищій лізі чемпіонату України з футболу та протягом 10 років представляв нашу
область на професійному рівні, а

На фото: Ігор Бокій та
Михайло Ратушняк на
центральному стадіоні
Тернополя під час
проведення ЧС з футболу
серед діаспорних
команд у 2015 році.

вже у Канаді став ініціатором та
організатором чемпіонатів світу
з футболу серед українських діаспорних команд, п’ять з яких
приймав Тернопіль.
Організація
футбольного
свята для української діаспори
в Ірпені стала для нього першим моральним випробуванням
після трагічної події – втрати
його однодумця, друга та коханої дружини, віце-президентки
Світового конгресу українців
та голови Світової федерації
українських жіночих організацій Анни Кисіль, яка відійшла
у засвіти у листопаді минулого
року. І цей іспит Ігор Бокій, як
завжди, склав на відмінно, бо
переконаний, що кожен приїзд
в Україну для діаспорянина - це
прояв солідарності та одночасно
прояв позитиву. «Адже, якщо ми
не будемо приїжджати з культурними, освітянськими, духовними,
мистецькими, спортивними заходами в Україну, ми фактично підпишемося у своєму безсиллі. А так
ми підтримуємо Україну як державу, націю, землю та народ», - якось
акцентував він.
А ще в одному в одному зі
своїх інтерв’ю українським жур-

налістам пан Ігор без пафосу зазначив: «Маємо довести всьому
світу, що ми - незламна нація».
На цьому ж неодноразово наголошував і Михайло Ратушняк,
а заснована ним «Українська
справа» постійно підкріплює
цю тезу конкретними заходами,
спрямованими на гуртування
українців у всьому світі. Підпорядковане виконанню цієї почесної місії і багаторічне партнерство двох патріотів - Ігоря
Бокія і Михайла Ратушняка - та
дружні стосунки між ними.
А щодо цьогорічного ІХ Чемпіонату світу з футболу серед
українських діаспорних команд,
то учасники турніру були поділені на дві групи по 4 збірних. За
5 днів вони зіграли 20 матчів. У
цьому марафоні перемогла команда українців з Румунії, яка у
фіналі обіграла суперників з Ізраїлю у серії пенальті з рахунком
4:3 (в основний час – 0:0). Бронзові медалі виборола команда

з Польщі (Варшава) «Імпульс».
З рахунком 2:0 вона перемогла
своїх співвітчизників – команду
«Пульс» (Люблін).
Окрім того, практично підтвердила своє право на розвиток
та поширення й інша ініціатива
«Четвертої хвилі». Адже паралельно з Чемпіонатом у місті
Буча за сприяння міського голови Анатолія Федорука відбулися
Перші Всесвітні Діаспорні спортивні ігри «Україніада».
А попереду – нові плани, задуми, які працюватимуть на гуртування українців за кордоном.
Адже «нашого цвіту – по всьому
світу». І у більшості країн наша
діаспора не тільки існує, а й активно розвивається – і духовно,
і фізично. Футбол, волейбол,
шахи, шашки, великий та настільний теніс, армреслінг, перетягування линви. Це, переважно, те,
що діаспоряни культивують у своїх других домівках. То чому б змагання між ними з цих видів спорту

не проводити тут – в отчому краї?
Безсумнівно, що до їх організації слід якнайширше залучити
і державні органи та спортивні
інституції України, які б мали забезпечити їх фінансову підтримку, розробити чіткий алгоритм та створити відповідні умови для, хоча й
короткого, але такого обопільно
корисного перебування представників діаспори на рідній землі.
Також осторонь такої важливої роботи не повинні залишатися і благодійники та патріотичні
об’єднання нашого краю. А запропонований головою Ліги підприємців «Українська справа»
Михайлом Ратушняком вислів
«Свій до свого по своє» та гасло
МОРГ «Четверта хвиля» «Україна
нас єднає» доцільно поширити
і на нові турніри, і на творчі та
спортивні заходи - на зустрічі
під українським небом тих, кого
доля розкидала по всьому світу.
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Як підтвердити стаж
під час виходу на
пенсію: поради жінкам
Деякі українки під час виходу на
пенсію стикаються з необхідністю
підтвердити своє дівоче прізвище. Така
вимога Пенсійного фонду.

Д

ля громадянок, у яких шлюб вже розірваний, це не завжди просто, адже
свідоцтво про народження не підходить, а інші документи не збереглися.
Що для цього необхідно - розповіли у Мін’юсті.
Отримати витяг з держреєстру актів цивільного стану громадян і довести свій трудовий стаж
для нарахування пенсії реально. Зробити це можна у будь-якому відділі ДРАЦС, незалежно від місця державної реєстрації акту цивільного стану та
місця проживання заявника.
Для цього необхідно подати заяву і внести
такі відомості: ПІБ, дата і місце народження особи,
щодо відомостей про яку отримано запит; серія і
номер свідоцтва про державну реєстрацію відповідного акту цивільного стану, дата його видачі;
реєстраційний номер, за яким зареєстровано внесення відомостей про акт цивільного стану.
Заяву-запит можна занести безпосередньо до
відділу РАЦС; надіслати документи поштою (рекомендований лист); через інтернет на порталі
«Звернення у сфері державної реєстрації актів
цивільного стану» - тут необхідний електронний
підпис, копії документів мають бути проскановані.
У Мінсоцполітики акцентували, що до заяви потрібно додати квитанцію про сплату за видану виписку з Реєстру або підтвердження права на безоплатне отримання такої виписки. Вартість - 73 гривні.
Якщо людина безпосередньо звернулася до
РАЦС - необхідно мати паспорт або документ, що
засвідчує особу. У разі подачі заяви поштою, виписка з Реєстру надсилається заявнику листом.

Актуально

У яких випадках можуть
забрати житло за борги

Через заборгованість зі сплати компослуг у вас можуть
забрати квартиру, але потрібне відповідне рішення суду.
Finance.ua розповідає, що потрібно робити,
аби квартиру не забрали.

З

а наявності у вас боргу за ЖКГ, виконавча
служба може з’явитися на порозі, якщо
вже є рішення суду, а ви не звернулися
за реструктуризацією боргу, не розв’язали
питання в досудовому порядку, і вас
розцінили як злісного неплатника.
Банк за борги позичальника також може вилучити
квартиру, якщо має відповідне судове рішення. Це може
відбутися, якщо квартира заставна - тобто, якщо позичальник узяв кредит під заставу житла. Але банк за борги (понад 120 тис грн) може забрати квартиру, яка не
перебуває в заставі.
У боржника можуть забрати житло за таких умов:
за наявності судового рішення, яке набрало законної
сили; якщо сума, що підлягає стягненню за виконавчим
провадженням, перевищує 120 тис грн - 20 мінімальних
зарплат;
виконавець пересвідчився, що на рахунку боржника
відсутні кошти для примусового виконання рішення
суду.
Лише після цього виконавець здійснює пошук нерухомого майна боржника та виставляє його на прилюдні
торги для реалізації.
Як пояснюють юристи, конфіскація житла здійснюється лише в останню чергу виконавчого провадження.
Тобто, якщо неможливо стягнути суму боргу коштом
заробітної плати та грошових коштів, наявних на банківських рахунках боржника, цінних паперів, автотран-

спортних засобів та іншої наявної у боржника техніки,
нерухомого майна насамперед з нежилого фонду, та земельних ділянок.
Що робити, аби квартиру не забрали? Періодично
вносити частини оплати боргу - навіть незначні суми,
що дозволить на певний проміжок часу призупинити
відчуження. Реструктуризувати борг, з метою збільшення терміну виплат в часі. Однак в такому разі реструктуризація має бути узгоджена зі стягувачем та,
найчастіше, повторне порушення строків здійснення
оплат обумовлене моментальним відчуженням конкретно визначеного майна. Рефінансувати борг коштом
отримання нового кредиту. Проте, зробити це банк дозволить лише в тому випадку, якщо сума боргу невелика,
а позичальник не має низького кредитного рейтингу не перебуває в «чорному списку».

В Україні замість росту економіки збільшуються ціни,
заробітчанство, пенсійний вік і зарплати чиновників

К

ожен український уряд
звітував про ріст економіки
та реформи. Насправді ж
цифри, відсотки, перспективи
не такі оптимістичні, як це
подавали чиновники. Бо темпи
зростання вітчизняної економіки
протягом 30 років відстають
від загальносвітових у 2,2 раза.
А от ціни, безробіття, вартість
компослуг, заробітчанство,
пенсійний вік та зарплати
чиновників справно йдуть вгору.

У 1991 році, після розвалу СРСР, економічний потенціал країни був порівняний з економіками Португалії, Ізраїлю,
Польщі та майже у півтора раза перевищував економіку Ірландії. Через три
десятиліття згадані країни пішли далеко вперед, зазначив старший аналітик
Інституту соціально-економічної трансформації В’ячеслав Черкашин для Zn.ua.
Отже, факти такі: майже половину часу свого існування як незалежної
держави - 46% - Україна демонструє за
результатами бюджетного року негативне або нульове зростання економіки. Йдеться про 1992-1999 роки, 2009-й,
2014-2015 роки та 2020 рік. Внесок нашої держави у світову економіку за 30
років знизився із 0,0035 до 0,0018%, або
на 40%.
І це ще не все. Відповідно до індексу
економічної свободи (Index of Economic
Freedom), Україна більше п’яти років зберігає малопочесний статус найбільш економічно невільної країни Європи. Через
те «кожен четвертий економічно активний українець вже проголосував ногами,

будучи залучений у трудову міграцію»,
наголосив експерт.
Висновок: протягом 30 років в Україні економічне зростання, а в ширшому
сенсі й економічна свобода, не були та
не є базовим пріоритетом. Тому виникає
логічне запитання: за що платники податків годували і годують чиновників,
депутатів, урядовців, які так «професійно» довели країну до…
«Якщо Україна не прокинеться, а продовжить йти цією зловісною долиною,
ще через 30 років нас гарантовано обійдуть не тільки всі колишні республіки з
СРСР, а й більшість країн Африки», - додав В’ячеслав Черкашин.
Чиновники люблять говорити про
повернення заробітчан в Україну. Малюють різні проєкти, прожекти… Водночас в Україні зростають податки, ціни.
Заявляють, що в майбутньому пенсій
платити буде нічим і, взагалі, до пенсії
доробиться невеликий відсоток українців. Такі «стимули» точно не повернуть
багатьох трудових мігрантів додому. Навпаки, змушують пакувати валізи.
І чого гріха таїти, заробітчанство вигідне багатьом. Це - валюта. Кошти трудових мігрантів фактично «тримають»
будівельну галузь. Ресторани, кафе, бари,
стоматологія, приватні клініки також
добряче підживлюються грошима заробітчан. Під них же й ціни, можна сказати,
підлаштовані.
У цій ситуації програє працюючий
українець із мінімальною і навіть середньою платнею (про пенсіонерів узагалі
мовчу), який все зароблене віддає на
харчі, комуналку, ліки… Відкласти грошей неможливо. Ще й жорстка пенсійна

реформа нічого доброго не обіцяє. Та й
скільки тієї пенсії у переважної більшості українців! Як кіт наплакав…
А скільки говориться про відродження села! Якщо інколи послухати
столичних чиновників, то складається
враження, що вони села в очі не бачили.
Особливого вимираючого. Бо, коли їдуть
в якусь область, то їм місцеве керівництво тих нещасних сіл не показує.
А села тим часом тихо вимирають.
Порожніють хати, вулиці. Розбудовуються лише ті, що розташовані навколо міст.
Там є інфраструктура, можливість знайти роботу. У віддалених селах яка перспектива?
В економіці все взаємозв’язане. У
даному випадку йдеться про молокопродукцію - незамінну в меню кожної
родини. Її вартість зростає, а якість погіршується.
Збільшення цін на молоко - наслідок
вимирання українських сіл. Так, за словами президента групи компаній «Панда» Геннадія Бобова, лише за сім місяців
цього року виробництво молока просіло
на 6%. Найбільш негативна тенденція
в приватних господарствах населення.
«Основна причина - вимирання українських сіл і активна трудова міграція в
міста або за кордон», - заявив учасник
ринку.
Загалом, проблема вимирання сіл
матиме дуже значні наслідки для економіки тривалий час. За кожну закриту
школу, амбулаторію, дитсадок, наявність
яких безпосередньо впливає на кількість
працездатного населення, в кінцевому
підсумку заплатить споживач в магазині.
Україна стає імпортозалежною. Тому слід

підтримувати національного виробника.
Інакше будуть великі проблеми, заявляють аграрії.
До слова, й надалі дорожчатиме
вершкове масло - через невеликі запаси
продукту в країні. Як пише «ІнфАгро»,
скорочення запасів масла викликано
зменшенням власного виробництва та
низькими об’ємами імпорту продукту.
А ще в Україні спостерігається гострий брак технічних фахівців, інженерів, експертів сфери виробництва, технологів усіх напрямів - від сільського
господарства - до хімічної промисловості. І в майбутньому кадровий голод тільки посилиться...
…Високі зарплати і високий професіоналізм - речі різні. Перше в українських
урядовців, депутатів, чиновників є. А з
другим вічні проблеми.
Тому, як казав перший
президент незалежної
України, «маємо те, що
маємо…».

Ольга ЧОРНА.

Культура

nday.te.ua
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Тернопільські шевченківці підготували для
своїх глядачів чотири прем’єри

В обласному драмтеатрі стартував 91-ий театральний сезон

В

ідкрили новий творчий рік у
Тернопільському академічному
обласному драматичному театрі
імені Тараса Шевченка виставою «Гуцулка
Ксеня» Ярослава Барнича, яку присвятили
світлій пам'яті народного артиста України
Володимира Ячмінського.
Теплими й щемкими словами перед виставою народний артист України В'чеслав Хім'як згадував про корифея, який вічно житиме у серцях тернополян.
- Володимир Ячмінський – це легендарна постать у
нашому театрі, - розповідає керівник літературно-драматургічної частини обласного драмтеатру Ірина Папуша. – Для нашої акторської сім’ї та й для українського
театру – це була велика втрата. Досі не можемо повірити, що його вже немає з нами, що він не прийде на репетицію, не порадить чи підтримає мудрим словом. Саме
тому ми розпочали сезон «Гуцулкою Ксенею», адже у
цій виставі він грав одну з найулюбленіших своїх ролей
- Майка Деделюка.
А далі на сцені завирували гуцульсько-американські
пристрасті про українських емігрантів, які у 1939 році
приїжджають із США до Ворохти, аби знайти молодому
хлопцю наречену в Карпатах. На Прикарпаття прибув
Майк Деделюк з племінником Яро, своячкою місіс Гелен та її дочкою Мері. Основна мета Майка – у короткий
термін одружити Яро зі свідомою українкою, бо так заповів покійний батько, інакше всі гроші отримає Гелен
і її дочка. Кожен притримується своїх інтересів: Майк і
його колишній однокласник Іван Синиця – шукають наречену, Гелен навпаки "ставить палки їм у колеса", Мері
– розважається з "гуцульськими ковбоєм" Семеном та
його опришками, Яро під впливом рідної мальовничої
природи таки знаходить своє кохання… Але чи покине
гуцулка Ксеня свій рідний край?
Гуцульський колорит, яскраві масові сцени, яскравий гумор, запальні танці, співи, мелодійна музика Ярослава Барнича не залишать байдужими. Тому
«Гуцулка Ксеня» відразу ж заполонила серця глядачів.
До 30-ї річниці незалежності України шевченківці
підготували оновлену виставу «Слава Героям» Павла
Ар’є. А для дітей - патріотичну казку для дітей «Пастка для орла» від тернопільських драматургів Богдана
Мельничука та Лілії Костишин. У ній розповідається

Незабутній Володимир Ячмінський
на сцені драмтеатру

про те, як зайчикову хатку захоплює двоголовий орел і
оголошує ліс своїм, а звірят - своїми рабами. Тоді лісові
мешканці розуміють, що тільки в єдності їхня сила, придумують для орла пастку і нейтралізують його. Також
у театрі продовжують працювати над постановкою Федора Стригуна «Ой не ходи, Грицю». Це повнометражна
драма, у якій задіяний весь творчий склад. Також головний режисер театру, народний артист України Олег
Мосійчук готує комедію «За двома зайцями». Її вже ставили у нашому театрі, але під керівництвом В’ячеслава
Жили. Буде нова інтерпретація, нове музичне аранжування та інший акторський склад.
У тернопільському театрі радо чекають глядачів.
Початок вистав о 19:00. Замовлення квитків за телефоном (096) 724-1-726.
Юля ТОМЧИШИН.

У краєзнавчому музеї зібрали старовинні українські гроші
На якій банкноті вперше викарбували тризуб і скільки
вартувала гривня, можна дізнатися з експозиції

У

вересні чверть століття тому, в грошовий обіг відродженої Української
Держави увійшла нова національна
валюта з давньою назвою — гривня. До
25-річчя впровадження гривні у музеї відкрита нова експозиційна тема, яка розкриває історію українських паперових грошей
від 1918 року й до сьогодення.

У вітринах представлено рідкісні оригінальні зразки банкнот, які були в офіційному грошовому обігу на
території України в різні періоди її державності.
Вперше від давньоруських часів власна грошова
одиниця з’явилася в період новоствореної Української
Народної Республіки у січні 1918 року під назвою карбованець. У той час увійшла в обіг банкнота номіналом
100 карбованців, автором ескізу якої був відомий український митець Георгій Нарбут. На ній вперше з’явився
Тризуб, ще до затвердження його гербом незалежної
держави, - розповідає Володимир Пукач, завідувач
секторувідділу нової та новітньої історії ТОКМ. - Під
час німецької окупації в ході Другої світової війни на
території Райхскомісаріату Україна 1 липня 1942 року
було введено карбованці Центрального емісійного
банку України, які перебували в обігу до приходу радянських військ у 1944 році.
З початком розвалу Радянського Союзу і проголошенням суверенітету України на всій її території були
впроваджені урядом УРСР ерзац-гроші — картки спо-

живача, які були в обігу паралельно з радянськими
рублями. Зроблено це було з метою запобігання вивезення товарів першої необхідності за межі республіки.
На відрізних купонах цих карток більшість областей
робила своє надрукування.
25 серпня 1996 року президент України Леонід Кучма видає указ «Про грошову реформу в Україні», згідно
якого з 2 вересня того ж року Національним банком
України в обіг введена національна валюта — гривня,
а також роздрібна монета — копійка. В процесі грошової реформи обмін проходив за курсом 100 000 купоно-карбованців за 1 гривню. Перші випуски гривневих
банкнот надруковані були ще в 1992 році у Канаді та
Великобританії. А з 1998 року випуск українських грошей розпочався у Банкнотно-монетному дворі НБУ в
м. Києві. Авторами ескізів гривень стали відомі українські художники Борис Максимов та Василь Лопата.

•
•
•
•
•

Афіша
8 вересня – комедія «Гормон
кохання або Тестостерон» 18+
9 вересня – комедія «Естроген»
18+
11 вересня – комедія «Занадто
одружений таксист»
12 вересня – комедія «Фараони»
16 вересня – комедія-жарт
«Пошилися в дурні»

Щоб і бабусі та дідусі були з
комп’ютером «на ти»

У Тернополі запрошують всіх охочих
навчитися працювати за комп’ютером

У

Тернопільській обласній бібліотеці
для молоді оголосили набір на курс
комп’ютерної грамотності для людей віком
50+. Заняття безкоштовні і відбуватимуться в
секторі «Інтернет-центр».

Навчальний курс складається з 10-ти тем і триватиме місяць. У групі – 7 осіб. Записатися потрібно заздалегідь. Для
цього потрібно мати квиток користувача бібліотеки на 2021
рік. Додаткову інформацію можна дізнатися за телефоном:
+38 (068) 912-16-68.
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Суспільство

Тернополяни розказали, що «дістало»
людей, небайдужих до тварин
У неділю в Тернополі відбувся марш за права тварин. Він проходив одночасно в 30 містах
країни й навіть в Антарктиді на українській станції «Академік Вернадський». Цього року
гаслом маршу було «Захист слабких - справа сильних!». Українські полярники, зокрема,
заявили, що морські ссавці мають жити виключно в морях і океанах, а не в дельфінаріях.

У

Тернополі дорослі, діти й
домашні улюбленці вийшли
разом на Театральний майдан, аби розказати, що «дістало»
тернополян, які небайдужі до
тварин. Черговим маршем люди
намагалися привернути увагу
суспільства до проблем захисту
тварин. За словами активістів,
цирки з тваринами, контактні
зоопарки, дельфінарії, хутрові
ферми та притравочні станції для
полювання - це варварство, якому
немає місця в сучасній Україні.

«У світі, де ти можеш бути
будь-ким, – будь доброю»
Організатори маршу в Тернополі представники зоозахисної ініціативи
«UAnimals» та благодійного фонду «Вірні
друзі».
- Нас дістало ставлення до тварин, як в
Україні, так і в нашому місті. Чому ми маємо
розповідати, що своїх домашніх улюбленців треба стерилізувати, а не топити потім
у відрах кошенят і цуциків? Ми всі маємо
зрозуміти, що гуманне ставлення до тварин - це справа кожного, - зазначила представниця «UAnimals» Людмила Чеховська.
Люди тримали плакати з написами
«Дельфінотерапія – варварство і знущання
з тварин», «Україна – гуманна країна», «Цінне кожне життя», «У світі, де ти можеш бути
будь-ким, – будь доброю», «Зроби шубу з
себе!».
Олександра власноруч створила плакат «Проти притравочних станцій».
- Сьогодні носити хутро тварин – це
вже дикість. І притравочні станції, де собак навчають на маленьких лисенятах
полювати на лисиць, - це дикість, - розповіла вона.
Її подруга Ольга Пастушак - авторка
плакату проти дельфінаріїв.
- У мене дитина з діагнозом «аутизм»,
- каже жінка. - Є такий міф, що дельфіни аутизм лікують. Батьки везуть своїх
дітей на «дельфінотерапію» у надії, що
ультразвук дельфінів допоможе. Але це
неправильний вибір і негуманний.
На марші були кішка на ім’я Редиска.
Альона Книш та її хлопець Дмитро взяли
на перетримку кошеня і залишили собі.
- Я за те, щоби з тваринами займались
за їх бажанням за кісточку і смаколики.
Але проти насильства, коли вимагають у
тварин дій за допомогою болю та залякування, як у цирку, - зазначив хлопець.

вич. – Зараз безпритульними котиками
опікуються волонтери за власні кошти.
Стерилізація - від 700 гривень. Поряд зі
мною є будинок, де утримують багато котиків, потрібно допомогти у стерилізації,
саме цим я і збираюсь зайнятись.
Людмила Лукіян і її донька Вікторія
прийшли на марш зі своєю собачкою Келлі.
- Келлі наша подружка, - усміхається
жінка. - Ми її взяли через оголошення
волонтерів місцевої зоозахисної організації «Ноїв ковчег» - побачили на фото
і не жалкуємо. Віка дотримується своєї обіцянки гуляти з Келлі й виходить
у будь-яку погоду на двір. Прибирає за
нею. Шкода, що у парках є урни для того,
щоби викинути «какулі» собак, але немає
спеціальних пакетиків, як планувалось.
Ще однією проблемою тварин у місті,
за словами керівника ГО «Ноїв ковчег»
Володимира Тукала, є відсутність центру
реабілітації після травм.
- Ми зараз почуваємось, як швидка
допомога для тварин, - каже він. - В основному потребують допомогти тварини з травмами опорно-рухового апарату.
Від міської ради підтримки немає. Допомагають люди - перераховують гроші на
рахунок. Співпрацюємо з львівськими
та івано-франківськими хірургами. Вартість такої допомоги - від 5000 гривень.
Зараз нам важко, бо нема де перетримувати тварин після операцій. Ми були б
раді прийняти приміщення, щоб обладнати тимчасовий притулок для лікування, стерилізації, вакцинації тварин, а також подальшого прилаштування.

Покращити життя
тварин і людей
Учасники маршу пройшли вулицями
Чорновола, Руською, Замковою, Грушевського і повернулися на центральну плоБезпритульними собаками
щу міста, щоби підписати звернення до
Тернопільської міської ради та до місьй котами опікуються
кого голови з вимогами впровадження
за власні кошти…
- Ми хотіли би, щоби була програма програми регуляції чисельності безпризі стерилізації кішок, - зауважила во- тульних тварин. Активісти закликали
лонтерка і зоозахисниця Уляна Єфимо- владу ініціювати спільне обговорення

проблем, шляхів для їх вирішення та забезпечення дотримання законодавства
у сфері захисту тварин, зокрема нового
закону № 2351. Документ забороняє винищувати безпритульних тварин для регулювання їх чисельності, а також бити,
вбивати, отруювати або калічити, у тому

П

числі домашніх улюбленців. Крім того,
забороняється жебрацтво із бездомними, свійськими та дикими тваринами.
Сподіваємось, що спільні дії допоможуть покращити життя тварин і людей у
Тернополі.
Олена МУДРА.

Не ображайте Мурчика

ідписаний президентом закон №2351 про захист тварин
стосується не тільки садистів, але також жебраків і вуличних
фотографів. Кого і як каратимуть - розповідаємо детально.

В Україні значно посилили відповідальність за жорстоке поводження з тваринами. Закон №2351 ухвалила Верховна Рада, а в серпні його підписав президент Володимир Зеленський. Відтак, тепер в Україні каратимуть за знущання над тваринами
жорсткіше і аж до в’язниці.
Серед іншого, документ передбачає впровадження низки директив Європейського Союзу. Закон вносить 80 змін і доповнень щодо захисту тварин і з охорони
дикої природи до 10 чинних законів України.
Тепер офіційно запроваджена заборона на вбивство або жорстоке поводження
з домашніми та безпритульними тваринами. Також передбачається покарання за
негуманне дресирування і пропаганду жорстокого поводження з тваринами.
Крім того, заборонено використовувати тварин в рекламі розваг і громадського
харчування, для фотосесій (за винятком зоопарків, дельфінаріїв і цирків), утримувати хижих або рідкісних тварин вдома. Також закон передбачає введення відповідальності за контрабанду рідкісних видів тварин і багато іншого.
•
•
•
•

•
•
•

Що ще заборонили

Евтаназію безпритульних тварин.
Виготовляти фуа-гра.
Жебрацтво з використанням тварин.
Організовувати напад однієї тварини на іншу при тестуванні. Таким чином знищена ще одна хитрість для проведення собачих боїв.
Дарувати домашніх тварин як нагороди, премії, призи.
Залишати тварину в закритому салоні автомобіля при температурі від
-5 і вище +25 градусів Цельсія.
Замуровувати тварин в підвальних приміщеннях.

Згідно з документом, за жорстоке поводження з тваринами з 14 років людину
можна притягнути до адміністративної, а з 16 років – до кримінальної відповідальності. Постраждалу тварину конфіскують, а власника позбавлять прав на утримання тварин на п'ять років.
Нарівні з Національною поліцією закон надав можливість складати протоколи
за ст. 89 (жорстоке поводження з тваринами) Адміністративного кодексу України
громадським екологічним інспекторам. Органи місцевого самоврядування також
отримали право ухвалювати рішення щодо захисту тварин від жорстокого поводження.
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Новини
Україна
Аграрії зібрали рекордний
урожай зерна

лишилося 2 мільйони, передає «Перший
діловий». Окрім того, з 1 жовтня будуть
скасовані так звані «карантинні норми»
для субсидій, які передбачали збільшення на 50% соціальних нормативів споживання природного газу, води і електрики.
А це призведе до зменшення субсидійних
виплат наполовину.

Коли можуть знизити податок
на зарплату?

В Україні зібрали майже 45 мільйонів тонн ранніх зернових, у тому числі
майже 33 млн тонн пшениці. Це - рекорд
за всю історію, повідомили у пресслужбі
Мінагрополітики. Так, пшениці намолочено 32,8 млн тонн, ячменю, - 10,94 млн тонн,
насіння ріпаку - 2,8 млн тонн, гороху - 0,57
мільйона тонн. «Враховуючи неврожай на
інших континентах, кон’юнктура світових
цін є сприятливою для аграрної продукції
України і посилює роль нашої держави у
глобальній продовольчій безпеці. Відповідно, агросектор за державної підтримки може
у 2021 році сформувати понад половини обсягу валютної виручки держави та забезпечити п’яту частину ВВП України», - зазначив
міністр агрополітики Роман Лещенко.

За Януковича розікрали $36
млрд, а потім вивезли в Росію

Епоха президентства Януковича
була розграбуванням здобутків. Про це
сказав дипломат, один із авторів Конституції України Роман Безсмертний в опублікованому в «Gazeta.ua» інтерв’ю. «За
президентства Віктора Ющенка Україна
отримала $36 мільярдів інвестицій. І ці
гроші за три роки Януковича опинилися
в його дерев’яному будинку, а потім їх вивезли в Росію. Це була епоха остаточного
розкрадання того капіталу», - розповів
Безсмертний.

Рада планує внести зміни до
«пенсійної реформи» 2017 року

Депутати, із посиланням на рішення
Конституційного Суду, пропонують виправити положення «пенсійної реформи» 2017 року, пише kadrovik.ua. Мета
- встановлення справедливих умов виходу на пенсію. Відповідно, положення про
те, що мінімальний розмір пенсії за віком
виплачується лише після досягнення 65
років, планують скасувати. Пропонують:
встановити величину оцінки одного року
страхового стажу на рівні 1,35% та застосовувати цей коефіцієнт при осучасненні
пенсій; встановити право на призначення
пенсії за віком після досягнення чоловіками 60 років, жінками - 55 років та за наявності страхового стажу не менше 15 років;
передбачити можливість призначення
державної соцдопомоги особам, які не мають права на пенсію - для чоловіків після
досягнення віку 63 років, а для жінок - 58
років; скасувати положення про те, що мінімальний розмір пенсії за віком виплачується лише після досягнення особою віку 65
років тощо. Чи проголосують за такі зміни?

Заробітчани переказали
рекордну суму

Обсяг переказів в Україну в першому
півріччі 2021 року, порівняно з аналогічним минулорічним періодом, зріс на
15,9% і склав $6,21 млрд. Про це повідомили в Нацбанку. Найбільше коштів в Україну
надійшло зі США, Ізраїлю та Італії. З України
за кордон за цей період відправили $482 млн.

Субсидії - по-новому

В Україні після останніх урядових
нововведень щодо нарахування житлових субсидій кількість її одержувачів
скоротиться на мільйон, кажуть експерти. Кількість субсидіантів зменшилася
через більш жорсткі і складні умови нарахування державної допомоги з 1 травня цього року. Якщо під кінець 2017-го
в країні налічувалося майже 7 мільйонів
одержувачів субсидії, то навесні 2021 року
таких було вже 3 мільйони. А після постанови уряду про жорсткіші умови таких за-

Нардеп, голова парламентського
комітету з питань фінансів, податкової
та митної політики Данило Гетманцев
допускає з 2023 року зменшення податкового навантаження на фонд оплати
праці. Про це він сказав у інтерв’ю «Українським новинам». «Я не думаю, що це буде
з 2022 року, а швидше з 2023-го», - так він
відповів на питання про зменшення податкового навантаження на фонд праці.
За його словами, вже є відповідний законопроєкт. Податковий комітет направив
його до Мінфіну, яке шукає компенсатори
для прийняття такого рішення. На думку
депутата, законопроєкт стимулюватиме
подачу людьми добровільних декларацій.

Заяву до РАЦСу можна
подати онлайн

Подати заяву на укладання шлюбу
до РАЦС можна з допомогою застосунку «Дія». Так планують спростити процедуру реєстрації цивільного стану, заявив
прем’єр-міністр Денис Шмигаль. У «Дії»
також з’явиться можливість оплатити адміністративний збір за послуги РАЦСу.

Із львівського музею
зникли старовинні книги

Завідувачку відділу Музею мистецтва давньої української книги ЛНГМ
імені Бориса Возницького будуть судити через зникнення старовинних книг
на понад 8,5 млн грн. Жінка не забезпечила збереження ввірених їй цінностей,
повідомляє відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури. Було
втрачено, зокрема, «Апостол» Федоровича,
1574 року видання; «Євангеліє» Святодухівського братства, 1575 року; «Ключ розуміння» Ґалятовського Йоаникія, 1665 року.
Загалом державі спричинено матеріальну
шкоду на суму понад 8,5 мільйона гривень.

Студентам підвищать
стипендії

В Україні з 1 січня 2022 року підвищать стипендії. На більші виплати
можуть розраховувати учні закладів профтехосвіти, а також студенти закладів фахової передвищої та вищої освіти. Про це
повідомив прем’єр-міністр України Денис
Шмигаль, пише «Громадське». Так, в установах профтехосвіти стипендії обіцяють
збільшити у 2,5 раза, а студентам вишів щонайменше у 1,5 раза. Таке підвищення
проведуть уперше з листопада 2017 року.
Студенти коледжів і технікумів денної
форми навчання отримують 980 гривень
виплати. Розмір підвищеної стипендії для
них складе 1250 гривень. Студенти профтехучилищ щомісяця отримують 490 гривень. Підвищеної стипендії для них немає.

Скільки працюючих
отримують платню офіційно

В Україні менше половини працюючих громадян отримують зарплату
офіційно. Близько 10% - отримують всю
платню в конверті. Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного компанією Gradus, пише «Слово і
Діло». Так, лише 49% українців, які живуть
в містах і працюють, отримують всю зарплату офіційно. 8,6% українців отримують
платню виключно нелегально і вони не
працевлаштовані офіційно. Решта отримують одну частину зарплати офіційно, іншу
- в конвертах. Раніше міністр економіки
Олексій Любченко заявив, що в Україні
співвідношення офіційно працюючих українців до неофіційно працюючих становить 1
до 2: не менше 10 мільйонів працюють неофіційно й отримують тіньові доходи.
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Світ
Польща запровадить
податкові пільги
для заробітчан

Польський уряд готує масштабні
податкові пільги для українських трудових мігрантів і підприємців. Йдеться
про урядову програму «Польський Лад»,
яка передбачає, що заробітчани, у перший
рік після переїзду до Польщі платитимуть
удвічі менше податків, ніж самі польські
громадяни. Протягом наступних трьох
років вони зможуть відняти 50% від податку, сплаченого за попередній рік. Про
це повідомляє Аналітичний центр компанії з міжнародного працевлаштування
«Gremi Personal». Таким чином Польща
хоче затримати у себе, зокрема, і громадян України на більш тривалий термін.
Податкова пільга також буде охоплювати
мігрантів, які вперше приїдуть до Польщі.
Вони зможуть протягом чотирьох років
платити податки на пільгових умовах. Також Мінфін Польщі заявляє, що протягом
чотирьох років держбюджет буде фінансувати цим людям внески в пенсійний фонд
і страхування на випадок хвороби.

Забруднене повітря позбавляє
життя мільйонів людей

ООН підрахувала: щороку через забруднення повітря помирають понад
7 мільйонів людей. Про це повідомила
Організація у Твіттер. Від забруднення
повітря помирають набагато частіше, ніж
від війн, туберкульозу чи куріння. В ООН
опублікували трійку країн, де зафіксували
найвищі показники забруднення, що призводить до скорочення тривалості життя.
У США життя населення скорочується на
чотири місяці. У Росії жителі забруднених населених пунктів живуть менше
на дев’ять місяців. Найбільш забруднене
повітря в Індії. Там тривалість життя скорочується на 1,5 року. Найголовніша причина забруднення - промислові підприємства зі спалювання видобутого палива.

У світі стало набагато
більше стихійних лих

У світі стало більше стихійних лих.
Із 1970-х років до сьогодні руйнівні дії
стихії почастішали у 4-5 разів і вони
завдають у сім разів більше збитків. Однак ці лиха вбивають набагато менше людей, заявили у Всесвітній метеорологічній
організації (ВМО) ООН, представники якої
проаналізували понад 11 тисяч погодних
катастроф за останні півстоліття, повідомляє «АР». У 1970-х і 1980-х роках стихійні лиха вбивали в середньому близько
170 осіб щодня у світі. У 2010-х роках це
число впало приблизно до 40 жертв щодня. Водночас генсек ВМО Петтері Таалас
зазначив, що економічні втрати від стихійних лих швидко зростають. І такі негативні тенденції продовжаться. Велику
частину смертей і збитків за останні 50
років стихійних катастроф спричинили
шторми, повені та посухи.

У єгипетській пустелі будують
нову «розумну» столицю

У пустелі Єгипту з нуля будують нову
адміністративну столицю, розраховану
на 6,5 млн жителів та оснащену передовими технологічними системами. Про
це повідомляє «Reuters». «Розумне місто»
зводять за 45 км на схід від Каїра. Там
люди використовуватимуть смарт-карти
й додатки, щоб відчиняти двері та здійснювати платежі, користуватимуться інтернетом через загальнодоступний Wi-Fi,
який поширюватимуть ліхтарні стовпи.
Для жителів створять один мобільний
додаток, за допомогою якого можна буде
керувати всіма життєво важливими справами: сплачувати рахунки за компослуги,
повідомляти про скарги й проблеми різні місцеві служби та інше. 6000 камер на
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кожній вулиці відстежуватимуть скупчення людей і затори на дорогах, виявлятимуть випадки крадіжок, спостерігатимуть
за підозрілими людьми або об’єктами і запускатимуть автоматичні сигнали тривоги під час надзвичайних ситуацій.

До 5000 євро: в Австрії
зросли штрафи за
перевищення швидкості

З 1 вересня Австрія почала вживати
жорстких заходів щодо «заспокоєння»
любителів високих швидкостей. Перевищення швидкості на 30 км/год тепер
карається штрафом 150 євро замість колишніх 70-ти, а за перевищення на 40 км/
год в населених пунктах або більше 50
км/год поза міською межею доведеться
розлучитися із 300 євро (було 150. Про це
повідомляє «Auto Motor und Sport». Для
особливо злісних порушників, які будуть
їздити ще швидше і робити це багаторазово, максимальний розмір штрафу може
скласти 5000 євро замість колишніх 2180.

Для дітей в Китаї ввели
графік розваг

Багато батьків стикаються з проблемою, як відучити дітей цілодобово сидіти в комп’ютерній грі. У Китаї до цього
питання підійшли ґрунтовно та знайшли
рішення. Згідно з новими правилами, діти
до 18 років тепер можуть розважатися
лише одну годину на день, з 8-ї до 9-ї вечора, і тільки в п’ятницю, суботу й неділю, а
також на свята, повідомило інформагентство «Сіньхуа». Раніше дітям дозволяли
грати по 1,5 год. щодня і по 3 год. на вихідні та у свята. Тепер китайський ігровий гігант Tencent запровадив розпізнавання користувачів за фотографіями, аби
підлітки не обходили обмеження, використовуючи логіни дорослих. Контроль за
ігровими компаніями також посилюється.
Підлітки потрапляють у психологічну залежність від комп’ютерних ігор, і це шкідливо позначається на їхньому розвитку.

У США може виникнути
дефіцит прісної води

Кліматичні зміни та спровоковані
ними лісові пожежі у США можуть призвести до дефіциту води в країні. Про це
повідомляє Cnbc. У США джерела постачання води для великих міст розміщені
переважно у горах та лісах. За оцінками
Лісової служби держави, у Каліфорнії
близько 70% водоймищ або починається
у лісовій зоні, або протікає через неї. Тому
слід терміново виконувати роботи в лісах,
проріджувати та відновлювати їх, щоб
зробити більш стійкими до зміни клімату
та до масштабних катастрофічних пожеж.
Через це американські компанії заявляють про готовність фінансувати збереження лісів, аби захистити запаси води,
які є важливими для їхнього бізнесу.

У Німеччині «виперуть»
51 мільйон євро

Після масштабної повені на заході Німеччини до Центрального банку
країни (Бундесбанку) надійшло більш
як 50 мільйонів євро у вигляді брудних
банкнот. Тепер фінустанова має «відмити» ці гроші. Як повідомляє видання
«Handelsblatt», фахівці банку займаються
очищенням банкнот від мулу, бензину і
слідів каналізації. Вони також перевіряють їх на справжність, після чого безплатно обмінюють на нові. Усього йдеться про
суму у понад 51 мільйон євро, яку здали
у банки та каси люди з двох найбільш
постраждалих через паводки районів Німеччини, Північного Рейн-Вестфалія та
Рейнланд-Пфальца. Член правління Бундесбанку Йоханнес Берману розповів, що
«очищення купюр має
відбуватися
якомога
швидше, до того, як вони
злипнуться і стануть
твердими, як бетон».

Ольга ЧОРНА.

№34 (421) / 8 вересня- 14 вересня 2021 р.

8

Наш День

19-річний аферист оформив
кредитів на сотні тисяч

Поліцейські Тернополя встановили особу зловмисника,
причетного до серії шахрайств

А

феру влаштував мешканець
обласного центру. 19-річний
хлопець, використовуючи чужі
документи, оформляв у фінансових
організаціях тисячні кредити. Сума
завданих потерпілим збитків сягнула
понад чверть мільйона гривень.
- До співробітників Тернопільського районного управління поліції вже надійшли звернення від
дванадцяти потерпілих. Усі заявили про те, що на
їхні імена були оформлені кредити, про які вони
не знали. Приміром, житель Хмельниччини дові-

дався, що заборгував фінустановам понад 70 тисяч гривень, а мешканець Тернопільського району – майже сто тисяч гривень, - розповіли у поліції
Тернопільської області.
Слідчі з’ясували, що заявники були знайомі зі зловмисником і в певний час давали йому можливість доступу до інтернет-банкінгу. Використовуючи особисті
дані потерпілих, хлопець згодом оформляв кредити.
Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 190
(шахрайство, вчинене повторно) Кримінального
кодексу. Санкція статті передбачає до трьох років
позбавлення волі.

Видобували пісковик
у… заповіднику
Через самовільну розробку корисних копалин
пошкоджено 8 га землі Національного
заповідника «Кременецькі гори»

- За версією слідства, самовільний видобуток пісковику
організували представники місцевої комерційної структури.
За допомогою екскаваторів з паркової зони незаконно зняли
ґрунтовий покрив на площі майже 8 га, - розповіли у Тернопільській обласній прокуратурі.
Наразі експерти підраховують розмір збитків, завданих екосистемі регіону. Адже на місці незаконної розробки копалин
об’єкти природно-заповідного фонду зазнали незворотних змін.
За фактом знищення ґрунтового покриву розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 240 КК України.

Надзвичайні новини
3 тисячі доларів хабара за
оформлення документів
Правоохоронці затримали
«посередника», який взяв хабар за
вплив на рішення посадовців ДАБі

-З

а версією слідства, тернополянин пообіцяв
знайомому допомогу в отриманні дозволу за
позитивне вирішення питання про початок
будівництва магазину в одному з колишніх райцентрів
області, - розповіли у Тернопільській обласній
прокуратурі. - Він запевнив прохача, що за 3 тисячі
доларів США може вплинути на чиновників управління
Державної архітектурно-будівельної інспекції.
Під час отримання неправомірної вигоди чоловіка затримали
правоохоронці. Йому повідомили про підозру за частиною 2 статті 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

Виманювала у людей гроші,
обіцяючи роботу Чехії

За шахрайство жительці Чортківського району загрожує до трьох років позбавлення волі

С

лідчі скерували до суду кримінальне провадження, розпочате щодо 28-річної
жительки села Піщатинці. Зловмисниця видурювала у людей гроші, обіцяючи
працевлаштування за кордоном.

- Із заявою звернувся один із потерпілих і повідомив, що жителька села Піщатинці взяла у нього велику суму грошей, - розповіли у поліції Тернопільської області. - З його слів, жінка пообіцяла офіційне
працевлаштування за кордоном, проте умов не виконала і коштів не повернула. Під час розслідування
було встановлено, що 28-річна жінка обдурила загалом чотирьох осіб, розмістивши в соціальних мережах оголошення про легальне працевлаштування у Чехії.
Зловмисниця брала гроші, орієнтовно від 12 до 20 тисяч гривень, начебто за те, що підготує всі необхідні для виїзду документи, проте насправді не робила нічого. Слідчих вона теж намагалася ввести
в оману, розповідаючи, що чужі гроші передавала іншим людям, кажуть у поліції. Санкція статті, яку
інкримінують жінці, передбачає до трьох років позбавлення волі.

У Тернополі викрили закладчиків наркотиків

П

сихотропні речовини
амфетамін та PVP через
месенджер продавали троє
жителів краю. Двоє зловмисників
діяли спільно, один - самостійно.

Під час затримання у підозрюваних
1993 та 1997 років народження виявили
33 пакети з психотропною речовиною
PVP. Згодом за місцем їхнього проживання поліцейські вилучили ваги, зіп-пакети, записи та ще чималу кількість
заборонених речовин. Загальна сума вилученого - майже 70 тисяч гривень.
- Один із зловмисників вже притягувався до кримінальної відповідальності.
Він та його спільник отримували товар

через службу достатки на фейкові імена.
Впродовж доби їм вдавалося здійснювати близько 150 закладок. Оплату за
товар вони отримували на електронні
гаманці. Ще одного закладчика впіймали
разом із військовослужбовцями Нацгвардії в одному із парків міста. 27-річний

тернополянин протягом дня розміщував в спеціальних сховках близько 100
закладок. Покупці забирали наркотики
після оплати онлайн, - розповіли у поліції Тернопільської області.
Наразі всіх трьох закладчиків затримали, їм оголосили про підозру за стат-

тею 307 ККУ (незаконне виробництво,
виготовлення, придбання, зберігання,
перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин
або їх аналогів). Триває розслідування.

Як орендувати житло
Впіймали 157 нетверезих водіїв
ернопільські поліцейські піді
не
втратити
кошти
били підсумки за серпень у
10 500 гривень – саме стільки втратила 21-річна тернополянка. Дівчина пе-

реказала гроші аферистові, який за винагороду пообіцяв їй надати квартиру в
оренду.
- Схема, за якою діють аферисти, вже застаріла, однак люди продовжують від неї
потерпати, - розповіли в поліції Тернопільської області. - Заявниця розповіла, що знайшла в інтернеті публікацію про оренду квартири в центрі Тернополя. Вона зателефонувала за вказаним номером та узгодила з орендодавцем умови найму. Чоловік
одразу попросив здійснити повну передоплату в сумі 10 500 гривень як гарантію винайму. Дівчина погодилася й здійснила транзакцію. Однак, коли вона знову зателефонувала до чоловіка, його телефон був вимкнений, а допис видалений.
Поліцейські розповідають, що шахраї копіюють фото квартир на різних сайтах і
розміщують пропозиції, представляючись власниками. Ціни вказують зазвичай нижчі від ринкових, щоб заманити клієнтів. Після того, як жертва переказує кошти, вимикають телефон. У підсумку люди втрачають гроші й залишаються без житла.
- Щоб не потрапити на гачок, необхідно під час телефонної розмови запитати точну адресу запропонованого житла, - кажуть у поліції. - Далі слід перевірити в пошукових системах (інтернет-ресурсах оренди житла), чи це помешкання раніше здавали в
оренду, прочитати відгуки про нього. Також варто віддавати перевагу оренді житла,
яке пропонують фірми з нерухомості, що мають власні сайти.

Т

сфері дорожнього руху. Впродовж минулого місяця в області оформили 5 697 відповідних адміністративних матеріалів. Найчастіше водії
перевищували безпечну швидкість,
порушували правила обгону, керували
транспортними засобами без документів і напідпитку.
- У серпні на дорогах Тернопільщини
трапилося 267 дорожньо-транспортних
пригод. В результаті них 8 людей загинули, ще 117 отримали травми. 26 аварій вчинили водії, які сіли за кермо напідпитку. 10 аварій трапилося за участю
пішоходів, - розповіли у поліції Тернопільської області.
Всього минулого місяця в області
виявили 157 осіб, котрі сіли за кермо
в стані алкогольного сп’яніння. У по-

ліції нагадали: нетверезе керування
передбачає 17 000 гривень штрафу і
позбавлення водійських прав на 1 рік.
Якщо ці дії вчинені вдруге протягом
року - штраф 34 000 гривень або 10 діб
адмінарешту з позбавленням права керування авто на 3 роки. Якщо людину
двічі протягом року притягали до відповідальності за такі дії - штраф 51 000
гривень або 15 діб адмінарешту з позбавленням водійських прав на 10 років, а
також конфіскація транспортного засобу.

Цілющі
краплини

Наш День

Печія: перша

допомога і
народні засоби

П

ечія – це відчутне печіння за грудиною в
районі стравоходу, яке не дає спокійно жити.
Найчастіші друзі печії – переповненість
шлунка, гіркота або кислота в роті, які посилюються при нахилах і в положенні лежачи.
Чому з'являється печія?
Печія виникає при закиданні, або рефлюксі, вмісту шлунка в стравохід. Агресивний шлунковий сік дратує стінки стравоходу, що і проявляється печінням.
Найчастіше печія з'являється у схильних до неї людей
внаслідок неправильного харчування - їжі всухом'ятку, на ходу,
зловживання кавою, міцним чаєм, напоями з м'ятою. Нерідко
відчуття печіння за грудиною виникає внаслідок підвищення
внутрішньочеревного тиску при надмірній вазі, вагітності, через туго затягнутий пояс або при піднятті важких предметів.
Чим загрожує
Печія – це не тільки неприємне відчуття за грудиною. Постійне потрапляння травних соків у стравохід підвищує ризик
появи ерозій, виразок і навіть раку стравоходу.
Крім того, потрапляння вмісту шлунка в стравохід і далі в
глотку може провокувати кашель і осиплість голосу.
Перша допомога
Для швидкого усунення печії багато людей "гасять" її харчовою содою. Це справді допомагає на деякий час нейтралізувати соляну кислоту, що міститься в шлунковому соці. Однак
вуглекислий газ, який виробляється в результаті цієї реакції,
різко розпирає шлунок.
Це може викликати неприємні відчуття і навіть спровокувати шлункову кровотечу, якщо у пацієнта є супутня виразкова хвороба. Крім того, сода провокує збільшення секреції
кислоти вже через півгодини після її прийому, а значить –
симптоми печії тільки посилюватимуться.
Тому не варто вдаватися до такого методу, тим більше що
для усунення печії існують безпечні препарати.
Народні рецепти
❶ Відіжміть сік із сирої картоплі. Вживайте його по 1-2 ст.
ложки 1-2 рази на день за півгодини до їжі.
❷ Візьміть у рівних пропорціях траву фенхеля, кропу і подрібнене насіння анісу. 1 ст. ложку суміші залийте 1 склянкою
окропу, настоюйте протягом 20 хвилин, процідіть. Щодня випивайте по 1-2 склянки дрібними ковтками.
❸ При появі печії випийте кілька ковтків молока - воно
теж швидко нейтралізує кислоту.
Профілактика - що робити?
Щоб уникнути печії, слід виконувати наступні поради:
- їжте часто і невеликими порціями;
- відмовтеся від гострих, смажених, жирних страв, кислих
напоїв, часнику, сирої цибулі, кислих фруктів, обмежте вживання шоколаду, алкоголю, кави, не пийте міцний чай;
- не слід нахилятися після їжі;
- вечеряйте як мінімум за 2 години до сну;
- підніміть сантиметрів на 10 узголів'я ліжка, підклавши
що-небудь під її ніжки - це знизить ризик печії під час сну;
- не затягуйтеся туго ременем, не вдягайте тісний одяг,
бандажі та корсети, що перетягують живіт.

Н

е так давно вчені з’ясували, що
найкориснішим у родині горіхових є грецький, або волоський.
У маленькому ядрі міститься вдвічі
більше антиоксидантів, ніж, скажімо, у
фісташках, мигдалі чи кеш’ю. А зважаючи на ціну та доступність цих горіхів – їм
узагалі ціни нема! Скоро настане час
збирати горіхи – не проґавте цей момент,
запасіться вітамінами на увесь рік.

Волоський, інша назва – грецький, горіх
називають деревом-комбінатом, адже він годує,
лікує, дає цінну деревину для меблів. Зелене горіхове дерево, виділяючи ароматичні речовини,
відганяє комарів, в’їдливу мошку, оздоровляє навколишнє середовище, звільняє його від хвороботворних бактерій.
Батьківщиною волоських горіхів вважають
Північну та Південну Америки, а також Азію. У Середній Азії горіхові ліси ростуть в основному на
висоті 1000-2000 метрів над рівнем моря. Рослини облюбували круті кам’янисті схили, яри, ущелини, де їхнє коріння зміцнюють тонкий пласт
родючої землі.
Дерева живуть практично до тисячі років, але
плодоносити починають лише на десятий-одинадцятий рік. З одного дерева можна зібрати до
200-250 кг. Сьогодні існує понад 15 сортів волоських горіхів.
Ці плоди дуже багаті на корисні речовини.
Вони містять високоякісний протеїн, завдяки
чому можуть замінити м’ясо, а також вітаміни та
мінерали, клітковину.
Численні дослідження, проведені науковцями
з усього світу, підтверджують зв’язок між споживанням невеликої кількості горіхового масла та
зниженням ризику серцевих захворювань, деяких видів раку, діабету 2-го типу та появи каменів
у жовчному міхурі. Вважається, що волоські горіхи здатні зняти сильну нервову напругу. Завдяки
вмісту йоду волоський горіх рекомендується при
лікуванні захворювань щитовидної залози. З перегородок готується спеціальний відвар з тією ж
метою.
Залізо і кобальт, що містяться в горіхах, допомагають при лікуванні недокрів`я; завдяки вмісту
магнію і калію їх рекомендують людям, що страждають від різних серцевих захворювань, а також
гіпертонікам.
Лікарі стверджують, що волоський горіх має
бактерицидні і ранозагоювальні властивості і
сприяє нормалізації діяльності кишечника.
За своєю харчовою цінністю волоські горіхи
близькі до вершкового масла й перевершують
молоко та м`ясо. За калорійністю - вдвічі перевищують пшеничний хліб. А у 100 грамах ядер
міститься приблизно 650 калорій – більше, ніж
у плитці шоколаду! З цієї простої причини тим,
хто не хоче повніти, не рекомендується з`їдати за
день більше 2-3 ядер.

Лікуйтеся смачно
Горіхи вводять у раціон спортсменів і космонавтів, їх рекомендують ослабленим людям,
оскільки знімають втому, відновлюють сили і
повертають бадьорість. Народна медицина здавна використовувала горіхи для лікування різних
хвороб. Плоди вважали засобом, що знищує найсильніші отрути, і давали натще з’їдати 2 горіхи
з ягодами інжиру та столовою ложкою меду. По
100 г горіхів з медом вживали протягом півтора
місяця при гіпертонічній хворобі, а горіховим мо-

Трав’яний відвар при бронхіті

П

В основі ефективних рецептів проти бронхіту - рослини, які знімають запалення, сприяють розрідженню
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Найкорисніший з усіх горіхів

народної медицини

ричиною запалення слизової оболонки
бронхів можуть стати віруси або бактерії. Якщо бактеріальна природа бронхіту підтвердиться показниками аналізу крові,
лікар призначить антибактеріальну терапію.
Але незалежно від причини захворювання,
прості засоби від бронхіту на основі лікарських рослин допоможуть полегшити стан.
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та виведенню мокротиння, заспокоюють і відновлюють слизову оболонку.
Потрібно: по одній чайній ложці кореня алтея,
соснових бруньок, трави чебрецю, плодів анісу, подрібненого кореню солодки і 1,5 склянки кип'яченої охолодженої води.
Приготування: засипати всі сухі компоненти
разом в окрему ємність. Відокремити 4 чайні ложки
збору. Залити їх водою та залишити настоюватися на
кілька годин. Довести суміш до кипіння, залишити на

локом налагоджували діяльність кишечника, поліпшували його перистальтику.

Для дітей і не тільки
10 г горіхових ядер подрібніть у ступці, потім
прокип’ятіть у 200 г молока. Відвар процідіть, додайте до нього 10 г цукру. Такий напій треба пити
напівгарячим.

Горіхові бутерброди від атеросклерозу
Для боротьби з атеросклерозом змішайте 10
ядер горіхів з 2 розтертими зубчиками часнику,
заправте суміш столовою ложкою соняшникової
олії. Можна для смаку додати тертий сир. З цієї
маси зробіть бутерброди – поживна та дуже смачна страва для будь-якого столу.
Диво-бальзам від стресу
100 г листя алое (зріжте за тиждень) промийте, подрібніть і залийте водою (півтори склянки).
Настоюйте півтори години. Потім процідіть і додайте 500 г подрібнених ядер волоських горіхів і
300 г меду. Зберігайте в скляному, щільно закритому посуді в темному прохолодному місці. Приймайте по 1 ст. л. три рази на день за півгодини до їжі.

Не викидайте перегородки
Перегородки від 40 горіхів залийте склянкою
кип`ятку, витримайте на водяній бані 1 год., остудіть і процідіть. Вживайте по 1 ч. л. 3 рази на день.
На замітку чоловікам
Волоські горіхи ефективні для відновлення
чоловічої статевої функції. Для цього рекомендують вдень з`їдати кілька горіхів. Особливо корисні вони в поєднанні з медом і сухофруктами.
Рецепт простий: подрібніть горіхи і перемішайте
з медом. Вживайте 3 рази на день по 3-4 ст. л. суміші.

Втомились? Горішками
підзарядились!
Перемеліть на м’ясорубці 300 г почищених горіхів, 300 г кураги і два лимони з цедрою. Додайте
300 г меду і ретельно перемішайте. Вживайте по 1-2
ч. л. раз на день. Суміш зберігайте в холодильнику.
Щоб дітлахи не хворіли
Подрібніть на м’ясорубці 200 г ядер горіхів, 2
лимони, 200 г листя алое. З’єднайте інгредієнти,
додайте 200 г вершкового масла і 200 г меду, ретельно перемішайте. Давайте дітям по 1 ч. л. тричі на день після їжі.

У боротьбі з зобом
При вузловому зобі – 200 г меду, 200 г грецьких горіхів та 200 г гречаної крупи перемоліть у
кавомолці. Суміш з’їжте впродовж доби. Через 3
дні таку ж суміш їжте по 1 ст. л. двічі на день впродовж 9-ти діб. Ще через 3 дні цю методику повторіть. Суміш зберігайте у холодильнику. Повторіть
курс лікування через 5-6 місяців.

вогні на декілька хвилин. Коли відвар охолоне, процідити його. Пити по півсклянки тричі на день.
Пам’ятайте, що перед використанням засобів народної медицини потрібно порадитися з вашим лікарем, чи
немає у вас індивідуальних протипоказів до деяких трав.
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У дитинстві я читала розповідь про те, як хлопчик
поміняв свою нову машинку на світлячка.

гніздечко

П

осадив його в сірникову коробку і приніс додому,
немов скарб. І коли його запитали: як же ти міг
нову іграшку поміняти на комашку? Він відповів:
так він живий і світиться.

Мама, мамочка,
матуся,
Я до неї пригорнуся.
Вона добра і
привітна,
Ніби сонце
в небі, світла…
На фото Мирослава
КОЛОМІЙЧУКА: Ольга
Аллабергенова з донькою
Марічкою з Ланівців.

Украдене кохання

Сюжети

лакуча гітара
дзвеніла арфами
струн, і він згадував.

… Синьооке літо після закінчення педінституту промайнуло, немов один день. Здається,
недавно дошкульні серпневі
промені проводжали його на
роботу.
- Дивись, Михайле, - говорила
йому тоді мати, - йдеш працювати далеко від дому. Малим
був, бачили тебе очі мої, і серцю
було легше. А тепер… Покидаєш мене. Не забувай, що я тебе
вивела на стежину життя. Бережи свій окраєць хліба. Будь
щасливий… Приїжджай…
Шляхи його долі загубились у
мальовничому селі в Карпатах.
Там, де стрункі смереки сягають вершин гір. Там, де верхів’я
дерев зливається з синім лататтям неба. Там, де грають чарівні
трембіти.
Школа, вікна якої завжди цілувало сонце, щодня кликала
його серце. Діти і педагогічний
колектив цілющою ниткою
зв’язали його життя. І нарешті
вона - дівчина.
У неї було золотисто-біле волосся. Чорні очі. Здавалося, що
в їхньому погляді соковиті чорниці переливалися сонцецвітним вогником. А від їх щирої
променистості в нього так легко чомусь билося серце.
Познайомились вони навесні.
Довкіл цвіли садки. То був найчарівніший день.
Тихо гойдав перламутровий
вітер верховіття дерев. Осипалися біло-рожеві кружальця.
Падали на плечі обох, ніжно

торкаючись облич і викликаючи усмішки. А на гірських схилах володарював сон-дрімота.
Всіх уже приспав. Тільки цих
двоє… Їх кликала в свої обійми
симфонія ночі й кохання. Чарував танець повновидого місяця
в суцвітті зірок.
- Михайлику, дивись, а місяць
справді чарівний.
- Надзвичайний, Марічко.
- Подаруй мені квітку.
- Яку, серце?
- Едельвейс.
Довго вони блукали гірськими схилами, шукаючи рідкісну
квітку. І коли знайшли, Михайло сказав:
- Нехай нашу дружбу єднає ця
квітка!
Через тиждень його проводжали в армію.
- Пиши, - просила Марічка.
Листи, мов журавлині ключі
до теплих осель, линули до її
серця. Раділа. Відписувала. Та
наприкінці служби сталося непередбачуване: до Марічки уже
вчащав інший, і вона покохала
його.
Михайло згадав осінній вечір.
Якраз перед весіллям Марічки.
В цей останній вечір віч-навіч розбивалася пелюсткова
грань кохання. Немов підстре-

лений птах об стрімку скелю.
Тонула у прірві неспокою.
- Марічко, чи пам’ятаєш нашу
першу зустріч?
Сльози зросили її обличчя.
- Я думав, що не вийдеш навіть попрощатися.
Марічка мовчала. Каменем
лягав біль на його серце.
Лише гірський водоспад не
мовчав. Враз спалахнула зірка і
впала униз.
- Зірка упала…
- То ти втекла від мене, Марічко…
Після її весілля Михайло,
щоб згасити гіркий полих свого серця, подався з села. Коли
сковував смуток, брав у руки
нерозлучну гітару. Виливав невгамовний біль у дзвін струн, і
злітала в небо тужлива пісня.
Але що далі відходили за обрій
дні кохання з найпершою зіркою, то зриміше в його серці
вимальовувався силует нової
надії. Надії на те, що ще прийде кохання. Сильніше від першого? Життя відповість. Та чи
згасне біль від першого? Житиме. Як і благословення матері
перед відходом з батьківської
оселі.
Ярослав ФЕДИК,
м. Зборів.

І мені було дуже шкода цього хлопчика, тому що я розуміла: він, кажучи сучасною мовою, «лоханувся». Його аргумент про те, що світлячок
«живий і світиться» здавався мені смішним і дурним. І я дуже хотіла винести урок з цієї розповіді і ніколи не допустити подібної помилки. Я не
знала тоді, що доросле життя - це великий обмінний пункт, де вимінюється час на гроші, особисте життя на кар'єру і шило на мило.
Як легко нам нав'язали чужі цінності, а ми повірили, що сухе молоко
краще коров'ячого, а хот-дог смачніше бутерброда, що шлюбний контракт надійніше вінчання, а аборт не вбивство, а всього лише планування
сім'ї.
Ми поміняли сироїжки на печериці, пікніки - на фуршети, читання
книг - на шопінг, розмови - на переговори. І ось вже замість друзів у нас
партнери, замість коханих - бой-френди, а замість щастя - кайф.
Ми перестали плакати над фільмами і співати пісні за столом. Говорити по душах і мріяти. Ми стали стриманими і закритими. Освоюємо
гольф, кінний спорт і мистецтво управління яхтами. Куримо кальяни і
сигари, називаємося панами і переконуємо один одного, що життя вдалося.
Колись у мене було замовлення написати статтю про спеціальні
пристосування для куріння сигар. Я пішла до магазину для VIP-клієнтів, який нагадував скоріше музей, ніж сувенірну лавку. Під скляними
вітринами поблискували сріблом і нержавійкою дивні предмети, схожі
на знаряддя тортур в підвалах гестапо. І назви у них були до пари: гільйотина, х'юмідор. Ці «інструменти» призначені для того, щоб витончено
ампутувати голову ... сигари.
Я пам'ятаю, як довго і уважно розглядала всю цю нісенітницю, над
створенням якої працювали люди. А потім довго і уважно слухала продавців, які цілком серйозно розповідали мені, що людина, яка поважає
себе, без цих гільйотин і х'юмідорів ніяк не обійдеться.
Перш ніж написати замовлення я щосили намагалася полюбити і
визнати необхідність маленьких речей для великого життя. Мені було
страшенно цікаво подивитися, хто ж це все купує? Треба сказати, що
будь-яка дрібничка коштувала більше прожиткового мінімуму середньостатистичного громадянина.
І ось одного разу я побачила передачу про колишнього кумира, колишнього ведучого, колишнього красеня. Показували його будинок,
що до болю нагадував ту саму крамницю з непотрібними сувенірами.
Господар зі знанням справи відрубував гільйотиною голову кубинської
сигари, зі значним видом сідав в крісло, викладав ноги на стіл і закурював. Я не пам'ятаю, що він говорив, власне, це було неважливо. Камера
ковзала колекцією зброї, яку він збирав, фотографіями зі знаменитостями, якими він пишався і величезним будинком, в якому ніколи не звучали дитячі голоси.
Репортер говорив щось про славу, добробут і велич. А я бачила старість і самотність в оточенні антикварного начиння, яке тільки посилювало враження старості і самотності. І ті самі х'юмідори, як символи
марності і непотрібності в житті, що так швидко минає ...
І я чомусь згадала того хлопчика з мого дитинства, який зробив
правильний вибір, помінявши гарну пластмасову машинку на живого
світлячка.
Одного разу я побачила рекламний щит: «Шукаю споріднену душу»
і телефон. І дивлячись на потік іномарок, раптом чітко зрозуміла, що
дуже багато обміняли б свої справжні машини на споріднену душу, як
той хлопчик з мого дитинства - на живого світлячка. "
Natali Ostrovska.

Чому він і досі згадує ту осінь? Ту, коли вперше
побачив Оксану. Вона йшла вулицею, раз у раз
зупиняючись і щось підіймаючи з мокрого асфальту.

Щ

о б це могло бути? –
подумав. І тільки потім
здогадався: каштани.
Мокрі, колючі їжачки падали на
землю, весело потріскуючи. Їх і
збирала у свою сумочку Оксана.
Щось смішне і наївне було у її
постаті, щось таке, що пройти
мимо Володимир не міг.
- Може, допомогти? – зупинився біля
Оксани.
Дівчина посміхнулася, тепло і щиро, мов
давньому знайомому:
- Вони такі кумедні. І нагадують мені
дитинство. Тато майстрував нам з отаких
каштанчиків всіляких звірків.
Він узяв незнайомку за руку. На дівочій
долоні лежали каштани. Так почалося їхнє
знайомство. Потім Оксана не раз жартома
казала, що саме каштани звели їх докупи. Володимирові ж було все одно. З тієї хвилини
він знав, відчував: щось сталося у його житті,
змінилося, і без Оксани він жити не може.
Сказав їй усе це під час наступної зустрічі. Розповів чесно й відкрито про своє попереднє життя. Про те, що уже був одружений. З дружиною розлучився. Не тому, що
Володимир пияк чи якийсь пройдисвіт. А
тому, що у них не було дітей. Дружина після відвідин усіляких лікарських світил запевнила: вона здорова, в усьому винен він,
Володимир. Служив у небезпечних для здоров’я військах, от і має результат. І хоча він
пробував заперечувати, мовляв, живуть же
люди без дітей, дружина була невблаганна – лише розлучення. А ще він старший за
Оксану на добрий десяток літ.
- Ось такий я, - завершив перед Оксаною
свою сповідь. – Хоч приймай, хоч…
Вона не дозволила йому продовжити. Запросила додому, познайомила з батьками.
Невдовзі Володимир з Оксаною одружилися. Тепер з відряджень його чекала ніжна і
любляча дружина. І Володимир, який раніше всіляко затягував повернення додому,
волів би взагалі нікуди не їздити. Якось і
сказав про це шефу. Просив:
- Знайдіть для поїздок когось молодшого. А я - людина сімейна. І це моя остання
тривала поїздка.

Храм душі

О

Крапка

дного разу учитель показав учням чистий
аркуш паперу, де в середині стояла чорна
крапка і запитав: «Що ви бачите?»
Перший учень відповів: «Крапку». Другий сказав:
«Чорну крапку». Третій: «Жирну чорну крапку».
Тоді учитель відповів: «Ви всі побачили тільки крапку, і ніхто не помітив великого білого листа!»
Ось так само ми часто судимо про людину за її дрібними недоліками.

К

Вогонь

олись давно в одному селі жив чоловік, якому не подобалися порядки, які запровадив
парох в церкві. Чоловік той сказав: «Нащо
мені ходити до церкви? Я так само можу молитися і

вдома, і на полі, і в саду. Природа стане мені церквою!»
Одного зимового вечора парох відвідав збунтованого парафіянина. Вони обидва сиділи перед домашнім вогнищем, розмовляючи про дрібні справи. Але
ніхто не порушував питання присутності в церкві. Згодом парох взяв щипці із стояка біля каміну, витягнув з
вогню один розпечений вуглик і відкинув його в бік.
Обидвоє дивилися, як вуглик швидко згасав і застигав
у попелисто-сивий камінчик.
Тим часом вугілля в каміні горіло яскравим полум’ям. Парох мовчав. А чоловік обернувся до нього і
сказав: «Наступної неділі я буду в церкві…»

Потріскана амфора

С
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елянин щоденно привозив до села воду із
джерела в двох пузатих амфорах, прикріплених на спині осла, що крокував поруч з ним.

Оксана смажила йому у дорогу пиріжки,
вкладала у валізу чисту білизну. Він милувався дружиною. Думав, що через роботу
приділяє їй мало уваги.
- Ось побачиш, повернуся з відрядження,
і все буде по-іншому. Чуєш, Оксано, - пригорнув до себе дружину.
- Справді, тоді все буде по-іншому. Все, видихнула Оксана, ніби поставила крапку.
І якось загадково посміхнулася. А, може,
йому це тільки здалося?
Відрядження затягнулося. Володимир
телефонував Оксані, вкотре зізнавався, як
сумує за нею.
- Приїжджай швидше, тебе чекає приємний сюрприз, - відповідала вона йому.
І Володимир не міг дочекатися закінчення відрядження. Може, Оксана нарешті
знайшла роботу, про яку мріяла? – ламав
голову над домашнім «сюрпризом».
І ось відрядження закінчилося, він їде
додому. Зателефонував дружині. Вона, як
звичайно, чекала його. Тільки що це? На
столі – святкова вечеря. І Оксана вся аж
світиться, навіть одягнула білу сукню, його
подарунок з попереднього відрядження.
- Оце і є твій сюрприз, Оксаночко? Справді,
ти для мене – найкращий подарунок у житті.
- Ні, це не зовсім так, - вивільнилася з
його обіймів Оксана. – Я вагітна. У нас буде
дитина…
Він не простягнув до неї рук. Вони якось
раптом жалюгідно й безсило, мов непотрібна річ, повисли уздовж тіла.
- Чому ти мовчиш, чому? – десь здалека
доносився голос Оксани. – Невже ти не радий? Я тобі все розповім…
Вона смикала його за рукав пальто, яке
Володимир і досі не зняв. І раптом до нього
дійшло, ніби щось прорвало.
- І хто ж він, якщо не таємниця? – відсторонив дружину.
Вона благально і нерозуміюче дивилася
на нього.
- Хто він, батько твоєї дитини? Оце справді сюрприз. А я так поспішав додому… Як
же це ти, Оксано, так влипла? Хіба забула,
що у мене ніколи не буде дітей?
Вона щось казала, доводила, що лікарі
помилилася, вела мову про якусь сумісність і навпаки, про те, що його попередня
дружина – теж не свята, і могла просто

Одна амфора була стара й уся в тріщинах, під час мандрівки з неї постійно витікала вода. Друга – нова, без
ушкоджень, утримувала воду до краплини.
Стара потріскана амфора почувалась бідною й непотрібною. Нова ж ніколи не оминала нагоди, щоб підкреслити свою досконалість: «Я не втрачаю й краплини води».
Одного ранку стара амфора звірилися власникові: «Я
знаю про свої недоліки. Через мене йде намарне твій час,
праця й гроші. Коли доходимо до села, я вже наполовину
порожня. Вибач мені мою недосконалість і мої рани».
Наступного дня в час мандрівки власник звернувся до потрісканої амфори, мовлячи: «Поглянь на узбіччя. Яка краса, яке розмаїття квітів! Вони розквітли завдяки тобі! Я купив насіння і засіяв його вздовж шляху.
Ти ж, не здогадуючись про це, поливаєш його кожного
дня. Кожен із нас має свої рани і свої вади. Але якщо довіримося Богові, Він через нашу недосконалість може
вчинити диво».

його обманювати. Це останнє зауваження
чомусь геть збісило Володимира, вивело з
рівноваги.
- Не чіпай її, - кричав. – Вона, принаймні,
чесна жінка. А ти… Образливі слова виривалися з його уст. Він кричав і кричав, обзивав Оксану і, здається, нічого не могло його
зупинити.
Оксана мовчала. Тільки щораз більше
блідло її обличчя.
- То хто ж він, той, з ким ти зраджувала
мене під час моїх відряджень? – не вгамовувався Володимир.
- Ти. Ти – батько моєї дитини. А тепер –
іди. Назавжди. І не приходь. Ніколи.
Він зібрав речі і пішов. Усю ніч просидів у
якомусь барі, за-пиваючи своє нещастя. Наступного дня подав шефові заяву на звільнення. Витер з мобільного номер телефону
Оксани. І все-таки хтось з колег переказав,
що дружина телефонувала йому на робочий, просила, аби передзвонив додому.
- Для чого? Здається, ми про все поговорили учора, - подумав.
А ввечері поїзд віз його уже до батьків у
село на Житомирщині.
Через деякий час від Оксани надійшов
лист, потім ще один. «Повернися, повір – і ми
будемо щасливі», - писала дружина. Він не
відповів. І листи перестали приходити. Лише
якось поштарка принесла офіційний бланк.
Оксана просила дозволу на розлучення.
Може, все і забулося б. Якби не оті прокляті відрядження. Володимир влаштувався на роботу, і вони знову з’явилися у його
житті. Якось приїхав до Тернополя. Покінчивши зі справами, прогулювався вулицями міста. І раптом таке рідне, таке знайоме:
- Володю…
Повернувся. Навпроти стояла вона, Оксана. Тримала за руку хлопчика. Чекайте,
Володимир десь уже його бачив: цей кирпатий ніс, це густе ластовиннячко, ці веселі
блакитні очі…
Господи, та це ж він сам. У дитинстві.
Навіть родимка на лівій щоці. За неї завжди дражнили у школі Володимира дівчата.
Цей хлопчик схожий на нього і теперішнього. Хіба що ластовиння у Володимира
менше, хіба непокірний чуб уже просвічує
першими сивими волосками. І блакитні очі
рідко бувають веселими.
- Оксано, це мій…
Вона не дала йому продовжити. Як тоді,
коли він оповідав їй про свій перший нещасливий шлюб.
- Це – Андрійко, - сказала. – Мій син. А он
іде наш тато. Біжи, Андрійку, - підштовхнула
малюка до чоловіка, що виходив з магазину.
– Сьогодні в Андрійка день народження. От
ми і вибралися в місто за подарунками.
- Оксано…
Та вона вже не слухала його. Ішла назустріч синові і чоловіку.
А Володимир? Тепер він часто-часто приїжджає у відрядження до Тернополя. І досі згадує день, коли вперше побачив Оксану. Може,
тому що надворі знову осінь. І знову падають,
розбиваючись об асфальт,
каштани…
А колись каштани так
гарно лежали на долоні в
Оксани.

Зіна КУШНІРУК

СТРУНИ СЕРЦЯ
Роздуми

В житті, як на довгій ниві,
косарі ми й женці одвічні.
Жнива ж бо бувають мінливі…
І як би не прозаїчно
звучало: земля плодоносить…
Немає чого чекати.
Хто має косу той косить.
Хто має серпа йде жати…
Але ж не усе так просто.
Усі ж бо прекрасно знають,
що перед тим, як косити,
землю ж то засівають…
*****
Я не питаю, чи мене ти любиш…
Слова пусті лиш роздирають тишу.
Ти ж мовчки мене поглядом голубиш,
в очах читаю: «Я тебе не лишу…»
Чи треба слів, коли ж бо серце знає,
що ти за мною, милий, духа рониш…
І міцно руку у руці стискаєш,
і наче ангел, ти мене хорониш.
Чи мене любиш, я ж бо не питаю…
Слова пусті лиш роздирають тишу…
В твоїх обіймах ніжних завмираю…
І ти ж бо знаєш: «Я тебе не лишу…»
*****

Щось цього року осінь в нас плаксива.
Ще з ночі тарабанила дощами.
Зеленим листям кидала злостиво.
Баюрами стелилась під ногами.
Чого ж бо так одразу непривітна?
Напевно, ще ревнує нас до літа…
Ти ж також, пані, птаха перелітна …
Хоча, насправді, шлічна є кобіта…
Давай тебе глінтвейном я зігрію.
Накину хустку пухову на плечі.
Як я тебе, красуне розумію…
Ну ось, і посміхнулась ти, до речі…
*****
Сьогодні з літом пила «на коня»
останній грам остиглої вже кави.
Воно ж бо побрело десь навмання
у той їдкий туман, поміж отави …
І якось так, не попрощавшись, геть
пішло собі, неначе й не дружили…
Мені лишилося ковток допить,
останній, бо удвох ми не допили…
Гірчила кава, і філіжанка на столі
так і лишилась недопитою стояти…
Не страшно, що йде осінь по землі.
Дай Боже всім нам літа дочекати…
Галина КУХАРИШИН.
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Паралімпіада-2020: в українській
скарбничці - майже сто медалей

Н

а Паралімпійських іграх у
Токіо, які завершилися 5 вересня, збірна України посіла
шосте місце в медальному заліку.
Українські атлети здобули 98 медалей - 24 золоті, 47 срібних та 27
бронзових.

Перше місце в медальному заліку посів Китай, на другому – Великобританія,
на третьому – США. Четверту сходинку
посів Паралімпійський комітет Росії а п’яту - Нідерланди, випередивши Україну на
одну золоту медаль.
Найтитулованішим
спортсменом
Паралімпіади-2020 став український
плавець Максим Крипак. П'ятиразовий
чемпіон і триразовий срібний призер Ріо2016, здобув у Токіо ще сім медалей, зокрема - п'ять золотих.
Для збірної України - це друга найрезультативніша Паралімпіада за кількістю
медалей, але вперше з 2004 року українська збірна випала з топ-4 медального заліку. Останній раз саме на шостому місці

українці фінішували в Афінах у 2004 році.
У медальному заліку за кількістю
золотих українці посіли 6-е місце, за загальною кількістю медалей - 5-е. Відзначимо, що за кількістю срібних медалей
українці стали другими.
Україну на цих Паралімпійських іграх
представляли 143 спортсмени, що змагалися у 15 видах спорту. При цьому, у десяти з них наші спортсмени піднімалися на
п’єдестал.
26-річний Максим Крипак ( на
фото) народився з проблемною правою
ногою - вона у нього значно коротша, ніж
ліва. За порадою лікарів-ортопедів з шести років почав займатися плаванням у
Харкові. Тренувався разом зі здоровими
спортсменами, але згодом зайнявся параплаванням. Після шостого класу перейшов
до спортінтернату Харківського училища
фізичної культури № 1, а у 2012 вступив до
самого училища, ставши за результатами
вступної кампанії третім у рейтингу абітурієнтів денної форми навчання. У 2014 році
вступив до Харківської державної академії

Наш День

Тернопільський футбол

Т

*****
ернопільські команди в
аматорському чемпіонаті
України у 5-у турі помірялися силами з представниками
львівської Прем’єр-ліги. У Теребовлі
місцева «Нива» мірялася силами з
чемпіоном Львівщини – «Юністю»
з Верхньої Білки. Матч завершився
внічию – 1:1.
Великогаївський «Агрон» гостював на Львівщині і зумів перемогти «Фенікс» (Підмонастир) –
3:1.
«Агрон» з 12-а очками продовжує лідирувати в турнірній таблиці (4 перемоги і одна поразка), а
«Нива» з двома заліковими пунктами (дві нічиї та три поразки) займає 9 місце.
Наступний, 6-й тур, аматорського чемпіонату України відбудеться
18-19 вересня. У ньому теребовлянська «Нива» на виїзді зустрічатиметься з ОДЕКом з Оржіва (Рівненська область), а великогаївський
«Агрон» прийматиме «Маяк» з Сарнів теж з Рівненщини.
*****
ідбулися два матчі 14-го
туру у вищій лізі чемпіонату Тернопільської області:
«Кристал-U-19» (Чортків) –
«Рідна Борщівщина»– 0:3 (0:2)
«Поділля» (Васильківці) –
«Зоря» (Хоростків) – 0:0
*****
ідбулися всі три матчі 13го туру у першій лізі чемпіонату Тернопільської
області:
«Колос» (Бучач) – «Нива» (Городниця) – 3:0 (1:0)
ФК «Вишнівець» – ФК «Мельниця» – 0:0
«Віго-Острів» (Острів) – «Нива»
(Підгайці) – 7:1 (3:1)
*****
ідбулися всі три матчі 13го туру у другій лізі чемпіонату Тернопільської
області:
«ПрофАгро» (Кременець) –
«Збруч» (Гусятинська ТГ) – 5:3 (4:0)
ФК «Скалат» – «Поділля» (В. Березовиця) – 0:4 (0:2)
«Колос» (Зборів) – «Нічлава»
(Копичинці) – 2:2 (1:0)

фізичної культури. Тренується у Харківському регіональному центрі з фізичної
культури і спорту інвалідів «Інваспорт». Чемпіон України 2015 року. Переможець міжнародних змагань 2016 року.
Дебютант XV літніх Паралімпійських
ігор 2016 року. За досягнення високих
спортивних результатів на цих змаганнях,
самовідданість та волю до перемоги, утвердження міжнародного авторитету України
нагороджений орденом «За заслуги» III ст.

ЧС-2022: у п’яти матчах – п’ять нічиїх

В

Після чергової нічиєї у Казахстані, в матчі 5-го туру європейського кваліфікаційного
раунду відбору до чемпіонату світу-2022 з футболу збірна України приймала Францію.

З

а кілька хвилин до завершення першого тайму
чудовий дальній удар Шапаренка вивів нашу
команду вперед. Проте, на старті другого
тайму матчу гості зрівняли рахунок - відзначився
Марсьяль. Матч завершився внічию 1:1.
До речі, 24 березня 2021 року у Парижі збірні Франції та
України також розійшлися миром.
Попри 5 нічиїх у п’яти матчах збірна України ще має шанси
посісти друге місце у групі D.
Для цього нам варто здобувати три перемоги в трьох матчах, що залишилися. Є варіанти виходу з групи з 7-а очками,
але для цього потрібно, щоб збірна Франції здобувала перемоги у своїх матчах та опоненти втрачали очки у зустрічах між
собою (нічия є найкращим результатом). Про шанси на перше
місце у групі не варто й говорити - досить багато очок втратили українці.
Календар матчів, які залишилося
зіграти у групі D

7-й тур
• 09.10.2021 16:00 Казахстан - Боснія і Герцеговина
• 09.10.2021 19:00 Фінляндія - Україна
8-й тур
• 12.10.2021 17:00 Казахстан - Фінляндія
• 12.10.2021 21:45 Україна - Боснія і Герцеговина

«Динамо» йде
у відрив

В
В

9-й тур
• 13.11.2021 17:00 Боснія і Герцеговина - Фінляндія
• 13.11.2021 22:45 Франція - Казахстан
10-й тур
• 16.11.2021 22:45 Фінляндія - Франція
• 16.11.2021 22:45 Боснія і Герцеговина - Україна
Попри це, не слід забувати, що навіть 2-е місце лише дасть
можливість позмагатися за новою системою за одну з трьох
путівок, які розіграють 12 команд. Відтак, прямого і легкого
шляху до фіналу ЧС в українців уже немає.

«Нива» - поза Кубком

Ф

З

утбольна команда "Епіцентр" з Дунаївців на
попередньому етапі Кубка України перемогла тернопільську "Ниву" та пройшла у
наступний раунд турніру - 1/16.

• "Чорноморець" - "Олександрія" - 2:2
• "Інгулець" - "Маріуполь" - 3:0
• "Динамо" - "Колос" - 7:0
• "Металіст 1925" - "Дніпро-1" - 1:2
• "Десна" - "Верес" - 0:4
• "Минай" - "Шахтар" - 1:1
• "Зоря" - "Ворскла" - 1:0
• "Рух" - "Львів" - 1:0.
Головний тренер «Колоса» Руслан Костишин після розгрому від «Динамо» з рахунком 0:7 подав у відставку.
Кияни з 16 очками одноосібно очолюють турнірну таблицю. По 13 пунктів у
«Шахтаря» та «Дніпра-1».

Матч відбувся на стадіоні "Колос" в
Дунаївцях. Фаворитом зустрічі вважали саме «Ниву», яка грає у Першій лізі.
Тоді, як команда з Хмельниччини - у
Другій лізі.
Проте, єдиний гол у ворота гостей
забили саме господарі. Сталося це у
першому таймі.
За двадцять хвилин до завершення
основного часу «Нива» почала масований штурм воріт «Епіцентру», але з
безлічі моментів не використала жодного.
Днем пізніше у Києві в Будинку футболу відбулося жеребкування четвертого раунду (1/16 фіналу) розіграшу

27 по 29 серпня –
перед паузою, зумовленою виступами
збірної, - пройшли матчі 6
туру чемпіонату України з
футболу:

Спорт

Кубка України-2021/2022.
У четвертому раунді виступатимуть
11 переможців попереднього етапу та
11 клубів УПЛ (окрім учасників єврокубків-2021/2022). Базовий день проведення матчів — 22 вересня.

Результати жеребкування четвертого раунду (1/16 фіналу):
• «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні)
— «Львів» (Львів)
• «Альянс» (Липова Долина) —
«Минай» (Минай)
• «Миколаїв» (Миколаїв) — «Рух»
(Львів)
• «Волинь» (Луцьк) — «Маріуполь» (Маріуполь)
• «Епіцентр» (Дунаївці) — «Металіст 1925» (Харків)
• «ВПК-Агро» (Вишневе) — «Дніпро-1» (Дніпро)
• «Металіст» (Харків) — «Десна»
(Чернігів)

•

«Таврія» (Сімферополь) — «Олександрія» (Олександрія)
• «Прикарпаття»
(Івано-Франківськ) — «Чорноморець» (Одеса)
• «Оболонь» (Київ) — «Верес» (Рівне)
• «ЛНЗ» (Черкаси) — «Інгулець»
(Петрове)
*****
4 вересня ФК «Нива» у 7 турі чемпіонату Першої ліги у виїзному матчі
розійшовся миром із хмельницьким
"Поділлям" - 1:1. На 9 хвилині гол у ворота господарів забив Максим Проців, а на
52 хвилині «Поділля» зрівняло рахунок.
«Нива» перебуває на 4 місці турнірної таблиці. 11 вересня вона гратиме з "Альянсом" з Сумської області.

№34 (421) / 8 вересня- 14 вересня 2021 р. 13
Наш День
Як правильно викопувати буряк?

Соціум

Господар
Якщо вашому городу
загрожує потурлак

Б

уряк по праву вважають культурою, яка
найгірше зберігається.
Згодом коренеплоди можуть
почати гнити, стають м'якими і втрачають свої смакові
якості. Якщо хочете, щоб
урожай не пропав, тоді починати потрібно з правильного збирання буряків.

Час, коли потрібно збирати
врожай, залежить від регіону і сорту коренеплодів.
Найбільш крайній термін - кінець вересня. При цьому не варто поспішати викопувати плоди, тому що
їм потрібен час, щоб набрати масу і дозріти. Якщо
зібрати урожай занадто рано, буряк буде прісним і
швидко зіпсується. Зволікати теж не можна, інакше

він буде занадто волокнистим.
Досвідчені дачники також знають, що збирати урожай рекомендують в сонячну і суху погоду. Якщо
ось-ось вдарять морози, не зволікайте, бо низькі температури можуть
погубити плоди.
Як побачити, що буряк дозрів?
Зверніть увагу на бадилля і стебла.
Коли вони починають сохнути і жовтіти, тоді пора приступати до збору врожаю. Рекомендується перед
цим викопати один плід, щоб переконатися, що він
стиглий.
Після збору врожаю залиште плоди на сонці на
пару годин, якщо дозволяє погода. Тоді овочі будуть
краще зберігатися, тому що встигнуть просохнути.
Бадилля зрізайте гострим і чистим ножем.

Чому гниє цибуля?

Що це за небезпечний бур’ян і чому
варто його остерігатися господарям?

З

акордоном - це популярний інгредієнт
салатів, а українці не можуть вивести
цю рослину зі своїх грядок. Портулак городній - однорічний трав'янистий сукулент з
товстими червонуватими стеблами та яскравим
м'ясистим листям. Квітне у період з червня до
вересня, а плодоносить - у липні-вересні. На
вигляд портулак більше схожий на трохи здичавіле грошове дерево, ніж на злісний бур’ян.

Лише один кущик цієї рослини здатний сформувати й
поширити навколо себе до трьох мільйонів життєздатних
насінин. А усе тому, що лише протягом одного сезону портулак встигає сформувати не одне, а цілих три, а то й чотири покоління насіння. Якщо ж до усього цього додати той
факт, що насіння портулаку може зберігати схожість впродовж трьох-чотирьох десятків років, а практично будь-яка
частина цієї рослини може утворювати повітряне коріння,
то перспективи боротьби з бур'яном вимальовуються зовсім не радісні.
Кращий спосіб захисту від портулаку, такі ж, як і від
будь-якого іншого бур'яну, це - профілактичні заходи, які
полягають у поєднанні хімічних і агротехнічних методів.
Регулярна прополка допоможе вирішити питання з
портулаком лише у тому випадку, якщо ви змогли виявити
одиничні екземпляри рослин, які при цьому не встигли заквітнути. Уся річ у тім, що насіння портулаку продовжує достигати навіть у відокремленій від стебла насіннєвій коробочці.
Якщо ж ви будете постійно оглядати ділянку на наявність портулаку і систематично звільнятися від молодої
порослі цієї рослини, то це значно збільшить ваші шанси
на перемогу над цим бур'яном.
Збираючи бур'ян, переконайтеся у тому, що жодна частина цієї рослини не зможе потрапити на ґрунт. Зібраний
портулак слід утилізувати, наприклад, закопати на солідну
глибину десь подалі від вашої ділянки, а краще - спалити.
Якщо ви готові потерпіти і пожертвувати корисною
площею своєї ділянки, щоб дочекатися, поки портулак
загине природним шляхом через відсутність сонячного
світла і вологи, то вам на допомогу прийдуть мульчування
або чорна плівка. Накривши зарості бур'яну товстою чорною плівкою, ви перекриєте доступ поживних речовин до
рослин. З часом вони загинуть, так і не встигнувши розмножитись.
Про те, що портулак є вкрай неприємним сусідом,
свідчить той факт, що багато власників садових ділянок
відзначають рідкісну несприйнятливість цієї рослини до
гербіцидів. Зовсім позбутися від портулаку з ділянки за
допомогою самих лише гербіцидів у вас навряд чи вийде.
Адже невідомо, чи вдасться знищити насіння, що потрапило у землю. А воно, як ми пам'ятаємо, може "спати" у землі
не один десяток років. Саме тому найбільш оптимальним
рішенням проблеми стане використання декількох методів одночасно.
Існує велика кількість хімічних засобів, які застосовуються у боротьбі проти портулаку. Більшість з них - гербіциди широкого спектру дії. Однак, вибираючи засіб хімічного захисту ділянки, слід попередньо переконатися
у тому, що використання препарату не зашкодить довколишнім посадкам.

Шкідники та бактерії можуть знищити
весь врожай, який ви зібрали

З

берегти цибулю протягом усієї зими анітрохи не легше, ніж
виростити. Річ у тім, що
вона схильна до захворювань, які можуть уразити
врожай навіть у сховищі.
Серед причин, які провокують загнивання цього
овоча, сіра та бактеріальна гниль і мозаїка.
Сіру гниль провокує
грибок
Рослина починає хворіти ще
влітку, тривалий час грибок залишається у цибулинах, а взимку
знищує врожай. Зазвичай, грибок оселяється на ослаблених
рослинах, що призводить до ще
більшого їх пригнічення. Кущики ростуть повільно, а перо стає
деформованим. Цибулини при
цьому виглядають абсолютно
звичайними і нічим не видають
наявність збудника. Процес протікає повільно і непомітно.
Уражені цибулини починають
ставати м'якими з верхньої частини, а за кілька місяців згнивають
цілком. Помітити недобре можна
за неприємним запахом. І це дуже
важливо, адже хвороба передається до здорових цибулин, у результаті чого гине весь врожай.
Що робити?
Хоча одразу після збору врожаю хворі цибулини не видають
себе, краще усі підозрілі поклас-

ти окремо. Перед тим, як відправити врожай у сховище, ретельно просушіть його. Контролюйте
температурний режим. Нехай
у приміщенні буде прохолодно,
але не дозволяйте температурі
опускатися нижче, ніж 3 градуси
за Цельсієм. І, звичайно ж, вологість - один з важливих факторів,
що провокують гниття. Вона має
бути не більшою за 70 %.
Мозаїку провокують
віруси
Ця хвороба має вірусну природу, і переносять її такі комахи,
як попелиці, нематоди і кліщі.
Протягом тривалого часу ви можете навіть не здогадуватися,
що цибулини уражені вірусом.
Якщо уважно придивитися
до цибулевого пір'я ще у городі,
то можна помітити світлі плями
на них. Це перша ознака захворювання. Вірус відбивається на
формі цибулин - вони виростають більш дрібними і витягнутими. Якщо такі овочі прибрати у
сховище, то вони будуть залишатися активними, можуть почати
проростати, а це означає, що з
часом будуть і гнити.
Що робити?
Боротьба з комахами - перше, на що варто звернути увагу.
Якщо не буде переносника - не
буде і хвороби. На щастя, дізнатися про те, чи є хворими екземпляри, можна ще у городі і
під час сортування. Тому уважно
відбирайте для зберігання лише

здорові цибулини.
Сівозміна також допоможе
вам уберегти цибулю від мозаїки
та інших хвороб. Цибуля добре
почувається після кабачків, огірків, патисонів, капусти, моркви,
картоплі, помідорів, селери, кропу, петрушки. Не варто садити
цибулю після часнику.
Бактеріальна гниль
вражає середину овоча
Якщо цибулину вразили бактерії, що викликають бактеріальну гниль, то ви дізнаєтеся
про це не одразу. Адже гниття
починається з серединки, поступово просуваючись до зовнішніх
шарів. Цибулина може виглядати цілком гарною, а коли сліди
гниття з'являться на поверхні,
буде вже пізно. Лише різкий запах може підказати, що щось не
так.
Що робити?
Поширюють бактеріальну
гниль комахи. Для профілактики
необхідно боротися з цибулевою
мухою, павутинним кліщем і муховою дзюрчалкою. Тут можна
використовувати найпростіші
засоби, наприклад сіль і золу.
Розчином солі (на 10 літрів 1
склянка) поливають грядки, щоб
відлякати шкідників. А золою,
змішаною з тютюновим пилом
і меленим перцем, присипають
ґрунт, щоб шкідники не залишали у ньому свої личинки.
Обирайте для цибулі грядки з гарним дренажем. Хвороби
бактеріальної природи розвиваються за умов надлишку води.
Зберігайте цибулю у сухому, прохолодному місці. Це зменшить
ймовірність появи бактеріальної
гнилі.

Садимо часник: готуємо правильно
грядки і обираємо попередників

Т

радиційно осінню посадку
проводять з кінця жовтня
до середини листопада, а
можливо і раніше. Ґрунт повинен
бути досить поживним, легким,
щоб добре проходили світло,
вода, повітря.

Рекомендується раз у два роки міняти місце посадки, щоб часник зміг отримати корисні компоненти
з верхнього рівня ґрунту. Якщо цієї рекомендації не
дотримуватися, рослина буде слабкою і може заразитися різними хворобами.
Вибір грядки - один з критеріїв правильної посадки часнику на зиму, проте потрібно підібрати правильних «сусідів», щоб він міг виростати з комфортом.

Кращі сусіди часнику: помідори, морква, полуниця, огірок, календула, цикорій,
буряк. Варто уникати сусідства з пастернаком, сочевицею, горохом і квасолею.
Для часнику кращими попередниками є кормові трави, зернові культури,
не включаючи ячмінь і овес, патисони і
кабачки. Допустимою вважається плантація, де раніше росли ягоди, капуста, огірки, гарбузи,
помідори і перець.
Є культури, які сильно виснажують ґрунт, тому не
рекомендується висаджувати часник, де вони раніше
росли: морква - можливе зараження нематодою, цибуля - споживає велику кількість калію, чого може не вистачати для повноцінного харчування часнику, буряк,
картопля - можливе зараження фузаріозом.
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Понеділок
UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05 Земля, наближена до неба.
06.30 М/ф «Парасолька i автомобiль».
06.40 М/ф «Парасолька на риболовлi».
06.50 М/ф «Парасолька на полюваннi».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 00.05, 02.25, 05.25 Новини.
07.05, 00.40 Т/с «Масантонiо».
08.05 Маршрутом змiн.
08.25 Геолокацiя: Волинь.
08.55 12 мiфiв про Донбас.
09.35 Т/с «Курорт».
11.25 Вiдтiнки України.
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна студiя.
15.10, 21.35, 00.30, 02.50, 05.50 Спорт.
15.20 Країна пiсень.
16.30 Концерт. Арсен Мiрзоян.
17.30, 20.00 Д/с «Найдикiше мiсто свiту:
Манаус».
18.55 Д/с «Дика природа Iндокитаю».
21.45 «Зворотнiй вiдлiк».
23.30 Перша шпальта.
01.35, 03.00 Суспiльна студiя. Головне.
03.45 Х/ф «Бiлий птах з чорною ознакою».

Êàíàë “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, 04.10 «ТСН».
09.25, 10.20, 05.30 «Життя вiдомих
людей».
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день».
14.45 «Одруження наослiп».
17.10 Т/с «Величне столiття. Роксолана».
20.43 «ПроCпорт».
20.45, 21.45 Т/с «Моя улюблена Страшко».
22.45 Т/с «Родичi».
23.50 «Танцi з зiрками».
02.50 Х/ф «Полтергейст».

Iíòåð

03.35 «Орел i решка. На краю свiту».
04.55 «Телемагазин».
05.25, 23.00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.05, 18.00, 19.00, 03.20 «Стосується
кожного».
12.25 Х/ф «Нянька за викликом».
14.20 Х/ф «Французький жиголо».
16.05 «Чекай на мене. Україна».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Сiмнадцять миттєвостей
весни».
00.50 Х/ф «Бункер».
02.30 Т/с «СБУ. Спецоперацiя».

ICTV

04.50 Скарб нацiї.
05.00 Еврика!
05.05 Служба розшуку дiтей.

05.10 Громадянська оборона.
06.00 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.10, 19.25 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10.10 «На трьох».
11.25, 13.15 Х/ф «Оселя зла 6: Фiнальна
битва».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.05, 16.15 Т/с «Розтин покаже 2».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20, 02.50 Прихована небезпека.
21.30 Т/с «Пес».
22.45 Свобода слова.
00.00 Х/ф «Закатати в асфальт».

ÑÒÁ

04.45 Т/с «Комiсар Рекс».
08.50 МастерШеф.
12.05, 14.50, 18.05 Т/с «Слiд».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
19.05 Супербабуся.
20.15, 22.50 Т/с «Колiр пристрастi».
00.10 Т/с «Червонi браслети».

Íîâèé êàíàë

03.00 Зона ночi.
04.55 Абзац!
05.55, 07.40 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.45 Орел i решка.
10.00 Т/с «Надприродне».
11.45 Х/ф «Годзiлла».
14.35 Х/ф «Гренландiя».
16.55 Хто зверху? (12+).
19.00 Пекельна кухня.
21.20 Х/ф «Знайомство з батьками».
23.40 Х/ф «Знайомство з Факерами».
02.00 Вар`яти.

5 êàíàë

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
00.00, 01.00, 03.00, 04.00, 05.00
Час новин.
06.25 Вечiр з Янiною Соколовою.
07.10, 08.30, 21.30 Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум.
07.15 Д/с «Масштабнi iнженернi поломки».
08.35, 09.50 Д/с «Iсторiя навколо нас».
08.50 М/ф.
09.30 Машина часу.
10.00 Пiдсумки тижня з А. Мiрошниченко.
11.10, 17.10, 01.10, 05.10 Д/с «Великi
танковi битви».
12.50 Вечiрнiй преЗЕдент.
13.15, 18.00, 19.15 Х/ф.
15.30 Час «Ч».
16.10, 00.10 Д/с «Повiтрянi воїни».
20.15, 02.00 «5 копiйок».
21.40 Час-Time.
22.00 Час новин. Пiдсумки дня.
23.00 Д/с «Вирiшальнi битви Другої
свiтової вiйни».
03.10 Обережно, дiти!
04.10 Фiзкульт ура!
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Вівторок
UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05 Земля, наближена до неба.
06.30 М/ф «День, коли щастить».
06.40 М/ф «Дерево i кiшка».
06.50 М/ф «Жар-птиця».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 23.35, 02.05, 05.10 Новини.
07.05, 00.25 Т/с «Масантонiо».
08.05 Маршрутом змiн.
08.25, 11.25 Вiдтiнки України.
08.55 12 мiфiв про Донбас.
09.35 Т/с «Курорт».
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна студiя.
15.10, 21.45, 00.10, 02.40, 05.45 Спорт.
15.20 Країна пiсень.
16.25 Ювiлейний концерт гурту «Пiккардiйська Терцiя».
17.30 Схеми. Корупцiя в деталях.
18.55, 22.00 Д/с «Дика природа Iндокитаю».
20.00 Д/с «Найдикiше мiсто свiту:
Манаус».
23.00 #ВУкраїнi.
01.20, 02.55 Суспiльна студiя. Головне.
03.45 Д/ф «Замiнованi вiрнiстю».
04.40 Енеїда.

Êàíàë “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, 04.10 «ТСН».
09.25, 10.20, 05.30 «Життя вiдомих
людей».
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день».
14.45 «Одруження наослiп».
17.10 Т/с «Величне столiття. Роксолана».
20.43 «ПроCпорт».
20.45, 21.45 Т/с «Моя улюблена
Страшко».
22.45 Т/с «Родичi».
23.50 Х/ф «Мiстер Бiн».
01.40 Х/ф «Дев`ята брама».

Iíòåð

04.55 «Телемагазин».
05.25, 23.00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
12.25 Х/ф «Ас з асiв».
14.35, 15.35 «Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий випадок».
18.00, 19.00, 03.15 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Сiмнадцять миттєвостей
весни».
00.50 Х/ф «Iдеальна пастка».
02.30 Т/с «СБУ. Спецоперацiя».

ICTV

04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.25 Факти.

04.45, 20.20, 01.45 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10.10 «На трьох».
10.55, 13.15 Х/ф «Чорна дiра».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.55, 17.45 Т/с «Дiльничний з ДВРЗ».
14.55, 16.15 Т/с «Пес».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
21.30 Т/с «Дiльничний з ДВРЗ 2».
23.35 Х/ф «Вбити Бiлла».

ÑÒÁ

04.55 Т/с «Комiсар Рекс».
08.55 МастерШеф.
13.05, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.40, 18.05 Т/с «Слiд».
19.05 Супербабуся.
20.15, 22.50 Т/с «Колiр пристрастi».
00.05 Т/с «Червонi браслети».

Íîâèé êàíàë

03.00 Зона ночi.
04.55 Абзац!
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.20 Орел i решка.
09.20 Т/с «Надприродне».
11.55 Любов на виживання.
13.55 Х/ф «Самотнiй рейнджер».
17.00 Хто зверху? (12+).
19.00 Екси.
20.55 Х/ф «Знайомство з Факерами 2».
22.55 Х/ф «Норбiт».

5 êàíàë

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00,
19.00, 00.00, 01.00, 03.00, 04.00,
05.00 Час новин.
06.25 Iсторiя з Братами Капрановими.
07.10, 08.30, 21.30 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум.
07.15 Д/с «Масштабнi iнженернi поломки».
08.35, 09.50, 12.40 Д/с «Iсторiя навколо нас».
08.50 М/ф.
09.30 Машина часу.
10.10 Д/с «Ретроавтомобiлi».
11.10, 17.10, 01.10, 05.10 Д/с «Великi
танковi битви».
13.15, 18.00, 19.15 Х/ф.
15.30 Час «Ч».
16.10, 00.10 Д/с «Повiтрянi воїни».
20.15, 02.00 «Дiйовi особи».
21.40 Час-Time.
22.00 Час новин. Пiдсумки дня.
23.00 Д/с «Вирiшальнi битви Другої
свiтової вiйни».
03.10 Обережно, дiти!
04.10 Фiзкульт ура!

Êàíàë «Óêðà¿íà»

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.

Наш День
Êàíàë «Óêðà¿íà»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00 Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
10.30, 18.00 Т/с «Люся. Iнтерн».
11.30 Т/с «Виходьте без дзвiнка».
14.30, 15.30 Iсторiя одного злочину.
16.00 Т/с «Хiд прокурора».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Справа рук потопаючих».
23.10, 02.00 Т/с «Вiкно життя 2».
02.45 Гучна справа.

Ê1

08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.40 «Орел i решка. Шопiнг».
09.35 «Орел i решка. На краю свiту».
10.30, 20.00 «Орел i решка. Дива свiту».
12.30 Х/ф «Мисливець з Уолл-стрiт».
14.30 Т/с «Беверлi-Хiлс, 90210».
18.10 «Орел i решка. Морський сезон».
21.00 «Iнше життя».
22.00, 01.30 Т/с «Доктор Хаус».
23.45 Х/ф «Замкнутий ланцюг».
03.00 «Нiчне життя».

ÍÒÍ

06.00 «Таємницi кримiнального свiту».
07.20, 17.00, 03.30 «Випадковий свiдок».
10.45, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: Маямi».
12.30, 16.30, 19.00, 03.00 «Свiдок».
14.45, 23.00 Т/с «Слiпа зона».
18.20 «Свiдок. Агенти».
00.45 Х/ф «Незаперечний 3».
02.35, 03.45 «Речовий доказ».
04.30 «Правда життя. Професiйнi байки».

ÒÅÒ

06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.15 Х/ф «До зустрiчi з тобою».
11.15 Х/ф «Дивергент».
14.00 Богиня шопiнгу. Битва блондинок.
15.00, 02.15 Зiрки, чутки та Галлiвуд.
16.00, 03.55 Панянка-селянка.
17.00 Богиня шопiнгу. Екстремальний
сезон.
18.00 СуперЖiнка.
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу пiд
Полтавою.
19.30, 20.30 Танька i Володька.
22.00 Т/с «Ромео i Джульєтта з Черкас».
23.00 Сiмейка У.
00.00, 01.45 Країна У 2.1.
01.00 Країна У 2.0.
03.05 Вечiрка.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00
«Репортер». Новини.
07.10, 08.10 «Новий день» з Л. Вакулюк
та С. Вардою.
09.10, 10.10 «Новини країни» з К. Ашiон
та П. Рольником.
11.10, 12.10 «Новини країни» з М. Клюк
та О. Близнюком.
13.15 «Обiдня перерва» з М. Шамановим
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00 Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
10.30, 18.00 Т/с «Люся. Iнтерн».
11.30 Т/с «Виходьте без дзвiнка».
14.30, 15.30 Iсторiя одного злочину.
16.00 Т/с «Хiд прокурора».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Справа рук потопаючих».
23.10, 02.00 Т/с «Вiкно життя 2».
01.30 Телемагазин.
02.45 Гучна справа.
03.30 Реальна мiстика.

Ê1

06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.25 «Ух ти show».
09.00 «Орел i решка. Шопiнг».
10.00 «Орел i решка. На краю свiту».
10.50, 18.10 «Орел i решка. Морський
сезон».
12.35, 20.00 «Орел i решка. Дива свiту».
13.35, 21.00 «Iнше життя».
14.30 Т/с «Беверлi-Хiлс, 90210».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
01.30 Т/с «Хейвен».
03.00 «Нiчне життя».

ÍÒÍ

05.00 «Top Shop».
06.15 «Свiдок. Агенти».
07.50, 09.00, 17.00, 02.50 «Випадковий
свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.20 «Свiдок».
10.45, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: Маямi».
14.45, 23.00 Т/с «Слiпа зона».
18.20 «Будьте здоровi».
00.45 «Легенди бандитського Києва».
01.45 «Правда життя».
03.20 «Речовий доказ».
04.05 «Правда життя. Професiйнi
байки».

ÒÅÒ

06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.00 Х/ф «Побачення у Вегасi».
10.45 Х/ф «Дивергент 2: Iнсургент».
13.00 4 весiлля.
14.00 Богиня шопiнгу. Битва блондинок.
15.00, 02.15 Зiрки, чутки та Галлiвуд.
16.00, 03.55 Панянка-селянка.
17.00 Богиня шопiнгу. Екстремальний
сезон.
18.00 СуперЖiнка.
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу пiд
Полтавою.
19.30, 20.30 Танька i Володька.
22.00 Т/с «Ромео i Джульєтта з Черкас».
23.00 Сiмейка У.
00.00 Країна У 2.1.
03.05 Вечiрка.
03.30 Вечiрка 2.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.45 «Репортер». Новини.
07.10, 08.10 «Новий день» з Л. Вакулюк
та С. Вардою.

nday.te.ua

та М. Стецюк.
14.15 «Великий день» з А. Сайчуком,
Ю. Шпачинською i Д. Щасливою.
16.10 «Година пiк» з О. Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук та В.
Волошиним.
18.15 «Ехо України» з М. Ганапольським.
19.45 «Десять днiв Незалежностi України».
20.00 «Про полiтику» з С. Орловською
та А. Мухарським.
22.00 «Спецтема» з Т. Березовцем.
23.00 «Перша передача» з О. Федченко.

МЕГА

06.10 Страх у твоєму домi.
07.05 Бандитська Одеса.
09.05, 18.00 Правила виживання.
10.05, 01.30 Речовий доказ.
11.05 Топ 10: Таємницi та загадки.
12.15 Україна: забута iсторiя.
13.10, 04.10 Сiяя: з нами у дику природу.
14.10 Велика одiссея людства.
15.10 Їжа богiв.
16.10, 21.50 Як влаштований Всесвiт.
17.05, 22.45 Вiн i вона. Бiй за життя.
18.55, 23.40 Крiзь простiр i час з Морганом Фрiменом.
19.50 Дика Мексика.
20.50 Ближче до землi з Заком Ефроном.
00.35 Найєкстремальнiший.
02.30 Прихована реальнiсть.
03.50 Великi українцi.
05.00 Мiстична Україна.

Enter-фільм

05.35 Х/ф «Запорожець за Дунаєм».
07.10, 09.00, 03.05 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 10.25 «Моя правда».
09.30 «Спогади».
10.00 «Зорянi долi».
11.15 Х/ф «Захар Беркут».
13.00, 19.00 Т/с «Пуаро Агати Крiстi».
15.00 Х/ф «Примара замку Моррiсвiль».
16.40 Х/ф «Собор Паризької Богоматерi».
23.05 Т/с «Суто англiйськi вбивства».

Програма ТБ
Землi».
09.10 М/ф «Чiп i Дейл: Бурундучки-рятiвнички».
09.30 М/с «Сiмпсони».
11.10 Мамареготала.
13.10 Т/с «Сишиш-шоу. Бар».
13.40 Т/с «Сишиш-шоу».
14.40 Т/с «СуперКопи».
16.30 Т/с «Швидка».
18.10 Т/с «Прєподи».
19.15 Т/с «Полiцiя Гаваїв».
21.05 Т/с «Приватний детектив Магнум».
22.50 Т/с «Морська полiцiя: Полювання
на вбивць».
00.40 Мамареготала. Найкраще.

ªâðîñïîðò

02.15, 23.00 «The Minute».
02.20 Тенiс. US Open. Жiнки. Пари.
Фiнал.
04.00, 17.00, 23.05 Велоспорт. ЧЄ.
Трентiно. Чоловiки. Шосейнi перегони.
05.30, 12.00 Тенiс. US Open. Чоловiки.
Фiнал.
07.00, 11.00 Тенiс. US Open. Жiнки.
Фiнал.
08.30 Велоспорт. Тур Британiї. Етап 8.
09.30, 15.30 Велоспорт. ЧЄ. Жiнки.
Шосейнi перегони.
13.30 Грiбний слалом. Кубок свiту. По.
Друга сесiя.
14.30 Грiбний слалом. Кубок свiту. По.
Третя сесiя.
18.30 «Живi легенди». Тонi Естанге.
19.00 «Живi легенди». Дерарту Тулу.
19.30 Тележурнал The Distance.
21.00 «Дзюдо-шоу».
22.00 «US Open: краще».

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

06.15 Телемагазин.
07.20 М/ф «Вартовi Галактики».
08.10 М/ф «Месники: Могутнi герої

06.00, 08.00 Топ-матч.
06.10 Бешикташ - Енi Малатьяспор.
Чемпiонат Туреччини.
08.10 Ворскла - Десна. Чемпiонат
України.
10.00 «Великий футбол».
11.40 Фенербахче - Сiвасспор. Чемпiонат
Туреччини.
13.20 Колос - Марiуполь. Чемпiонат
України.
15.00, 20.15, 22.30 Футбол News.
15.20 Краматорськ - Металiст. Чемпiонат
України. Перша Лiга.
17.10 Металiст 1925 - Динамо. Чемпiонат
України.
19.00 «УПЛ Online».
19.25 Live. Верес - Львiв. Чемпiонат
України.
21.25 «Extra Time».
22.15 Yellow.
22.50 Шахтар - Днiпро-1. Чемпiонат
України.
00.35 Зволле - Аякс. Чемпiонат Нiдерландiв.
02.20 Мiнай - Чорноморець. Чемпiонат
України.
04.05 Коньяспор - Алтай. Чемпiонат
Туреччини.
05.55 Програма передач.

09.10, 10.10 «Новини країни» з К. Ашiон
та П. Рольником.
11.10, 12.10 «Новини країни» з М. Клюк
та О. Близнюком.
13.15 «Обiдня перерва» з М. Шамановим
та М. Стецюк.
14.15 «Великий день» з А. Сайчуком,
Ю. Шпачинською i Д. Щасливою.
16.10 «Година пiк» з О. Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук та В.
Волошиним.
18.15 «Ехо України» з М. Ганапольським.
20.00 «Двобiй» з С. Орловською.
21.00 «Нейтральна територiя «з В. Калнишем та О. Курбановою.
23.00 «Вiйна за незалежнiсть».

Землi».
09.10 М/ф «Чiп i Дейл: Бурундучки-рятiвнички».
09.30 М/с «Сiмпсони».
11.10 Мамареготала.
13.00 Т/с «Сишиш-шоу. Бар».
13.30 Т/с «Сишиш-шоу».
14.30 Т/с «СуперКопи».
16.30 Т/с «Швидка».
18.10 Т/с «Прєподи».
19.15 Т/с «Полiцiя Гаваїв».
21.00 Т/с «Приватний детектив Магнум».
22.50 Т/с «Морська полiцiя: Полювання
на вбивць».
00.30 Мамареготала. Найкраще.

Êàíàë «2+2»

06.00, 18.50 «ДжеДАI».
06.30 Т/с «Опер за викликом 4».
10.25 Х/ф «Розплата».
12.25 Х/ф «Повiтряна в`язниця».
14.50, 16.55 «Загублений свiт».
17.55 «Секретнi матерiали».
18.15 «Спецкор».
19.25 «Спорт Тайм».
19.30 «Грошi».
20.25 Т/с «Плут».
21.35 Т/с «Козирне мiсце».
22.20, 00.35 Т/с «CSI: Мiсце злочину».
00.10 «Дубинiзми».
02.25 Т/с «Зустрiчна смуга».
03.10 «Вiдеобiмба 2».
04.55 «Зловмисники».

НЛО-ТБ

МЕГА

05.45 Страх у твоєму домi.
06.40 Бандитський Київ.
09.10, 18.00 Правила виживання.
10.05, 01.30 Речовий доказ.
11.05 Топ 10: Таємницi та загадки.
12.15 Україна: забута iсторiя.
13.10, 04.25 Сiяя: з нами у дику природу.
14.10 Велика одiссея людства.
15.10 Їжа богiв.
16.10, 21.50 Як влаштований Всесвiт.
17.05, 22.45 Вiн i вона. Бiй за життя.
18.55, 23.40 Крiзь простiр i час з Морганом Фрiменом.
19.50 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
20.50 Ближче до землi з Заком Ефроном.
00.35 Найєкстремальнiший.
02.25 Бандитська Одеса.
03.40 Гордiсть України.
05.15 Мiстична Україна.

Enter-фільм
06.05 Х/ф «Дiд лiвого крайнього».
07.10, 09.00, 03.00 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 10.15 «Моя правда».
09.30 «Спогади».
10.00 «Зорянi долi».
11.05 Х/ф «Назар Стодоля».
12.45, 19.00 Т/с «Пуаро Агати Крiстi».
14.50, 23.00 Т/с «Суто англiйськi
вбивства».
03.30 Кiноляпи.

Êàíàë «2+2»

06.00 Х/ф «Облога».
08.15 Х/ф «Мiцний горiшок».
11.00 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
12.55, 16.55 «Загублений свiт».
17.55 «Секретнi матерiали».
18.15, 02.50 «Спецкор».
18.50, 19.30, 03.20 «ДжеДАI».
19.25 «Спорт Тайм».
20.30, 21.35 Т/с «Козирне мiсце».
22.40, 00.15 Т/с «CSI: Мiсце злочину».
02.05 Т/с «Зустрiчна смуга».
03.50 «Вiдеобiмба 2».
04.55 «Зловмисники».

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин.
07.20 М/ф «Вартовi Галактики».
08.10 М/ф «Месники: Могутнi герої

ªâðîñïîðò

00.00, 17.30 «US Open: краще».
01.00, 04.00, 09.30, 14.00, 18.35 Велоспорт. Тур Британiї. Етап 8.
02.30 Тенiс. US Open. Чоловiки. Фiнал.
05.30 Велоспорт. ЧЄ. Жiнки. Шосейнi
перегони.
06.30 Мотосайклiнг. «Бiль д`Ор».
11.00 «Дзюдо-шоу».
12.00 Мотосайклiнг. FIM Endurance World
Championship.
12.30 Велоспорт. ЧЄ. Трентiно. Чоловiки. Шосейнi перегони.
15.00 «Cycling Show».
15.30, 22.00 Велоспорт. Тур Люксембурга. Чоловiки. Етап 1.
18.30 «The Minute».
19.30, 23.30 «ERC All Access».
20.00 Кiнний спорт. Турнiр Великого
шолома. Спрюс-Мiдоуз. Конкур.
21.00 Трiатлон. Суперлiга. Мюнхен.
23.15 Кузовнi автоперегони. ESET V4
Cup. Брно. Ревью.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
06.00, 08.00, 13.50, 21.00, 00.00, 02.00
Топ-матч.
06.10 АЗ Алкмар - ПСВ. Чемпiонат
Нiдерландiв.
08.10 Рух - Зоря. Чемпiонат України.
10.00, 15.00, 20.30, 22.45 Футбол News.
10.20 Шахтар - Днiпро-1. Чемпiонат
України.
12.10 «Великий футбол».
14.05 Чемпiонат Нiдерландiв. Огляд
туру.
15.20 Верес - Львiв. Чемпiонат України.
17.10 «Extra Time».
18.00 Бешикташ - Енi Малатьяспор.
Чемпiонат Туреччини.
19.45 Чемпiонат Туреччини. Огляд туру.
20.45 Yellow.
21.15 «Нiч Лiги чемпiонiв».
22.00 «Fan Talk».
00.10 Колос - Марiуполь. Чемпiонат
України.
02.10 Фенербахче - Сiвасспор. Чемпiонат Туреччини.
04.00 Ворскла - Десна. Чемпiонат
України.
05.45 Програма передач.

Програма ТБ

nday.te.ua
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Середа
UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05 Земля, наближена до неба.
06.30 М/ф «Коза-Дереза».
06.40 М/ф «Козлик та вiслюк».
06.50 М/ф «Лiтачок Лiп».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 23.35, 02.05, 05.10 Новини.
07.05, 00.25 Т/с «Масантонiо».
08.05 Маршрутом змiн.
08.25, 11.25 Вiдтiнки України.
08.55 12 мiфiв про Донбас.
09.35 Т/с «Курорт».
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна студiя.
15.10, 21.45, 00.10, 02.40, 05.45 Спорт.
15.20 UA:Фольк. Спогади.
16.20 Ювiлейний концерт гурту «Пiккардiйська Терцiя».
17.30 #ВУкраїнi.
18.55, 22.00 Д/с «Дика природа Iндокитаю».
20.00 Д/с «Найдикiше мiсто свiту:
Манаус».
23.00 #@)?$0 з Майклом Щуром.
01.20, 02.55 Суспiльна студiя. Головне.
03.45 Д/ф «Перехрестя Балу».
04.40 Енеїда.

Êàíàë “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, 04.10 «ТСН».
09.25, 10.20, 03.40, 05.30 «Життя вiдомих людей».
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день».
14.45 «Одруження наослiп».
17.10 Т/с «Величне столiття. Роксолана».
20.43 «ПроCпорт».
20.45, 21.45 Т/с «Моя улюблена Страшко».
22.45 Т/с «Родичi».
23.50 Х/ф «Джоннi Iнглiш: Перезапуск».
01.50 Х/ф «Пандорум».

Iíòåð

05.25, 23.05 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
12.25 Х/ф «Один шанс на двох».
14.35, 15.35 «Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий випадок».
18.00, 19.00, 03.15 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Сiмнадцять миттєвостей
весни».
00.55 Х/ф «Замерзлi».
02.30 Т/с «СБУ. Спецоперацiя».

ICTV

04.05 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!

06.00
06.05
06.30
06.40

Гiмн України.
Земля, наближена до неба.
М/ф «Червона жаба».
М/ф «Як Петрик П`яточкiн слоникiв рахував».
06.50 М/ф «Чудасiя».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 23.35, 02.05, 05.10 Новини.
07.05, 00.25 Т/с «Масантонiо».
08.05 Маршрутом змiн.
08.25, 11.25 Вiдтiнки України.
08.50 12 мiфiв про Донбас.
09.05 Телепродаж.
09.35 Т/с «Курорт».
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна студiя.
15.10, 21.45, 00.10, 02.40, 05.45 Спорт.
15.20 UA:Фольк. Спогади.
16.30 Концерт. Iво Бобул.
17.30, 20.00, 20.25 Д/с «Найдикiше
мiсто свiту: Манаус».
18.55, 22.00 Д/с «Дика природа Iндокитаю».
23.00 Схеми. Корупцiя в деталях.
01.20, 02.55 Суспiльна студiя. Головне.
03.45 Д/ф «Клiтка для двох».
04.40 Енеїда.

Êàíàë “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, 04.15 «ТСН».
09.25, 10.20, 05.30 «Життя вiдомих
людей».
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день».
14.45 «Одруження наослiп».
17.10 Т/с «Величне столiття. Роксолана».
20.36 «ПроCпорт».
20.38 «Чистоnews».
20.45 Т/с «Моя улюблена Страшко».
21.45 «Право на владу».
00.45 Х/ф «Шлюб - це тимчасово».
02.50 Х/ф «Сек`юрiтi».

Iíòåð

04.55 «Телемагазин».
05.25, 23.05 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
12.25 Х/ф «Прекрасний».
14.35, 15.25 «Речдок».
16.25 «Речдок. Особливий випадок».
18.00, 19.00, 03.20 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Сiмнадцять миттєвостей
весни».
00.55 Х/ф «Трикутник».
02.35 Т/с «СБУ. Спецоперацiя».

ICTV

04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.25 Факти.

свiтової вiйни».
03.10 Обережно, дiти!
04.10 Фiзкульт ура!

Êàíàë «Óêðà¿íà»

04.20 Служба розшуку дiтей.
04.25 Факти.
04.45 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10.10 «На трьох».
11.00, 13.15 Х/ф «Згадати все!».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.00, 17.45 Т/с «Дiльничний з ДВРЗ».
14.55, 16.15, 22.25 Т/с «Пес».
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.20, 02.10 Секретний фронт.
21.30 Т/с «Дiльничний з ДВРЗ 2».
23.45 Х/ф «Вбити Бiлла 2».
02.50 Я зняв!

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00 Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
10.30, 18.00 Т/с «Люся. Iнтерн».
11.30 Т/с «Виходьте без дзвiнка».
12.30 Т/с «Виходьте без дзвiнка 2».
14.30, 15.30 Iсторiя одного злочину.
16.00 Т/с «Хiд прокурора».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Справа рук потопаючих».
23.10, 02.00 Т/с «Вiкно життя 2».
02.45 Гучна справа.
03.30 Реальна мiстика.

05.15 Т/с «Коли ми вдома».
05.40 Т/с «Комiсар Рекс».
09.30 МастерШеф.
13.05, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.40, 18.05 Т/с «Слiд».
19.05 Супербабуся.
20.15, 22.50 Т/с «Колiр пристрастi».
00.05 Т/с «Червонi браслети».

08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.40 «Ух ти show».
08.50 «Орел i решка. Шопiнг».
09.40 «Орел i решка. На краю свiту».
10.35, 18.10 «Орел i решка. Морський
сезон».
12.30, 20.00 «Орел i решка. Дива свiту».
13.30, 21.00 «Iнше життя».
14.30 Т/с «Беверлi-Хiлс, 90210».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
01.20 Т/с «Хейвен».
02.50 «Нiчне життя».

ÑÒÁ

Íîâèé êàíàë

03.00 Зона ночi.
04.50 Абзац!
05.55, 07.10 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.15 Орел i решка.
09.15 Т/с «Надприродне».
11.00 Любов на виживання.
13.00 Х/ф «Перл Гарбор».
16.50 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Нiчнi iгри».
23.00 Х/ф «Встигнути до».
01.00 Вар`яти.
02.45 Служба розшуку дiтей.

5 êàíàë

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00,
19.00, 00.00, 01.00, 03.00, 04.00,
05.00 Час новин.
06.25 Невигаданi iсторiї.
07.10, 08.30, 21.30 Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум.
07.15 Д/с «Масштабнi iнженернi поломки».
08.35, 09.50, 12.40 Д/с «Iсторiя навколо
нас».
08.50 М/ф.
09.30 Машина часу.
10.10 Д/с «Ретроавтомобiлi».
11.10, 17.10, 01.10, 05.10 Д/с «Великi
танковi битви».
13.15, 18.00, 19.15 Х/ф.
15.30 Час «Ч».
16.10, 00.10 Д/с «Повiтрянi воїни».
20.15, 02.00 «Велика полiтика».
21.40 Час-Time.
22.00 Час новин. Пiдсумки дня.
23.00 Д/с «Вирiшальнi битви Другої
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Четвер
UA:Перший

Наш День

04.45 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10.10 «На трьох».
11.20, 13.15 Х/ф «Герой-одинак».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.00, 17.45 Т/с «Дiльничний з ДВРЗ».
14.55, 16.15, 22.25 Т/с «Пес».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20, 01.55 Анти-зомбi.
21.30 Т/с «Дiльничний з ДВРЗ 2».
23.45 Х/ф «Чорна дiра».
03.05 Я зняв!

ÑÒÁ

05.30 Т/с «Коли ми вдома».
06.15 Т/с «Комiсар Рекс».
10.10 МастерШеф.
13.10, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.40, 18.05 Т/с «Слiд».
19.05 Супербабуся.
20.15, 22.50 Т/с «Колiр пристрастi».
00.05 Т/с «Червонi браслети».

Íîâèé êàíàë

03.00 Зона ночi.
04.55 Абзац!
05.55, 07.10 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.15 Орел i решка.
09.20 Т/с «Надприродне».
12.50 Любов на виживання.
14.45 Х/ф «Знайомство з батьками».
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Училка».
22.55 Х/ф «Тупий i ще тупiший 2».
01.05 Вар`яти.
02.50 Служба розшуку дiтей.

5 êàíàë

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00,
19.00, 00.00, 01.00, 03.00, 04.00,
05.00 Час новин.
06.25 Вечiр з Янiною Соколовою.
07.10, 08.30, 21.30 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум.
07.15 Д/с «Масштабнi iнженернi поломки».
08.35, 09.50, 12.40 Д/с «Iсторiя навколо нас».
08.50 М/ф.
09.30 Машина часу.
10.10 Д/с «Ретроавтомобiлi».
11.10, 17.10, 01.10, 05.10 Д/с «Великi
танковi битви».
13.15, 18.00, 19.15 Х/ф.
15.30 Час «Ч».
16.10 Таємницi вiйни.
20.15, 02.00 «Прямим текстом з Юрiєм
Луценком».
21.40 Час-Time.
22.00 Час новин. Пiдсумки дня.
23.00 Д/с «Вирiшальнi битви Другої
свiтової вiйни».
00.10 Д/с «Повiтрянi воїни».

Ê1

ÍÒÍ

06.25 «Будьте здоровi».
07.55, 09.00, 17.00, 02.50 «Випадковий
свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.20 «Свiдок».
10.45, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: Маямi».
14.50, 23.00 Т/с «Слiпа зона».
18.20 «Вартiсть життя».
00.50 «Легенди бандитського Києва».
01.45 «Правда життя».
03.20 «Речовий доказ».
04.00 «Правда життя. Професiйнi байки».

ÒÅÒ

06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.20 Х/ф «Як все заплутано».
11.40 Х/ф «Дивергент 3: Вiддана».
14.00 Богиня шопiнгу. Битва блондинок.
15.00, 02.15 Зiрки, чутки та Галлiвуд.
16.00, 03.55 Панянка-селянка.
17.00 Богиня шопiнгу. Екстремальний
сезон.
18.00 СуперЖiнка.
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу пiд
Полтавою.
19.30, 20.30 Танька i Володька.
22.00 Т/с «Ромео i Джульєтта з Черкас».
23.00 Сiмейка У.
00.00 Країна У 2.1.
03.05 Вечiрка 2.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
03.10 Обережно, дiти!
04.10 Фiзкульт ура!

Êàíàë «Óêðà¿íà»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00 Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
10.30, 18.00 Т/с «Люся. Iнтерн».
11.30 Т/с «Виходьте без дзвiнка 2».
14.30, 15.30 Iсторiя одного злочину.
16.00 Т/с «Хiд прокурора».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Справа рук потопаючих».
23.10 По слiдах.
23.50, 02.00 Т/с «Вiкно життя 2».
01.30 Телемагазин.
03.15 Реальна мiстика.

Ê1

06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.40 «Ух ти show».
08.50 «Орел i решка. Шопiнг».
09.40 «Орел i решка. На краю свiту».
10.40, 18.10 «Орел i решка. Морський
сезон».
12.35, 20.00 «Орел i решка. Дива свiту».
13.35, 21.00 «Iнше життя».
14.30 Т/с «Беверлi-Хiлс, 90210».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
01.20 Т/с «Хейвен».
02.10 «Орел i решка. Навколо свiту».
03.00 «Нiчне життя».

ÍÒÍ

05.00 «Top Shop».
06.25 «Вартiсть життя».
07.50, 09.00, 17.00, 03.00 «Випадковий
свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.30 «Свiдок».
10.45, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: Маямi».
14.45, 23.00 Т/с «Слiпа зона».
18.20, 01.50 «Правда життя».
00.50 «Легенди бандитського Києва».
03.05 «Речовий доказ».
03.55 «Правда життя. Професiйнi
байки».

ÒÅÒ

06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.25 М/ф «Замбезiя».
11.10 Х/ф «Аватар».
14.00 Богиня шопiнгу. Битва блондинок.
15.00, 02.15 Зiрки, чутки та Галлiвуд.
16.00, 03.55 Панянка-селянка.
17.00 Богиня шопiнгу. Екстремальний
сезон.
18.00 СуперЖiнка.
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу пiд
Полтавою.
19.30, 20.30 Танька i Володька.
22.00 Т/с «Ромео i Джульєтта з Черкас».
23.00 Сiмейка У.
00.00 Країна У 2.1.
03.05 Вечiрка 2.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
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19.00 «Репортер». Новини.
07.10, 08.10 «Новий день» з Л. Вакулюк
та С. Вардою.
09.10, 10.10 «Новини країни» з К. Ашiон
та П. Рольником.
11.10, 12.10 «Новини країни» з М. Клюк
та О. Близнюком.
13.15 «Обiдня перерва» з М. Шамановим
та М. Стецюк.
14.15 «Великий день» з А. Сайчуком,
Ю. Шпачинською i Д. Щасливою.
16.10 «Година пiк» з О. Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук та В.
Волошиним.
18.15 «Ексклюзив» с В. Калнишем.
19.15 «Велика середа» з М. Ганапольським.
22.00 «Спецтема» з Т. Березовцем.

МЕГА

06.00 Страх у твоєму домi.
06.50 Бандитська Одеса.
09.10, 18.00 Правила виживання.
10.05, 01.35 Речовий доказ.
11.05 Топ 10: Таємницi та загадки.
12.15 Iлюзiї сучасностi.
13.10, 04.00 Сiяя: з нами у дику природу.
14.10 Велика одiссея людства.
15.10 Їжа богiв.
16.10, 21.50 Як влаштований Всесвiт.
17.05, 22.45 Вiн i вона. Бiй за життя.
18.55, 23.40 Крiзь простiр i час з Морганом Фрiменом.
19.50 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
20.50 Ближче до землi з Заком Ефроном.
00.35 Пересказана iсторiя.
02.30 Володимир Iвасюк.
03.15 Гордiсть України.

Enter-фільм

05.45 Х/ф «Мама, я льотчика люблю».
07.10, 09.00, 03.05 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00 Моя правда.
09.30, 03.00 «Зорянi долi».
09.35 «Моя правда».
10.25 Х/ф «Владика Андрiй».
12.50, 19.00 Т/с «Пуаро Агати Крiстi».
14.50, 23.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».

Êàíàë «2+2»

06.00 Х/ф «Мiцний горiшок 2».
08.20 Х/ф «Мiцний горiшок 3».
11.00 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
12.55, 16.55, 19.30 «Загублений свiт».
17.55 «Секретнi матерiали».
18.15 «Спецкор».
18.50 «ДжеДАI».
19.25 «Спорт Тайм».
20.25, 21.30 Т/с «Козирне мiсце».
22.30, 00.05 Т/с «CSI: Мiсце злочину».
01.55 Т/с «Зустрiчна смуга».
02.45 «Вiдеобiмба 2».
04.55 «Зловмисники».

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин.
07.20 М/ф «Вартовi Галактики».
08.10 М/ф «Месники: Могутнi герої
Землi».
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00
«Репортер». Новини.
07.10, 08.10 «Новий день» з Л. Вакулюк
та С. Вардою.
09.10, 10.10 «Новини країни» з К. Ашiон
та П. Рольником.
11.10, 12.10 «Новини країни» з М. Клюк
та О. Близнюком.
13.15 «Обiдня перерва» з М. Шамановим
та М. Стецюк.
14.15 «Великий день» з А. Сайчуком,
Ю. Шпачинською i Д. Щасливою.
16.10 «Година пiк» з О. Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук та В.
Волошиним.
18.15 «Ехо України» з М. Ганапольським.
19.45 «П`ята колонка» з Х. Чернегою.
20.15 «Про полiтику» з С. Орловською
та А. Мухарським.
22.00 «Спецтема» з Т. Березовцем.

МЕГА

05.35 Страх у твоєму домi.
06.30 Бандитський Київ.
09.10, 18.00 Правила виживання.
10.05, 01.35 Речовий доказ.
11.05 Топ 10: Таємницi та загадки.
12.15 Iлюзiї сучасностi.
13.10, 03.55 Сiяя: з нами у дику природу.
14.10 Дикi Фiлiппiни Найджела Марвiна.
15.10 Їжа богiв.
16.10, 21.50 Як влаштований Всесвiт.
17.05, 22.45 Вiн i вона. Бiй за життя.
18.55, 23.40 Крiзь простiр i час з Морганом Фрiменом.
19.50 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
20.50 Ближче до землi з Заком Ефроном.
00.35 Пересказана iсторiя.
02.30 Правда життя.
03.15 Теорiя Змови.
04.45 Мiстична Україна.

Enter-фільм

06.05 Х/ф «Нi пуху, нi пера!»
07.10, 09.00, 02.30 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 10.25 «Моя правда».
09.30 «Спогади».
10.20 «Зорянi долi».
11.15 Х/ф «Поет i княжна».
12.50, 19.00 Т/с «Пуаро Агати Крiстi».
14.50, 22.30 Т/с «Суто англiйськi
вбивства».
03.00 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.
04.45 Кiнотрейлери.

Êàíàë «2+2»

06.00 Х/ф «Брама воїнiв».
08.05 Х/ф «Баал, бог грози».
09.55 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
12.50, 16.55, 19.30 «Загублений свiт».
17.55 «Секретнi матерiали».
18.15, 01.50 «Спецкор».
18.50, 02.20 «ДжеДАI».
19.25 «Спорт Тайм».
20.25, 21.25 Т/с «Козирне мiсце».
22.25, 00.00 Т/с «CSI: Мiсце злочину».
02.50 «Вiдеобiмба 2».
04.55 «Зловмисники».

09.10 М/ф «Чiп i Дейл: Бурундучки-рятiвнички».
09.30 М/с «Сiмпсони».
11.10 Мамареготала.
13.00 Т/с «Сишиш-шоу. Бар».
13.35 Т/с «Сишиш-шоу».
14.30 Т/с «СуперКопи».
16.30 Т/с «Швидка».
18.10 Т/с «Прєподи».
19.15 Т/с «Полiцiя Гаваїв».
21.05 Т/с «Приватний детектив Магнум».
22.50 Т/с «Морська полiцiя: Полювання
на вбивць».
00.35 Мамареготала. Найкраще.

ªâðîñïîðò

00.00 Велоспорт. ЧC. Жiнки. Iндивiдуальнi перегони з роздiльним стартом.
01.00, 04.00, 09.30, 14.35 Велоспорт. Тур
Люксембурга. Чоловiки. Етап 1.
02.30 Мотосайклiнг. «Бiль д`Ор».
05.30 Велоспорт. ЧЄ. Трентiно. Чоловiки.
Шосейнi перегони.
06.30 Мотосайклiнг. FIM Endurance World
Championship. Сепанг.
11.00 Кiнний спорт. Турнiр Великого
шолома. Спрюс-Мiдоуз. Конкур.
12.00 Мотосайклiнг. FIM Endurance World
Championship.
12.30 Велоспорт. ЧЄ. Жiнки. Шосейнi
перегони.
13.00 «Cycling Show».
13.30 «US Open: краще».
14.30 «The Minute».
15.30, 20.30 Велоспорт. Тур Люксембурга. Чоловiки. Етап 2.
17.30, 21.30 Велоспорт. Тур Тоскани.
Чоловiки.
19.00 Велоспорт. Тур Словаччини. Чоловiки. Пролог.
20.00 «ATP: За кадром».
22.30 Велоспорт. Гран-прi Валлонiї.
Чоловiки.
23.30 «ERC All Access».

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
06.00, 08.00 Топ-матч.
06.10 Коньяспор - Алтай. Чемпiонат
Туреччини.
08.10 Шахтар - Днiпро-1. Чемпiонат
України.
10.00, 15.00, 20.30, 22.45 Футбол News.
10.20, 22.30 Yellow.
10.30 Трабзонспор - Галатасарай. Чемпiонат Туреччини.
12.15 Чемпiонат Нiдерландiв. Огляд туру.
13.10 Мiнай - Чорноморець. Чемпiонат
України.
15.20 Зволле - Аякс. Чемпiонат Нiдерландiв.
17.10 Рух - Зоря. Чемпiонат України.
19.00 «Нiч Лiги чемпiонiв».
19.45 «Fan Talk».
21.45 Чемпiонат Туреччини. Огляд туру.
23.00 Фенербахче - Сiвасспор. Чемпiонат
Туреччини.
00.45 Олександрiя - Iнгулець. Чемпiонат
України.
02.30 АЗ Алкмар - ПСВ. Чемпiонат
Нiдерландiв.
04.15 Верес - Львiв. Чемпiонат України.
05.45 Телемагазини.

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин.
07.20 М/ф «Вартовi Галактики».
08.10 М/ф «Месники: Могутнi герої
Землi».
09.10 М/ф «Чiп i Дейл: Бурундучки-рятiвнички».
09.30 М/с «Сiмпсони».
11.10 Мамареготала.
13.10 Т/с «Сишиш-шоу. Бар».
13.40 Т/с «Сишиш-шоу».
14.40 Т/с «СуперКопи».
16.30 Т/с «Швидка».
18.10 Т/с «Прєподи».
19.10 Т/с «Полiцiя Гаваїв».
21.00 Т/с «Приватний детектив Магнум».
22.40 Т/с «Морська полiцiя: Полювання
на вбивць».
00.25 Мамареготала. Найкраще.

ªâðîñïîðò

00.00, 14.30 «GolfTV Weekly».
00.30 Велоспорт. ЧC. Жiнки. Шосейнi
перегони.
01.30, 04.00, 15.00 Велоспорт. Тур Люксембурга. Чоловiки. Етап 2.
02.30 Мотосайклiнг. FIM Endurance World
Championship. Сепанг.
05.30 Велоспорт. Тур Словаччини. Чоловiки. Пролог.
06.30 Мотосайклiнг. «24 години Ле-Мана».
09.30 «Бiг в КНДР».
10.30 «Speed Boarders».
11.00 Футбол. Д/ф «Любити Марадону».
12.30 «Сiмейнi традицiї на Балканах».
13.30, 14.00 «Олiмпiйський форпост».
15.30, 20.00 Велоспорт. Тур Люксембурга. Чоловiки. Етап 3.
17.30 Велоспорт. Тур Словаччини. Чоловiки. Етап 1.
18.30 Велоспорт. Гран-прi Валлонiї.
Чоловiки.
19.30 Мотосайклiнг. FIM Endurance World
Championship.
21.25 Велоспорт. «Кубок Сабатiнi».
Чоловiки.
22.00 «Cycling Show».
22.30 «Прожектор спорту».

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

06.00, 08.00, 20.45 Топ-матч.
06.10 Зволле - Аякс. Чемпiонат Нiдерландiв.
08.10 Металiст 1925 - Динамо. Чемпiонат
України.
10.00, 15.00, 20.30, 22.45 Футбол News.
10.20, 00.45 Мiнай - Чорноморець. Чемпiонат України.
12.10 «Extra Time».
12.55 Верес - Львiв. Чемпiонат України.
14.45 Yellow.
15.20 Коньяспор - Алтай. Чемпiонат
Туреччини.
17.05 Шахтар - Днiпро-1. Чемпiонат
України.
18.45 Краматорськ - Металiст. Чемпiонат
України. Перша Лiга.
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П’ятниця
UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05 Земля, наближена до неба.
06.30 М/ф «Найсправжнiсiнька пригода».
06.40 М/ф «Про порося, яке вмiло грати
в шашки».
06.50 М/ф «Неслухняна мама».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 23.35, 02.05, 05.10 Новини.
07.05, 00.25 Т/с «Масантонiо».
08.05 Маршрутом змiн.
08.25, 11.25 Вiдтiнки України.
08.55 12 мiфiв про Донбас.
09.05 Телепродаж.
09.35 Т/с «Курорт».
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна студiя.
15.10, 21.45, 00.10, 02.40, 05.45 Спорт.
15.20 UA:Фольк. Спогади.
16.30 Концерт. Наталiя Валевська.
17.15 Мiста та мiстечка.
17.30 Перша шпальта.
18.55, 22.00 Д/с «Дика природа Iндокитаю».
20.00, 20.25 Д/с «Найдикiше мiсто свiту:
Манаус».
23.00, 04.40 #ВУкраїнi.
01.20 Суспiльна студiя. Головне.
02.55 «Зворотнiй вiдлiк».

Êàíàë “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, 05.05 «ТСН».
09.25, 10.20, 04.15, 06.05 «Життя вiдомих людей».
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день».
14.45 «Одруження наослiп».
17.10 Т/с «Величне столiття. Роксолана».
20.13 «ПроCпорт».
20.15 «Чистоnews».
20.20 «Одруження наослiп 7».
22.20 Х/ф «Управлiння гнiвом».
00.25 Х/ф «Кара небесна».
02.30 Х/ф «Карти, грошi, два стволи».

Iíòåð

04.55 «Телемагазин».
05.25, 23.35 «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».
12.25 Х/ф «Невиправний».
14.35, 15.35, 01.20, 02.45 «Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий випадок».
18.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Граф Монте Крiсто».
03.25 «Орел i решка. Шопiнг».

ICTV

04.05 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!

04.20 Служба розшуку дiтей.
04.25, 01.25 Факти.
04.45 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10.10, 20.10 Дизель-шоу.
11.45, 13.15, 23.00, 01.50 «На трьох».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.55, 17.45 Т/с «Дiльничний з ДВРЗ».
14.50, 16.15 Т/с «Пес».
18.45 Факти. Вечiр.
03.25 Я зняв!

ÑÒÁ

05.25 Врятуйте нашу сiм`ю.
11.15, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
19.00, 22.50 Холостячка Злата Огнєвiч.
01.30 Як вийти замiж.

Íîâèé êàíàë

03.00 Зона ночi.
04.55 Абзац!
05.55, 07.10 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.15 Орел i решка.
09.20 Екси.
11.40 Аферисти в мережах.
12.40 Пекельна кухня.
14.55 Х/ф «Знайомство з Факерами».
17.15 Х/ф «Знайомство з Факерами 2».
19.15 Х/ф «Стажист».
21.55 Х/ф «Областi темряви».
00.00 Х/ф «Лiки вiд щастя».
02.50 Служба розшуку дiтей.

5 êàíàë
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00,
19.00, 00.00, 01.00, 03.00, 04.00,
05.00 Час новин.
06.25 Особливий погляд.
07.10, 08.10, 21.30 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум.
07.15 Д/с «Масштабнi iнженернi поломки».
08.15, 12.30 Форшмак.
08.40 Натхнення.
08.50 М/ф.
09.30 Машина часу.
09.50 Д/с «Iсторiя навколо нас».
10.10 Д/с «Ретроавтомобiлi».
11.10, 17.10, 01.10, 05.10 Д/с «Великi
танковi битви».
13.15, 18.00, 19.15 Х/ф.
15.30 Час «Ч».
16.10, 00.10 Д/с «Повiтрянi воїни».
20.15, 02.00 «Час за Гринвiчем».
21.40 Час-Time.
22.00 Час новин. Пiдсумки дня.
23.00 Д/с «Вирiшальнi битви Другої
свiтової вiйни».
03.10 Обережно, дiти!
04.10 Фiзкульт ура!
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Субота
UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 04.05 Енеїда.
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.20, 03.10,
05.35 Новини.
07.10 М/ф «Як козаки олiмпiйцями
стали».
07.30 М/ф «Як козаки у хокей грали».
07.50 М/ф «Як козаки сiль купували».
08.05 Д/с «Дикi Дива. Дикi тварини в
зоопарку Сан-Дiєго».
08.30, 03.35 #ВУкраїнi.
09.05 Телепродаж.
09.35 Х/ф «Поруч з Iсусом: Йосип з
Назарета».
11.25 Х/ф «Поруч з Iсусом: Юда».
13.15 Х/ф «Легенда про княгиню
Ольгу».
15.40 Країна пiсень.
16.40 Концерт. Пiснi про кохання.
17.40 Х/ф «Катинь».
20.00 Т/с «Артур та Джордж», 1 с.
21.25 Т/с «Артур та Джордж», 2 i 3 с.
23.45 Д/с «Таємницi iсторiї. Портрети».
01.55 Д/с «Дика природа Iндокитаю».
02.45 Д/с «Найдикiше мiсто свiту:
Манаус».
04.00 12 мiфiв про Донбас.
05.05 Я вдома.

Êàíàë “1+1”

07.00, 06.00 «Життя вiдомих людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00 «Свiт навиворiт».
18.30 «Свiт навиворiт 12. Пакистан».
19.30, 04.50 «ТСН».
20.13 «ПроCпорт».
20.15 «Чистоnews».
20.20 «Маскарад».
22.20 «Жiночий квартал».
00.00 «Свiтське життя».
01.00 Х/ф «Зоонаглядач».
02.55 Х/ф «Дзеркала».

Iíòåð

05.00 «Телемагазин».
05.30, 03.10 М/ф.
05.55 «Орел i решка. На краю свiту».
06.55 «Слово Предстоятеля».
07.05 Х/ф «Прекрасний».
09.00 «Готуємо разом. Домашня кухня».
10.00 «Корисна програма».
11.00 «Позаочi».
12.00 Х/ф «Солодка жiнка».
14.00 Х/ф «Самотнiм надається гуртожиток».
15.50 Х/ф «За сiмейними обставинами».
18.30, 20.30 Х/ф «Шерлок Холмс i
доктор Ватсон: Знайомство».
20.00 «Подробицi».
22.00 Ювiлейне шоу В. Леонтьєва «Я
повернуся...»
00.25 Х/ф «Любов на асфальтi».

02.25 «Прокляття Скiфських курганiв».
03.30 Х/ф «Артист з Коханiвки».
04.40 Х/ф «Солом`яний капелюшок».

ICTV

04.15 Скарб нацiї.
04.25 Еврика!
04.30 Факти.
04.55 Анти-зомбi.
05.40 Громадянська оборона.
06.35 Прихована небезпека.
07.35 Т/с «Дiльничний з ДВРЗ».
11.30, 13.00 Х/ф «Три iкси: Реактивiзацiя».
12.45 Факти. День.
13.45 Х/ф «Праведник».
16.10 Х/ф «Праведник 2».
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Гладiатор».
22.10 Х/ф «Робiн Гуд».
01.00 Х/ф «Герой-одинак».
02.45 Я зняв!

ÑÒÁ

05.15 Т/с «Коли ми вдома».
05.35, 10.55 Т/с «Колiр пристрастi».
07.55 Неймовiрна правда про зiрок.
16.40, 23.00 Звана вечеря.
19.00 МастерШеф.

Íîâèé êàíàë
03.00, 02.35 Зона ночi.
05.50, 00.50 Вар`яти.
06.00 Хто проти блондинок? (12+).
07.55, 09.55 Kids` Time.
08.00 М/ф «Велика втеча».
10.00 Орел i решка. Земляни.
11.00 Орел i решка. Чудеса свiту.
12.10 Орел i решка.
12.50 Хто зверху? (12+).
14.50 Х/ф «Стажист».
17.15 Х/ф «Будинок з приколами».
19.00 Х/ф «Люди в чорному».
21.00 Х/ф «Люди в чорному 2».
22.50 Х/ф «Нiчнi iгри».

5 êàíàë

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 15.00, 20.00, 00.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Час
новин.
06.10, 07.10, 01.10 Д/с «Найнебезпечнiшi польоти».
07.50, 08.50, 21.25 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум.
08.15 Д/с «Неймовiрнi винаходи».
08.40 Натхнення.
09.10 Автопiлот.
09.30 Майстри ремонту.
10.15, 18.30, 00.35 Невигаданi iсторiї.
10.35 Медекспертиза.
11.10 Д/с «Таємнича свiтова вiйна».
12.15, 22.00 Концерт.
15.15 Х/ф.

Наш День nday.te.ua
Êàíàë «Óêðà¿íà»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
10.30, 18.00 Т/с «Люся. Iнтерн».
11.30 Х/ф «Блискуча кар`єра».
13.35 Т/с «Дитина з гарантiєю», 1 i 2 с.
15.30 Т/с «Дитина з гарантiєю».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Свобода слова Савiка Шустера.
00.00, 02.00 Т/с «Вiкно життя 2».
03.15 Гучна справа.
04.00 Реальна мiстика.

Ê1

06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.50 «Орел i решка. Шопiнг».
09.40 «Орел i решка. На краю свiту».
10.40 «Орел i решка. Морський сезон».
12.35, 20.00 «Орел i решка. Дива свiту».
13.35, 21.00 «Iнше життя».
14.30 Т/с «Беверлi-Хiлс, 90210».
18.00 Х/ф «Люблю тебе, чувак».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
01.20 «Орел i решка. Навколо свiту».
02.10 Т/с «Три сестри».
03.00 «Нiчне життя».

ÍÒÍ

05.00, 04.45 «Top Shop».
06.20, 01.50 «Правда життя».
07.50, 09.00, 17.00, 02.50 «Випадковий
свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.20 «Свiдок».
10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: Маямi».
14.45, 23.00 Т/с «Слiпа зона».
18.20 «Таємницi свiту».
00.50 «Легенди бандитського Києва».
03.05 «Речовий доказ».
03.45 «Правда життя. Професiйнi
байки».

ÒÅÒ

06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.30 Х/ф «Продюсер».
11.15 М/ф «Мадагаскар 2».
13.00 4 весiлля.
14.00 Богиня шопiнгу. Битва блондинок.
15.00, 02.15 Зiрки, чутки та Галлiвуд.
16.00, 03.05 Панянка-селянка.
17.00 Богиня шопiнгу. Екстремальний
сезон.
18.00 СуперЖiнка.
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу пiд
Полтавою.
19.30, 20.30 Танька i Володька.
22.00 Т/с «Ромео i Джульєтта з Черкас».
23.00 Сiмейка У.
00.00 Країна У 2.1.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 16.00, 17.00 «Репортер». Новини.
07.10, 08.10 «Новий день» з Л. Вакулюк
та С. Вардою.
18.00 «Час за Гринвiчем».
19.00 Д/с «Фатальний пострiл».
20.10, 02.10, 05.10 Рандеву.
21.00 Час новин. Пiдсумки дня.
21.20 Вечiрнiй преЗЕдент.
21.35 Вiкно до Америки.
23.30 Гончаренко рулить.
00.10 Є сенс.
03.10 Обережно, дiти!
04.10 Фiзкульт ура!

Êàíàë «Óêðà¿íà»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
07.30 Т/с «Ти тiльки мiй».
11.10 Т/с «Слабка ланка», 1 i 2 с.
15.20 Т/с «Слабка ланка».
16.00 Т/с «Материнське серце», 1-3 с.
20.00 Т/с «Материнське серце».
21.00 Спiвають все!
23.30, 02.15 Українська пiсня року.
01.45 Телемагазин.
02.50 Х/ф «Блискуча кар`єра».
04.30 Реальна мiстика.

Ê1

06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Кротик i Панда».
08.40 «Орел i решка. Шопiнг».
09.40 Х/ф «Весiльна вечiрка».
11.20 Х/ф «Люблю тебе, чувак».
13.25 «Орел i решка. Морський сезон».
00.00 Х/ф «Спокусник».
02.20 Т/с «Три сестри».
03.10 «Нiчне життя».

ÍÒÍ

05.00, 04.45 «Top Shop».
05.45 «Легенди бандитської Одеси».
06.35 Х/ф «Весь свiт в очах твоїх...»
07.50 Х/ф «Ярослав Мудрий».
10.40 «Легенди карного розшуку».
12.25 «Випадковий свiдок. Навколо
свiту».
13.40 Т/с «Смерть у раю 10».
18.05 «Крутi 90-тi».
19.00, 02.30 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Новi амазонки».
22.00 Х/ф «Iграшки для дорослих».
23.50 Х/ф «Кров спокути».
01.25 «Таємницi кримiнального свiту».
03.00 «Випадковий свiдок».
03.15 «Речовий доказ».
03.35 «Правда життя. Професiйнi
байки».
04.45 «Top Shop».

ÒÅÒ

06.00 ТЕТ Мультиранок.
11.00 М/ф «Мадагаскар 3».
12.45, 14.15, 15.45, 23.20, 00.20, 01.15
Одного разу пiд Полтавою.
13.45, 00.50 Сiмейка У.
15.15, 23.50, 02.00 Танька i Володька.
16.45 Х/ф «Святий Вiнсент».
18.50 Х/ф «Упiймай шахрайку, якщо
зможеш».
21.00 Х/ф «Шпигунка».
02.30 Панянка-селянка.
05.50 Кориснi пiдказки.

Програма ТБ

09.10, 10.10 «Новини країни» з К. Ашiон
та П. Рольником.
11.10, 12.10 «Новини країни» з М. Клюк
та О. Близнюком.
13.15 «Обiдня перерва» з М. Шамановим
та М. Стецюк.
14.15 «Великий день» з А. Сайчуком,
Ю. Шпачинською i Д. Щасливою.
16.10 «Година пiк» з О. Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук та В.
Волошиним.
18.00 Велике ток-шоу з М. Ганапольським та Ю. Литвиненко.
21.00 «Влада хохотала» з Ю. Петрушевським.
21.30 «Мiнiстерство правди».
22.00 «Запорєбрик News» з О. Курбановою.
22.15 «Регiоналiтi».
22.45 «Watchdogs».

МЕГА

05.30 Страх у твоєму домi.
06.20 Бандитська Одеса.
09.10, 18.00 Правила виживання.
10.05, 01.35 Речовий доказ.
11.05 Топ 10: Таємницi та загадки.
12.15 Iлюзiї сучасностi.
13.10, 04.25 Сiяя: з нами у дику природу.
14.10, 20.50 Ближче до землi з Заком
Ефроном.
15.10 Їжа богiв.
16.10, 21.50 Як влаштований Всесвiт.
17.05, 22.45 Вiн i вона. Бiй за життя.
18.55, 23.40 Крiзь простiр i час з Морганом Фрiменом.
19.50 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
00.35 Пересказана iсторiя.
02.30 Таємницi кримiнального свiту.
03.25 Теорiя Змови.
05.15 Мiстична Україна.

Enter-фільм

05.05 Х/ф «Владика Андрiй».
07.10, 09.00, 02.10 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 10.15 «Моя правда».
09.30, 01.10 «Спогади».
10.00, 02.40 «Зорянi долi».
11.05 Х/ф «Мама, я льотчика люблю».
12.45, 19.00 Т/с «Пуаро Агати Крiстi».
14.45 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
22.20 Х/ф «Проект «Альфа».
23.55 Х/ф «Нi пуху, нi пера!»

Êàíàë «2+2»

06.00, 18.50, 03.30 «ДжеДАI».
06.15 Х/ф «Мiцний горiшок 4».
08.55 Х/ф «Мiцний горiшок: Гарний
день, аби померти».
10.50 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
12.45 «Загублений свiт».
17.55 «Секретнi матерiали».
18.15, 03.00 «Спецкор».
19.25 «Спорт Тайм».
19.30 Х/ф «Kingsman: Таємна служба».
22.00 Х/ф «Kingsman: Золоте кiльце».
00.50 Х/ф «Мiцний горiшок 3».
04.00 «Цiлком таємно-2017».
04.25 «Вiдеобiмба 2».
04.55 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

НЛО-ТБ
07.20 М/ф «Вартовi Галактики».
08.10 М/ф «Месники: Могутнi герої
Землi».
09.10 М/ф «Чiп i Дейл: Бурундучки-рятiвнички».
09.30 М/с «Сiмпсони».
11.10 Мамареготала.
13.10 Т/с «Сишиш-шоу. Бар».
13.40 Т/с «Сишиш-шоу».
14.40 Т/с «СуперКопи».
16.30 Т/с «Швидка».
18.10 Т/с «Прєподи».
19.10 Х/ф «Нацiональна безпека».
21.00 Х/ф «Широко шагая».
22.30 Т/с «Морська полiцiя: Полювання
на вбивць».
00.15 Мамареготала. Найкраще.

ªâðîñïîðò

00.00 «Full Contact».
01.00, 04.00, 09.30, 14.30 Велоспорт. Тур
Люксембурга. Чоловiки. Етап 3.
02.30 Мотосайклiнг. «24 години Ле-Мана».
05.30, 11.00, 13.30 Велоспорт. Тур Словаччини. Чоловiки. Етап 1.
06.30 Мотоперегони на витривалiсть.
«24 години Ле-Мана». Перегони.
12.00, 19.30 Тележурнал EWC All
Access.
12.30 Велоспорт. ЧC. Чоловiки. Iндивiдуальнi перегони з роздiльним
стартом.
15.30, 20.00 Велоспорт. Тур Люксембурга. Чоловiки. Етап 4.
17.30, 21.30 Велоспорт. Тур Словаччини.
Чоловiки. Етап 2.
18.30, 22.30 Велоспорт. Чемпiонат Фландрiї. Чоловiки.
23.30 Ралi. ERC. Азорськi острови.
День 1.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

06.00, 08.00, 18.05, 22.00 Топ-матч.
06.10 Краматорськ - Металiст. Чемпiонат
України. Перша Лiга.
08.10 Колос - Марiуполь. Чемпiонат
України.
10.00, 15.00, 20.15, 22.30 Футбол News.
10.20 Чемпiонат Туреччини. Огляд туру.
11.10 Коньяспор - Алтай. Чемпiонат
Туреччини.
13.00, 18.20, 22.15 Yellow.
13.10 Металiст 1925 - Динамо. Чемпiонат
України.
15.20 Чемпiонат Нiдерландiв. Огляд
туру.
16.15 Трабзонспор - Галатасарай. Чемпiонат Туреччини.
18.30, 21.25 «УПЛ Online».
19.25 Live. Десна - Рух. Чемпiонат
України.
22.50 Бешикташ - Енi Малатьяспор.
Чемпiонат Туреччини.
00.35 Шахтар - Днiпро-1. Чемпiонат
України.
02.20 Зволле - Аякс. Чемпiонат Нiдерландiв.
04.05 Рух - Зоря. Чемпiонат України.
05.55 Програма передач.

Прямий

НЛО-ТБ

08.45 «Щасливий снiданок».
09.00 «Щасливе iнтерв`ю».
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 17.00
«Репортер». Новини.
10.10 «Cоцiальний статус» з В. Бiрзулом.
10.40 «Перша передача» з О. Федченко.
11.15, 12.15 «Акценти» з Н. Фiцич.
13.15, 21.30 «Влада хохотала».
13.45 «Новини вiд Христини» з Х.
Чернегою.
14.15, 15.30 Концерт.
17.15 «Не наша Russia» з М. Гаєм та
I. Лапiним.
18.00 «Анатомiя тижня» з В. Калнишем.
20.00 «П`ята колонка» з Х. Чернегою.
20.30 «Вiйна за незалежнiсть».
21.00 «Прямий доказ».
22.00 «The Week». Мiжнародний огляд
з Т. Березовцем та П. Залмаєвим.
23.00 «Вата шоу» з А. Полтавою.

06.10 Телемагазин.
07.15, 00.30 Мамареготала. Найкраще.
08.20 М/ф «Чорний плащ».
09.40 М/ф «Качинi iсторiї».
11.00 Мамареготала.
13.00 Т/с «Сишиш-шоу. Бар».
13.30 Т/с «Сишиш-шоу».
14.30 Т/с «СуперКопи».
16.30 Т/с «Швидка».
18.10 Т/с «Друзi».
19.30 Х/ф «Нема куди тiкати».
21.30 Х/ф «Подвiйний удар».
23.40 Т/с «Морська полiцiя: Полювання
на вбивць».

МЕГА

06.00 Випадковий свiдок.
09.30 Речовий доказ.
10.40, 17.25 Правила виживання.
11.35, 18.20 У пошуках iстини.
12.35, 23.50 Їжа богiв.
13.35 Таємнича свiтова вiйна.
14.35, 21.00 Таємницi i змови.
19.20 Ближче до землi з Заком Ефроном.
00.50, 05.20 Мiстична Україна.
01.35 Мiсця сили.
04.20 Прокляття вiдьом.

Enter-фільм

05.40 Х/ф «Лiсова пiсня».
07.10, 09.00, 02.40 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00 «Свiтова кухня по-українськи».
09.30, 03.10 «Зорянi долi».
09.40 «Моя правда».
10.30 Х/ф «Головне встигнути».
12.10 Х/ф «Мадам Боварi».
14.50 Х/ф «Ярмарок пихи».
19.00 Т/с «Пуаро Агати Крiстi».
00.00 Х/ф «Акваланги на днi».
01.30 Х/ф «Зозуля з дипломом».
03.25 Кiноляпи.
04.25 Саундтреки.
05.15 Кiнотрейлери.

Êàíàë «2+2»
06.00
06.55
10.55
13.55
15.40
17.30
19.25

«Шаленi перегони».
«Загублений свiт».
Т/с «Перевiзник».
Х/ф «Гарячi голови».
Х/ф «Гарячi голови 2».
Х/ф «Вцiлiла».
8 тур ЧУ з футболу. «Динамо» «Олександрiя».
21.25 Х/ф «Шакал».
00.00 Х/ф «Мiцний горiшок 4».
02.25 «Вiдеобiмба 2».
04.05 «Цiлком таємно-2017».
05.45 Телемагазини.

ªâðîñïîðò
00.00 Кiнний спорт. Турнiр Великого
шолома. Спрюс-Мiдоуз. Конкур.
01.00, 04.00, 09.35 Велоспорт. Тур
Люксембурга. Чоловiки. Етап 4.
02.30 Мотоперегони на витривалiсть.
«24 години Ле-Мана». Перегони.
05.30, 11.00 Велоспорт. Тур Словаччини. Чоловiки. Етап 2.
06.30, 14.00 Мотоперегони на витривалiсть. «12 годин Ешторiла».
09.30, 12.30 «The Minute».
12.00 Тележурнал EWC All Access.
12.35 Велоспорт. ЧC. Чоловiки. Шосейнi перегони.
15.15 Мотосайклiнг. FIM Endurance
World Championship.
15.45 Мотоперегони на витривалiсть.
«Бiль д`Ор». День 1.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
06.00, 08.00, 18.40, 20.55, 22.10 Топматч.
06.10 Трабзонспор - Галатасарай. Чемпiонат Туреччини.
08.10 Верес - Львiв. Чемпiонат України.
10.00, 15.00, 19.45, 22.30 Футбол News.
10.20, 12.55 «УПЛ Online».
11.10 Десна - Рух. Чемпiонат України.
13.20, 04.05 Фенербахче - Сiвасспор.
Чемпiонат Туреччини.
15.20, 16.45 Yellow.
15.30 «Auto гол!»
15.55 Live. Касимпаша - Трабзонспор.
Чемпiонат Туреччини.
17.55 Чемпiонат Туреччини. Огляд туру.
18.55 Live. Антальяспор - Бешикташ.
Чемпiонат Туреччини.
21.15 Чемпiонат Нiдерландiв. Огляд
туру.
22.50 Iнгулець - Колос. Чемпiонат
України.
00.35 Металiст - Полiсся. Чемпiонат
України. Перша Лiга.
02.20 Марiуполь - Шахтар. Чемпiонат
України.
05.55 Програма передач.

nday.te.ua Наш День

Програма ТБ

19 вересня

Неділя
UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 04.05 Енеїда.
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 23.50, 03.10,
05.35 Новини.
07.10 М/ф «Як козаки у футбол грали».
07.30 М/ф «Як козаки прибульцiв
зустрiчали».
07.50 М/ф «Як козаки кулiш варили».
08.15 Погода.
08.20, 21.25 Д/с «Найдикiше мiсто свiту:
Манаус».
09.00 Божественна Лiтургiя Православної Церкви України.
11.00 Недiльна Лiтургiя Української
Греко-Католицької Церкви.
12.30 Недiльна Свята Меса Римсько-Католицької Церкви в Українi.
13.30, 02.25 Архiмед. Володар чисел.
14.25 Телепродаж.
15.00 UA:Фольк. Спогади.
15.50 Х/ф «Катинь».
18.20 Т/с «Артур та Джордж», 1-3 с.
22.00 Д/с «Вердикт iсторiї».
23.10 #@)?$0 з Майклом Щуром.
00.15 Х/ф «Легенда про княгиню
Ольгу».
03.35 #ВУкраїнi.
04.00 12 мiфiв про Донбас.
05.05 Я вдома.

Êàíàë “1+1”

07.00 «Життя вiдомих людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00 «Свiт навиворiт 12. Пакистан».
11.00, 02.35 «Свiт навиворiт».
18.30 «Свiтське життя».
19.30, 05.00 «ТСН-Тиждень».
21.00 «Танцi з зiрками».
00.10 Х/ф «Форма води».

Iíòåð
06.55 Х/ф «Невиправний».
09.00 «Готуємо разом».
10.00, 11.00, 12.00 «Iнше життя».
12.50 «Речдок. Випереджаючи час».
17.30 Х/ф «Граф Монте Крiсто».
20.00 «Подробицi тижня».
22.00 Х/ф «Шерлок Холмс i доктор
Ватсон: Знайомство».
00.50 «Речдок».

ICTV
04.30
04.40
04.45
05.10

Скарб нацiї.
Еврика!
Факти.
Прихована небезпека.

05.55 Анти-зомбi.
06.55 Секретний фронт.
07.55 Громадянська оборона.
08.55 Т/с «Дiльничний з ДВРЗ».
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с «Пес».
18.45 Факти тижня.
21.15 Х/ф «Король Артур: Легенда
меча».
23.50 Х/ф «Закатати в асфальт».
02.45 Я зняв!

ÑÒÁ
05.20
10.10
14.25
19.00
21.00
22.15

Т/с «Колiр пристрастi».
МастерШеф.
Супербабуся.
Слiдство ведуть екстрасенси.
Один за всiх.
Таємницi ДНК.

Íîâèé êàíàë

03.00 Зона ночi.
05.45 Вар`яти.
07.35, 09.30 Kids` Time.
07.40 М/ф «Том i Джерi: Повернення
в країну Оз».
09.35 Х/ф «Кошлатий тато».
11.35 Х/ф «101 далматинець».
13.35 Х/ф «Будинок з приколами».
15.10 Х/ф «Люди в чорному».
17.10 Х/ф «Люди в чорному 2».
18.55 Х/ф «Люди в чорному 3».
21.00 Х/ф «Люди в чорному: Iнтернешнл».
23.30 Improv Live Show.

5 êàíàë

06.00 Вiкно до Америки.
06.10, 07.10 Д/с «Найнебезпечнiшi
польоти».
07.00, 08.00, 08.50, 15.00, 20.00, 00.00,
02.00, 03.00, 04.00 Час новин.
07.50, 21.25 Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум.
08.05 Невигаданi iсторiї.
08.25 Vоїн - це я!
08.35 Натхнення.
09.00 Божественна лiтургiя ПЦУ.
11.00 Божественна лiтургiя УГКЦ.
12.15 Х/ф.
15.15, 22.00 Концерт.
18.00, 01.00, 05.00 Пiдсумки тижня з А.
Мiрошниченко.
19.00 Д/с «Фатальний пострiл».
20.10, 02.15 Машина часу.
21.00 Час новин. Пiдсумки дня.
21.20 Вечiрнiй преЗЕдент.
21.30 Вечiр з Янiною Соколовою.
23.50 Д/с «Iсторiя навколо нас».
00.15 Д/с «Бойовий вiдлiк».

Програма місцевих телеканалів
14.30 Відкрита зона
16.40 «Кіндер ШОУ»
17.30 Українські традиції
Наші вітання
Понеділок, 13 вересня 19.30
20.00 Український гастротур
21.00
Дивовижне
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кін- 21.30 ПроОбраз йз небезпечне
Наталкою
дер клуб
Фіцич
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
22.40,
04.00
Х.ф.
«Останнє
07.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.00,
бажання» +16
22.00, 00.30, 03.30 Про- 01.00 Х.ф.«Мертвий
сезон»
вінційні вісті. Тиждень
08.00, 21.00 Єдина країна
Четвер, 16 вересня
08.30 Завтра-сьогодні
09.00, 17.00 Древо
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кін09.55, 22.35 Цінуй справжнє
клуб
10.30, 15.00, 18.00 Т.с. «Розслі- 06.45, дер
09.15 За спорт
дування Мердока»
07.00,
10.00,
14.00, 16.00, 19.00,
11.15 Shift. Життя в цифрі
22.00, 00.30, 03.30 Про11.30 Дивовижне й небезпечне
вінційні
вісті.
12.00, 02.30 Хіт-парад
07.35 Нам 30 !!!
14.10 Машина часу
09.00,
00.15
Час-Tайм
14.30 Відкрита зона
10.15 Нам 30 !!!
17.15 Те, що любиш
10.30 Межа правди
17.30 Про нас
11.30 Погляд зблизька
19.30 Наші вітання
12.00 Хіт-парад
20.00 На контролі
13.00 Нам 30 !!!
21.30 Погляд зблизька
Те, що любиш
22.40, 04.00 Х.ф. «Замерзлі» 13.45
14.00 Провінційні вісті
+16
14.10 Нам 30 !!!
00.15 Час-Tайм
14.30 Про нас
01.00 Х.ф.«Гравці»
15.00 Нам 30 !!!
Цінуй справжнє
Вівторок, 14 вересня 15.45
16.10 Межа правди
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кін- 17.00 Наші вітання
18.00 КОКТЕЙЛЬНА ВЕЧІРКА
дер клуб
. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 03.45 Х.ф.«Довгі заручини» +16
22.00, 00.30, 03.30 Про00.30 Погляд зблизька
вінційні вісті.
01.00 Х.ф.«Флірт зі звіром»
07.35 Погляд зблизька
+16
08.00 На контролі
02.30 Хіт-парад
09.00, 00.15 Час-Tайм
03.30
Shift.
Життя в цифрі
09.40 «Кіндер ШОУ»
10.30, 15.00, 18.00 Т.с. «РозсліП’ятниця, 17 вересня
дування Мердока»
11.15 Українські традиції
06.00, 09.30, 13.00, 16.30 Кін11.30 Єдина країна
дер клуб
12.00, 21.20 Цінуй справжнє
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
12.05, 02.30 Хіт-парад
07.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.00,
14.10 Машина часу
22.00, 00.30, 03.30 Про14.30 Відкрита зона
вінційні вісті.
17.00 Древо
07.00 Про нас
17.30 ПроОбраз з Н. Фіцич
07.35
Межа
правди
19.30 Наші вітання
08.00 Смачна мандрівка
20.00 Відкрита зона
08.30, 17.30 ПроОбраз з Н.
20.30 Євромакс
Фіцич
21.00 Дивовижне й небезпечне
09.00, 00.15 Час-Tайм
21.30 Shift. Життя в цифрі
10.30, 15.00, 18.00 Т.с. «Розслі21.45 ЗУНУ NEWS
дування Мердока»
22.35, 04.00 Х.ф.«Примара з
11.15 Shift. Життя в цифрі
глибини» +12
01.00 Х.ф.«Боги річкового 11.30 Дивовижне й небезпечне
12.00, 02.30 Хіт-парад
світу»
14.10 Машина часу
14.30 Відкрита зона
Середа, 15 вересня
16.10 «Кіндер ШОУ»
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кін- 17.00 Древо
19.30 Наші вітання
дер клуб
20.10 Погляд зблизька
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.00, 20.40 Слід
22.00, 00.30, 03.30 Про- 21.00 Українські традиції
21.20 Цінуй справжнє
вінційні вісті.
21.30 Єдина країна
07.35 Відкрита зона
22.35, 04.00 Х.ф.«Одержи08.00 Євромакс
мість» +16
08.30 ЗУНУ NEWS
01.00 Х.ф.«Скарби да Вінчі»
08.45, 17.00 Древо
08.55, 17.55 Цінуй справжнє
+16
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 15.00, 18.00 Т.с. «Розслі- Субота, 18 вересня
дування Мердока»
06.00 Кіндер клуб
11.15 Shift. Життя в цифрі
11.30 Дивовижне й небезпечне 06.45 За спорт
07.00 Провінційні вісті
12.00, 02.30 Хіт-парад
14.10 Те, що любиш
07.35 Про нас

TV-4

03.10 Обережно, дiти!
04.10 Фiзкульт ура!

Êàíàë «Óêðà¿íà»
05.50 Сьогоднi.
06.50, 04.00 Реальна мiстика.
09.00 Т/с «Справа рук потопаючих».
17.00 Т/с «Сашка», 1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом
Панютою.
21.00 Т/с «Сашка».
23.00, 02.00 Т/с «Ти тiльки мiй».
01.30 Телемагазин.
03.15 Гучна справа.
04.45 Т/с «Хiд прокурора».

Ê1

06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Кротик i Панда».
08.50 «Орел i решка. Шопiнг».
10.40 Х/ф «Диявол i Денiел Вебстер».
12.40 Х/ф «Весiльна вечiрка».
14.20, 02.15 «Орел i решка. Морський
сезон».
00.00 Х/ф «Спокусник 2».
03.00 «Нiчне життя».

ÍÒÍ

05.15 Х/ф «Iз житiя Остапа Вишнi».
06.40 «Слово Предстоятеля».
06.50 «Випадковий свiдок. Навколо
свiту».
09.25 Т/с «Смерть у раю 10».
13.45 Х/ф «Новi амазонки».
16.10 Х/ф «Iграшки для дорослих».
18.00 «Легенди карного розшуку».
22.10 Х/ф «Новий апокалiпсис: Блискавка долi».
00.05 Х/ф «Кров спокути».
01.40 «Речовий доказ».

ÒÅÒ

06.00 ТЕТ Мультиранок.
11.00 М/ф «Замбезiя».
12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 00.40, 01.40
Одного разу пiд Полтавою.
13.30, 16.30 Сiмейка У.
15.00, 01.10 Танька i Володька.
18.00 М/ф «Рапунцель: Заплутана
iсторiя».
20.00 Х/ф «Красуня i Чудовисько».
22.30 Х/ф «Кохання та iншi лiки».
02.25, 04.10 Панянка-селянка.
03.15 Вечiрка 2.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 17.00
«Репортер». Новини.
09.15 «Медексперт» з К. Трушик.
10.10 «Про особисте» з Н. Фiцич.
11.15, 12.15 «Акценти» з Н. Фiцич.
13.10 «П`ята колонка» з Х. Чернегою.

08.00 Єдина країна
08.30 Завтра-сьогодні
08.55 Цінуй справжнє
09.00 Час-Tайм
09.15 За спорт
09.30 Кіндер клуб
10.30 Про нас
11.00 На контролі
12.00 Смачна мандрівка
12.30 Х.ф.«Водій»
14.40 «Кіндер ШОУ»
15.00 Кіндер клуб
16.30 Shift. Життя в цифрі
17.00 Хіт-парад
18.00 Наші вітання
19.00 Єдина країна
19.30 У фокусі Європа
19.55 Цінуй справжнє
20.10 Легенда. Лідер гурту ТНЕ
Вйо Мирослав Кувалдін
21.50 Х.ф. «Так вона знайшла
мене» +12
23.30 Євромакс
00.10 Вікно в Америку
00.30 Х.ф.«Водій»
02.30 Хіт-парад
03.30 Завтра-сьогодні
04.00 Х.ф. «Так вона знайшла
мене» +12

Неділя, 19 вересня
06.00, 12.30 Кіндер клуб
07.00, 09.15 За спорт
07.15 Українські традиції
07.40, 01.00 Х.ф. «П’ять днів
у Римі»
09.30, 21.00 Єдина країна
10.00 Пряма трансляція Божественної Святої Літургії з
Архикатедрального Собору УГКЦ м.Тернопіль
11.40 Shift. Життя в цифрі
12.00 «Кіндер ШОУ»
14.00 Сільський календар
14.30 Межа правди
15.30 Слід
16.00 Машина часу
16.25, 21.40 Цінуй справжнє
16.30 Євромакс
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, 03.00 Огляд світових
подій
21.45, 04.15 Х.ф.«План «Б»
+16
23.30 У фокусі Європа
02.30 Хіт-парад

UA: Тернопіль
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атлантів
13.35 Лайфхак українською
13.45 Ок, я тобі поясню
13.50 Веселі саморобки
14.00 М/ф «Подарунок»
14.10 М/ф «Івасик-Телесик»
14.20 М/ф «Ведмедик і той хто
живе в річці»
14.30 Піщана казка
14.40 Дитячі портрети
14.45 Додолики
15.05, 17.15 Суспільна студія
18.00 Буковинські загадки
18.10 Обнова-фест: незалежні.
Вечірній концерт (гурт
«Мандри» )
18.40 Буковинські загадки
18.45 Небезпечна зона
19.00, 23.00 Сьогодні головне
19.55 Задача з зірочкою
20.00 Цикл «Наші тридцять
20.15 Шерифи для нових громад
21.00 Т/с «Віра»
22.35 Небезпечна зона
22.45 Роздивись
23.55 загадки чернівецьких
атлантів
0.00 Х/ф»Прелюдія долі»
1.30 Артефакти

Вівторок , 14 вересня
6.00 Веселі саморобки
6.10 М/ф «Капітошко»
6.15 Англійська абетка всесвіт
першосвіт
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному.
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
17.00, 20.40 Новини
9.10 Т/с «Гордість»
10.55 Загадки чернівецьких
атлантів
11.00 Геолокація: ВОЛИНЬ.
11.25 Енеїда
11.55 Культ Особистості
12.10 Шукачі пригод
12.35 Край пригод
12.50 буковинські загадки
13.05 Д/ц»Дикі Дива. Дикі
тварини в зоопарку
Сан-Дієго
13.30 Загадки чернівецьких
атлантів
13.35 Лайфхак українською
13.45 Ок, я тобі поясню
13.50 Веселі саморобки
14.00 М/ф « Справа доручається детективу Тедді «
14.10 М/ф « Чарівні Окуляри»
14.20 М/ф «Велика подорож»
14.30 Піщана казка
14.40 Дитячі портрети
14.45 Додолики
15.05, 17.15 Суспільна студія
18.00 Буковинські загадки
18.10 Обнова-фест: незалежні.
Вечірній концерт (гурт
«Мандри»
18.40 Буковинські загадки
18.45 Край пригод
19.00 Сьогодні головне
19.55 Задача з зірочкою
20.00 Маршрутом змін
20.15 ВУКРАЇНІ
21.00 Т/с «Віра»
22.35 Небезпечна зона
22.45 Роздивись
23.00 Сьогодні головне
23.55 загадки чернівецьких
атлантів
0.00 Х/ф»Білий птах з чорною
ознакою»

6.00 Веселі саморобки
6.10 М/ф «Історія про дівчинку,
яка наступила на хліб»
6.15 Англійська абетка першосвіт
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному.
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
17.00, 20.40 Новини
9.10 Т/с «Гордість»
10.55 Загадки чернівецьких
атлантів
11.00 Геолокація: ВОЛИНЬ.
11.25 Енеїда
11.55 Культ Особистості
12.10 Шукачі пригод
12.35 Роздивись
12.50 буковинські загадки
13.05 Д/ц»Дикі Дива. Дикі Середа, 15 вересня
тварини в зоопарку
6.00 Веселі саморобки
Сан-Дієго
13.30 Загадки чернівецьких 6.10 М/ф «Козлик та ослик»

13.40 «Запорєбрик News» з О. Курбановою.
14.00, 15.30 Концерт.
17.15 «Не наша Russia» з М. Гаєм та
I. Лапiним.
18.00 «Анатомiя тижня» з В. Калнишем.
20.00 «Прямий доказ».
20.20 «Watchdogs».
20.45 «Sound.чєк».
21.00 «Великi новини» з Т. Березовцем.
22.00 «Влада хохотала» з Ю. Петрушевським.
22.30 «Щасливий день з полiтиком».
23.00 «Вата шоу» з А. Полтавою.

МЕГА

06.05 Випадковий свiдок.
09.30 Речовий доказ.
10.40, 17.25 Правила виживання.
11.35, 18.20 У пошуках iстини.
12.35, 23.50 Їжа богiв.
13.35 Таємнича свiтова вiйна.
14.35, 21.00 Таємницi i змови.
19.20 Ближче до землi з Заком Ефроном.
00.50, 05.15 Мiстична Україна.
01.40 Нашi.

Enter-фільм

05.50 Х/ф «Лiсова пiсня. Мавка».
07.10, 09.00, 02.30 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00 «Свiтова кухня по-українськи».
09.30, 03.00 «Зорянi долi».
09.50 «Моя правда».
10.40 Х/ф «Таємничий острiв».
12.20 Х/ф «Арсен Люпен».
14.50 Х/ф «Ярмарок пихи».
19.00 Т/с «Пуаро Агати Крiстi».
00.00 Х/ф «Легенда про княгиню
Ольгу».
03.25 Кiноляпи.
04.25 Саундтреки.
05.15 Кiнотрейлери.

Êàíàë «2+2»
06.00 «Шаленi перегони».
07.00 «ДжеДАI».
07.55 «Загублений свiт».
13.00 Х/ф «Kingsman: Таємна служба».
15.25 Х/ф «Kingsman: Золоте кiльце».
18.15 Х/ф «Лiтак президента».
20.50 Х/ф «Багрянi рiки».
22.55 Х/ф «Ронiн».
01.30 «Вiдеобiмба 2».
04.50 «Найкраще».
04.55 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

НЛО-ТБ

06.10 Телемагазин.
07.15, 00.30 Мамареготала. Найкраще.

6.15 Англійська абетка всесвіт
першосвіт
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному.
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
17.00, 20.40 Новини
9.10 Т/с «Гордість»
10.55 Загадки чернівецьких
атлантів
11.00 Геолокація: ВОЛИНЬ.
11.25 Країна пісень
11.55 Культ Особистості
12.10 Шукачі пригод
12.35 Роздивись
12.50 буковинські загадки
13.00 Новини
13.05 Д/ц»Дикі Дива. Дикі
тварини в зоопарку
Сан-Дієго
13.30 Загадки чернівецьких
атлантів
13.35 Лайфхак українською
13.45 Кіношкола вдома
13.50 Веселі саморобки
14.00 М/ф « Некмітливий горобець «
14.10 М/ф «Котигорошко»
14.20 М/ф «Як козаки наречених виручали»
14.35 М/ф «День, коли щастить»
14.45 Додолики
15.05, 17.15 Суспільна студія
18.00 Буковинські загадки
18.10 Відтінки України
18.40 Загадки чернівецьких
атлантів
18.45 Недалечко
19.00 Сьогодні головне
19.55 Задача з зірочкою
20.00 StopFakeNews
20.10 Схеми. Корупція в деталях
21.00 Т/с «Віра»
22.35 Небезпечна зона
22.45 Роздивись
23.00 Сьогодні головне
23.55 загадки чернівецьких
атлантів
0.00 Д/ф»Веронські скарби»

Четвер, 16 вересня
6.00 М/ф «Дощику, дощику,
припусти»
6.10 М/ф « Найсправжнісінька
пригода «
6.15 Англійська абетка всесвіт
першосвіт
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному.
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
17.00, 20.40 Новини
9.10 Т/с «Гордість»
10.55 Загадки чернівецьких
атлантів
11.00 Геолокація: ВОЛИНЬ.
11.25 Країна пісень
11.55 Культ Особистості
12.10 Невідомі Карпати
12.35 Роздивись
12.50 буковинські загадки
13.05 Д/ц»Дикі Дива. Дикі
тварини в зоопарку
Сан-Дієго
13.30 Загадки чернівецьких
атлантів
13.35 Лайфхак українською
13.45 Ок, я тобі поясню
13.50 Веселі саморобки «
14.00 М/ф «Черевички»
14.10 М/ф «Козлик та ослик»
14.20 М/ф «Козлик та його
горе»
14.30 М/ф «Двоє справедливих
курчат»
14.40 М/ф « Некмітливий горобець «
14.45 Додолики

08.20 М/ф «Чорний плащ».
09.40 М/ф «Качинi iсторiї».
11.00 Мамареготала.
13.00 Т/с «Сишиш-шоу. Бар».
13.30 Т/с «Сишиш-шоу».
14.30 Т/с «СуперКопи».
16.30 Т/с «Швидка».
18.05 Т/с «Друзi».
19.30 Х/ф «Кiборг».
21.10 Х/ф «Унiверсальний солдат 2:
Повернення».
22.50 Т/с «Морська полiцiя: Полювання
на вбивць».

ªâðîñïîðò

01.00 Ралi. ERC. Азорськi острови.
Ревью.
01.30 «The Minute».
01.35, 04.00 Велоспорт. Тур Люксембурга. Чоловiки. Етап 5.
02.30, 19.20 Кiнний спорт. Global
Champions Tour. Мексика. Конкур.
05.00 Велоспорт. Тур Словаччини. Чоловiки. Етап 3.
06.00 Велоспорт. Примус Класик. Чоловiки.
07.00 Мотоперегони на витривалiсть.
«Бiль д`Ор». День 2.
16.00 Велоспорт. Тур Фландрiї. Iндивiдуальнi перегони з роздiльним
стартом.
18.25 Велоспорт. Тур Словаччини. Чоловiки. Етап 4.
21.00 Сiднейський марафон.
22.30 Велоспорт. «Ешборн - Франкфурт». Чоловiки.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

06.00, 08.00, 15.50, 01.20, 03.20, 05.30
Топ-матч.
06.10 Десна - Рух. Чемпiонат України.
08.10 Антальяспор - Бешикташ. Чемпiонат Туреччини.
10.00, 15.00, 17.45, 20.15, 23.00 Футбол
News.
10.20, 23.20 Yellow.
10.30, 12.45, 16.00, 18.55 «УПЛ Online».
11.00 Марiуполь - Шахтар. Чемпiонат
України.
13.15 Касимпаша - Трабзонспор. Чемпiонат Туреччини.
15.20 «Auto гол!»
16.55 Live. Ворскла - Мiнай. Чемпiонат
України.
19.25 Live. Львiв - Металiст 1925. Чемпiонат України.
21.20 «Великий футбол».
23.30 ПСВ - Фейєноорд. Чемпiонат
Нiдерландiв.
01.30 Iнгулець - Колос. Чемпiонат
України.
03.40 Гераклес - АЗ Алкмар. Чемпiонат
Нiдерландiв.
05.45 Програма передач.

15.05, 17.15 Суспільна студія
18.00 Буковинські загадки
18.10 Відтінки України
18.40 Буковинські загадки
18.45 Street Схід
19.00 Сьогодні головне
19.55 Задача з зірочкою
20.00 Шерифи для нових громад
20.10 ВУКРАЇНІ
21.00 Т/с «Віра»
22.35 Небезпечна зона
22.45 Невідомі Карпати
23.00 Сьогодні головне
23.55 загадки чернівецьких
атлантів
0.00 Х/ф»Тіні забутих предків»

П’ятниця, 17 вересня
6.00 ГІМН УКРАЇНИ
6.00 М/ф «Дострибни до хмаринки»
6.10 М/ф «Кривенька качечка»
6.15 Англійська абетка всесвіт
першосвіт
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному.
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
17.00, 20.40 Новини
9.10 Т/с «Гордість»
10.55 Загадки чернівецьких
атлантів
11.00 Геолокація: ВОЛИНЬ.
11.25 Країна пісень
11.55 Культ Особистості
12.10 Невідомі Карпати
12.35 Роздивись
12.50 буковинські загадки
13.05 Д/ц»Дикі Дива. Дикі
тварини в зоопарку
Сан-Дієго
13.30 Загадки чернівецьких
атлантів
13.35 Лайфхак українською
13.45 Кіношкола вдома
13.50 Веселі саморобки
14.00 М/ф «Лежень «
14.10 М/ф «Капітошко»
14.20 М/ф «Як козаки інопланетян зустрічали»
14.35 М/ф «Кривенька качечка»
14.45 Додолики
15.05, 17.15 Суспільна студія
18.00 Дебати
19.00 Сьогодні головне
19.55 Задача з зірочкою
20.00 Брехня від політиків.
Перевірка
20.15 ВУКРАЇНІ
21.00 Т/с «Віра»
22.35 Небезпечна зона
22.45 Невідомі Карпати
23.00 Сьогодні головне
23.55 загадки чернівецьких
атлантів
0.00 Д/ф «ТРИ ІВАНИ»
0.55 Хоритця online . Висота
«Брагарня»

Субота, 18 вересня
6.05 Спецпроєкт «Хвиля»
7.00, 8.00, 9.00 Новини
7.15, 8.10 Ранок на Суспільному.Дайджест
7.20 Недалечко
7.40 Невідомі Карпати
8.30 Геолокація: ВОЛИНЬ.
9.10 М/ф «Як козаки на весіллі
гуляли
9.25 М/ф «Як козаки у футбол
грали»
9.45 М/ф « Лисичка з качалкою «
9.55 М/ф «Кривенька качечка»
10.05 Піщана казка
10.10 Дитячі портрети

10.20 «Шо? Як? «
10.40 Ок, я тобі поясню англійську
10.45 Лайфхак українською
11.00 Сковорода. Гастробайки
11.10 Професія, якої не існує
11.25 Х/ф»Лісова пісня»
13.00 Відтінки України
13.30 Прем*єра. Мистецтво
жити
13.45 Прем*єра. Народжені
рікою
14.00 Я вдома
14.25 Артефакти
15.00 Прем*єра. Вчитель
15.15 Маршрутом змін
15.25 Д/ф «З України до Голлівуду» ЗА
16.40 Гендерні окуляри
16.55 Х/ф» Ісус . Бог і людина»
18.30 Крутий заміс
19.00 Голоси Донбасу
19.15 Відтінки України
19.45 «Створюй із Суспільним.
Розслідування
20.00 Еко люди
20.05 Ток-шоу «Зворотний
відлік»
21.50 “Міжнародний танцювальний фестиваль Space
Swing”
1.00 Культ . Особистості

Неділя, 19 вересня
6.05 Помилка 83
7.00, 8.00, 8.55 Новини
7.15, 8.10 Ранок на Суспільному.Дайджест
7.20 Недалечко
7.40 Невідомі Карпати
8.30 Д/ц»Дикуни. Дикі забави
в зоопарку Сан-Дієго»
9.10 М/ф «Як козаки інопланетян зустрічали»
9.25 М/ф «Велика подорож»
9.35 М/ф «День, коли щастить»
9.45 М/ф «Лежень «
9.55 М/ф « Курка, яка несла
всяку всячину»
10.05 Піщана казка
10.10 Дитячі портрети
10.20 «Шо? Як? «
10.40 Ок, я тобі поясню
10.45 Лайфхак українською
11.00 Прем*єра. Баба Єлька
11.25 Х/ф»Вавилон ХХ»
13.00 Відтінки України
13.30 Прем*єра. Історії незабутих сіл Тернопіль
13.45 Культ .Особистості
14.00 Геолокація: ВОЛИНЬ.
14.25 Д/ф «Потаємне життя
прихованих місць Азії».
15.15 Гендерні окуляри
15.25 «Створюй із Суспільним.
Розслідування.
15.45 Цикл «Наші тридцять»
16.15 Крутий заміс
16.50 Х/ф»Дворецький»
19.00 Культ особистості
19.15 Обличчя
19.45 «Створюй із Суспільним.
Розслідування .
20.00 Еко люди
20.05 Дебати
21.00 Покоління .Паралелі
21.30 Цикл «Наші тридцять»
22.00 #ВУКРАЇНІ22.35 Хоритця online .Меморіал
Хортицьких менонітів
23.00 Розсекречена історія.
23.55 Задача з зірочкою
0.00 Х/ф»Вавилон ХХ»
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Смачна сторінка

Пікантний, гострий і смачний:

7 чудових ідей для
приготування перцю
Маринований перець
з часником

Потрібно: болгарський перець - 3 кг,
часник - 100 г, цукор - 300 г, сіль - 3 ст. л. з
гіркою, рослинна олія - 150 г, відвар (залишиться після варіння перцю) - 600 г, оцет
9% - 300 мл.
Приготування: перці помити, очистити від насіння і плодоніжок, нарізати
смужками. Почистити часник, нарізати
часточками або кружечками - за бажанням. В каструлю налити води, поставити
на вогонь. Після закипання покласти в
воду перець і проварити 5 хвилин. Викласти перці шумівкою в емальовану миску. Залити відваром, всипати сіль і цукор,
додати олію і часник. Перемішати і знову
проварити в маринаді 6 хвилин. Під час
варіння постійно перемішувати перці,
щоб вони трохи осіли. Дуже важливо не
переварити овоч - він має бути м'яким,
але не розвалюватися. За хвилину до готовності додати оцет, знову довести до
кипіння і зняти з вогню. Розкласти перець
у стерилізовані банкам, закатати, перевернути і обгорнути теплою тканиною до
охолодження. Інгредієнти вказані для 3
літрових і 3 півторалітрових банок.

Перчик від мами

Потрібно: солодкий перець, для маринаду: 1 л води, 250 мл оцту 9%, 200 г цукру, 1 ст. л. солі. В кожну банку: кружечок
цибулі, 1/2 ч. л. зернят гірчиці, 1 лавровий
лист, 1/2 ч. л. духмяного перцю.
Приготування: кожен перець розрізати на 4 частини, видалити насіння.
Розкласти по банках четвертинки перців,
цибулю, зерна гірчиці, запашний перець
і лавровий лист. Перець укласти щільно,
щоб якомога більше помістилося в банку.
У невеликій каструлі довести до кипіння
всі інгредієнти для маринаду, розмішати
його до повного розчинення цукру. Зняти з вогню і розлити гарячий маринад по
банках з перцем. Закрутити кришкою. На
дно великої каструлі покласти кухонний
рушник або спеціальну решітку для пастеризації. На рушник (або на решітку) поставити банки з перцем так, щоб вони не
торкалися одна одної. Залити теплою водою до 3/4 висоти банок. Довести до кипіння воду, зменшити вогонь і пастеризувати 5 хвилин з моменту закипання води.
Банки акуратно вийняти, витерти насухо,
перевернути догори дном і залишити так
до охолодження.

Лечо з кабачків і перцю

Потрібно: кабачки - 1 кг, болгарський
перець - 500 г, часник - 7 зубчиків, цукор
- 2 ст. л., сіль - 0.5 ст. л., рослинна олія - 50
мл, томатна паста - 200 мл, оцет 9% - 1 ст.
л., лавровий лист - 3 шт., вода - 300 мл, перець духмяний і чорний (горошок) - 4-6
шт.
Приготування: кабачки помити, очистити від шкірки і насіння. З перцем виконати те ж саме, нарізати овочі кубиком. В

Потрібно: 4 кг солодкого перцю 1 кг
яблук Для маринаду: 1 л води 1,5 склянки
оцту 6% 4 ч. л. цукру 1 ст. л. солі 1 ч. л. кориці меленої.
Приготування: розрізати перці
уздовж навпіл, видалити плодоніжки і насіння, опустити в киплячу воду, бланшувати 3 хв., після чого охолодити. Розрізати
кожне яблуко на четвертинки, вирізати
серцевину, бланшувати 2 хв. і теж охолодити. Для маринаду в киплячу воду додати цукор, сіль, оцет і корицю. Розкласти
по стерилізованих банках шарами яблука
Гострий перець з баклажанами і перець, два рази залити окропом, витриПотрібно: баклажани – 1,5 кг, солод- муючи по 10 хв., на третій раз солодкий
кий перець - 1.5 кг, гострий червоний перець з корицею та яблуками залити маперець - 1-2 шт., гострий зелений перець ринадом і закрутити.
- 1-2 шт., часник - 2 головки, рослинна олія
- 1 скл., цукор - 300-400 г, сіль - 2 ст. л. + для
Карамелізований перець
посипання, оцет 9% - 1 ст. л.
з розмарином
Приготування: баклажани помити,
нарізати кружечками. Скласти в глибоку ємність, посипати сіллю на свій смак і
залишити на півгодини. Солодкий і червоний гострий перець помити, цілими викласти на деко, відправити в розігріту до
200-230°C духовку та запікати до готовності. Щоб зрозуміти, чи готовий перець
- проколіть його. Після 30 хвилин промити і віджати баклажани. Обсмажити на
рослинній олії. Часник і зелений перець
Потрібно: 1кг болгарського перцю,
нарізати маленькими кружечками. Дістати перці з духовки, обгорнути фольгою. 180 мл оцту 9%, 3-4 лаврових листка, 500
Потім зняти шкірку, видалити насіння і г цукру (найкраще коричневого), по 1 ч. л.
розділити овоч на смужки. В окремій єм- сушеного розмарину, чорного меленого
ності змішати оцет, сіль і цукор, довести перцю і солі.
Приготування: перець помити й надо кипіння. Маринад буде готовий, коли
цукор розчиниться. Далі - зібрати в мисці різати на смужки 1 см шириною або кубивсі овочі, залити їх маринадом, обережно ками, викласти в сковороду, додати оцет,
перемішати. Викласти в стерилізовані цукор, сіль, розмарин і лавровий листок,
банки, закатати. Інгредієнти вказані для 4 довести до кипіння. На слабкому вогні
проварити півгодини, помішуючи, до капівторалітрових банок
рамелізації перцю, прибрати з плити, викласти в стерилізовані банки, остудити,
Маринований перець з кропом закупорити і прибрати на зберігання в
Потрібно: болгарський солодкий пе- холод.
рець - 1,5 кг, часник - 1 невелика головІкра з перцю
ка,парасольки кропу - 2 шт. Для маринаду:
Потрібно:
2,5 кг перцю, по дві шт. цивода - 1 л., мед - 1 ст. л., сіль - 1 ст. л., цукор
булі
та
моркви,
по 15 г коріння і зелені,
- 1/2 склянки, оцет 6% - 1/2 склянки, олія
- 150 мл, лавровий лист - 2 шт., чорний пе- 200 г помідорів, 1 ст. л. солі, 1 ст. л. оцту, 1
скл. олії, перець горошком.
рець горошком - 6 шт.
Приготування: перець помити, наПриготування: перець помити, витерти
олією, запекти в духовці. Відразу
далити насіння, нарізати скибочками.
гарячим
очистити від насіння і шкірки,
Зварити маринад. Для цього в каструлю
або в мультиварку потрібно налити води, потім пропустити через м'ясорубку. Мордодати сіль, мед, цукор. Влити оцет. Дода- кву, петрушку, цибулю почистити, порізати олію. Покласти лавровий лист і перець ти, протушкувати в олії. Нарізати зелень,
горошком. Довести до кипіння, варити 3 пропустити через м'ясорубку помідори.
хвилини. Потім викласти в маринад пе- З'єднати овочі, посолити, додати перець і
рець і варити ще 15 хвилин. Часник на- оцет, варити 10 хв. Масу скласти в банки,
різати і покласти до решти інгредієнтів, стерилізувати годину.
варити ще 5 хвилин. Підготувати стерилізовані банки. У кожну банку покласти
Пікантний перчик
парасольку кропу. Розкласти перець з маПотрібно: 900 г гострого перцю, поринадом по банках. Банки закатати, пере- різати кільцями, 1 морквина, порізати
вернути, накрити і охолодити.
півкружечками, 1 цибулина, порізати півкільцями.
Солодкий перець з
Для маринаду: 1 ч. л. солі, 450 мл
корицею і яблуками
яблучного оцту, 600 г цукру, 5 ст. л. зернят
гірчиці, 3 ст. л. гранульованого часнику,
300 мл води.
Приготування: усі інгредієнти для
маринаду помістити у 3-літрову каструлю
і довести до кипіння. Кип'ятити 5 хвилин.
Додати всі овочі і варити ще 5 хвилин. Розкласти овочі з маринадом по стерилізованих банках. Закрити банки стерилізованими кришками. На підлозі або на полиці
(де є місце), розстелити складений вдвічі

емальованій ємності змішати кабачки, перець солодкий, сіль, цукор, томатну пасту,
рослинну олію і воду. Поставити миску
на плиту і тушкувати суміш півгодини.
Часник подрібнити і в кінці додати до кабачків з перцем. Також покласти два види
перцю і лавровий лист. Тушкувати 2 хвилини, потім влити оцет. Розкласти лечо по
банках, закатати, перевернути на кришки
і обгорнути тканиною. Інгредієнти вказані для 3-4 півторалітрових банок.

кухонний рушник, поставити перевернуті
догори дном банки. Загорнути запаси старим покривалом або кількома кухонними
рушниками і залишити так до охолодження.

Перець для фарширування

Потрібно: для маринаду (на 2 л води):
1,5 ст. ложки солі, 1,5 ст. ложки цукру, 50 г
оцту (9 %), 2-3 горошини чорного перцю,
2 -3 лаврових листки.
Приготування: болгарський перець
очистити від насіння і залити окропом
на 15 хв. Він стане м'яким і тоді його буде
легко скласти в банки. Покласти перець
у банки. Після цього залити банки розсолом.

Перець, фарширований овочами

Потрібно: 10 кг перцю, 4 кг моркви,
1 кг цибулі, 1 кг коріння петрушки, 0,5 кг
коріння селери, 2 головки часнику, 1 пучок петрушки, 1,5 скл. солі, 6,5 скл. олії.
Для розсолу: 1 л води, 1 ст. л. солі.
Приготування: свіжий перець помити, видалити плодоніжки з насінням,
бланшувати в киплячій воді 3-5 хв. і негайно охолодити в проточній воді. Моркву
нарізати соломкою, цибулю – пластинками, обсмажити в олії. Коріння петрушки
і селери очистити, нарізати шматочками,
додати подрібнену зелень петрушки і
тушкувати в олії до напівготовності. Змішати обсмажені овочі з тушкованими,
додати на 1 кг суміші 1,5 ст. л. солі, перемішати і наповнити отриманим фаршем
підготовлений перець. Фарширований
перець щільно укласти в 3-літрові банки.
Приготувати розсіл з води і солі, закип’ятити й охолодити. Залити наповнені банки холодним розсолом, обв’язати шийки
марлею і залишити на 2-3 дні при кімнатній температурі для бродіння. Вийняти
фарширований перець з розсолу, дати
йому стекти, укласти в підготовлені 3-літрові банки і залити гарячою прокип’яченою олією. Наповнені банки стерилізувати 1,5 год., закатати.

Перець у томатному соці

Потрібно: 3 кг болгарського перцю,
1,5 кг помідорів, 1 скл. олії, 80 мл оцту
(9%), 1 ст. ложка цукру, 2 ст. ложки солі,
перець, лавровий лист на смак.
Приготування: помідори помити,
перебрати та змолоти у блендері або м’ясорубці на пюре. Поставити на середній
вогонь, довести до кипіння. Додати олію,
сіль, цукор, оцет, спеції. Перець промити,
очистити від насіння, видалити плодоніжки, порізати поздовжніми смужками.
Покласти у киплячий помідоровий соус,
довести до кипіння. Варити 25 хвилин.
Розкласти у стерильні банки (вимиті та
висушені в духовці) та одразу ж закатати.
Перевернути догори дном, вкрити теплим
щільним сукном та залишити до повного
вистигання.

nday.te.ua

Калейдоскоп

Наш День

ГОРОСКОП
Овен
Новий тиждень стане не завершенням,
а початком нового шляху. Самотність вам
не загрожує, багато хто хоче бути у вашiй
командi.
Телець
Будьте готові до того, що у вашому
житті з’явиться не зовсім звичайний друг.
Ця людина змусить вас по-новому подивитися на багато речей.
Близнюки
Стара дружба пройде перевірку на міцність. Людина, в якiй ви сумнівалися, прийде на допомогу саме тоді, коли потрібно.
У вихiднi вас запросять на вечiрку.
Рак
Ви відчуватимете за собою міцну стіну
в особі близьких людей і від цього станете
впевненішi в собі. Новий тиждень відкриє
нові перспективи.
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Лев
Ви можете розраховувати на новий
життєвий поворот, вдосконалення та розвиток. Зiрки обiцяють успiх тим, хто зможе відмовитися від буденності.
Діва
Своє щастя ви куватимете самі. Активність і гнучкий розум - ваші вірні союзники в кар’єрному зростанні, а чарівність та
артистизм візьміть у помічники.
Терези
Ви опинитеся в ситуації, де збереться
докупи все, що дратувало досить довгий
час. Вибух емоцій не примусить себе чекати, партнери не захочуть піти на поступки.
Скорпіон
Ви чудовий стратег. Точно розрахувавши всі дії та передбачивши відповідні кроки начальства, ви ненав’язливо натякнете
про пiдвищення на посадi.

Стрілець
У першій половині тижня ви активно
працюватимете з колегами з інших міст
або країн. Можливо, це вимагатиме більше часу і коштів, ніж ви передбачали.
Козеріг
Розширення справи триває, вiдповiдно, триватимуть і заходи, пов’язані з
ремонтом офісу та повним оновленням
бізнесу.
Водолій
Скористайтеся порадою друзiв, якщо
не впевнені в правильності рішення перейти на іншу роботу або вкласти гроші в
ризиковану справу.
Риби
У вас з’являться хороші можливості
та перспективи, які потребуватимуть роботи над собою. Не виключені пропозиції,
пов’язані з закордонними компаніями.

Триває ПЕРЕДПЛАТА
«Нашого дня» на 2021 рік!

індекс - 68710

1 місяць - 31 грн. 00 коп.
3 місяці - 90 грн. 00 коп.
У ціну газети враховано вартість поштових послуг:
прийом та доставку видання до передплатників

Передплатити «Наш ДЕНЬ»
можна у будь-якому поштовому
відділенні або у листонош.
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Ринок праці

У Тернопільській
МТГ зменшилось
безробіття

П

ротягом серпня 2021 року
в міськрайонний центр
зайнятості у пошуках
роботи звернулися 299 осіб,
які проживають на території
Тернопільської МТГ.
Чисельність незайнятого населення,
що перебували на обліку протягом січня-серпня 2021 року в міськрайонному
центрі зайнятості, з урахуванням зареєстрованих на початок року, склала 6861
особу. Це - на 890 осіб менше, аніж за аналогічний період 2020-го. Із них статус
безробітного мали 4792 особи.
Станом на 1 вересня на обліку в центрі зайнятості налічувалось 3119 незайнятих громадян, що проживають на території Тернопільської МТГ. Із них статус
безробітного мають 1513 осіб, - на 1353 особи менше, ніж на торішню відповідну дату.
Жінки складають 70% від загальної
чисельності безробітних. Відсоток молоді до 35 років серед безробітних - 41,4 %.
Із початку року за сприянням Тернопільського міськрайонного центру
зайнятості на вільні та новостворені
робочі місця працевлаштовані 1072 незайнятих громадян, які проживають на
території Тернопільської МТГ.

Хто в області боргує
зарплату

С

ередня номінальна заробітна плата штатного працівника в економіці Тернопільщини у липні цього року становила
11743 гривні, що на 20,8% більше, ніж у липні 2020-го.
Сума заборгованості з виплати зарплати на підприємствах краю станом на 1
серпня склала 57,2 мільйони гривень.
У загальній структурі боргу краю основна сума заборгованості припадала
на підприємства промисловості (37,0%),
охорони здоров’я та надання соціальної
допомоги (25,0%) і будівництва (24,8%).
Про це повідомили в Головному управлінні статистики області.
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Вітаємо!

Люблячого сина, доброго чоловіка, батька,
брата, дідуся

Миколу Васильовича Онищука
з Тернополя

з ювілейним 60-річчям!
Бажаємо щастя, здоров’я, добра,
Невтомному серцю – тільки тепла.
Щоб його не краяли ані біль, ані жаль,
Щоб сповнились тисячі мрій і бажань.
Наш славний і рідний, найкращий у світі,
З Тобою нам завжди затишно і світло,
Ти – гарний господар, дідусь і батько чудовий,
Даруєш турботу і море любові.
Спасибі за ласку, за руки умілі,
Що вмієш підтримати словом і ділом,
Що в рідному домі надійно і щиро,
Живи нам на радість у щасті та в мирі.
Щоб в тиші життєвій і вихорі днів
Господній промінчик опікою грів!
А Мати Пречиста, Цариця Свята,
Дарує веселі і многії-многії літа!

З повагою і любов'ю - рідні.

Наш День

На завершення номера

Вітаємо!

Люблячу дружину, дорогу маму, тещу, бабусю

Марію Олександрівну Баранець
з Тернополя

з 50-річним ювілеєм!
Нехай життя Твоє квітує
Веселково-іскристим розмаєм,
Бог ласкавий хай щастя дарує
І здоров’я міцне посилає!
Хай приходить до Тебе везіння
У яскравій, барвистій обнові,
Зичим радості, миру, цвітіння
А для серця – палкої любові!
Хай майбутня життєва дорога,
По якій іще треба пройти,
Буде завжди під ласкою Бога,
Повна сонця, щедрот, доброти!
Іще побажаєм Тобі наостанок:
Нехай буде гарним кожнісінький ранок!
Нехай Господь оберігає,
Добро і ласку посилає!

З любов’ю і повагою – чоловік Андрій,
доньки Олена, Олеся, зяті Артур, Олександр,
внуки Кароліна, Настя, Єва.

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.

У Малих Бірках відсвяткували День села

В

елелюдно було того
дня у селі Малі Бірки
Гримайлівської ОТГ. Такого
дійства з цікавою і насиченою
концертною програмою та
частуванням тут давно не було.
Отож, День села справді вдався.

Святкування розпочалося із молебню, який провели отці Іван та Василь. З
вітальним словом до односельців звернулася староста Надія Фостик. Ведуча
свята Оксана Басіста запросила на сцену голову Гримайлівської ОТГ Миколу
Сідляра, який завітав сюди, аби при-

вітати усіх зі святом у їхньому селі,та
побажав здоров'я, миру, добра. Гостю
вручили коровай.
Присутні у залі також мали змогу насолодитися виступами аматорів
з Гримайлова, Зеленого, Гусятина та
Копичинців. Послухати історію рідно-

го села від доктора педагогічних наук
Тернопільського національного педагогічного університету Зіновія Ониськіва. Завершилось святкування танцями.
Марія МАЙДАНЮК.

15-річна Марічка Тивонюк із Вишнівеччини мріє зробити перші
кроки. Потрібно 80 тисяч гривень. Допоможемо?

М

арічка Тивонюк
живе з батьками у селі Дзвиняча Вишнівецької ОТГ
Кременецького району.
Під час народження дівчинка отримала травму.
І хоч лікарі поставили Марічці невтішний діагноз,
батьки почали боротьбу
за її повноцінне життя.
Але після операції (коли
одна ніжка дівчинки почала відставати сильно у
рості, медики порадили
хірургічне втручання)
дитина перестала вставати та ходити зовсім. Однак зараз у Марічки з’явився
шанс зробити нарешті перші кроки. Для цього необхідно якнайшвидше придбати спеціальний апарат для
ходьби Грилло. Марічка почне з ним тренуватися – і
вірить: вона буде ходити!
Апарат вартує більше 80 тисячі гривень. На
жаль, таких коштів у сім’ї Марічки немає.
Кожна наша гривня наблизить Марічку до мрії.
Переказати кошти можна на такі рахунки "Приватбанку":

4731-2196-4074-4300 (валюта)
4149-6293-5028-9633 (гривні)
Одержувач - Тивонюк Тетяна Петрівна.
Про це нашій редакції повідомила колишня директорка Збаразького районного центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді Руслана Боднар. Також
вона детально розповіла про Марічку і її родину на своїй сторінці у фейсбуці.
«Декілька років тому я робила допис про дівчинку
та її родину, - розповідає пані Руслана. - Марійка Тивонюк, що проживає з сім'єю у селі Дзвиняча, народилася 6 грудня 2005 року. Під час народження одержала
травму. І почалися жахливі будні для неї та матері у
центрі реабілітації при Тернопільській обласній дитячій лікарні. Саме там лікарі й поставили дитині діагноз
- спастичний тетрапарес.
Лікування було успішним. Дівчинка почала розвиватися. Однак, радіти батьки почали зарано. Одна
ніжка відставала у рості від іншої. Коли різниця між
ніжками Марічки досягла 5 сантиметрів, медики запропонували зробити операцію. До хірургічного втручання дівчинка могла стояти та (з маминою підтримкою) сама йшла в операційну...
Після операції з підрізання сухожилок в Інституті патології хребта та суглобів ім. Ситенка (м. Харків)
сталося те, чого не очікував ніхто... Ніжка повернулася
набік, а на тазу утворилася гуля... Лікарі розводили ру-

ками... Після хірургічного втручання дитина перестала
ходити та вставати зовсім...
Батьки, не втрачаючи надію, продовжували шукати
лікування для своєї донечки. Вони відвідали чимало
лікувальних та реабілітаційних закладів.
Недоспані ночі, постійне психологічне та фізичне
напруження не пройшли без важких наслідків і для
матері дівчинки - пані Тетяни... У жінки діагностували
кісту, що утворилася в голові. Жінці було необхідне невідкладне лікування...
Марічка ж має мрію. Найбільше в світі вона хоче
знову ходити. І щоб матуся була здорова...»
Цей допис має близько трьох років. А зараз мрії Марічки здійснюються! Звичайно, що не без Божої допомоги та зусиль небайдужих людей!
Мати - Тетяна почуває себе значно краще і разом
з батьком Віктором змогли завезти дівчинку на реабілітацію, котра пройшла настільки ефективно, що є
дуже-дуже великі шанси, що Марічка зустріне свої 16
років, стоячи на ногах!
Однак, для здійснення заповітної мрії потрібна
наша з вами допомога: якнайшвидше придбати спеціальний апарат для ходьби Грилло. Марічка почне з
ним тренуватися – і буде ходити!
Апарат коштує більше 80 тисяч гривень - такою
є ціна шансу Марічки зробити перші кроки. Допоможемо?

