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«Великим агрокомпаніям
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Твій. Мій. Наш ДЕНЬ. Разом!

Борщів вражав
вишиванками, а господині
зварили 1200 літрів борщу
Вже втринадцяте на Тернопільщині
відбувся колоритний фестиваль
української культури і традицій

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.

Юлія ВИНОКУР:
«30 років
тому в нас
транслювали три центральні канали, а тут
з’явився свій,
місцевий, ТV-4»

6

стор.

Погода в Тернополі
й області

М

істечко Борщів минулих вихідних приймало гостей з усієї України. На
XIII всеукраїнський фольклорно-мистецький фестиваль «Борщівська
вишиванка» з’їхалися тисячі людей. Їх вражали автентичними
борщівськими вишиванками, унікальними виробами та смачними народними
стравами.

3

стор.

Сучасні інноваційні технології

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

15 вересня - хмарно з проясненням, без опадів, температура повітря вночі 10-11, вдень 21-22 градуси тепла.
Схід сонця - 6.54, захід - 19.30.
16 вересня - хмарно з проясненням, без опадів,
температура повітря вночі 10-11, вдень 22-24 градуси
тепла. Схід сонця - 6.55 захід - 19.28.
17 вересня - хмарно, дощ, температура повітря
вночі 13-14, вдень 20-21 градус тепла. Схід сонця - 6.57,
захід - 19.26.
18 вересня - хмарно з проясненням, дощ, температура повітря вночі 10-12, вдень 17-19 градусів тепла.
Схід сонця - 6.58, захід - 19.24.
19 вересня - хмарно, без опадів, температура повітря вночі 7-10, вдень 16-17 градусів тепла. Схід сонця
- 7.00, захід - 19.22.
20 вересня - хмарно, без опадів, температура повітря вночі 6-7, вдень 12-13 градусів тепла. Схід сонця 7.01, захід - 19.20.
21 вересня - хмарно, без опадів, температура повітря вночі 5-6, вдень 13-14 градусів тепла. Схід сонця 7.03, захід - 19.17. Повний місяць.
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На Тернопільщині відкрили
перший в Україні «Дія.Центр»

Новини ЗУНУ

3rd International Week зібрав у
класичному університеті Тернополя
науковців із понад 40 країн світу

У

Західноукраїнському національному університеті провели Третій Міжнародний тиждень. Це було поєднання
освіти та навчання, особистісного розвитку і розширення
світогляду, імплементація ключових міжнародних принципів
та стандартів в освітнє й наукове середовище. А також - дружні
зустрічі, партнерські відносини, симбіоз заходів, що надихають та зміцнюють співпрацю з іноземними партнерами.

В університеті зібралися партнери з понад 40 країн світу: Болгарії, Нідерландів, Німеччини, Польщі, Данії, Італії, Туреччини, Грузії, Австрії, Китаю, Латвії, Литви, Словаччини, Південної Кореї, Чехії, США, Канади…
Ректор Андрій Крисоватий висловив вдячність присутнім за діалог,
який ведеться вже упродовж багатьох років, взаєморозуміння та міжнародну освітню, наукову й культурну діяльність.
За словами ректора ЗУНУ, «класичний університет Тернополя налаштований на подальше активне зміцнення стратегічного партнерства між нашими освітніми установами й зацікавлений у найширшому використанні
міжнародного потенціалу науковців у подоланні глобальних та регіональних викликів».
На адресу університету з нагоди проведення Третього Міжнародного
тижня надійшли вітання від Надзвичайних i Повноважних Послів в Україні. Під час 3rd International Week провели лекції, воркшопи, тренінги, круглі
столи, семінари і традиційну міжнародну конференцію на тему: «Сучасні
детермінанти фіскальної політики: локальний та міжнародний вимір». Загалом відбулося 45 заходів за участі 23 представників зарубіжжя офлайн та
понад 40 учасників - онлайн.
Класичний університет Тернополя відвідали ректори провідних світових закладів вищої освіти, проректори з міжнародних питань зарубіжних
вишів-партнерів, публічні, громадські діячі та представники міжнародних
організацій.

Підписано угоду з Професійною
асоціацією медіаторів Болгарії

Тема тижня

Сучасний центр надання адміністративних послуг відкрили
у Лановецькій об`єднаній територіальній громаді. Відтепер
22 тисячі жителів громади зможуть отримувати
адміністративні послуги в ЦНАПі європейського зразка.

Н

а створення центру було
спрямовано 8,1 млн гривень.
Це кошти з державного,
місцевого бюджетів та Програми
«U-LEAD з Європою».

Привітав жителів громади з відкриттям
ЦНАПу голова облдержадміністрації Володимир Труш.
- Створення зручних і доступних умов
для отримання громадянами та підприємцями якісних адміністративних послуг в
одному офісі – наше пріоритетне завдання.
В області триває формування нової системи надання адміністративних послуг. Впродовж трьох років у кожній громаді Тернопільщини повинен функціонувати ЦНАП.
Сьогодні в області відкривається перший
модернізований сучасний центр адміністративних послуг у форматі ДІЯ.ЦЕНТР,
який надає доступ до сучасного державного
сервісу, - зазначив Володимир Труш.
Сьогодні в області працює 31 Центр надання адміністративних послуг та 57 віддалених робочих місць.

З метою розвитку мережі ЦНАП цьогоріч
у державному бюджеті передбачено спеціальну субвенцію в обсязі 231 млн гривень.
Важливим є також напрямок надання
адміністративних послуг в онлайн-форматі
через портал «Дія», у кожному ЦНАП громадяни матимуть можливість отримати таку
послугу на спеціально облаштованому робочому місці.
- В Центрі створено 14 робочих місць із
сучасними меблями та технікою. Також, щоб
максимально наблизити адміністративні
послуги до громадян, на території громади
функціонуватимуть 19 віддалених робочих
місць, - додав Володимир Труш.
Адміністратори Центру надаватимуть
послуги за єдиними стандартами якості:
- зручно, безбар'єрно, швидко, просто та
ввічливо.
У ЦНАПі надаватиметься 234 адміністративних послуги, зокрема можна буде отримати найнеобхідніші адмінпослуги, у тому
числі: у сфері реєстрації, земельних відносин, соціальні послуги, дозвільні документи, довідки тощо.

Нова туристична локація

Тернопільщини — зооботсад в Ланівцях

Це черговий об‘єкт програми президента України «Велике будівництво».

У

рамках Третього Міжнародного тижня підписано угоду
про співпрацю між ЗУНУ та Професійною асоціацією медіаторів Болгарії. До класичного університету Тернополя
завітала Еліза Ніколова - президент асоціації, юрист, психолог,
сертифікований медіатор, професор Пловдивського університету «Паїсій Хилендарський».

«Наші домовленості - це нові можливості для студентів та викладачів
Західноукраїнського національного університету, які матимуть змогу стажуватися, навчатися, брати участь у міжнародних проєктах на базі Професійної асоціації медіаторів Болгарії», - зазначив ректор Андрій Крисоватий.
«У рамках угоди про співпрацю буде стажування студентів програми
«Перемовини та врегулювання конфліктів» Західноукраїнського національного університету на базі Професійної асоціації медіаторів у Болгарії
влітку 2022 року. Після стажування студенти отримають сертифікати медіаторів», - сказала Еліза Ніколова.
Також підписано меморандум із Нідерландською бізнес-академією. Поважний гість - ректор Ян ван Звітен наголосив: «Враховуючи досягнення
вашого провідного закладу вищої освіти, я переконаний, що наше партнерство буде результативним».
Крім того, у виші підписано меморандуми про співпрацю із Гуйліньським технологічним університетом та Юньнаньським університетом технології та бізнесу Китайської Народної Республіки. Договір із авторизованим екзаменаційним центром «Cambridge Club» тощо.

З

ооботсад входить до
складу природно-заповідного
фонду
України і охороняється як національне надбання.
- Ми намагаємось створити всі необхідні умови для
відновлення території природно-заповідного фонду,
охорони та збереження рідкісних та зникаючих видів
флори та фауни, підвищення
рівня обізнаності населення
щодо цінності таких територій і залучення людей до
управління ними, - розповідає голова Тернопільської
облдержадміністрації Володимир Труш.
Сам задум цього парку
сьогодні - це величезна територія з велодоріжками, деревами, мостами і штучними
водойми.
Найближчим часом у «Лановецькому зооботсаді» можна буде побачити канадський
червонолистий клен, туї різних видів, самшит, акацію, сакуру та магнолію.
Вартість проекту 11,2 млн грн. Це майже 8 млн грн з державного бюджету і 3 млн з
місцевого бюджету

Свято
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Борщів вражав неймовірними вишиванками,
а місцеві господині зварили 1200 літрів борщу
Вже втринадцяте на Тернопільщині відбувся
колоритний фестиваль української культури і традицій

М

істечко Борщів минулих
вихідних приймало
гостей з усієї України.
На XIII всеукраїнський
фольклорно-мистецький
фестиваль «Борщівська
вишиванка» з’їхалися тисячі
людей. Їх вражали автентичними
вишиванками, унікальними
виробами та смачними
народними стравами.

Від ранку на центральній площі містечка звучала святкова музика, а мешканці сіл громади розкладали намети
із старовинними вишиванками, рушниками та іншими скарбами з бабусиних
скринь. Неймовірної краси вишиванки
можна було побачити і на місцевих жінках. У багатьох родинах – це реліквії, які
передаються з покоління в покоління.
73-річна Дарія Пилипів із Стрілківців
одягла розкішну сорочку своєї бабусі,
вишиту орнаментом із чорних ниток та
зверху прикрашену квітами з бісеру.
- Моя бабуся народилася ще в 19 столітті, - розповідає жінка. – Цю сорочку
вишивала для моєї мами. Вона брала у
ній шлюб, вдягала на великі свята. Другої такої немає у світі, адже бабуся самотужки придумувала візерунок. Вона
вишита і спереду, і ззаду. Мені не раз
пропонували продати її і пропонували
великі гроші. Але я ніколи цього не зроблю. Адже це пам’ять моєї родини, наш
спадок і генетичний код.
Під час фестивалю у місцевому краєзнавчому музеї відбувся майстер-клас
з технік борщівської вишивки для усіх
охочих від майстринь ГО «Школа борщівської народної сорочки» та презентація проєкту «Відродження борщівської сорочки». А ще відкрили виставку
автентичних борщівських строїв із фондів музею.
- «Борщівська вишиванка» - це унікальний та самобутній фестиваль, який
щедро демонструє розмаїття нашої
культури. Традиційний захід щороку
розширюється та користується успіхом
не лише серед українців, адже сюди
радо приїжджають гості й з інших країн,
- переконаний голова ОДА Володимир
Труш. - Борщівські вишиванки - найбільш впізнавані, завдяки характерному для них чорному кольору. Найкращі з них можна побачити на фестивалі
"Борщівська вишиванка". Тут одразу ж
можна поспілкуватися з майстрами, які
розкажуть про різні техніки, текстури,
орнаменти та символіку. Дякую організаторами фестивалю за таке тепле та
щире свято.

Поряд смачно пахло борщем, який
готували у рамках фестивалю «Борщ’їв».
У двох величезних казанах по 150 літрів
кожен варили традиційну українську
страву. Як розповідає господиня Марія
Прокопик, для фестивального борщу
використали 10 кілограмів свинини, 20
кілограмів картоплі, 15 кілограмів буряка, 10 кілограмів капусти, 10 кілограмів
квасолі, 8 кілограмів моркви, 5 кілограмів цибулі, 5 кілограмів помідорів, 6 кілограмів сала та заправили спеціями і
сметаною до смаку. За кілька годин на
вогні страва готова. Пригощали фестивальним борщівським борщем всіх
охочих. Люди зізнаються, вдалося дуже
смачно.
А все тому, що борщ – невід’ємна частина життя Борщівської громади. Тут

його готують десятки різновидів. І якщо
на фестивалі господині із кожного села
приготували по 50 літрів традиційного
червоного борщу з м’ясом, то протягом
року тут готують і білий, і грибний, і з
рибою. Місцеві переконані, саме їхнє
містечко – столиця улюбленої страви
українців – борщу і навіть придумали
пісню зі словами «Найсмачніший борщ у
світі - тільки у Борщові».
Організаторка фестивалю «Борщ’їв»

Уляна Пасічник розповідає, наступного
року планують запросити відомих кухарів, які змогли б перейняти народні
рецепти і поділитися своєю майстерністю, проводитимуть майстер-класи. І
в перспективі на таке кулінарне свято
приїздитимуть не тільки з усієї України,
а й з-за кордону, щоб посмакувати борщем і відчути особливу атмосферу цього
краю.
Юля ТИМКІВ.

4

№35 (422) / 15 вересня- 21 вересня 2021 р.

Наш День

Актуально

Михайло АПОСТОЛ: «Великим агрокомпаніям не
село потрібне, а суцільне поле…»
Українська земля - щедра, дарована Господом, безцінна спадщина
наших пращурів. Наше багатство. Гордість. І наш біль. Бо її розорали,
псують «хімією». А ринок землі... Невідомо, що з того вийде. «Володій
хоч всім багатствами світу, але якщо нічим харчуватися, - ви
залежите від інших», - сказав у вісімнадцятому столітті відомий
письменник Жан-Жак Руссо. Як це актуально сьогодні! Адже попит
на харчі у світі зростає. І це ще підсилює пандемія коронавірусу...
для свідомих аграріїв потрібні ще лісозахисні смуги.
Великі агрокомпанії практично не дають селянам
роботи. Робочих місць там мало, та й ті зайняті приїжджими з міст: від охоронця - до директора.

Про село, землю та її
цінність для українців чимало
розмірковує український
громадський і політичний
діяч, учений, почесний член
(академік) НААН, доктор
історичних наук, народний
депутат України VII скликання
Михайло АПОСТОЛ.
Михайло Володимирович - уродженець села
Ласківці на Теребовлянщині (теперішній Тернопільський район). Працював біля землі. І досі засіває поле,
садить дерева, збирає врожаї. У численних інтерв’ю,
публічних виступах застерігає: маємо берегти нашу
землю. Бути її господарями. Бо без неї ми нічого не
варті, сироти...

- А чи можна уявити Україну без села? На жаль,
села вимирають, перетворюються в хутори, зникають. Земля залишається без одвічних господарів...
- Одна з бід України та її ганьба - це умови життя в
селі. Там - майже тотальна бідність, у багатьох випадках - відсутність комунікацій, транспорту і будь-якого сервісу. Відсутність торгових точок. Села старіють
і порожніють. Більш-менш активні люди, молодь виїжджають до великих міст. У селах немає роботи. Вижити допомагають пенсії й натуральне господарство:
всю їжу доводиться вирощувати самим.
Ці люди знаходяться, фактично, поза економікою, соціально-культурним життям, поза споживчим
попитом. Для країни їх наче немає. Подивіться на
будь-яку соціологію і маркетингові дослідження для
бізнесу: «жителі міст 50 000 +». Ось хто потрібен, ось
для кого працює бізнес. Така реальність… Державна
політика цю біду мільйонів ігнорує. Влада завжди
раділа збільшенню врожайності, експорту, прибутковості, але - агрохолдингів. Великі аграрні компанії
в центрі уваги. Експерти та чиновники всерйоз міркують, що агросектор стане локомотивом економіки
країни, а Україна - великою аграрною державою. Все
це - складові політики, спрямованої на приниження,
погіршення умов життя й подальше знищення українських селян.

- Виходить, великим агрокомпаніям село не потрібне...
- Їм потрібне суцільне поле, щоб трактор і комбайн
їхали максимально прямо, без перешкод. Можливо,

- І люди не потрібні агромонстрам...
- Давайте, запитаємо себе: а яка нам користь з
того, що ці агрохолдинги надефективні? Яка радість
від їх високих прибутків? Який толк від валюти, яку
вони дають країні, якщо в селах третина українців ніколи не купила жодного імпортного товару, тому що
грошей ніколи не було?
Відповідь проста: країні потрібні не надефективні агрохолдинги, а робота в селі. Країні потрібні не
великі латифундії, а фермери, які житимуть в селі,
працюватимуть там разом із сім’єю. І сусідам роботу
дадуть.
По 300 тисяч з гаком гектарів мають найбільші
латифундисти країни. Це, для порівняння, земля, де
могли б мати постійну роботу 10 тисяч фермерських
сімей. Плюс - люди за наймом і сезонники. Що ще важливо: вони стали б споживачами товарів і послуг.

вологи. Все це призводить до опустелення і, як наслідок, наближення аграрної, продовольчої та економічної криз. З таким варварським ставленням до своєї
землі, водних ресурсів та екології Олешківська пустеля огорне Південь, а потім і більшу частину України.

- Побутувала теза, мовляв, відкриття ринку
землі вирішить чимало різноманітних проблем.
Що гадаєте з цього приводу, Михайле Володимировичу?
- Апологети згаданого питання зомбували суспільство, що після відкриття ринку землі в економіку
додатково щорічно вливатиметься до 1,5 мільярда
доларів орендних і податкових платежів. А також надійдуть мільярди доларів іноземних інвестицій. І де
це все?
Провівши сотні зустрічей із бажаючими купити
землю й стати фермерами, можу стверджувати: прийнятий Закон - це закон про продаж землі і він немає
жодного відношення др ринку землі. Він, швидше, не
дає можливості простому українцю купити землю. Бо
перед ним є ще ого-го скільки претендентів. Аби в
- Щоб так було, потрібна відповідна державна цьому переконатися, спробуйте купити пай у власниполітика.
- Поки що ця політика не на користь людей. Звіс- ка, якщо він ще в оренді. Я вже не кажу про неуспадно, хід історії та впровадження технологій не зупини- ковану спадщину, невитребувані паї, землі в постійти. Але скеровувати економічні відносини в потрібне ному користуванні, державні землі без кадастрового
людям русло - завдання держави. В Європі з цим впо- номера…
ралися.
- А ще потрібно навести лад із «тіньовими» гекБезумовно, не варто ставити завдання за всяку
ціну зберегти наявну кількість сільського населен- тарами.
- Мільйонами гектарів! Деякі цифри реально жаня. Села будуть порожніти, число селян скорочуватиметься, молодь виїжджатиме. Це - світова тенденція. хають. Узяти, приміром, Постанову Уряду №413 від
Але слід усе зробити для того, щоб ті, хто в селі живе, 7 червня 2017 року. Тоді Кабмін визнав: 7,3 мільйона
мали шанс на свій бізнес, роботу, гідну оплату та ци- гектарів землі використовуються в «тіні» і є чиєюсь
вілізовані умови життя. Ось головне завдання держа- годівницею. А 4,7 мільйонів гектарів земель державви. І не треба говорити, що в селі всі працювати не ної власності передано незаконно в оренду, за які,
хочуть. Це зовсім не так…
практично, ніхто не платить орендної плати. Разом
- це 12 мільйонів гектарів сільськогосподарських
- І чорноземи наші родючі страждають від так
званих «господарів». Не та вже земля українська. земель. Площа, більша за Болгарію. І, повірте, дрібні
- Я вкотре нагадую страшні цифри для нашої дер- фермери цією землею не користувалися.
жави й суспільства: за даними Інституту охорони
- Фактично, жоден уряд за 30 років незалежґрунтів України, 20-річні втрати гумусу в грошовому
еквіваленті складають понад 450 мільярдів гривень. ності не допомагав малому та середньому бізнесу.
Це стосується й агросектору. У пріоритеті були ті,
Шалена сума!
Наразі в країні потужно розширюється деградація хто ближче до влади.
- Ось таким чином й створювалися латифундії,
земель внаслідок їх високоінтенсивного використання, а це - засолені, солонуваті, кам’янисті, ерозійні корупція, великі землевласники, тіньовий ринок
процеси внаслідок найбільшої у світі розорюваності, землі. Чи є перспективи вижити й розвиватися у майвирубки лісів, знищення посадок, безконтрольного бутньому для малих фермерів, сімейних ферм, одновикористання водних ресурсів... Це вже навіть не зло- осібників? Малоймовірно. У них, фактично, закритий
чин перед майбутнім поколінням. Це - геноцид.
доступ до банків, до владних структур, державних
Відновити нульовий рівень деградації земель нам програм, експорту своєї продукції.
уже не вдасться. Адже сантиметр родючого ґрунту
(гумусу) в природних умовах відтворюється 300-400
- Ще й із кліматом невідомо що коїться. Він, як і
років.
влада, випробовує і селян, і аграріїв загалом.
- На жаль… Пересихають річки. Земля не тримає
- Тепер треба хоча б зберегти те, що поки маєвологи. Бур’яни ростуть неймовірно швидко. То немо, поки не втратили.
- Основне завдання, яке повинно сьогодні стояти самовито ллють дощі. То сонце палить. Це зовсім не
перед владою та суспільством, - не допустити погір- та погода, яку ми пам’ятаємо. Якщо
шення стану родючості землі. А ми, навпаки, робимо такими темпами буде підвищуватися
все, щоб наші чорноземи деградували, підкислюва- температура, то за якихось 10-15 ролися, засолювалися, відбувалися ерозійні процеси. На ків аграрна галузь стане дуже ризикожаль, зменшується кількість гумусу та корисних мі- ваним бізнесом…
кроорганізмів, які його формують. Ми стали очевидОльга ЧОРНА.
цями пилових бур. Земля відчуває постійний дефіцит
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Тепер лікарняний оформлюють
не на папері, а онлайн

На Тернопільщині вже видали понад 10 тисяч медичних висновків про
тимчасову непрацездатність в електронній системі охорони здоров’я.

М

іністерство охорони
здоров’я подовжило
перехідний період для
е-лікарняних до 1 жовтня.
Проаналізувавши ситуацію,
фахівці зрозуміли, що
впровадження нової моделі для
формування електронних листків
непрацездатності потребує
тривалішого адаптаційного
періоду.

Фахівці зазначають: українці звикли,
що отримають документи у паперовому
вигляді і часто їх відсутність викликає
хвилювання. Але з часом, прогнозують,
люди, адаптуються. До того ж, більшість
медзакладів, які перейшли на цю систему, повертатися до паперової форми вже
би не хотіли. А для працівників електронна система гарантує, що лікарняний
неодмінно оплатять і він не загубиться
серед документів роботодавця.
«Аби сформувати е-лікарняний, насамперед лікар повинен сформувати
медичний висновок про тимчасову непрацездатність, - зазначив заступник
начальника управління Фонду соціального страхування від нещасних випадків Григорій Радзіх. - Це - перший і важливий етап, який передує формуванню
лікарняного листка, що є документом та
підставою для нарахування страхових
виплат Фондом. Він не потребує дублювання на паперовому носії. Лише через
відсутність технічної можливості на 1
жовтня перенесли формування електронних медичних висновків у категоріях
«Вагітність та пологи» та для тимчасової
непрацездатності, яка виникала внаслідок захворювання на ВІЛ, або внаслідок
психічного розладу. Поки що лікарняні

листки непрацездатності у цих категоріях видаються лише у паперовому вигляді, як і на реабілітаційне лікування
у санітарно-курортних закладах, які ще
технічно не приєднали до системи».
Медичний висновок формують у день
звернення до лікаря. У випадках, коли
непрацездатність настала у вихідний,
наприклад, у неділю, то на одну добу раніше відкрити можна, але не більше. В
момент створення електронного лікарняного пацієнтові на телефон буде приходити смс-сповіщення про це, а тому,
якщо номер, на який ви були зареєстровані у сімейного лікаря змінився, зверніться й поновіть інформацію.
«Чинна нормативна база дозволяє
видачу заднім числом електронного медичного висновку про непрацездатність
у трьох випадках: якщо людина була за
кордоном; у процесі переїзду з одного
регіону -в інший; у випадку технічної несправності в електронній системі охорони здоров’я, - розповіла завідувачка сектору перевірки обґрунтованості видачі
листків непрацездатності управління
виконавчої дирекції Фонду соціального
страхування України в Тернопільській

області Любов Береза. - В такому випадку
дозволяється формування електронного
медичного висновку про тимчасову непрацездатність заднім числом протягом
5 днів. Це - з урахуванням можливих вихідних, які можуть потрапити в цей період».
У процесі запровадження е-лікарняних виникають проблеми з технічним
забезпеченням лікарень, навчанням
медпрацівників та якістю електронного
зв’язку.
«Я переконана, ми відпрацюємо і
вирішимо всі проблеми, і ця інновація
зробить життя й нашої служби, медиків
та жителів Тернопільщини зручнішим,
- наголосила завідувачка сектору перевірки обґрунтованості видачі листків
непрацездатності управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Тернопільській області
Любов Береза. - Приміром, виникала
невідповідність у випадку, коли людина
спершу лікувалася у стаціонарі, а потім
продовжувала амбулаторно. Тоді медичний висновок, який видавали під час
амбулаторного лікування, система визнавала первинним. Але у серпні ввели

Карантин по-новому:
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графу «випадок страхового випадку» і
ця проблема була вирішена. Тому тепер
лікарняний на різних етапах меддопомоги можна продовжувати до чотирьох
місяців безперервно або з перервами до
п’яти місяців».
Серед новацій, які ввели з 1 вересня,
це те, що е-лікарняні стають готовими до
сплати через 5 днів після закриття.
«Аби відслідковувати це було легше,
статус е-лікарняного автоматично зміниться на «готово до сплати». З цього дня
роботодавець має упродовж не більше,
аніж 10 календарних днів призначити
працівнику допомогу. Нагадаю, раніше
електронні лікарняні вважались виданими і ставали готовими до сплати на наступний день після закриття, - зазначила
начальниця відділу страхових виплат та
матеріального забезпечення управління
ВД ФССУ в області Валентина Лучин. Така тимчасова норма діятиме упродовж
вересня та допоможе зменшити ризики
помилок при формуванні е-лікарняних в
окремих випадках. Наприклад, коли працівник захворів одразу після прийняття
на роботу і дані щодо його працевлаштування не встигли синхронізуватись.
Або дві застраховані особи мають тотожні прізвище, ім’я, по-батькові і різницю
лише в одну цифру в ідентифікаційному
коді тощо. Упродовж цього місяця протоколи обміну даними, інформаційні
реєстри та системи доопрацюють, аби
електронні лікарняні формувались на
підставі медичних висновків чітко і без
технічних помилок. Після завершення
перехідного періоду готовим до сплати
е-лікарняний буде ставати, як і передбачено, на наступний день після закінчення періоду тимчасової непрацездатності.
Тож призначення допомоги відбуватиметься швидше».
До слова, у 2021 році ВД ФССУ в області прийняв заяв на 126,8 мільйона
гривень виплати лікарняних жителям Тернопільщини
за 416,8 тисяч днів. Це
- на 48,5% більше, ніж
за відповідний період
минулого року.
Юля ТОМЧИШИН.

куди не пустять без щеплення

К

абінет міністрів змінив правила
карантину в Україні. Тепер вакциновані
українці за наявності ковідсертифікатів зможуть обійти більшість
обмежень в "жовтих" і "червоних" зонах. Про
це йдеться у постанові уряду №1236, зміни
до якої ухвалили пізно ввечері 13 вересня.

Що нового?

Як повідомляє BBC NEWS Україна, замість двох ковід-сертифікатів, які в Україні існують зараз, зовнішнього та внутрішнього, буде три. Внутрішній сертифікат буде двох видів - "жовтий", як підтвердження того,
що людина отримала перше щеплення, а також "зелений" - про повний курс вакцинації.
Для чого потрібні ці "кольорові" сертифікати? Коли
в Україні введуть жовту зону карантину, власники цих
документів зможуть вільно відвідувати кінотеатри,
театри, музеї, спортзали, басейни, масові заходи, наприклад, концерти.
Раніше, за правилами жовтої зони карантину, кінотеатри та інші заклади культури мали пропускати
лише 50% відвідувачів. Масові заходи мали проходити
за умови: лише одна людина на 4 м кв. У фітнес-залах:
одна людина на 10 метрів кв.
Але, якщо відвідувач може пред'явити сертифікат
про вакцинацію, цих обмежень не буде.
Тобто обмеження жовтої зони не буде, якщо щонай-

менше 80% відвідувачів та персоналу таких закладів
будуть вакциновані хоча б першою дозою і у них буде
жовтий ковід-сертифікат.
Водночас кінцеве рішення про те, надавати послуги
тільки вакцинованим, чи дотримуватись всіх карантинних обмежень та обслугувати і невакцинованих, залишається за власником закладу, йдеться у поясненні уряду.

Кого пускатимуть, а кого ні?

Кардинально змінюються правила, якщо в Україні
введуть червону зону. За прогнозами, це може статися
не раніше листопада.
За правилами червоної зони, в Україні закривають все - торгові центри, кафе, ресторани, кінотеатри,
ринки, фітнес-зали, скасовують концерти. Працюють
лише продуктові магазини, аптеки, заправки.
Ось цих обмежень червоного рівня не буде, якщо у
всіх учасників (відвідувачів, працівників та організаторів) буде "зелений" ковід-сертифікат.
Тобто навіть у червоній зоні у ресторан чи кінотеатр мають пропускати відвідувачів, якщо вони і персонал повністю вакциновані.
Не до кінця зрозуміла процедура перевірки сертифікатів. Наприклад, хто і як рахуватиме 80% відвідувачів ресторанів вакцинованих першою дозою.
У МОЗ кажуть, що для цього достатньо буде
пред'явити телефон з електронним ковід-сертифікатом або мати паперове свідоцтво про вакцинацію.

Також залишається питання з додатком Дія. Зараз
електронний сертифікат доступний там лише після
повного курсу щеплення. Наразі чимало користувачів
скаржиться, що досі його не завантажили - не працює
розпізнавання облич, якісь інші проблеми.

А що школи?

Для шкіл карантин навпаки пом'якшили. Якщо раніше у жовтій зоні мали закривати школи, якщо там
двома дозами не вакциновані хоча б 80% вчителів, то
тепер йдеться лише про одне щеплення.
Тобто у жовтій зоні школи працюватимуть за наявності не менше як 80% вчителів з "жовтими" чи "зеленими" ковід-сертифікатами.
У разі введення червоної зони, заклади освіти працюватимуть лише якщо 100% працівників мають "зелений"
ковід-сертифікат, якщо всі вакциновані двома дозами.
Щеплення від коронавірусу в Україні добровільне.
Водночас прем'єр Денис Шмигаль допускає обов'язкову вакцинацію вчителів. Водночас, станом на 12 вересня, за даними МОЗ, двома дозами були вакциновані
працівники лише 2 тис. з 14 тис. українських шкіл.
Нова урядова постанова набирає чинності через 7
днів з моменту публікації. Тобто обмеження для невакцинованих мають запрацювати не раніше 20 вересня.
Їх почнуть застосовувати, як тільки Україна перейде у
жовту зону.
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З ювілеєм!

Юлія ВИНОКУР: «30 років тому в нас
транслювали три центральні канали,
а тут з’явився свій, місцевий, ТV-4»

Т

елеканал TV-4 відзначає
ювілей! Його програми
дивляться не лише жителі
Тернопільської, а й сусідніх
областей. ТV-4 нині працює за
графіком 24/7, тож кожен глядач
знайде для себе улюблену та
цікаву передачу.

Як усе починалося?
Не всі знають, але Тернопіль став піонером у галузі телебачення. І саме TV-4
став одним з перших в Україні й першим
у західному регіоні популярним незалежним телеканалом. Як тоді це сприймалося? Як усе починалося? - адресую запитання директору телекомпанії TV-4
і ведучій популярної програми «Межа
правди» Юлії Винокур.
- Як сказав відомий шоумен Сергій
Притула, для глядачів тоді ніби поділилася епоха: на до і після. Адже на теренах
області транслювали три центральні канали, а тут з’явився свій, місцевий, де
висвітлювали події краю, розповідали
про життя у містах і селах. Людям було
цікаво бачити себе, друзів чи знайомих
на екрані телевізора. А коли приїжджала
знімальна група, це було великою подією. А ще по TV-4 показували фільми, за
якими не треба було йти в прокат. І це
було круто, незвично! До речі, свою назву телеканал TV-4 отримав дуже просто:
на Тернопільщині він став четвертою
телевізійною кнопкою.
- Ровесниками телеканалу є досі улюблені глядачами «Наші вітання». Пригадую, як люди переписували їх собі на касети, берегли. А ще спішили до екрану,
коли там йшли «Провінційні вісті».
- На новинах тоді працювало аж два
журналісти (вони ж і ведучі): Олег Снітовський і Сергій Сінкевич, які щотижня
готували два випуски «Провінційних
вістей» (назву придумала режисер Тетяна Почепцова). І диктор тоді ще була:
красуня і розумниця Аня Поцелуйко. До
цієї бригади у 1993 році додалася і я, зазначає Юлія Винокур. - Пізніше Іван
Гресько (зараз шеф-продюсер тематичних телеканалів «Футбол 1/2/3» - Ред.),
який відповідав за спортивну тематику,
згодом це переросло в круту програму
«Світ футболу». Я ж вирішила також
створити щось своє, авторське. Так з’явилася досить популярна програма «Авторинок», яка згодом стала називатися
«Авторинок+Автокавалєрка», адже у
мене з’явився телевізійний кавалєр,
співведучий Андрій Костюк.

- Якось, згадуючи той час, ви зауважили, що разом з колегами майже
«жили» в студії.
- Бо горіли новою цікавою роботою, а
з іншого боку, технології і техніка не дозволяти це робити швидко, багато чого
приносили з дому чи позичали у знайомих. Андрій Качало та інші хлопці добре

транслює звідти Служби Божі для тих,
хто не може прийти до храму.

пам’ятають, що таке плівочні касетні
магнітофони, лінійний монтаж…

«Тутті-фрутті», «Пан+Пані
на екрані»
Старші за віком глядачі добре пам’ятають популярні перші програми на TV-4, які
у той час і дивували, і приваблювали, окремі декого навіть обурювали, але точно не
залишали байдужими «Глобус», «Кінономінація», «Що природньо, то не гріх», «Тутті-Фрутті», «Пан+Пані на екрані», «Студія
«Місто», «Пенальті», «Мандрівник», «Бузя
і Рузя», «Жіночі клопоти». А ще «Гал-кліп»,
«Формула здоров’я», улюблений глядачами досі «Погляд зблизька»...
- А якими були популярними перегляди закордонного кіно та мультфільмів, - каже Юлія Винокур. - Їх спеціально
з англійської та німецької перекладали і
озвучували троє професіоналів. Взагалі
все, що створювалося тоді й зараз – це
величезна команда талановитих, відданих TV-4 людей: засновники, директори,
редактори, журналісти, режисери, ведучі,
оператори, монтажери, звукорежисери,
художники, трансляційники, рекламісти,
маркетологи, інженери, юристи, бухгалтери, перекладачі. Як не згадати Андрія
Гнатюка, який жив і працював в Америці. І
приїхав до Тернополя, і це в нього з’явилася
така ідея, бачення заснувати TV-4. І треба
було знайти усіх цих ініціативних людей…

телекомпанія створює і різноманітні цікаві проєкти.
- Цього літа, наприклад, у нас був проєкт «Батьки проти дітей», де 64 учасники
змагалися проти фейкової інформації, каже Юлія Винокур. – Полюбився також
і глядачам, й учасникам проєкт «Шалене
стажування». Ми обирали чотири громади, учасники переймали досвід у «чужих»
і мали щось таке хороше, корисне зробити у себе. Проєкт «Обираємо життя»
тривав весь рік. Під час коронавірусу ми
прагнули донести до людей, що головне –
це зберегти життя, додати оптимізму. Або
проєкт «5 хвилин на добру справу». Ми
шукали на вулицях людей і пропонували:
а давайте зробимо щось добре. Наприклад, розвеземо одиноким стареньким з
«Карітасом» їжу, приберемо у лісі сміття.
TV-4 – це ще й 24 години мовлення в
ефірі. Для старших і малих, для серйозних
і веселих, для тих, хто любить дивитися,
а ще більше начитувати «Тернопільську
погоду». І для тих, хто з нетерпінням
чекає неділі чи свята, аби подивитися,
послухати Богослужіння з Катедрального собору. Протягом двох десятиліть,
коли ще не було Інтернету, телекомпанія

Телевізор у кишені глядача
ТВ-4 сьогодні – це люди, які тридцять
років творять якісний телевізійний продукт. І ті, хто перейняв естафету.
- Це молодь в колективі, зі своїм драйвом, креативом, неординарністю мислення. Сьогоднішні 25-річні не розуміють, як це було колись, бо телебачення,
де вони працюють, старше за них, - каже
Юлія Винокур. – Вони, як і їхні ровесники, телевізор в класичному сенсі, умовно
кажучи, на дивані, не дивляться. Молоді
шукають те, що їх цікавить, в Інтернеті, соціальних мережах. І тому це зовсім
інший почерк, погляд. І це класно, що ми
зберегли, розвинули, примножили те, що
творили багато людей. А в телекомпанії
тільки офіційно працювали більше трьохсот людей. А скільки були дотичні – за угодою, за сумісництвом – це море людей, які
творили і творять TV-4 тридцять років.
- Взагалі, сьогодні телебачення - це
новітні цифрові технології, мультимедійна редактура, а телевізор є просто в
кишені споживача: смартфон, планшет,
- додає пані Юля. - Тому традиційне телебачення нині мобільно поєдналося з Інтернет-платформами, стало оперативнішим, доступнішим. Сьогодні вже дивним
є запитання «А де можна побачити сюжети, програми вашого каналу?» Та скрізь, у
будь-якій частині світу! Там, де є глядач, з
комп’ютером, айпедом, телефоном – там
і ми. Але, на мою думку, головним для
нас залишилося, що ми є місцевим, саме
своїм рідним, сімейним телебаченням.
Ми і сьогодні, як і майже тридцять років
тому, показуємо і розповідаємо саме про
людей області і краю, їхні переживання,
потреби, здобутки, перемоги. А в ці святкові дні особливо хочемо віддати багато
тепла людям, які нас люблять…
Зіна КУШНІРУК.

До речі, до свого дня народження TV-4 влаштовує грандіозну коктейльну вечірку.
Отож, завтра, 16 вересня, о 18-ій годині обов’язково вмикайте телеканал! Крім усього цікавого, вас чекають ще й різні суперпризи. А взагалі святкування розпочнеться
о 16-ій годині біля фонтану «Кульбаба» у Тернополі з вуличних танців, із запальним
DJ-сетом та розіграшем телевізора.
До свого ювілею телеканал TV-4 разом з волонтерами також долучається до
24 години мовлення
збору грошей на підтримку Максимка Антонишина, який бореться за життя з
За 30 років TV-4 змінився, як змінили- діагнозом СМА. Придбайте товар на благодійних ярмарках та станьте учаснися світ, країна, люди. Незмінною залиши- ком запрошень на святкову вечірку у прямому ефірі.
лася тільки любов глядачів до свого телеканалу. Тим паче, сьогодні є передачі
на кожен вік, смак і вибір. Крім відомих
авторських програм, як от «Межа правди», «Про нас», «Акценти», «Сільський календар», «Слід», «Зорі віщують», «Кіндер
шоу», на спортивну, культурну тематику,

Вітаємо колег із святом!
З Днем народження, TV-4!

"Наш ДЕНЬ"

Наш День

Новини
Україна
Чому «втікають»
інвестиції з України

Головними причинами відтоку інвестицій з України є слабка судова
система, високий рівень корупції та
тіньова економіка. До таких висновків
під час опитування дійшли бізнесмени
та експерти, повідомляє «Перший діловий». Крім того, бізнесмени нарікають на
непередбачувані умови ведення бізнесу,
гальмування реформ, високу кадрову ротацію в уряді, нестабільність у відносинах
з іноземними партнерами. Попри це індекс
інвестпривабливості України в першому
півріччі цього року дещо поліпшився. Це
пов’язано, скоріше, з відновленням економіки після коронакризи 2020 року, ніж із
поліпшенням умов бізнесу в країні, акцентують аналітики. Половина респондентів не відзначили змін в інвесткліматі за
останні півроку. Відтік інвестицій триває
другий рік поспіль. Торік було встановлено рекорд за останні 20 років - мінус $868
млн, свідчать офіційні статистичні дані.

На субсидії не вистачає коштів

На житлові субсидії не вистачає 12
млрд грн. У зв’язку з цим Кабмін проситиме Верховну Раду внести зміни до держбюджету. На субсидії використано понад
33 млрд грн із 35,2 млрд грн, повідомив
прем’єр-міністр Денис Шмигаль. «До кінця
року, за підрахунками Міністерства соціальної політики, потрібно буде близько 12
мільярдів гривень. Ми будемо звертатися
до народних депутатів і просити підтримати зміни до бюджету», - сказав він. І
додав: наразі коштів вистачає, щоб виплатити суми субсидій до початку опалювального сезону.

Із 1 жовтня деякі пенсіонери
отримають доплату

З 1 жовтня 2021 року в Україні підвищать виплати для пенсіонерів, які
досягли 75 років. Людям від 75 до 80
років встановили мінімальний розмір
пенсії - 2500 грн. Вони отримають доплату 400 грн, повідомляє пресслужба Мінсоцполітики. Із 1 грудня виплати підвищать
пенсіонерам від 65 років зі стажем 35 років для чоловіків і 30 років для жінок. Мінімальний розмір виплат зросте до 2600
грн. Для всіх категорій пенсіонерів підвищать рівень мінімальної пенсії - з 1854 грн
до 1934 грн. Зараз середня пенсія в Україні
- від 2001 грн до 3000 грн. Таку суму отримують 4,19 млн осіб. Пенсію меншу, ніж
2000 грн, мають 1,7 млн осіб. Від 3001 грн
до 4000 грн - 2,13 млн осіб. Від 4001 грн до
5000 грн - 1 млн осіб. Від 5001 грн до 10
тис. грн - 1,47 млн осіб. Понад 10 тис. грн
отримують 433,5 тис. осіб.

Українців рахуватимуть
у 2023 році

Перепис населення України таки
відбудеться у 2023 році. На підготовку до
його проведення бюджетний комітет Верховної Ради погодив виділення 82,5 млн
грн. Про це повідомив член профільного
комітету, нардеп Олексій Гончаренко. Очікується, що результати перепису будуть
джерелом інформації для формування
державної політики з питань економічного, соціального розвитку та бюджетної
політики. Водночас у червні цього року
міжвідомча комісія ухвалила рішення про
те, що Всеукраїнський перепис населення
відбуватиметься в онлайн-форматі. Тому
до його початку створять електронний
сервіс для ідентифікації респондентів за
допомогою номера мобільного телефону.

Майже 4 млн жінок можуть
залишитися без роботи

Співробітники Центру економічної
стратегії заявили, що лише в 2020 році
число працевлаштованих жінок в Україні зменшилася на 4%. Експерти з’ясували:
саме жінки стали найбільш уразливими до
наслідків пандемії коронавірусу, і така ситуація спостерігається також в інших країнах. Переважно українки втрачали роботу
через те, що багато з них зайняті в тих галузях, які найбільш найбільше постраждали
через пандемію - сфера послуг і торгівлі. Ще
багато жінок звільнилися через те, що їм ні
з ким було залишити дітей, оскільки під
час локдауну дитсади і школи були закриті.
Введені найрізноманітніші обмеження теж
вплинули на число працевлаштованих жінок. Фахівці припустили: найближчим часом понад 4 млн українських жінок можуть
втратити роботу. Зокрема, через автоматизацію і трансформацію бізнес-моделей та
нові обмеження, пов’язані з пандемією. В
групі ризику зараз - жінки, зайняті в сфері
послуг, торгівлі, співробітниці офісів, інженери, дослідники. Найважче роботу буде
знайти українкам старше 40 років.

За погане надання соцпослуг
хочуть штрафувати

Кабмін підтримав законопроєкт, яким
запроваджуються штрафні санкції в разі
недотримання вимог законодавства та інших зобов’язань у соціальній сфері. Про це
повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль,
пише УНН. Документ має запобігти виникненню ситуацій, коли заклади з надання соціальних послуг не виконують свою роль та
становлять загрозу для людей. На сьогодні
не визначено механізму контролю та відповідальності за порушення законодавства у сфері надання соціальних послуг. «Тому ми пропонуємо запровадити штрафи, розмір яких
коливатиметься залежно від порушень: від
десяти до двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від 11,4 тис грн до
2,3 млн грн)», - зазначив Шмигаль.

Найбільше дратують Путін та Лукашенко

Протягом останніх двох років ставлення українців до президента Білорусі Олександра Лукашенка погіршилося
вдвічі. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи «Рейтинг», інформує УНН. За результатами опитування,
ставлення до президентів Білорусі та Росії
серед українців переважно негативне. Зокрема, до Лукашенка негативно ставляться 59% опитаних, позитивно - 34%. До Путіна негативно ставиться 81%, позитивно
- лише 15%. Серед основних світових лідерів найкраще українці ставляться до канцлера Німеччини Ангели Меркель: 73%
- позитивно, 19% - негативно. А також до
президента США Джозефа Байдена: 64% позитивно, 19% - негативно. Президента
Франції Емануеля Макрона позитивно оцінили 57% опитаних, негативно - 19%. Президента Польщі Анджея Дуду позитивно
оцінили 54% українців, негативно - 10%.

Олія не подешевшає:
шкідники зіпсували половину
врожаю соняшників

Ціна на соняшникову олію цього
року може залишитися високою, оскільки майже половину врожаю соняхів у
низці областей уражено шкідниками,
що може призвести до дефіциту сировини. Про це повідомили у Держпродспоживслужбі. Зазначається, що близько 48%
рослин соняшнику у Дніпропетровській,
Волинській, Закарпатській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Полтавській, Тернопільській, Черкаській, Чернігівській, Харківській областях уражено шкідниками. Крім
того, в Донецькій, Запорізькій, Луганській,
Кіровоградській, Одеській, Чернігівській областях поширюються біла та сіра гнилі - на
3-20% рослин. Отож, ймовірно, дефіцит сировини для вироблення олії збережеться і
після збору врожаю.
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Світ
У Єгипті гаряча лінія для
туристів «заговорила»
українською

В Єгипті запустили україномовну
«гарячу лінію» для туристів. Вона створена для допомоги мандрівникам в екстрених ситуаціях. Про це повідомив міністр
закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише 24 канал. Уже з 1 вересня українські туристи в Єгипті отримали доступ до
«гарячої лінії». Зателефонувавши, туристи можуть рідною мовою отримати всі необхідні консультації щодо відпочинку та
в екстрених ситуаціях, зокрема, у разі необхідності госпіталізації або лікування від
COVID-19. Номер «гарячої лінії» - 196-54.

У Франції почали виробляти
взуття з кактусів

Люди тисячі років одягалися та взувалися в те, що дає природа, не вдаючись до синтетики. До витоків виробництва взуття запропонували повернутись у
Франції. Стартап Ohtli розробив кросівки з
рослинної шкіри на основі кактусів. Взуття буде сертифіковане як веганське, пише
«Європульс». Для виробництва кросівок
використовують мексиканські кактуси. Їх
стиглі пагони очищають від голок, вручну
подрібнюють у кашку й сушать тонкими
шарами на сонці. Отриманий матеріал досить міцний, тому здатний замінити звичайну шкіру. Пластикові елементи взуття,
включаючи нитки, виготовляють із зібраного в океані пластика. І їх можна буде переробити ще раз. Екологічні кросівки запустили
в попередній продаж за ціною від 85 євро.

Трамп знову
зібрався балотуватися
в президенти США

45-й глава Білого дому Дональд
Трамп братиме участь у наступних
президентських виборах у 2024 році.
Він чекає слушного моменту, щоб про це
повідомити публічно, передає «Politico».
Останнім часом Трамп посилив свою присутність у медіапросторі. Його штаб почав
збір коштів та запустив політрекламу з
атаками на чинного президента Джо Байдена. Рейтинг Байдена значно знизився
на тлі захоплення влади в Афганістані
«Талібаном» та погіршення коронавірусної ситуації в США. Трамп активно цим користується і намагається просунути себе.

Глобальне потепління може
«збудити» доісторичні віруси

Глобальне потепління і танення
вічної мерзлоти можуть призвести до
«пробудження» невідомих вірусів з непередбачуваними наслідками для людства. Про це заявив радник генсека ООН
з питань зміни клімату, лауреат Нобелівської премії миру Раї Квон Чунг. За його
словами, неможливо передбачити, який
вірус із «тих, що існували в доісторичну
епоху або сотні тисяч років тому» може
з’явитися знову, пише «Кореспондент». «Я
впевнений, що існують різні види вірусів,
з якими ми ніколи раніше не стикалися», - заявив професор. І додав: людство
повинно бути готове до таких викликів і
оперативно на них реагувати.

Американцям
доплачуватимуть при
працевлаштуванні

У США через гостру нестачу кадрів
роботодавці змушені доплачувати новим співробітникам при працевлаштуванні. Розмір бонусів коливається від
$150 до $100 тисяч у деяких сферах, інформує консалтингова компанія GlobalData.
Доплата при працевлаштуванні підвищує
привабливість вакансії для шукачів роботи. Аналітики відзначають, що бум подібних пропозицій спостерігається у всіх галузях, проте у лідерах - охорона здоров’я.
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Успішним кандидатам на вакансії лікаря-невролога, що займається лікуванням
розсіяного склерозу, і стоматолога-терапевта, виплатили бонус майже у $100 тисяч. Гострий дефіцит кадрів пов’язують
з пандемією коронавірусу - через страх
заразитися «Дельта»-штамом люди вважають за краще перечекати, поки хвиля нових
випадків спаде. Тому працівників найважче
знайти в офіси та інші «відкриті» робочі
місця, де високий ризик інфікування.

Афганістану загрожує голод

В Афганістані склалася катастрофічна ситуація, насамперед необхідно
вирішити гуманітарні проблеми, доповіла Раді Безпеки ООН глава місії ООН зі
сприяння Афганістану Дебора Лайонс,
передає «Інтерфакс-Україна». «У країні
немає грошей, продукти харчування дорожчають, міжнародна спільнота і багато
донорів призупинили фінансові потоки,
побоюючись, що вони потраплять до рук
талібів», - заявила Лайонс. І попередила,
що без відновлення фінансування Афганістан опиниться в економічній кризі, яка
обернеться бідністю та голодом для мільйонів, а також масовим результатом біженців з країни. Ситуація, що склалася, може
відкинути країну назад на багато років.

Сонячна буря може залишити
мільйони людей без інтернету

У майбутньому через масштабну сонячну бурю мільйони людей на планеті
залишаться без доступу до інтернету,
пише «Life Science». На конференції зі
зв’язку SIGCOMM 2021 представили звіт,
де зазначено, що наслідки потужного сонячного шторму для цивілізації можуть
стати катастрофічними. Всесвітню Павутину може розірвати «на шматки». Подібне відбувається приблизно раз на 100
років, востаннє схожа подія трапилася у
1859 році. Тоді сонячний шторм вивів з
ладу телеграфи. Зараз такий сонячний
спалах може перетворитися у справжній
апокаліпсис, - це позбавить доступу до
мережі мільйони людей, бізнес на тижні
й місяці. Під ударом можуть опинитися
підводні кабелі, що з’єднують континенти. Країни у високих широтах - США, Канада, Великобританія - більш вразливі
до сонячних штормів і опиняться офлайн
першими. Вчені не можуть спрогнозувати,
коли почнеться наступна велика сонячна
буря. Зафіксувати спалах можна буде, коли
він вже станеться, і від його початку людство матиме на підготовку лише 13 годин.

Польща пригрозила
вийти з Євросоюзу через
конфлікт із Брюсселем

Представник правлячої партії
Польщі «Право та справедливість»
Ришард Терлецький заявив, що країні доведеться шукати радикальні вирішення спору з Брюсселем так, як це
зробила Великобританія. Про це пише
«DailyMail». Він зазначив: Польща хоче залишатися членом ЄС, але на прийнятних
умовах. Бо реакція ЄС на судову реформу
в країні є тиском і суперечить принципам
співіснування в союзі держав. «Британці
показали, що диктатура брюссельської
бюрократії їх не влаштовує, розвернулися
й пішли. Ми не хочемо йти... та не можемо
допустити, щоб нас змушували робити те,
що обмежує нашу свободу й розвиток»,
- сказав Терлецький. У Польщі створили Дисциплінарну палату суддів, яка, на
думку Брюсселя, підриває незалежність
судової системи та порушує закони ЄС. Єврокомісія звернулася до суду ЄС із проханням накласти щоденні штрафи на Польщу.
Комісар ЄС з юстиції також запропонував
утримати кошти на відновлення Польщі від коронавірусу, поки там не
внесуть зміни в судову
реформу й не ліквідують
Дисциплінарну палату.

Ольга ЧОРНА.
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Сімейне

гніздечко

Наш День

nday.te.ua

Ніжно пестить, як мати дитину,
Візерунків одвічна краса
Зовсім юну мою Україну,
Бо вишивана в неї душа…

Для всієї родини

nday.te.ua

Вона
стала морем...

На фото Івана ПШОНЯКА:
фолькльорний колектив
будинку культури с. Шупарка
Борщівської ОТГ, керівник
Тетяна Юсип’юк.

Вона стала морем. Невидимою частинкою великої
води. Море щось жебоніло, коли не було вітру, і кричало,
коли громи розривали небо. Вона не боялася грізного
моря. Це воно ридало, просило в неї прощення...

Н

І

з самісінького ранку Василина
Степанівна затіяла генеральне
прибирання. Чи ж жарти –
завтра прилітає син із Далласа
з родиною, з найменшенькими
онучатками, яких ще бабуся й не
бачила. Згадала милі мармизочки
півторарічних близнюків і аж
просльозилася. Шкода, дідусь не
дожив до цього світлого дня. Поховала чоловіка три роки тому, тепер
от залишилася одна-однісінька,
мов перст.
Жінка дістала з серванта Іванове фото
– красивий, статний сивий чоловік дивився, злегка примруживши очі. Витерла раму, поцілувала, як завжди, і на місце
поставила. «Важко мені, Іванцю, без тебе,
ой, як важко… - сльози закапали в долоні.
Аж розсердилася сама на себе. - То день
якийсь такий плаксивий, от і я квашню
розвела. Досить, бо так ніякого діла не
буде!».
Зітхнула важко і продовжила протирати й впорядковувати речі. Заходилася біля
люстри. Колись вона мріяла про таку – де
світло відбивалося б у кожному скельці,
переливалося веселкою, зачаровуючи, а
тепер і нездужає кожну ту підвісочку зняти й від пилу очистити. То лиш по великих
святах. «От, голова», - згадала, що ще минулого разу мала пошукати в комірчині
коробку з дрібничками, бо одна висулька
від люстри десь загубилася, а там точно
має бути запасна.
Комірчина – то таке місце в її домі
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Сокровенне

е раз хотіла втекти від моря.
А воно тримало. То змивало
смутки, то знову обдавало
болем... Море забрало в Таміли
найдорожчих людей...

Життєві сюжети

Наш День

Хлопчик-горобчик

особливе, майже святе. Колись син хотів
викинути усе під час ремонту. Не дала! Як
то? Там же стільки потрібних речей! Стільки спогадів, дрібничок милих, моточків,
клубочків, малюнків, книжечок, сувенірів, та чого там тільки немає!!! Василина
любила заглядати у свою комірчину довгими зимовими вечорами. Діставати старі
альбоми, переглядати світлини. Гортати
старі зошити Матвійка, в яких він виводив
спочатку каракулі невпевненою рукою, а
згодом твори писав, якими зачитувалися
вчителі.
У таких роздумах шукала потрібну коробку, а натрапила на іншу, стареньку, обклеєну шпалерами. «А що це тут таке, ануну», - опустила з лоба окуляри й обережно
поклала коробку на стіл у передчуттях. Аж
руками сплеснула й сіла на стілець. Зверху
на різних фантиках, менших коробочках,
зшитках, лежала сіренька смушева шапочка.
Спогади, мов горобці, обсіли душу.
Пригадала, як вони з Іваном вперше приїхали в дитячий будинок. Був початок
грудня, усе снігом завалено, морозець
виблискує. Дітлахів якраз на прогулянку
вивели. Її погляд відразу зупинився чомусь на Матвійкові. Серйозний такий, очі
сині, мов дві волошечки, примостилися
під білим чубчиком з-під смушевої шапочки. Шубка, валяночки малесенькі, такий
увесь мужичок. Глянула на Івана, той лише
усміхнувся у відповідь, бо також звернув
увагу на хлопчика. Присіла Василина біля
нього, взяла за холодну ручку малесеньку,
до вуст піднесла.
- Ну привіт, хлопчику-горобчику, –
промовила стиха.
Дворічний малюк сердито насупив
брови й неочікувано випалив:
- Я не хльопчик-гольопчик!
- Тоді привіт, хлопчик-коник, – намагалася знайти спільну мову жінка.
- Я не коник! – ще сердитіше відповів.
- А хто ж ти? – топилася у безмежних

малюкових очах Василина, відчуваючи, що
він назавжди уже заволодів її серцем.
- Людина я! – гордо вимовив.
Іван і собі присів біля них.
- Наш хлопець! З характером! Давай
п’ять, молодець!
Матвій поважно подав руку дорослому
чоловікові й щиро усміхнувся, аж засяяло
навколо все від тієї усмішки. Іван підхопив
його на руки, ледве стримуючи сльози. А
хлопчик у відповідь притулився до його
щоки й несміливо запитав:
- Ти мій тато? Так?
Трембіцькі без жодного сумніву зрозуміли тоді, що то ЇХНЯ дитина. З появою
Матвійка дім ожив. Той малесенький серйозний чоловічок приніс стільки радості,
незвіданої досі й такої очікуваної, що Василина й Іван почувалися найщасливішими в світі.
Це сучасна медицина творить дива.
А тоді… для них вирок про безпліддя був
гірше смерті. Рішення про всиновлення
також довго відкладали, переглядали, бо
дуже багато радників знаходилося. Але
Матвійко… жодного разу вони не пошкодували, що всиновили його. Не усі рідні
можуть віддавати стільки любові й вкласти стільки тепла у виховання дитини,
скільки віддали вони з Іваном. З батьком
у Матвія були особливі довірливі стосунки, як і тоді в перший день знайомства.
Син для них став усім. Виростили, освіту
належну дали. Матвій програміст дуже
високого рівня. Тільки от шкода в цій
країні не знайшов застосування своєму
таланту в повній мірі. Хоч як батьки не
хотіли відпускати його, поїхав спочатку за
студентським обміном у США, а потім і на
постійне проживання. Там одружився, має
достойну роботу, власний дім. Дружина
Люся, так вони з дідом її на український
манер перезвали, займається вихованням
дітей. Тепер у них уже четверо. Марі – найстарша, їй дванадцять, потім восьмирічна

Анабель, а Джону й Вейсу лише по півтора
рочки. Матвій навідував батьківський дім
завжди, як тільки була можливість. Але
відколи Люся завагітніла двійнею й поки
не народила, не приїздив, бо дуже хвилювався за дружину. Востаннє бачилися на
похороні батька. Таке от… а тепер мають
прилетіти усі.
Василина склала усе назад в коробку. Хай буде. Колись онучата підростуть
– обов’язково розповість їм про кожну
дрібничку, яка захована тут. Про те, яким
був їхній тато. Онучатка у неї славні дуже.
Однаково добре розмовляють як англійською, так і українською. Матвій їй
понавозив різної техніки, навчив, як користуватися. То Василина Степанівна продвинута бабця, як онуки жартують. Спілкуються щоразу в мережі. Але то ж зовсім не
те, що обняти й приголубити! Як же вона за
ними скучила! До себе кликали… та куди їй
по тих закордонах уже… Та й Іванка вона не
покине. Так хоч піде на могилу, посидить, поговорить, поплаче та й на душі легше стає.
Не вистачає їй і Матвійка, свого хлопчика-горобчика. Отак щоб глянути в
очі-волошки, які з віком лише набули глибини, притулитися до широких синових
грудей, погомоніти тихо на кухні до ранку
про те, про се. Але ж вона розуміє. У нього
своє життя. Давно уже їхнє мале пташа виросло, зміцніло, має своїх дітей, свої турботи… «Засиділася щось я, - мовчки похитала
головою. - Треба завершувати з цим прибиранням, бо завтра зранку тісто розчиняти, пироги місити, гостей зустрічати…»
Вечір огорнув місто тишею. Кожен в
своїх турботах поспішав додому, щоб поринути в сон, відпочити від буденних клопотів. А в домі Трембіцьких ще довго не
гасло світло, у вікні час від часу з’являвся
силует літньої жінки, яка неначе хотіла
пришвидшити ранок, щоб скоріше обняти
рідних.
Анжела ЛЕВЧЕНКО.

...На південь Тамілу привезла тітка Люба,
коли матері не стало. Дівчина тяжко звикала до нового місця. Її маленьке містечко ніколи не бачило моря. Через нього протікала
лише невеличка річка. Довкола - поля і ліс.
А ще в містечку залишилася її школа, друзі. Половина хати, де вони жили з мамою.
Залишився Ігорчик, з яким бавилася в садочку, а потім сиділа за однією партою. Ігорчика називали маленьким принцем. У нього
було біляве волосся і сині очі. А Таміла була
його принцесою.
Ще довго місце за партою поруч з Ігорем
було порожнє. Він не хотів, аби тут сидів
хтось інший. Не вірив, що Таміла вже ніколи
не повернеться...
...У Люби з Юрком дітей не було. Тому обоє
радо прийняли племінницю в свій дім. Таміла стала розрадою Любі, коли чоловік ходив
у плавання.
Люба вкотре розповідала Тамілі, як зустріла своє кохання.
- Воно було худе й молоде. Такий собі звичайний морячок. Глянула на нього - серце
тенькнуло. Твоя мама жартувала: «Ти, Любко, не практикувала, а моряка собі шукала».
Я ж сюди на практику тоді приїхала. Почала
зустрічатися з Юрком. А скільки сліз було,
коли додому поверталася. Подружки заспокоювали: не ти перша, не ти остання за моряком сльози ллєш. Знаєш, скільки в нього
ще таких Любок буде?» Не вгадали. Я у нього одна... Ой, а як приїхав у наше містечко!..
У формі. Красень. І заздрили. І пліткували.
Мовляв, недовго в Любки любов з моряком
буде. А я вже з ним двадцять років. Проводжаю Юрка, чекаю, зустрічаю... Я також до
моря довго звикала. І ти з часом звикнеш.
Тепер будемо разом дядька Юрка зустрічати й проводжати. А потім, може, й ти в моряка закохаєшся...
...Небо - художник. А море - величезний
мольберт. Небо розфарбовує море в різні
тони та відтінки. Увечері, коли на хвилях
відпочивало призахідне сонце, велетенська
картина видавалась Тамілі містичною. Вона
любила приходити до моря увечері, коли
довкола ставало тихо. Тоді вони були нао-
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рийшла моя
пора. Осінь. Я
ще в останні дні
серпня вдивлялася в
грізне дощове небо
і звідти вже вдихала
осінь. Люблю її різною:
і в золоті, багачкою,
пишною, заможною…
Люблю, коли заплакана, обвітрена, зчорніла,
розшарпана...
Восени в мені прокидається якась незрозуміла
радість. Мені хороше від
осінньої пори, від її меланхолійності, сумовитості, від

динці - море і дівчина. Й мали про що поговорити...
...Тамілина мама колись працювала вчителькою. І донька вибрала таку ж професію.
Навчатиме грамоти найменших школяриків.
Під час канікул Таміла любила постояти
за прилавком разом з тіткою Любою. У тієї
була крамничка, де торгували різноманітними «морськими» сувенірами, листівками,
футболками та іншою всячиною. Згодом почали пропонувати відпочивальникам ще й
соки, воду та каву.
До крамнички зачастив місцевий хлопець.
- О, знову твій морячок іде. Всю воду нам
вип’є, - жартувала Люба.
- Та не морячок він. І не мій.
- Бачу-бачу, як зиркає на тебе. Мій Юрко
також колись так дивився на мене...
Матвій справді не був моряком. Його професія пов’язана з комп’ютерними технологіями. А до крамнички часто заходив, бо
сподобалася Таміла.
Він, як усі тутешні, любив море. І коли Таміла з Матвієм почали зустрічатися, багато
розповідав їй про море: і легенд, і правди...
...В оксамитовий сезон, на березі моря,
Матвій запропонував Тамілі руку й серце.
Було надвечір’я. Притишене море слухало
зізнання. А небеса розфарбовували палітру
води у теплозолоті кольори.
...Люба готувалася стати бабусею. Юрко
мріяв, що внук стане, як і він, моряком.
- Капітаном буде! - радісно вигукував. Я
навчу його морської справи. Хтось мусить
продовжувати сімейну традицію.
...До пологів залишалося два місяці. Таміла з Матвієм сиділи на березі моря. Вони
так і не вибрали імені для маленького.
Люба хотіла, аби хлопчика назвали Любчиком. Юрко - як його діда - Олександром. Дід
був справжнім «морським вовком», розповідали в дядьковій родині. А майбутні батьки
ще були в роздумах.
Море у цей день хвилювалося. Здавалося, хмари були так низько, що аж лягали на
хвилі. А ті їх розгнівано відштовхували. Зривався вітер. Двоє хлопчаків, незважаючи на
небезпеку, побігли у воду. Їх накривали великі хвилі. Хлопці то виринали, то ховалися
у воді. І раптом одного не стало.
- Йому потрібна допомога, - мовив Матвій
і кинувся в обійми розгніваних хвиль.
Це були останні його слова...

Моя пора

її тужливих мелодій.
О, осене! Ти щось робиш
з моєю душею... Вся природа
оживає навесну, а моя душа
оживає, відроджується восени. Якщо колись матиму
щастя узріти рай, то так би
мені бажалось, щоби там
була осінь. Щоби там було
багато-багато осені. І щоби
там був той клен, розкішний клен, схожий на повітряну кулю, схожий на великий помаранч.
Сьогодні ввечері, в такому холодному вечорі, я
відчинила навстіж вікно і

на повні груди, на всі легені
вдихала осінь, аж в голові
запаморочилось! Ця пора з
її полинами, приморозками,
туманами, горіхами і гарбузами для мене - божественна! Аж серцю затісно, щоби
висловити всю мою любов
до неї... До Осені… «Осанна
осені! О сум, осанна!» (Л.
Костенко).
Будь довго, осене, я тобі
завжди радію. Я тебе завжди чекаю. Мені так хороше,
так райдужно, так весело,
коли надворі Осінь.

Неля ДРИБОТІЙ.

Матвія з хлопчиком знайшли наступного
дня. А після похорону чоловіка Таміла втратила дитину...
...Вона довго на самоті сиділа біля моря.
То плакала. То все єство затерпало. Люба
хвилювалася за Тамілу. А Юрко заспокоював:
- Хай поплаче. Хай віддасть морю свої печалі, свій біль. Море вміє слухати. Вміє забирати й повертати.
Міцною рукою ніжно обійняв дружину і
вкотре повторив:
- А я думав, наш внук моряком буде... Я б
його навчив... Ех...
Встав. Відступив кілька кроків. Витер
сльози, аби не бачила Люба...
...Таміла поспішала до моря. Три роки
тому сталася трагедія. Несла білі троянди
для коханого. Віддасть їх хвилям.
Довго сиділа на березі. Чиїсь кроки змусили здригнутися. Впізнала цього чоловіка.
Це - батько хлопчика, якого кинувся тоді рятувати Матвій.
Присів біля неї. Дістав баклажку. Мовчки
простягнув Тамілі.
- Я не п’ю.
- Я - також. Але тут... зробіть хоча би ковток.
Легше стане.
Не стало. Розплакалась.
Здоровенний чолов’яга пригорнув Тамілу й
гладив по голові, наче маленьку дівчинку.
- Він у мене був один... Син мій... Віталик. І
я в нього був один. Наш рейс тоді запізнився.
Коли повернувся, дізнався, що народився син.
А дружину не врятували. Пологи важкі були.
Так і жили сім років. Я - в рейс, а Віталик залишався з дідусями-бабусями. Усі разом проводжали й зустрічали. Простіть його... нас
простіть...
Дві чайки, мов ангели, виринули з піднебесся. Покружляли, щось прокричали, й зникли.
- Певно, то були душі, - мовила Таміла...
...Їх звела біда, а вже потім прийшло кохання.
- От і дочекалася ти свого моряка, - мовила Тамілі Люба. - Видно, доля така.
- Дмитро - надійний, - додав Юрко. - Житимеш з ним, наче в тихій гавані. Дасть Бог,
дітей народите. А те, що на декілька років
старший за тебе - пусте...
Таміла з Любою збиралися зустрічати
Дмитра. Цей рейс тривав недовго. І Любі нетерпілось, аби Дмитро про все дізнався.
- Коли скажеш йому новину? - допитувалась в племінниці.
- Сьогодні. Біля моря, на нашому місці.
Море було спокійне, лагідне. Промінці
призахідного сонця стрибали по хвилях. Таміла поклала на воду дві білі троянди.
- У мене новина, - мовила.
Дмитро сполошився.
- У нас буде син. Олександр, Сашко... Так
звали діда дядька Юрка. Ти не проти?
Дмитро, мов пір’їнку, підхопив дружину
на руки.
- Я - щасливий!!! - гукнув морю.
З неба виринули дві чайки. Кружляли.
Торкались води. Злітали в небо. Наче здійснювали якийсь ритуал.
- Як ти тоді казала? Це - душі. Певно, так...
«Це тому, що я стала морем», - відповіла подумки. А
вголос мовила:
- Це - наші ангели...

Ольга ЧОРНА

СТРУНИ СЕРЦЯ
*****
Літо, зачекай, спинися на хвилинку,
Заблукай між косами верби.
Не спіши, віддай тепла краплинку.
Літо, зупинись, постій, не йди!
Ні, не чує! Йде і годі зупинити.
Літом бабиним виблискує в росі.
Не дає метелику дожити,
Ще хоч день, поніжитись в красі.
Літо, зупинись! Ти вже далеко?
Листя жовте падає униз.
Вже не бачу я в гнізді лелеки...
Літо-це не тільки мій каприз.
Та таки не чує і тікає...
Поміж пальці скапує дощем.
Осінь десь у лісі почекає
І піде полями під плащем.
*****
Осінь... Ранки холодні і ночі
Темні , бездонні -лякають...
Зорі встидливо ховають
Свої заплакані очі.
Осінь... А так треба літа :
Теплого ,митого в росах.
У порохах вітрів босих,
Хочу щоранку зустріти.
Але бешкетниця Осінь
Дощик в подолі тримає,
І холодами лякає
Квіти оголені досі.
*****
Пригости мене яблучком,осене!
Воно тонко і ніжно дурманить.
Заховай між вербовими косами,
Поки листя мороз не поранить.
Дай напитись водиці студеної,
Що між травами тихо журує.
Відірви від рутини буденної,
Хай туман мені коси цілує.
Подаруй ще тепло, дуже хочеться,
Як малою - згубитись ,забутися.
Тільки осінь не чує,регочеться.
Каже холоду нам не позбутися.
Іннеш Заціловує сонечко щічку,
Заглядає у очі осінні.
Не пускає до мене нічку,
Каже:"Прийду,чекай,в сновидінні!"
Пестить променем через шибку,
Обіймає,голубить,леліє...
Грає першу в оркестрі скрипку,
Грає вправно,воно це вміє.
Заціловує сонечко очі,
А вони нині сині ,як небо.
Відпустити мене не хоче
Й не залишиться,бо не треба.
Бо не треба йому до віку,
Це хвилинна така розрада.
Заціловує сонце повіки
Й перша скрипка лише бравада.
Відкотився за обрій день...
Осінь міцно на ноги встала...
Стій!!! Не йди!!! Я ще недокохала!!!
Не придумала нових пісень!!!
Ще не зовсім сумний падолист,
І багрянцем не вбралися шати.
Я ще встигну, скажи, докохати?
Я одіну прикрасу з намист?
Відірвався від гілки листок,
Захотілось йому політати.
Розхотілось мені щось ... кохати...
Не зібрала усіх пелюсток...
Відкотився осінній день...
Я ж в депресію міцно впала...
Ти спитаєшся чи докохала ? !
Ні! Й не чула нових пісень!

Інна Кінь Главацька
(Іннеш).
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В

ідбулися фінали Діамантової
ліги. У стрибках у висоту
українець Андрій Проценко
посів друге місце з найкращим
результатом в сезоні 2.30 м.
Переможцем став італієць
Джанмарко Тамбері – 2.34 м.

Серед жінок українка Ярослава Магучіх також була другою. Ярослава подолала планку на висоті 2,03 метри. Це також її
найкращий результат у сезоні. Переможницею змагань з результатом 2,05 метри
стала Марія Ласіцкене (Росія). Третє місце
посіла Нікола Макдермотт (Австралія).

У

Українка Анна Рижикова показала
третій результат - 53,70 с. Ще одна українка Вікторія Ткачук зайняла 4-е місце,
встановивши особистий рекорд - 53,76.
Переможницею стала представниця Нідерландів Фемке Бол (52,80).
У стрибках у довжину вдало виступила й українська легкоатлетка Марина
Бех-Романчук.
Вона фінішувала третьою з результаУ цьому турнірі виступала ще одна укра- том 6,75 м, який вона показала в останній
їнська легкоатлетка - Ірина Геращенко, яка спробі. Срібло з показником 6,83 м виграпосіла четверте місце (результат 1,96 м).
ла Хадда Санья зі Швеції, перемогу здобуТакож відбувся фінал Діамантової ліги у ла Івана Шпановіч із Сербії, яка стрибнула
бігу на 400 метрів з бар'єрами серед жінок. на 6,96 м.

Вистачило три хвилини

країнський боксер суперважкої ваги
Владислав Сіренко захищав свій пояс WBC
(Всесвітньої боксерської ради) Asia в бою
проти росіянина Олександра Устінова.

26-річному українцю вистачило одного раунду, щоб перемогти 44-річного росіянина. Сіренко провів потужну атаку і
вчасно добив суперника після шквалу ударів. В результаті - перемога нокаутом.
Для Владислава Сіренка це був 18-й бій на профі-рингу
(прим. - 15 достроково).
До 2014 року Устінов виступав за Білорусь та представляв
промоутерську компанію братів Віталія і Володимира Клич-

Х

ків - K2 Promotions. Після розриву з українською компанією
прийняв російське громадянство.

Невезіння з нічиїми

оча збірна України з
футболу не грала у 6 турі
кваліфікації ЧС-2022, все ж,
за результатами поєдинків своїх
суперників, перемістилася на
одну сходинку вгору у турнірній
таблиці.

ство, у неї 6 зіграних матчів. Фінляндія з 5
балами після 4-х матчів та йде третьою. У
Боснії і Герцеговини та Казахстану по 3 бали.
Боснійці провели 4 матчі, а Казахстан - 5.
Натомість, у товариському матчі
збірна України з футболу не зуміла перемогти збірну Чехії.
На 27-й хвилині Віктор Корнієнко
Після 5 матчів наша команда набрала красивим ударом відкрив рахунок, а на
5 очок та займає в групі D друге місце. 94-й хвилині чехи зрівняли цифри на таФранція з 12 пунктами зберегла лідер- бло - 1:1.

Дуель непереможних

25

вересня
українські та
британські
вболівальники нарешті
отримають те, чого
чекали останні кілька
років. У ринзі зійдуться
два олімпійські чемпіони
Лондона 2012 року –
Олександр Усик та Ентоні
Джошуа

Британець протягом тривалого часу домінує у важкій вазі. Він встиг перемогти Володимира Кличка, Ділліана Уайта, Джозефа Паркера, Олександра Повєткіна
та Кубрата Пулєва.
Серед топ-боксерів Джошуа залишилося зустрітися хіба з Усиком, Деонтеєм
Уайлдером і Тайсоном Ф'юрі.
Олександр Усик ще у 2018 році завоював статус абсолютного чемпіона у першій важкій вазі. Українцю не залишалося нічого іншого, як змінити вагову категорію. У ній українець провів тільки два поєдинки, які, на жаль, не вразили.
До речі, коли Усик переходив у важку вагу, WBO оголосила його офіційним
претендентом на титул. Джошуа понад 2 роки уникав поєдинку з українцем. Проте більше відтягувати бій в Ентоні не було можливості, бо ризикував втратити
титул WBO де-юре. Тому команди Джошуа та Усика досить швидко за боксерськими мірками "вдарили по руках".
Олександр прийняв бій з розподілом гонорару 80/20 на користь Ентоні. Також він погодився на поєдинок без опції реваншу для себе та обов'язковому другому поєдинку у випадку поразки Джошуа.
Кожен боксерський поєдинок – це багато питань до початку бою та після. Наразі експерти та букмекери схиляються до думки, що у цьому поєдинку ближчим до перемоги є британець. Однак, остаточний результат двобою встановить
тільки ринг. Тож будемо сподіватися, що 25 вересня Олександру Усику вдасться
зробити те, що свого часу не зміг зробити Володимир Кличко – повернути пояс
чемпіона світу у надважкій вазі в Україну.

12 вересня відбулися
матчі чемпіонату
Тернопільської області.
*****

15 тур. Вища ліга
• ФК «Нараїв» – «Поділля»
(Васильківці) – 0:2 (0:2)
• «Зоря» (Хоростків) – «Кристал-U-19» (Чортків) – 1:2
(0:2)
• «Рідна Борщівщина» –
«Збруч-Агробізнес» (Підволочиськ) – 3:0 (1:0)
• «Нива» (Теребовля) –
«Агрон-ОТГ» (В. Гаї) – 0:0
*****
14 тур. Перша ліга
•
ФК «Трибухівці» – «Віго-Острів» (Острів) – 3:0
(2:0)
• «Нива» (Підгайці) – ФК
«Вишнівець» – 1:2 (0:2)
• ФК «Мельниця» (Мельниця-Подільська) – «Колос»
(Бучач) – 1:2 (1:0)

*****
14 тур. Друга ліга
• «Збруч» (Гусятинська ТГ)
– «Олімпія» (Клювинці) –
6:1 (2:0)
• «Нічлава» (Копичинці) –
ФК «Скалат» – 4:1 (0:0)
• «Поділля» (В. Березовиця) – «ПрофАгро» (Кременець) – 1:0 (0:0)

Спортивна гордість Тернопілля

*****
Із п’ятьма медалями повернулись
тернопільські віндсерфінгісти зі столиці
України, де на Київському водосховищі
відбувався Чемпіонат України з вітрильного спорту серед юнаків та дівчат. У п’яти класах яхт виступали близько двохсот
юних яхтсменів із різних областей України. Тернополяни – вихованці КДЮСШ
із водних видів спорту – виходили на
дистанцію на вітрильних дошках класу
Techno293.

*****
Серед дівчат старшої групи переможницею стала Єва Золота-Авдеєнко, а бронзовою призеркою - Аліна Нижегородова. У цій же віковій категорії серед юнаків
Тимур Данієлян посів друге місце, а Олександр Городиський був третім. Дві медалі
здобули тернополяни і у молодшій групі:
Давид Огородник завоював «золото», а
наймолодший учасник команди - 12-річний Ян Іваськів виборов «бронзу». Тренер спортсменів Олексій Нижегородов.
Перемогою тернопільського біатлоніста Дмитра Підручного у персьюті завершився останній день чемпіонату Німеччини з літнього біатлону. Відбувався
турнір у німецькому Арбері.
На вирішальний четвертий вогневий
рубіж гонки майже синхронно прийшли
четверо: Макс Бархевітц, який став напередодні другим, п’ятий номер сприн-

ту Дмитро Підручний та Йоханнес Кюн і
Маттіас Дорфер, що прорвалися вперед
з другого десятка. Першим почав стріляти Бархевітц, але поки він встиг зробити
три постріли, український біатлоніст закрив усі мішені і помчав за перемогою.
Дорфер, який також чисто відстрілявся,
зумів лише трохи скоротити відставання
на дистанції, але не наздогнав його. На
фініші між Підручним та його найближчим переслідувачем було більше десяти
секунд. Ще трохи пізніше фінішував Йоханнес Кюн, який став третім.

*****
Чемпіонат Світу з шашок-64 серед
осіб з ураженнями опорно-рухового апарату, порушеннями зору та слуху відбувся у місті Кранево (Болгарія). У змаганнях взяли участь понад 60 спортсменів
із семи країн. Від Тернопільського регіонального центру та ДЮСШІ «Інваспорт»
у складі національної збірної команди
України на турнірі виступали Назар
Хом’як серед спортсменів з порушеннями слуху та майстер спорту Пантелеймон
Яблонський серед спортсменів з порушеннями зору.
Серед учасників до 23 років у командному заліку Назар Хом’як разом із учасниками української команди Кариною
Лобановою та Єгором Лобановим посів
друге місце, а в особистому заліку був
шостим.

Пам’ять

Наш День
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«За три години виселили з клунками
і маленькими дітьми у невідоме»

Відзначили 77 роковини масової депортації українців

Є

у Тернополі пам’ятник, який
варто роздивитись у деталях.
Могутній корінь і крона, у якій
і люди, і бузьки. Сім’ї з клунками,
на возах, чоловіки, жінки, діти.
Біля цього монументу кожну другу
неділю вересня збираються люди,
проводять молебень і згадують
трагічне примусове виселення
українців з рідних земель на
території Польщі, що відбулось у
1944-1951 роках.
Майже 700 тисяч українців
викинули з домівок
Комуністичне керівництво СРСР, з
його тотальним порушенням прав людей,
широко використовувало депортацію з
каральною чи політичною метою. Так, визначаючи свої західні кордони, «совєти»
не брали до уваги етнічну складову населення, яке мешкало у прикордонні. А 9 вересня 1944 року в Любліні СРСР та Польща
уклали угоду про «взаємний обмін населенням» – примусово виселяли українців
із Польщі, а поляків з України. Як стверджує Український інститут національної
пам'яті – майже 700 тисяч українців вимушені були покинути свої домівки.
Починаючи з 2018 року, про примусове
виселення корінних (автохтонних) українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини,
Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини офіційно говорять на
рівні всієї України. Але і сьогодні спільноти й громадські організації продовжують
пояснювати, чому необхідно прийняти законопроєкт про засудження цієї депортації як злочину проти українського народу.
Про те, як не по-людськи відбувалась
«евакуація» мирного населення, родини
почали свідчити тільки після здобуття

Україною незалежності. Світ почув про
трагедію сотень тисяч українців – насильницьке виселення з домівок, вбивства людей і депортацію з рідних земель.
На відзначенні 77 роковин події поважний сивочолий лемко, голова товариства
«Лемківщина» Олександр Венгринович
сфотографувався біля дзвону.
- На цій світлині все. Біль, смуток, трагедія, шана і пам'ять про ті трагічні події
- примусового виселення автохтонних
українців, які пережила і наша родина,
корені якої залишились на Лемківщині, коментує його син Анатолій Венгринович.
– Наш батько був депортований 5-річним
хлопчиком, виріс у Монастириськах. Я пишаюсь ним, адже рішення створити у 1994
році товариство «Лемківщина» дало нашим родинам нове дихання, ми зрозуміли,
ким є, які скарби привезли в Україну – працьовитість, таланти, свою майстерність.

«Вивозили, як худобу,
у товарних вагонах»
Минулої суботи в багатьох містах і містечках Тернопільщини молитвою розпочалось відзначення 77 роковин цієї
трагедії. На виселення давали три години,
невинно гинули люди, сиротіли діти, вбивали священників, руйнували церкви, палили хати.
Стогін і крик лунали над сотнями сіл
на Лемківщині.
- У 20 столітті трагедії українського
народу були надзвичайно великі. Голодомор, Друга світова війна забрали життя
мільйонів українців. До цих трагедій необхідно додати і трагедію примусового
виселення, - свідчив під час відзначення
роковин Олександр Венгринович. - На початку 1944 року все вирішувалось у Кремлі. Зокрема, чи приєднувати до України
дві області й створити область Холмську і

приєднати до Дрогобицької Лемківщину.
Але у той час створилась громадська організація «Польський комітет національного визволення», яка влітку в Любліні підняла питання, як звільнити польські землі
від українців, викинути їх зі споконвічних
земель. Підписання 9 вересня 1944 року
Міждержавної угоди про обмін населенням між УРСР та Люблінською Польщею
поклало початок депортації найзахідніших українців, хоча її називали евакуацією
і переселенням, але є сотні тисяч свідчень
нелюдського ставлення до українців, які
пережили ці події ціною власного здоров’я
і життя.
Головні свідки тих подій – діти, які
народились на Лемківщині, а виросли в
Україні. Щось пам’ятають самі, а щось дізнавались від своїх батьків, бабусь і дідів,
розказує Марія Тройчак.
- Мої батьки, діди мали великий маєток. Дідусь Михайло був лісничим, мав
морги лісу, поля, сад, коней, худобу. А за
три години виселили із клунками і маленькими дітьми у невідоме. Вивозили, як
худобу, у товарних вагонах.
Згодом, уже будучи дорослою та успішною лікаркою-фітотерапевтом, Марія
Тройчак почала виїжджати на рідну землю та приводила до ладу могили на кладовищах рідної Лемківщини. Пізніше до неї
приєднались іще люди. Про те, як це - повертатись на землю своїх пращурів, у 2014
році Марія Тройчак створила фільм «І біль,
і пам’ять - крізь роки» - перший документальний фільм про лемків, створений непрофесіоналами.
На відзначення роковин люди прийшли з квітами і принесли лампадки. Під
пісню «Ой верше мій, верше» у виконанні
Надії Кулик квіти поклали до пам’ятника
депортованим лемкам. Звучала скрипка,
дзвін ніби повертав у минуле, щоби не забували тих, хто постраждав від депортації.
Учасники події читали вірші. Співали наймолодші - вихованці театру пісні «Мікст»

центру дитячої творчості. Хор національно-патріотичної пісні «Заграва» поєднував свій виступ з декламацією віршів, кожен з яких проникав у душу, адже рядки
були присвячені рідній Лемківщині.

«Жила у вірі про повернення
«домью». Не судилося»
- Цей тиждень думаю про рідних, які
були депортованими, - згадує Лариса Сорока, членкиня товариства «Лемківщина». - Моя хресна, бабця Текля, була сильна, охайна, працьовита. Життя вдома було
зовсім іншим. Зростала в статку і любові
в родині тата Семена Пижа та мами Теодозії. Вийшла заміж. В радості й у вірі на
майбутнє народила четверо дітей. Але політики своїми вчинками змінили її долю.
Чоловіка кинули в концтабір Освєнцим. За
Люблінською угодою 1944 року з чотирма
дітьми вирвана з родинного гнізда. Депортована. Прихисток своім дітям знайшла на
околиці Монастириськ. Жила у вірі про повернення «домью». Не судилося. Складаю
молитву за всіх.
Ватри пам’яті горять на фестивалях
лемківської культури. Свідчить кожна
свічка, запалена руками нащадків тих,
кого насильно позбавили Батьківщини.
Свідчать усні та письмові спогади, документальні фільми про трагедію лемків
закарбовують спогади людей, яких з кожним роком стає все менше і менше. Чи
встигнуть очевидці депортації почути, що
примусове виселення автохтонних українців у 1944-46, 1951 роках з Лемківщини,
Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини
засуджено на державному рівні?
«Горы наши, горы,
Горы и убочы,
Не мож вас забыти,
Не мож вас забыти
Ни гводне, ни гночы...»
Олена МУДРА.
Фото Іванни СКЛЯРОВОЇ.
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20 вересня

Понеділок
UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05 Антропологiя.
06.30 М/ф «Ватажок».
06.40 М/ф «Було лiто».
06.50 М/ф «Горщик-смiхотун».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 00.05, 02.10,
05.25 Новини.
07.05, 00.40 Т/с «Бенкрофт».
08.05 Маршрутом змiн.
08.20, 11.20 Вiдтiнки України.
08.50 12 мiфiв про Донбас.
09.10 Телепродаж.
09.40 Т/с «Курорт».
11.55, 20.00 Д/с «Дика природа
Iндiї».
13.10, 01.30 Прозоро. Про актуальне.
14.00 UA:Фольк. Спогади.
15.10, 21.35, 00.30, 02.35, 05.50
Спорт.
15.20 Концерт. Анатолiй Гнатюк.
16.25 Еко-люди.
16.30 Д/с «Свiт дикої природи».
17.00 Прозоро. Про головне.
18.20 «По-людськи».
21.45 «Зворотнiй вiдлiк».
23.30 Перша шпальта.
02.50 Х/ф «Лiсова пiсня».
04.25 Д/ф «Хто створив Змiєвi
вали?»
05.20 Погода.

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 7».
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 «Танцi з зiрками».

Iíòåð

03.00 «Орел i решка. На краю
свiту».
04.55 «Телемагазин».
05.25, 23.10 «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 «Стосується
кожного».
12.25 Х/ф «Ласкаво просимо на
борт».
14.20 Х/ф «Синок».
16.05 «Чекай на мене. Україна».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Сiмнадцять миттєвостей
весни».

01.00 Х/ф «Немислиме».
02.35 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».
10.55, 13.15 Х/ф «Вбити Бiлла 2».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.10, 16.15 Т/с «Розтин покаже 2».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20, 02.05 Прихована небезпека.
21.30 Т/с «Дiльничний з ДВРЗ 2».
22.25 Свобода слова.
00.00 Х/ф «Вбити Бiлла».
02.50 Я зняв!

ÑÒÁ

03.00 Найкраще на ТБ.
05.15 Т/с «Коли ми вдома».
05.55 Т/с «Комiсар Рекс».
08.55 МастерШеф.
12.00, 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».
00.10 Т/с «Вангелiя».

Íîâèé êàíàë

05.55, 07.10 Kids` Time.
06.00 Том i Джерi.
07.15 Орел i решка.
09.20 Т/с «Надприродне».
12.55 Х/ф «Тупий i ще тупiший 2».
15.05 Х/ф «Училка».
17.00 Хто зверху? (12+).
19.00 Пекельна кухня.
21.20 Х/ф «Еван Всемогутнiй».
23.15 Х/ф «Дiвчина моїх жахiв».
01.45 Вар`яти.
02.45 Служба розшуку дiтей.
02.50 Зона ночi.

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 «Таємна любов».
23.10, 02.00 Т/с «Акварелi».
01.30 Телемагазин.
02.25 Гучна справа.
03.10 Реальна мiстика.

ÍÒÍ

05.00 «Top Shop».
06.00 «Таємницi кримiнального
свiту».

22 вересня

Середа
UA:Перший

ICTV

06.00 Гiмн України.
06.05 Антропологiя.
06.30 М/ф «Бегемот та сонце».
06.40 М/ф «Братик Кролик та братик Лис».
06.50 М/ф «Будиночок для равлика».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.35, 02.00,
05.10 Новини.
07.05, 00.25 Т/с «Бенкрофт».
08.05 Маршрутом змiн.
08.20 Вiдтiнки України.
09.10 Телепродаж.
09.40 Т/с «Курорт».
11.35 Д/с «Дикуни. Дикi забави в
зоопарку Сан-Дiєго».
11.55, 20.00, 22.00 Д/с «Дика природа Iндiї».
13.10, 01.15 Прозоро. Про актуальне.
14.00 UA:Фольк. Спогади.
15.10, 21.45, 00.10, 02.35, 05.45
Спорт.
15.20 Концерт. Пiснi про кохання.
16.30 Д/с «Свiт дикої природи».
17.00, 02.50 Прозоро. Про головне.
18.20 «По-людськи».
23.00 Перша шпальта.
03.40 Д/ф «Замiнованi вiрнiстю».
04.40 Енеїда.

04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей.
04.30 Факти.
04.50 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».
11.25, 13.30 Х/ф «Бiла iмла».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.00 Т/с «Розтин покаже 2».
15.00, 16.15, 22.30 Т/с «Пес».
17.45, 21.30 Т/с «Дiльничний з
ДВРЗ 2».
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.20, 02.00 Секретний фронт.
23.50 Х/ф «Глобальне вторгнення:
Битва за Лос-Анджелес».

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, 05.35 «Життя вiдомих
людей».
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день».
14.45 «Одруження наослiп 7».
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 «Парфумер: Iсторiя одного вбивцi».
02.35 Х/ф «Пандорум».

Iíòåð

03.25, 18.00, 19.00 «Стосується
кожного».
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 «Зведенi сестри».
14.30, 15.30 «Речдок».
16.25 «Речдок. Особливий випадок».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Сiмнадцять миттєвостей
весни».
00.50 Х/ф «Виходу немає».
02.35 Т/с «СБУ. Спецоперацiя».

ÑÒÁ

05.15 Т/с «Коли ми вдома».
05.30 Т/с «Комiсар Рекс».
08.30 МастерШеф.
12.00, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.35, 18.05 Т/с «Слiд».
19.05 Супербабуся.
20.15, 22.50 Т/с «Колiр пристрастi».
00.10 Т/с «Вангелiя».

Íîâèé êàíàë

05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 Том i Джерi.
07.20 Орел i решка.
09.20 Т/с «Надприродне».
12.20 Любов на виживання.
15.00 Х/ф «Областi темряви».
17.00 Хто зверху? (12+).
19.00 Дiти проти зiрок.
20.40 Х/ф «Авангард».
22.40 Х/ф «Мiстер Крутий».
00.30 Вар`яти.
02.25 Служба розшуку дiтей.
02.30 Зона ночi.

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 «Таємна любов».
23.10, 02.00 Т/с «Акварелi».
02.25 Гучна справа.
03.10 Реальна мiстика.

ÍÒÍ

06.25 «Будьте здоровi».
07.55, 09.00, 17.00, 02.40 «Випадковий свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.10
«Свiдок».

Наш День

07.25, 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 «Новий апокалiпсис:
Блискавка долi».
02.30, 03.35 «Речовий доказ».
04.20 «Правда життя. Професiйнi
байки».

Enter-фільм

05.50 Х/ф «Вiдданий друг».
07.10, 09.00, 02.05 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 09.30 «Моя правда».
10.20 Т/с «Роксолана».
12.40 Х/ф «Мадам Боварi».
15.20, 19.05, 00.25 Т/с «Пуаро
Агати Крiстi».
17.00, 22.25 Т/с «Суто англiйськi
вбивства».
02.35 «Зорянi долi».
03.00 Кiноляпи.
03.50 Саундтреки.
04.40 Кiнотрейлери.

Êàíàë «2+2»

06.00 Т/с «Опер за викликом 4».
09.50 Х/ф «Втрачений скарб».
11.25 Х/ф «Лiтак президента».
14.00, 16.55 «Загублений свiт».
17.55 «Секретнi матерiали».
18.15 «Спецкор».
18.50 «ДжеДАI».
19.25 «Спорт Тайм».
19.30 «Грошi».
20.25, 21.25 Т/с «Козирне мiсце».
22.25, 00.25 Т/с «CSI: Мiсце злочину».
00.00 «Дубинiзми».
02.15 Т/с «Зустрiчна смуга».
03.00 «Вiдеобiмба 2».
04.55 «Зловмисники».

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

06.00, 08.00, 21.20 Топ-матч.
06.10 ПСВ - Феєнорд. Чемпiонат
Нiдерландiв.
08.10 Львiв - Металiст 1925. Чемпiонат України.
10.00 «Великий футбол».
11.40 Подiлля - Кремiнь. Чемпiонат
України. Перша Лiга.
13.20 Ворскла - Мiнай. Чемпiонат
України.
15.00, 19.00, 22.30 Футбол News.
15.20 Галатасарай - Аланьяспор.
Чемпiонат Туреччини.
17.10 Iнгулець - Колос. Чемпiонат
України.
19.20, 22.15 Yellow.
19.30 Гераклес - АЗ Алкмар. Чемпiонат Нiдерландiв.
21.30 «Extra Time».
22.50 Марiуполь - Шахтар. Чемпiонат України.
00.35 Iстанбул Башакшехiр - Фенербахче. Чемпiонат Туреччини.
02.20 Десна - Рух. Чемпiонат України.
04.05 Металiст - Полiсся. Чемпiонат
України. Перша Лiга.
05.55 Програма передач.
10.50, 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».
01.50 «Правда життя».
03.15 «Речовий доказ».
03.55 «Правда життя. Професiйнi
байки».

Enter-фільм

05.45 Х/ф «Головне - встигнути».
07.10, 09.00, 02.40 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00 Моя правда.
09.30 «Спогади».
10.30 «Моя правда».
11.20 Т/с «Роксолана».
13.40 Х/ф «Таємничий острiв».
15.20, 19.00, 01.00 Т/с «Пуаро Агати
Крiстi».
17.00, 23.00 Т/с «Суто англiйськi
вбивства».
03.10 Кiноляпи.
04.10 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êàíàë «2+2»

06.00, 18.50, 03.10 «ДжеДАI».
06.15 Х/ф «Гарячi голови».
08.00 Х/ф «Гарячi голови 2».
09.50 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
12.45, 16.55, 19.30 «Загублений
свiт».
17.55 «Секретнi матерiали».
18.15, 02.40 «Спецкор».
19.25 «Спорт Тайм».
20.25, 21.25 Т/с «Козирне мiсце».
22.25, 00.00 Т/с «CSI: Мiсце злочину».
01.50 Т/с «Зустрiчна смуга».
03.40 «Вiдеобiмба 2».
04.55 «Зловмисники».

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

06.00, 08.00, 00.00, 02.00 Топ-матч.
06.10 Касимпаша - Трабзонспор.
Чемпiонат Туреччини.
08.10 Марiуполь - Шахтар. Чемпiонат
України.
10.00, 15.00, 19.00, 21.45 Футбол
News.
10.20 Yellow.
10.30 Фортуна - Аякс. Чемпiонат
Нiдерландiв.
12.15 Чемпiонат Нiдерландiв. Огляд
туру.
13.10 Iнгулець - Колос. Чемпiонат
України.
15.20 Металiст - Десна. Кубок
України.
17.10 Бешикташ - Адана Демiрспор.
Чемпiонат Туреччини.
19.20 Чемпiонат Туреччини. Огляд
туру.
20.00, 23.15 «Студiя Live».
20.55 Live. Шахтар - Динамо. Суперкубок України.
00.10 Оболонь - Верес. Кубок
України.
02.10 Галатасарай - Аланьяспор.
Чемпiонат Туреччини.
04.00 Львiв - Металiст 1925. Чемпiонат України.
05.45 Програма передач.
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Програма ТБ

21 вересня

Вівторок
UA:Перший

ICTV

06.00 Гiмн України.
06.05 Антропологiя.
06.30 М/ф «Грицьковi книжки».
06.40 М/ф «Двоє справедливих
курчат».
06.50 М/ф «Вiйна яблук та гусенi».
07.00, 08.00, 08.55, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.35, 02.00,
05.10 Новини.
07.05, 00.25 Т/с «Бенкрофт».
08.05 Маршрутом змiн.
08.20 Вiдтiнки України.
09.00 Божественна Лiтургiя Православної Церкви України в
день свята Рiздва Пресвятої
Богородицi.
11.55, 20.00, 22.00 Д/с «Дика природа Iндiї».
13.10, 01.15 Прозоро. Про актуальне.
14.00 UA:Фольк. Спогади.
15.10, 21.45, 00.10, 02.35, 05.45
Спорт.
15.20 Концерт. Пiснi про кохання.
16.30 Д/с «Свiт дикої природи».
17.00, 02.50 Прозоро. Про головне.
18.20 «По-людськи».
23.00 Бiгус Iнфо.
03.40 Д/ф «Висота 307.5».
04.40 Енеїда.

04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.25 Факти.
04.50, 20.20, 02.05 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».
10.25, 13.25 Х/ф «Робiн Гуд».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.55 Т/с «Розтин покаже 2».
14.55, 16.15, 22.25 Т/с «Пес».
17.45, 21.30 Т/с «Дiльничний з
ДВРЗ 2».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
23.40 Х/ф «3000 миль до Грейсленда».
02.50 Я зняв!

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, 03.20, 05.30 «Життя
вiдомих людей».
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день».
14.45 «Одруження наослiп 7».
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».
01.55 Х/ф «Мiстер Бiн».

Iíòåð

03.20, 18.00, 19.00 «Стосується
кожного».
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 «Шеф Адам Джонс».
14.30, 15.30 «Речдок».
16.25 «Речдок. Особливий випадок».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Сiмнадцять миттєвостей
весни».
00.50 Х/ф «Бурмило».
02.40 Т/с «СБУ. Спецоперацiя».

ÑÒÁ

05.15 Т/с «Коли ми вдома».
05.30 Т/с «Комiсар Рекс».
07.15 МастерШеф.
12.00, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.35, 18.05 Т/с «Слiд».
19.05 Супербабуся.
20.15, 22.50 Т/с «Колiр пристрастi».
00.10 Т/с «Вангелiя».

Íîâèé êàíàë

05.55, 07.10 Kids` Time.
06.00 Том i Джерi.
07.15 Орел i решка.
09.20 Т/с «Надприродне».
13.00 Любов на виживання.
14.55 Х/ф «Встигнути до».
16.55 Хто зверху? (12+).
19.00 Екси.
21.00 Х/ф «Фокус».
23.05 Х/ф «Вибух з минулого».
01.10 Вар`яти.
02.35 Зона ночi.

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 «Таємна любов».
23.10, 02.00 Т/с «Акварелi».
01.30 Телемагазин.
02.25 Гучна справа.
03.10 Реальна мiстика.

ÍÒÍ

05.00 «Top Shop».
06.20 «Свiдок. Агенти».
07.55, 09.00, 17.00, 02.50 «Випадковий свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.20

Четвер

23 вересня

UA:Перший

ICTV

06.00 Гiмн України.
06.05 Антропологiя.
06.30 М/ф «Велика подорож».
06.40 М/ф «Залiзний вовк».
06.50 М/ф «Iсторiя одного поросятка».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.35, 02.00,
05.10 Новини.
07.05, 00.25 Т/с «Бенкрофт».
08.05 Маршрутом змiн.
08.20 Вiдтiнки України.
09.10 Телепродаж.
09.40 Т/с «Курорт».
11.35 Д/с «Дикуни. Дикi забави в
зоопарку Сан-Дiєго».
11.55, 20.00, 22.00 Д/с «Дика природа Iндiї».
13.10, 01.15 Прозоро. Про актуальне.
14.00 UA:Фольк. Спогади.
15.10, 21.45, 00.10, 02.35, 05.45
Спорт.
15.20 Концерт. Хорея Козацька.
16.30 Д/с «Свiт дикої природи».
17.00, 02.50 Прозоро. Про головне.
18.20 «По-людськи».
23.00 Схеми. Корупцiя в деталях.
03.40 Д/ф «Одесити на Донбасi».
04.40 Енеїда.

04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
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».
10.45, 13.25 Х/ф «3000 миль до
Грейсленда».
12.45, 14.55 Факти. День.
13.50 Т/с «Розтин покаже 2».
14.50, 16.15, 22.25 Т/с «Пес».
17.45, 21.30 Т/с «Дiльничний з
ДВРЗ 2».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20, 01.40 Анти-зомбi.
23.40 Х/ф «Бiла iмла».
02.25 Я зняв!

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, 03.10, 05.30 «Життя
вiдомих людей».
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день».
14.45 «Одруження наослiп 7».
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 «Стiв Джобс».

Iíòåð

03.25, 18.00, 19.00 «Стосується
кожного».
04.55 «Телемагазин».
05.25, 22.55 «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 «Кохання не за розмiром».
14.30, 15.25 «Речдок».
16.25 «Речдок. Особливий випадок».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Сiмнадцять миттєвостей
весни».
00.45 Х/ф «Таємниця в їхнiх очах».
02.40 Т/с «СБУ. Спецоперацiя».

ÑÒÁ

05.15 Т/с «Комiсар Рекс».
08.00 МастерШеф.
12.00, 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».
00.10 Т/с «Вангелiя».

Íîâèé êàíàë

05.55, 07.10 Kids` Time.
06.00 Том i Джерi.
07.15 Орел i решка.
09.15 Т/с «Надприродне».
12.55 Любов на виживання.
14.55 Х/ф «Вибух з минулого».
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Встигнути за Джонсамi».
23.05 Х/ф «Плейбой пiд прикриттям».
01.05 Вар`яти.
02.25 Служба розшуку дiтей.
02.30 Зона ночi.

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 «Таємна любов».
23.10 По слiдах.
23.50, 02.00 Т/с «Акварелi».
01.30 Телемагазин.
03.00 Реальна мiстика.

ÍÒÍ

05.00 «Top Shop».
06.20 «Вартiсть життя».
07.50, 09.00, 17.00, 02.55 «Випадковий свiдок».

«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».
03.10 «Речовий доказ».
03.50 «Правда життя. Професiйнi
байки».

Enter-фільм

05.40 Х/ф «Фабрика щастя».
07.10, 09.00, 02.10 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 09.30 «Моя правда».
10.20 Т/с «Роксолана».
12.40 Х/ф «Арсен Люпен».
15.15, 19.00, 00.40 Т/с «Пуаро
Агати Крiстi».
16.55, 22.40 Т/с «Суто англiйськi
вбивства».
02.40 «Зорянi долi».
03.00 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.
04.50 Кiнотрейлери.

Êàíàë «2+2»

06.00 Х/ф «Шакал».
08.40 Х/ф «Багрянi рiки».
10.45 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
12.45, 16.55 «Загублений свiт».
17.55 «Секретнi матерiали».
18.15, 02.40 «Спецкор».
18.50, 19.30, 03.10 «ДжеДАI».
19.25 «Спорт Тайм».
20.25, 21.25 Т/с «Козирне мiсце».
22.25, 00.00 Т/с «CSI: Мiсце злочину».
01.50 Т/с «Зустрiчна смуга».
03.40 «Вiдеобiмба 2».
04.55 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

06.00, 08.00, 13.50, 19.30 Топ-матч.
06.10 Гераклес - АЗ Алкмар. Чемпiонат Нiдерландiв.
08.10 Антальяспор - Бешикташ.
Чемпiонат Туреччини.
10.00, 15.00, 19.00, 22.30 Футбол
News.
10.20 Львiв - Металiст 1925. Чемпiонат України.
12.10 «Великий футбол».
14.05 Чемпiонат Нiдерландiв. Огляд
туру.
15.20, 19.20, 20.30 Yellow.
15.30 Марiуполь - Шахтар. Чемпiонат України.
17.20 «Extra Time».
18.10, 21.40 Чемпiонат Туреччини.
Огляд туру.
19.40 Live. Фортуна - Аякс. Чемпiонат Нiдерландiв.
22.50 Металiст - Десна. Кубок
України.
00.35 Бешикташ - Адана Демiрспор.
Чемпiонат Туреччини.
02.20 Iнгулець - Колос. Чемпiонат
України.
04.05 ПСВ - Феєнорд. Чемпiонат
Нiдерландiв.
05.55 Програма передач.
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.25
«Свiдок».
10.50, 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».
03.20 «Речовий доказ».
04.00 «Правда життя. Професiйнi
байки».

Enter-фільм

05.55 Х/ф «Вiдлига».
07.10, 09.00, 02.45 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 10.30 «Моя правда».
09.30 «Спогади».
11.20 Т/с «Роксолана».
13.40 Х/ф «Моя старша сестра».
15.20, 19.00, 01.05 Т/с «Пуаро
Агати Крiстi».
17.00, 23.00 Т/с «Суто англiйськi
вбивства».
03.15 Кiноляпи.
04.15 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êàíàë «2+2»

06.00, 18.50, 03.05 «ДжеДАI».
06.20 Х/ф «Kingsman: Таємна
служба».
09.00 Х/ф «Kingsman: Золоте
кiльце».
11.50 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
12.50, 16.55, 19.30 «Загублений
свiт».
17.55 «Секретнi матерiали».
18.15, 02.35 «Спецкор».
19.25 «Спорт Тайм».
20.25, 21.25 Т/с «Козирне мiсце».
22.25, 00.00 Т/с «CSI: Мiсце злочину».
01.50 Т/с «Зустрiчна смуга».
03.35 «Вiдеобiмба 2».
04.55 «Зловмисники».

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

06.00, 08.00, 14.00 Топ-матч.
06.10 Кайсерiспор - Галатасарай.
Чемпiонат Туреччини.
08.10 Ворскла - Мiнай. Чемпiонат
України.
10.00, 15.00, 19.45, 22.30 Футбол
News.
10.20, 13.15, 18.00, 20.55 «Студiя
Live».
11.15 Шахтар - Динамо. Суперкубок
України.
14.15 Чемпiонат Туреччини. Огляд
туру.
15.20, 21.50 Чемпiонат Нiдерландiв.
Огляд туру.
16.15 Оболонь - Верес. Кубок
України.
18.55 Live. Альянс - Мiнай. Кубок
України.
22.50 Коньяспор - Трабзонспор.
Чемпiонат Туреччини.
00.35 Феєнорд - Херенвен. Чемпiонат Нiдерландiв.
02.20 Металiст - Десна. Кубок
України.
04.05 Бешикташ - Адана Демiрспор.
Чемпiонат Туреччини.
05.55 Програма передач.

Програма ТБ
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UA:Перший

04.20 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей.
04.30, 01.20 Факти.
04.50 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.
12.00, 13.25 Х/ф «Глобальне
вторгнення: Битва за Лос-Анджелес».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.55, 16.15 Т/с «Пес».
17.45 Т/с «Дiльничний з ДВРЗ 2».
18.45 Факти. Вечiр.
23.00, 01.45 «На трьох».
03.25 Я зняв!

06.00 Гiмн України.
06.05 Антропологiя.
06.30 М/ф «Дивне китеня».
06.40 М/ф «Дощику, дощику,
припусти».
06.50 М/ф «Дiвчинка та зайцi».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.50, 02.25,
05.10 Новини.
07.05, 00.40 Т/с «Бенкрофт».
08.05 Маршрутом змiн.
08.20 Вiдтiнки України.
08.55 Еко-люди.
09.40 Т/с «Курорт».
11.35 Д/с «Дикуни. Дикi забави в
зоопарку Сан-Дiєго».
11.55, 20.00 Д/с «Дика природа
Iндiї».
13.10 Прозоро. Про актуальне.
14.00 UA:Фольк. Спогади.
15.10, 21.45, 00.25, 03.00, 05.45
Спорт.
15.20 Концерт.
16.30 Д/с «Свiт дикої природи».
17.00, 01.30 Прозоро. Про головне.
18.20 «По-людськи».
22.00 Х/ф «Опiвнiчний жеребець».
03.15, 05.00 Погода.
03.20 «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 «ТСН».
09.25, 10.20, 06.00 «Життя вiдомих
людей».
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день».
14.45 «Одруження наослiп 7».
17.10 Т/с «Величне столiття. Роксолана».
20.13 «ПроCпорт».
20.15 «Чистоnews».
20.20 «Лiга смiху».
22.45 Д/ф «30 рокiв незалежностi».
23.40 «Маскарад».
01.40 Х/ф «Дзеркала».
03.40 Х/ф «Дев`ята брама».

Iíòåð

03.25, 18.00 «Стосується кожного».
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 «Чаклунське кохання».
14.30, 15.30, 01.25 «Речдок».
16.25 «Речдок. Особливий випадок».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Кiнг-Конг».

ICTV

04.10 Скарб нацiї.

ÑÒÁ

05.15 Т/с «Коли ми вдома».
05.30, 19.00, 22.50 Холостячка
Злата Огнєвiч.
11.30, 00.00 Як вийти замiж.
12.15, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
16.25, 18.05 Т/с «Слiпа 5».
00.55 Про що мовчать жiнки.

Íîâèé êàíàë

05.55, 07.10 Kids` Time.
06.00 Том i Джерi.
07.15 Орел i решка.
09.30 Пекельна кухня.
12.05 Екси.
14.00 Дiти проти зiрок.
15.40 Х/ф «Еван Всемогутнiй».
17.30 Х/ф «Фокус».
19.25 Х/ф «Ред».
22.00 Х/ф «Ред 2».
00.05 Х/ф «Кiлер-псих».
02.05 Вар`яти.
02.45 Служба розшуку дiтей.
02.50 Зона ночi.

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.
10.40 Т/с «Сашка».
14.35 Т/с «Материнське серце»,
1 с.
15.30 Т/с «Материнське серце».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Свобода слова Савiка Шустера.
00.00, 02.00 Т/с «Акварелi».
06.00 Реальна мiстика.

ÍÒÍ

05.00 «Top Shop».
06.20, 01.45 «Правда життя».
07.55, 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».

26 вересня

Неділя
UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 04.05 Енеїда.
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 23.50,
03.15, 05.35 Новини.
07.10 М/ф «Як козак щастя
шукав».
07.20 М/ф «Як козаки сiль купували».
07.30 М/ф «Як козаки кулiш
варили».
07.40 М/ф «Як козаки прибульцiв
зустрiчали».
08.10 Погода.
08.15 Д/с «Дикi тварини».
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, 02.00 Леонардо да Вiнчi.
14.35 Телепродаж.
15.05 UA:Фольк. Спогади.
16.20 Мiста та мiстечка.
16.30 Т/с «Злочини минулого мiжнароднi версiї».
18.40 Х/ф «Мир вашому дому».
21.25 Х/ф «Опiвнiчний жеребець».
23.15 #@)?$0 з Майклом Щуром.
00.15 Х/ф «Вавилон ХХ».
02.55 Земля, наближена до неба.
03.10 12 мiфiв про Донбас.
03.40 #ВУкраїнi.
05.05 Геолокацiя: Волинь.

Êàíàë “1+1”
07.00 «Життя вiдомих людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00 «Свiт навиворiт 12. Пакистан».
11.00, 02.40 «Свiт навиворiт».
18.30 «Свiтське життя».
19.30, 05.00 «ТСН-Тиждень».
21.00 «Танцi з зiрками».
00.15 «Лiга смiху».

Iíòåð

03.55 М/ф.
04.05 Х/ф «Без року тиждень».
05.10 Х/ф «Суєта суєт».
06.45 Х/ф «Шукачi пригод».
09.00 «Готуємо разом».
10.00, 11.00, 12.00 «Iнше життя».
12.55 «Речдок. Випереджаючи
час».
17.20 Х/ф «Кiнг-Конг».
20.00 «Подробицi тижня».
22.00 Х/ф «В`язень замку Iф».
02.30 «Речдок».

ICTV

04.30 Скарб нацiї.
04.35 Факти.
04.40 Еврика!

05.00 Не дай себе ошукати.
05.45 Прихована небезпека.
06.45 Анти-зомбi.
07.35 Секретний фронт.
08.35 Громадянська оборона.
09.40 Х/ф «Останнiй володар
стихiй».
11.40, 13.00 Х/ф «Король Артур:
Легенда меча».
12.45 Факти. День.
14.25 Т/с «Пес».
18.45 Факти тижня.
21.15 Х/ф «Геошторм».
23.35 Х/ф «Дум».
01.35 Х/ф «Гаттака».
03.15 Я зняв!

ÑÒÁ
05.15
05.50
09.55
13.45
18.40
21.00
22.10

Т/с «Коли ми вдома».
Т/с «Колiр пристрастi».
МастерШеф.
Супербабуся.
Битва екстрасенсiв.
Один за всiх.
Таємницi ДНК.

Íîâèé êàíàë
06.00 Вар`яти.
06.50, 08.15 Kids` Time.
06.55 Том i Джерi.
07.50 М/ф «Том i Джерi: Маленькi
помiчники Санти».
08.20 М/ф «Тед-мандрiвник i Таємниця царя Мiдаса».
10.10 Х/ф «Авангард».
12.10 Х/ф «Трансформери: Темна
сторона Мiсяця».
15.30 Х/ф «Трансформери: Останнiй лицар».
18.20 Х/ф «Реальна сталь».
21.00 Х/ф «Морський бiй».
23.40 Improv Live Show.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

05.50 Сьогоднi.
06.50, 04.00 Реальна мiстика.
09.20 Т/с «Квiти дощу».
17.00 Т/с «Рись», 1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом
Панютою.
21.00 Т/с «Рись».
23.00, 02.00 Т/с «Порушуючи
правила».
01.30 Телемагазин.
03.15 Гучна справа.
04.45 Т/с «Хiд прокурора».

ÍÒÍ

05.15 Х/ф «Дама з папугою».
07.00 «Слово Предстоятеля».
07.10 «Випадковий свiдок. Навколо
свiту».
09.40 Т/с «Коломбо».
14.05 Х/ф «Синьйор Робiнзон».
16.10 Х/ф «Ера драконiв».
18.00 «Легенди карного розшуку».
22.00 Х/ф «Великий вибух».

Наш День

18.20 «Таємницi свiту».
00.50 «Легенди бандитського Києва».
03.20 «Речовий доказ».
04.00 «Правда життя. Професiйнi
байки».

Enter-фільм

05.40 Х/ф «Моя старша сестра».
07.10, 09.00, 02.20 «Телемагазин».
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00, 10.10 «Моя правда».
09.40 «Спогади».
11.00 Т/с «Роксолана».
13.20 Х/ф «Вiдлига».
14.50, 19.00 Т/с «Пуаро Агати
Крiстi».
16.50 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
23.00 Х/ф «Кам`яний хрест».
00.30 Х/ф «Кам`яна душа».
02.50 «Зорянi долi».
03.10 Кiноляпи.
04.10 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êàíàë «2+2»

06.00, 18.50, 02.20 «ДжеДАI».
06.10 Х/ф «Майор Пейн».
08.10 Х/ф «Вцiлiла».
10.00 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
11.55 «Загублений свiт».
17.55 «Секретнi матерiали».
18.15, 01.50 «Спецкор».
19.25 «Спорт Тайм».
19.30 Х/ф «Планета мавп».
21.55 Х/ф «Повстання планети
мавп».
00.00 Х/ф «Слiд смертi».
02.50 «Цiлком таємно-2017».
03.15 «Вiдеобiмба 2».
04.55 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
06.00, 08.00, 14.00, 14.45, 17.20,
22.00 Топ-матч.
06.10, 00.35 Твенте - АЗ Алкмар.
Чемпiонат Нiдерландiв.
08.10 Оболонь - Верес. Кубок
України.
10.00, 15.00, 20.15, 22.30 Футбол
News.
10.20, 13.05 «Студiя Live».
11.15 Альянс - Мiнай. Кубок України.
14.15 «Auto гол!»
15.20, 22.15 Yellow.
15.30 Кайсерiспор - Галатасарай.
Чемпiонат Туреччини.
17.35 Чемпiонат Нiдерландiв. Огляд туру.
18.30 «УПЛ. Розклад туру».
19.25 Live. Колос - Ворскла. Чемпiонат України.
21.25 «УПЛ Online».
22.50 Фламенго - Барселона. 1/2
фiналу. Кубок Лiбертадорес.
02.20 Алтай - Бешикташ. Чемпiонат
Туреччини.
04.05 Подiлля - Кремiнь. Чемпiонат
України. Перша Лiга.
05.55 Програма передач.
00.00 Х/ф «Бiлий слон».
01.45 «Речовий доказ».

Enter-фільм

06.10 Х/ф «Iду до тебе».
07.10, 09.00, 02.00 «Телемагазин».
07.40, 08.40, 09.30 М/ф.
08.00, 10.10, 02.30 «Зорянi долi».
10.45 «Моя правда».
11.35 Х/ф «Жiноча iнтуїцiя».
13.50 Т/с «Джекiл i Хайд».
19.00 Т/с «Пуаро Агати Крiстi».
23.00 Х/ф «Сьомий маршрут».
00.25 Х/ф «Така пiзня, така тепла
осiнь...»
03.00 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.
05.10 Кiнотрейлери.

Êàíàë «2+2»

Субота

25 вересня

UA:Перший

ICTV

06.00 Гiмн України.
06.05, 04.05 Енеїда.
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 01.30,
03.15, 05.35 Новини.
07.10 М/ф «Як козаки олiмпiйцями
стали».
07.30 М/ф «Як козаки у футбол
грали».
07.50 М/ф «Як козаки кулiш
варили».
08.05 Д/с «Дикi Дива. Дикi тварини в зоопарку Сан-Дiєго».
08.30, 03.40 #ВУкраїнi.
09.05 Телепродаж.
09.35 Х/ф «Поруч з Iсусом: Марiя
Магдалина».
11.25 Х/ф «Поруч з Iсусом: Хома».
13.15 Х/ф «Вавилон ХХ».
15.00 Країна пiсень.
16.10 Концерт. Пiснi про кохання.
17.20 Д/с «Дика природа Iндiї».
18.25 Д/с «Дикi тварини».
18.50 Т/с «Злочини минулого мiжнароднi версiї».
21.25 Х/ф «Мир вашому дому».
23.40 Х/ф «Опiвнiчний жеребець».
01.55 Д/с «Свiт дикої природи».
05.05 Геолокацiя: Волинь.

04.55 Скарб нацiї.
05.05 Еврика!
05.10 Факти.
05.35 Анти-зомбi.
06.30, 01.55 Громадянська оборона.
07.30 Прихована небезпека.
08.30, 13.00 Т/с «Дiльничний з
ДВРЗ 2».
12.45 Факти. День.
13.40 Х/ф «Гладiатор».
16.40 Х/ф «Джуманджи».
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Джуманджи: Поклик
джунглiв».
21.35 Х/ф «Джуманджи: Новий
рiвень».
23.50 Х/ф «Гаттака».
03.30 Я зняв!

Êàíàë “1+1”

ÑÒÁ

05.15 Т/с «Коли ми вдома».
05.30, 10.55 Т/с «Колiр пристрастi».
07.50 Неймовiрна правда про зiрок.
16.40, 22.50 Звана вечеря.
19.00 МастерШеф.
01.10 Х/ф «Iдеальний чоловiк».

Íîâèé êàíàë

07.00, 04.25, 06.10 «Життя вiдомих
людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00 «Свiт навиворiт».
18.30 «Свiт навиворiт 12. Пакистан».
19.30, 05.10 «ТСН».
20.13 «ПроCпорт».
20.15 «Чистоnews».
20.20 «Маскарад».
22.20 «Жiночий квартал».
00.00 «Свiтське життя».
01.00 Х/ф «Кара небесна».
02.50 Х/ф «Джоннi Iнглiш: Перезапуск».

Iíòåð

03.45 «Україна вражає».
04.30, 05.50 «Орел i решка. На
краю свiту».
05.20 «Телемагазин».
06.45 «Слово Предстоятеля».
06.55 Х/ф «Дикун».
09.00 «Готуємо разом. Домашня
кухня».
10.00 «Все для тебе».
11.00 «Позаочi».
12.00 Х/ф «Закоханий за власним
бажанням».
13.40 Х/ф «Суєта суєт».
15.30 Х/ф «В`язень замку Iф».
20.00 «Подробицi».
20.30 «Мiсце зустрiчi».
22.10 Т/с «Я подарую тобi свiтанок», 1-4 с.
02.40 Х/ф «Випадковий запис».

06.00 Хто проти блондинок? (12+).
08.05, 09.55 Kids` Time.
08.10 М/ф «Королiвський коргi».
10.00 Орел i решка. Земляни.
11.00 Орел i решка. Чудеса свiту.
12.10 Хто зверху? (12+).
14.10 Х/ф «Люди в чорному 3».
16.15 Х/ф «Люди в чорному:
Iнтернешнл».
18.50 Х/ф «Трансформери: Темна
сторона Мiсяця».
22.00 Х/ф «Трансформери: Останнiй лицар».
01.00 Х/ф «Встигнути за Джонсамi».
02.50 Зона ночi.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
07.30, 03.45 Реальна мiстика.
08.35 Т/с «Люся. Iнтерн».
10.40 Т/с «Порушуючи правила».
14.40 Т/с «Королева дорiг», 1 с.
15.20 Т/с «Королева дорiг».
20.00 Головна тема.
21.00 Спiвають все!
23.30, 02.15 Т/с «Хлопчик мiй».

ÍÒÍ

05.00, 04.45 «Top Shop».
06.00 «Легенди бандитської Одеси».
07.00 Х/ф «Важко бути богом».
09.35 Х/ф «Вбивство у зимовiй
Ялтi».
11.35 «Легенди карного розшуку».

Програма місцевих телеканалів
TV-4
Понеділок, 20 вересня
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00,
00.30, 03.30 Провінційні вісті.
Тиждень
08.00, 21.00 Єдина країна
08.30 Завтра-сьогодні
09.00, 17.00 Древо
09.55, 22.35 Цінуй справжнє
10.30, 15.00, 18.00 Т.с. «Розслідування
Мердока»
11.15 Shift. Життя в цифрі
11.30 Дивовижне й небезпечне
12.00, 02.30 Хіт-парад
12.45 Слід
14.10 Межа правди
17.30 Про нас
19.30 Наші вітання
20.00 На контролі
21.30 Сільський календар
22.40, 04.00 Х.ф.«Ленгенда темної
гори» +16
00.15 Час-Tайм
01.00 Х.ф. «Замерзлі» +16

06.00 «Шаленi перегони».
07.00 «ДжеДАI».
09.00, 00.55 «Загублений свiт».
13.15 Х/ф «Планета мавп».
15.45 Х/ф «Повстання планети
мавп».
17.45 Х/ф «Свiтанок планети
мавп».
20.10 Х/ф «Вiйна за планету
мавп».
23.00 Х/ф «Остаточний вирок».
02.00 «Вiдеобiмба 2».
04.50 «Найкраще».
04.55 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

Вівторок, 21 вересня

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

Середа, 22 вересня

06.00, 08.00, 12.40, 01.20 Топ-матч.
06.10 Аякс - Гронiнген. Чемпiонат
Нiдерландiв.
08.10 Алтай - Бешикташ. Чемпiонат
Туреччини.
10.00, 13.15, 14.45, 17.55, 20.15,
23.00 Футбол News.
10.20 Рух - Динамо. Чемпiонат
України.
12.10, 13.00, 13.30, 15.55 «УПЛ
Online».
12.50, 18.15, 23.20 Yellow.
13.55 Live. Мiнай - Львiв. Чемпiонат
України.
16.20 Live. Хатайспор - Фенербахче. Чемпiонат Туреччини.
18.30 Чемпiонат Нiдерландiв. Огляд туру.
19.25 Live. Десна - Металiст 1925.
Чемпiонат України.
21.20 «Великий футбол».
23.30 Шахтар - Верес. Чемпiонат
України.
01.30 АЗ Алкмар - Гоу Ехед Iглс.
Чемпiонат Нiдерландiв.
03.20 Чемпiонат Туреччини. Огляд
туру.
04.00 Олександрiя - Марiуполь.
Чемпiонат України.
05.45 Програма передач.
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06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00,
00.30, 03.30 Провінційні вісті.
07.35 Сільський календар
08.00 На контролі
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.40 «Кіндер ШОУ»
10.30, 15.00, 18.00 Т.с. «Розслідування
Мердока»
11.15 Українські традиції
11.30 Єдина країна
12.00, 21.20 Цінуй справжнє
12.05, 02.30 Хіт-парад
14.10 Машина часу
14.30 Відкрита зона
17.00 Древо
17.30 Смачна мандрівка
19.30 Наші вітання
20.00 Відкрита зона
20.30 Євромакс
21.00 Дивовижне й небезпечне
21.30 ПроОбраз з Наталкою Фіцич
22.35, 04.00 Х.ф.«Аватар» +16
01.00 Х.ф.«Примара з глибини» +12

06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00,
00.30, 03.30 Провінційні вісті.
07.35, 14.30 Відкрита зона
08.00 Євромакс
08.30, 17.00 Древо
08.55, 17.55 Цінуй справжнє
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 15.00, 18.00 Т.с. «Розслідування
Мердока»
11.15 Shift. Життя в цифрі
11.30, 21.00 Дивовижне й небезпечне
12.00, 02.30 Хіт-парад
14.10 Машина часу
16.40 «Кіндер ШОУ»
17.30 Українські традиції
19.30 Наші вітання
20.00 Український гастротур
21.30 Смачна мандрівка
22.40, 04.00 Х.ф.«Чоловіки на межі» +16
01.00 Х.ф. «Останнє бажання» +16

Четвер, 23 вересня
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00,
00.30, 03.30 Провінційні вісті.
07.35 Український гастротур
08.30, 17.00 Древо
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 15.00, 18.00 Т.с. «Розслідування
Мердока»
11.15, 21.35 ПроОбраз з Наталкою Фіцич
11.30, 20.30 Дивовижне й небезпечне
12.00, 02.30 Хіт-парад
14.10 Машина часу
14.30 Відкрита зона
15.45, 19.55 Цінуй справжнє
17.30 Євромакс
19.30 Наші вітання
20.00 Завтра-сьогодні
22.35, 04.00 Х.ф.«Алекс і Емма» +16
01.00 Х.ф. «П’ять днів у Римі»

П’ятниця, 24 вересня
06.00, 09.30, 13.00, 16.30 Кіндер клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00,
00.30, 03.30 Провінційні вісті.
07.35 Завтра-сьогодні
08.00 У фокусі Європа

08.30 ПроОбраз з Наталкою Фіцич
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 15.00, 18.00 Т.с. «Розслідування
Мердока»
11.15 Shift. Життя в цифрі
11.30, 20.40 Дивовижне й небезпечне
12.00, 02.30 Хіт-парад
14.10 Машина часу
14.30 Відкрита зона
16.10 «Кіндер ШОУ»
17.00 Древо
17.30 ПроОбраз з Наталкою Фіцич
19.30 Наші вітання
20.00 ЗУНУ NEWS
20.10 Сільський календар
21.10 Українські традиції
21.20 Цінуй справжнє
21.30 Єдина країна
22.35, 04.00 Х.ф.«Спокута» +16
01.00 Х.ф.«Одержимість» +16

Субота, 25 вересня
06.00, 09.30, 15.00 Кіндер клуб
06.45, 09.15 За спорт
07.00 Провінційні вісті
07.35, 10.30 Про нас
08.00, 19.00 Єдина країна
08.30 Завтра-сьогодні
08.55, 19.55 Цінуй справжнє
09.00 Час-Tайм
12.00 ПроОбраз з Наталкою Фіцич
12.15, 00.30 Х.ф. «Сім років у Тібеті» +16
14.40 «Кіндер ШОУ»
16.30 Те, що любиш
17.00, 02.45 Хіт-парад
17.50 ЗУНУ NEWS
18.00 Наші вітання
19.30 У фокусі Європа
20.10 Наталя Валевська, «Палала»
22.10, 04.30 Х.ф. «Амурні справи Олександра»
23.30 Євромакс
00.10 Вікно в Америку

Неділя, 26 вересня
06.00, 12.30 Кіндер клуб
07.00, 09.15 За спорт
07.15 Українські традиції
07.40, 01.00 Х.ф.«Алекс і Емма» +16
09.30, 21.00 Єдина країна
10.00 Пряма трансляція Божественної
Святої Літургії з Архикатедрального Собору УГКЦ м.
Тернополя
11.40 Те, що любиш
12.00 «Кіндер ШОУ»
14.00 Погляд зблизька
14.30 Межа правди
15.30 Shift. Життя в цифрі
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.«Після дощу» +16
23.30 У фокусі Європа
02.30 Хіт-парад

UA:Тернопіль
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13.20 «Випадковий свiдок. Навколо
свiту».
14.35 Т/с «Коломбо».
19.00, 02.25 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Синьйор Робiнзон».
21.40 Х/ф «Ера драконiв».
23.30 Х/ф «Бiлий слон».
01.15 «Таємницi кримiнального
свiту».
02.55 «Випадковий свiдок».
03.25 «Речовий доказ».
03.45 «Правда життя. Професiйнi
байки».

Enter-фільм

06.05 Х/ф «Дiд лiвого крайнього».
07.10, 09.00, 02.30 «Телемагазин».
07.40, 08.40, 09.30 М/ф.
08.00, 09.50 «Зорянi долi».
10.30 «Моя правда».
11.20 Х/ф «Iван i кобила».
12.35 Х/ф «Небезгрiшний».
13.50 Т/с «Джекiл i Хайд».
19.00 Т/с «Пуаро Агати Крiстi».
23.00 Х/ф «Чекаючи вантаж на
рейдi Фучжоу бiля Пагоди».
01.10 Х/ф «Абiтурiєнтка».
03.00 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.
05.10 Кiнотрейлери.

Êàíàë «2+2»
06.00
07.00
08.35
12.45
14.45
17.00
19.00
20.50
22.40
00.15
02.10
04.05

«Шаленi перегони».
«ДжеДАI».
«Загублений свiт».
Х/ф «Робокоп».
Х/ф «Робокоп 2».
Х/ф «Робокоп 3».
Х/ф «Сек`юрiтi».
Х/ф «Обiтниця мовчання».
Х/ф «Бойовi свинi».
Х/ф «Нiндзя 2».
«Вiдеобiмба 2».
«Цiлком таємно-2017».

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
06.00, 08.00, 22.00 Топ-матч.
06.10 Фортуна - Аякс. Чемпiонат
Нiдерландiв.
08.10 Металiст - Десна. Кубок
України.
10.00, 15.00, 20.15, 22.30 Футбол
News.
10.20 «УПЛ. Розклад туру».
11.10 Колос - Ворскла. Чемпiонат
України.
12.55, 18.45, 21.25 «УПЛ Online».
13.20, 00.35 Алтай - Бешикташ.
Чемпiонат Туреччини.
15.20 Шахтар - Динамо. Суперкубок України.
17.15 Альянс - Мiнай. Кубок
України.
19.25 Live. Рух - Динамо. Чемпiонат
України.
22.15 Yellow.
22.50 Олександрiя - Марiуполь.
Чемпiонат України.
02.20 Шахтар - Верес. Чемпiонат
України.
04.05 Фламенго - Барселона. 1/2
фiналу. Кубок Лiбертадорес.
05.55 Програма передач.

Вівторок , 21 вересня
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному.
7.00, 8.00, 8.55, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00,
20.40 Новини
9.00 Задача з зірочкою
9.10 Т/с «Гордість»
10.55, 12.50, 23.55 Загадки чернівецьких
атлантів
11.00 Геолокація: ВОЛИНЬ.
11.25 Країна пісень
11.55 Культ Особистості
12.10 Невідомі Карпати
12.35 Роздивись
13.05 Маршрутом змін
13.20 Гендерні окуляри
13.30, 20.15 #ВУКРАЇНІ
14.10 Прозоро. Про актуальне
14.55, 19.55 Задача з зірочкою
15.06 Лайфхак українською
15.15 Ок, я тобі поясню
15.25 Веселі саморобки
15.30 Піщана казка
15.35 М/ф «Черевички»
15.40 М/ф « Як Песик і кошеня мили
підлогу «
15.50 М/ф «Ведмедик і той хто живе
в річці»
16.00 М/ф «Дівчинка і зайці»
16.10 М/ф «Як козаки олімпійцями
стали»
16.30 Д/ц «Дикі Дива. Дикі тварини в
зоопарку Сан-Дієго
17.10 Д/ц «Підводний всесвіт»
18.05, 18.40 Буковинські загадки
18.10 Візуальний код
18.45 Край пригод
19.00, 23.00 Сьогодні головне
20.00 Маршрутом змін
21.00 Т/с «Загадковий Доктор Блейк

Середа, 22 вересня
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному.
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00,
20.40 Новини
9.10 Т/с «Гордість»
10.55, 18.40, 23.55 Загадки чернівецьких
атлантів
11.00 Геолокація: ВОЛИНЬ.
11.25 Країна пісень
11.55 Культ Особистості
12.10 Невідомі Карпати
12.35 Роздивись
12.50, 18.05 буковинські загадки
13.05 Маршрутом змін
13.20 Гендерні окуляри
13.30 #ВУКРАЇНІ
14.10 Прозоро. Про актуальне
14.55 Задача з зірочкою
15.06 Лайфхак українською
15.15 Кіношкола вдома
15.25 Веселі саморобки
15.30 Піщана казка
15.35 М/ф «Дострибни до хмаринки»
15.40 М/ф « Справа доручається детективу Тедді «
15.50 М/ф «Козлик та його горе»
16.00 М/ф «Бегемот та cонце»
16.10 М/ф « Курка, яка несла всяку
всячину»
16.20 М/ф «Коп і Штик - завзяті кроти»
16.30 Д/ц «Дикі Дива. Дикі тварини в
зоопарку Сан-Дієго
17.10 Д/ц «Підводний всесвіт»
18.10 Візуальний код
18.45 Недалечко
19.00, 23.00 Сьогодні головне
19.55 Задача з зірочкою
20.00 StopFakeNews
20.10 Схеми. Корупція в деталях
21.00 Т/с «Загадковий Доктор Блейк
0.00 Х/ф «Білий птах з чорною ознакою»

Понеділок, 20 вересня

Четвер, 23 вересня

6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному.
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00,
20.40 Новини
9.10 Х/ф «Дворецький»
11.20, 23.55 Загадки чернівецьких атлантів
11.25 Країна пісень
11.55 Культ Особистості
12.10 Невідомі Карпати
12.35 Роздивись
12.50, 18.05, 18.40 буковинські загадки
13.05 Незвідана Україна
13.20 Шерифи для нових громад
13.30 #ВУКРАЇНІ
14.10 Прозоро. Про актуальне
14.55, 19.55 Задача з зірочкою
15.06 Лайфхак українською
15.15 Ок, я тобі поясню
15.25 Веселі саморобки
15.30 Піщана казка
15.35 М/ф « Як Петрик П’яточкін слоників рахував «
15.45 М/ф «Ниточка та кошеня»
15.55 М/ф «Історія про дівчинку, яка
наступила на хліб»
16.05 М/ф « Лис і дрізд «
16.10 М/ф « Червона жаба»
16.20 М/ф «Літачок Ліп «
16.30 Д/ц «Дикі Дива. Дикі тварини в
зоопарку Сан-Дієго
17.10 Д/ц «Підводний всесвіт»
18.10 Візуальний код
18.45 Небезпечна зона
19.00, 23.00 Сьогодні головне
20.00 Цикл «Наші тридцять
20.15 Шерифи для нових громад
21.00 Т/с «Загадковий Доктор Блейк
0.00 Д/ф «З України до Голлівуду»

6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному.
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00,
20.40 Новини
9.10 Т/с «Гордість»
10.55, 23.55 Загадки чернівецьких атлантів
11.00 Я вдома,
11.25 Країна пісень
11.55 Культ Особистості
12.10 Невідомі Карпати
12.35 Роздивись
12.50 загадки чернівецьких атлантів
13.05 Маршрутом змін
13.20 Гендерні окуляри
13.30 #ВУКРАЇНІ
14.10 Прозоро. Про актуальне
14.55 Задача з зірочкою
15.06 Лайфхак українською
15.15 Ок, я тобі поясню
15.25 Веселі саморобки
15.30 Піщана казка
15.40 М/ф « Чарівні Окуляри»
15.50 М/ф «Повертайся, Капітошко»
16.00 М/ф «Іванко Та Воронячий Цар»
16.10 М/ф «Як козаки на весіллі гуляли
16.30 Д/ц «Дикі Дива. Дикі тварини в
зоопарку Сан-Дієго
17.10 Д/ц «Підводний всесвіт»
18.05 Буковинські загадки
18.10 Візуальний код
18.40 Буковинські загадки
18.45 Street Схід
19.00, 23.00 Сьогодні головне
19.55 Задача з зірочкою
20.00 Шерифи для нових громад
20.10 ВУКРАЇНІ
21.00 Т/с «Загадковий Доктор Блейк

П’ятниця, 24 вересня
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00,
20.40 Новини
9.10 Т/с «Гордість»
10.55 Загадки чернівецьких атлантів
11.00 Я вдома,
11.25 Країна пісень
11.55 Культ Особистості
12.10 Недалечко
12.35 Невідома Україна
12.50 буковинські загадки
13.05 Маршрутом змін
13.20 Гендерні окуляри
13.30 #ВУКРАЇНІ
14.10 Прозоро. Про актуальне
14.55 Задача з зірочкою
15.06 Лайфхак українською
15.15 Кіношкола вдома
15.25 Веселі саморобки
15.30 Піщана казка
15.35 М/ф «Жив собі чорний кіт»
15.40 М/ф « Лисичка з качалкою «
15.50 М/ф « Подарунок «
16.10 М/ф «Івасик-Телесик»
16.20 М/ф «Двоє справедливих курчат»
16.30 Д/ц «Дикі Дива. Дикі тварини в
зоопарку Сан-Дієго
17.10 Д/ц «Підводний всесвіт»
17.40 Міста і містечка
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 «Загадковий Доктор Блейк
23.00 Сьогодні головне

Субота, 25 вересня
7.00, 8.00, 9.00 Новини
7.15, 8.10 Ранок на Суспільному.7.20
Недалечко
7.40 Невідомі Карпати
8.30 Геолокація: ВОЛИНЬ.
9.10 М/ф « Лис і дрізд «
9.20 М/ф «Ниточка та кошеня»
9.25 М/ф «Літачок Ліп «
9.35 М/ф « Маленький великий пес «
9.45 М/ф « Як Песик і кошеня мили
підлогу «
9.55 М/ф «Повертайся, Капітошко»
10.05 Піщана казка
10.20 «Шо? Як? «
10.40 Ок, я тобі поясню англійську
10.45 Лайфхак українською
11.00 Сковорода. Гастробайки
11.15 Документальний фільм «Бовсунівські бабусі»
12.15 Концерт академічного симфонічного оркестру Черкаської
обласної філармонії з нагоди
відкриття 30-го сезону
13.40 Мистецтво жити
13.55 Народжені рікою
14.10 Прем*єра. Умандрували :за Харковом
14.45 Культ.особистості
15.00 Вчитель
15.15 Маршрутом змін
15.25 Небезпечна зона
15.40 Гендерні окуляри
16.00 Крутий заміс
16.30 #ВУКРАЇНІ16.55 Х/ф « Ісус . Бог і людина»
18.30 Журналістика результату
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 Д/ф «Поліські тенета»
23.00 Розсекречена історія.

Неділя, 26 вересня
7.00, 8.00, 8.55 Новини
7.15, 8.10 Ранок на Суспільному.7.20
Недалечко
7.40 Невідомі Карпати
8.30 Д/ц «Дикуни. Дикі забави в зоопарку
Сан-Дієго»
9.55 Буковинські загадки
9.10 М/ф «Як козаки олімпійцями стали»
9.25 М/ф «Капітошко»
9.35 М/ф « Некмітливий горобець «
9.45 М/ф « Свара»
9.55 М/ф «Дострибни до хмаринки» «
10.00 М/ф « Як Петрик П’яточкін слоників
рахував «
10.10 Піщана казка
10.20 «Шо? Як? «
10.40 Ок, я тобі поясню
10.45 Лайфхак українською
11.00 3-й етап Чемпіонату України з
автокросу
14.10 Прем*єра. Історії (не)забутих сіл
Тернопільщини
14.20 Відтінки України.
15.00 Маршрутом змін
15.25 Гендерні окуляри
15.40 «Створюй із Суспільним.Розслідування.
15.55 Цикл «Наші тридцять»
16.25 Х/ф «Трістан та Ізольда» 16+
18.30 #ВУКРАЇНІ19.00 Культ особистості
19.15 Обличчя
19.45 «Створюй із Суспільним.Розслідування .
20.00 Еко люди
20.05 Дебати
21.00 Покоління .Паралелі
21.30 Прем*єра. Українське підпілля
на Волині
22.00 Д/ф «Вердикт історії»
23.00 Розсекречена історія.
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Смачна сторінка

Вересень на смак:

10 сезонних рецептів місяця

У

вересні вже починають
з’являтися осінні плоди,
але й залишаються літні.
Так, можна ще насолоджуватися
свіжими кавунами, але вже
зробити запіканку з грибами для
прохолодного вечора. Ми зібрали
рецепти вересневих страв, аби
дати відповідь на питання, що
приготувати смачненького
зі слив, кавуна, баклажана,
солодкого перця, груші чи
гарбуза.

Слойки з гарбузом і бринзою

Потрібно: 250 г очищеного гарбуза,
200 г бринзи, 2 листки замороженого
тіста, сіль та перець, сушений часник,
олія, сушені прованські трави.
Приготування: гарбуз натерти на
широкій тертці, бринзу покришити. Змішати їх з олією, сіллю та спеціями. Листкове тісто порізати на 4 частини кожен
шматок. Викласти рівні порції гарбуза з
бринзою на кожен шматочок. Сформувати трикутнички, щоби закрити начинку
тістом. Викласти на деко, застелене пергаментом, змастити олією та посолити.
Випікати 25–30 хвилин за температури
190 градусів.

Картопляний пиріг із грибами

Потрібно: 6–7 картоплин, 8–10 печериць, 100 мл вершків, 2 яйця, 150 г твердого сиру, 1 лист готового тіста. Також
сіль і перець, олія, борошно і 100 г шпинату.
Приготування: картоплю відварити, очистити від шкірки, нарізати товстими кільцями. Печериці подрібнити
пластинами, обсмажити на олії до золотистості та викласти в окрему тарілку.
Шпинат тушкувати з олією і спеціями, залити вершками. Потім змішати з борошном та яйцями. Сир натерти на дрібній
тертці та розділити на 2 рівні частини. В
круглу форму, змащену олією, викласти
пласт тіста, сформувавши бортики. Викласти начинку, чергуючи смужки картоплі та грибів. Залити їх яєчною сумішшю
з вершками та шпинатом. Зверху посипати тертим сиром та запікати 30 хвилин за
температури 190–200 градусів.

Суп із гарбуза та грибів
Потрібно: гарбуз – 200 г, гриби – 200
г, картопля – 2 шт., помідор – 1 шт., корінь
петрушки – 1 шт., цибуля – 1 шт., олія – 2
ст. л., вода – 5 скл., сіль, перець і зелень –
за смаком.
Приготування: гриби та цибулю
наріжте на невеликі шматочки, подрібніть корінь петрушки, перемішайте та
трохи підсмажте суміш на олії. Картоплю

та гарбуз поріжте на брусочки, залийте
гарячою водою та варіть 10 хв. Додайте
овочі, порізані помідори, сіль, перець і варіть до готовності. Перед подачею додайте подрібнену зелень.

кольору. До цибулі викладіть курячі стегенця і обсмажте з обох боків. Додайте
нарізаний імбир, паличку кориці і гілочки петрушки. Влийте воду зі спеціями,
накрийте кришкою і тушкуйте на повільному вогні 25 хв. Груші наріжте на чверті,
видаліть серцевину. У сковороді нагрійте
Баклажани з сиром і
вершкове масло, додайте цукор і трохи
томатним соусом
води, близько 50 мл. Доведіть сироп до
кипіння. Викладіть груші в сироп і карамелізуйте їх, періодично повертаючи всіма боками. Курячі стегенця перекладіть
у форму для запікання разом із соусом,
в якому вони гасилися. Додайте карамелізовані груші. Поставте курячі ніжки з
грушами в духовку і запікайте 15 хвилин
при температурі 180°С. Курячі стегенця
Потрібно: 100 г томатного соусу, 2–3 викладіть на тарілку разом із шматочкагілочки свіжого базиліка, 200 г твердого ми груш і подавайте гарячими.
сиру, 50 г кунжуту, сіль та чорний перець,
Пиріг зі сливами та сиром
сушений часник. Також 3-4 стиглих баклажана і 3-4 ст. л олії.
Приготування: баклажани нарізати
товстими кільцями. Залити їх водою, посолити та залишити настоюватися 10–15
хв. Потім злити солону воду та просушити баклажани. Після цієї процедури вони
не будуть гірчити. Потім вимішати баклажани в олії та суміші спецій: солі, перцю,
сушеного часнику. Базилік розділити на
листочки на подрібнити, змішати з тоПотрібно: 10-12 слив, 400 г кисломоматним соусом. Сир натерти на мілкій лочного сиру 9 % жирності, 170 г цукру, 2
тертці. На деко, застелене пергаментним жовтки, 20-30 г масла, 2-3 ст. л борошна
папером, викласти кільця баклажана. чи манки, дрібка солі, 1 пласт листкового
Змастити баклажани томатним соусом, тіста, кругла форма для випічки.
посипати сиром, а поверх сиру — кунжуПриготування: сливи розрізати
том та сіллю. Запікати, поки сир не по- навпіл, дістати з них кісточки. У каструлі
криється золотистою хрусткою скорин- розтопити масло, додати туди решту цукою.
кру та сливи, трішки води. Добре все змішати та готувати сливи кілька хвилин на
легкому вогні. Нехай вміст каструлі охоФарширований
лоджується. Яйця розділити на білки та
перець із грибами
жовтки. Жовтки перетерти з ⅔ частиною
цукру. Сир перетерти до зникнення зернистості, а потім змішати з жовтками, сіллю й борошном. Форму для випічки треба змастити маслом, вкласти на дно шар
листкового тіста. Зверху висипати сирну
масу, розрівняти її рівномірно. Викласти
половинки слив на поверхню та ставити
форму в духовку. Випікати 30–35 хвилин
Потрібно на 2 великих черво- за температури 180 градусів.
них перці: 150 г грибів (можна взяти
Пиріг "Дички
асорті з печериць та лисичок), 250 г готового рису, 1 яйце, 150 г твердого сиру, сіль
у перепаленому цукрі"
та перець, сушений часник, олію.
Приготування: перці розділити навпіл, очистити всередині та змастити олією з двох боків. Гриби дрібно порізати,
обсмажити з олією та спеціями на сильному вогні кілька хвилин. Додати гриби
до рису, змішати з яйцем та посолити. На
деко, застелене пергаментом, викласти
перці. У перці помістити начинку. Посипати зверху дрібно натертим сиром.
Запікати 30 хвилин за температури 190
Потрібно для начинки: 3 груші,
градусів.
100 г цукру, 1-2 ст. ложки лимонного соку,
50 г вершкового масла, 50 г води.
Курячі стегенця «Дюшес»
Для тіста: 200 г вершкового масла, 4
Потрібно: курячі стегенця – 2 шт., яйця, 200 г борошна, 100-150 г цукру, 4
груші (наприклад, сорту «Дюшес») – 1-2 яйця, 0,5 ч. л. солі, 1 ч. л. соди (гашеної в
шт., цибуля – 1 шт., кориця – 1 паличка, оцті або лимонному соці).
петрушка – 2-3 гілочки, корінь імбиру – 1
Приготування: груші необхідно
см, вершкове масло – 20 г, цукор – 2 ст. л., очистити від шкірки і насіння і розрізати
олія – 2 ст. л., спеції для курки – 0,5 ч. л., на часточки: на 6 - 8 частин. На пательні
паприка солодка мелена – 0,5 ч. л., перець розтопити цукор з водою і вершковим
чорний мелений – за смаком.
маслом. Додати грушеві часточки, треба
Приготування: паприку, чорний акуратно перемішувати. Груша дасть сік
перець, спеції для курки залийте 80 мл і сироп перетворитися у найсмачніший
окропу і настоюйте 10-15 хв. Курячі сте- карамельний соус. Додаємо до нього 1-2
генця вимийте, осушіть, зніміть шкіру. ст. ложки лимонного соку. Готуємо караЦибулю очистіть і наріжте кубиками. На мельний соус до світло-золотистого коолії обсмажте цибулю до золотистого льору.

Готуємо тісто: вершкове масло
кімнатної температури збити з цукром
міксером. Додати яйця і знову збити. Додаємо сіль. Збиваємо. Потім висипаємо
половину борошна. І додаємо гашену в
оцті соду. Вимішуємо тісто міксером, поступово додаючи борошно, що залишилося. Викладаємо тісто в змащену маслом
форму. Викладаємо зверху груші і поливаємо частиною грушевого сиропу. Відправляємо запікатися в духовку до готовності. При температурі 170-180 градусів
десь 20-30 хв. Перевіряємо готовність як
зазвичай "на сірник". Розрізаємо й кличемо всіх до столу пити чай.

Коктейль з кавуном
та рожевим вином

Потрібно: 700 г м’якоті кавуна, пляшка сухого рожевого вина, гілочка м’яти,
300 г льоду, сік половини лимона та 2 ст.
л меду.
Приготування: кавун подрібнити
кубиками, змішати його з льодом у глечику, залити зверху вином. Сік лимона
перетерти з медом до однорідності. М’яту
розділити на листочки, змішати з медом
та соком, усе разом додати в глечик. Ще
раз ретельно перемішати напій та розлити його в келихи.

І наостанок - чаламада
(закрутка з овочевого салату)

Потрібно: 5 кг огірків, 2 кг солодкого
перцю, 2 кг зелених помідорів, 1 кг моркви, 1 велика головка капусти, 1,5 кг цибулі, 200 г оцту 9%, 500 г цукру, 2 жмені
солі, перець чорний горошком, лавровий
лист, гвоздика, коріандр, кмин - за смаком.
Приготування: всі овочі добре промити трохи вистиглим окропом. Моркву
почистити і потерти на тертці, свіжі тверді огірки та зелені помідори шинкувати
тонкими кружальцями. Свіжий солодкий
перець без насіння та обчищену ріпчасту
цибулю нарізати півкружечками. Шинкувати капусту тонко. Нарізані овочі з'єднати, посолити, добре перемішати і залишити на 12 годин, накривши кухонним
рушником. Після чого злегка витискуємо
з них сік.
Суміш ще раз добре перемішуємо, заправляємо оцтом, цукром, чорним меленим перцем, додаємо трохи лаврового
листу та гвоздики й інших пряностей за
смаком, ще раз добре перемішуємо і куштуємо. Якщо смак нас влаштовує, приготовленою чаламадою туго наповнюємо
чисті сухі простерилізовані скляні банки
і закатуємо металевими кришками. Зберігаємо в прохолодному місці.

Оголошення
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До уваги громадськості!

IV рівня акредитації відповідно до Закону України «Про вищу
освіту» оголошує конкурс на заміщення посад:
• доцента кафедри спеціалізованих комп’ютерних
систем
• доцента кафедри економічної кібернетики та інформатики
• старшого викладача кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу
Вимоги до кандидатур на посади: науковий ступінькандидата
наук.
Термін подання документів – один місяць з дня опублікування
оголошення.
Перелік документів, які подаються на ім’я ректора університету: заява про участь у конкурсі; особовий листок з обліку кадрів;
автобіографія; засвідчені в установленому порядку копії документів
про вищу освіту, наукові ступені і вчені звання; список наукових та
навчально-методичних праць і винаходів.
Додаткова інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається кадровою службою.
(Працівники ЗУНУ для участі у конкурсі подають заяву на ім'я ректора, оновлений список наукових та навчально-методичних праць).
Документи надсилати за адресою: ЗУНУ, вул. Львівська, 11, м.
Тернопіль, 46020. Детальніше з умовами конкурсу можна ознайомитись у вченого секретаря ЗУНУ за тел. (0352) 47-50-62.

З метою громадського обговорення
на офіційному вебсайті Тернопільської
обласної державної адміністрації оприлюднено заяву про визначення обсягу
стратегічної екологічної оцінки проєкту Програми соціально-економічного та
культурного розвитку Тернопільської
області на 2022 рік
(https://oda.te.gov.ua/storage/
app/sites/26/економіка/zayava-proviznach-obsyagu-seo-10092021.pdf).
Зауваження і пропозиції до заяви
просимо подавати до департаменту економічного розвитку і торгівлі обласної
державної адміністрації (вул. М.Грушевського, 8, м. Тернопіль, 46021) в паперовому або електронному вигляді вигляді (електронна пошта: mail@economy.
te.gov.ua). Строк подання зауважень і
пропозицій становить 15 днів з дати
даної публікації.

Надзвичайні новини

Захотіла покататися
і… вкрала авто

18

-річній мешканці Лановецької міської громади поліцейські інкримінують незаконне
заволодіння транспортним засобом.
Далеко заїхати на чужому автомобілі
дівчині не вдалося. Власник наздогнав
і зателефонував до поліції.

- Чоловік повідомив, що намагалися вкрасти
його автомобіль марки «ВАЗ-2106». Виявилося,
що потерпілий залишив автівку поблизу свого
господарства. Опівночі почув, що хтось завів
двигун машини. Вибігши на вулицю, побачив,
як хтось від’їжджає на його автомобілі. Чоловік
не розгубився і кинувся навздогін. Йому вдалося зупинити крадія транспортного засобу, - розповіли у поліції Тернопільської області.
За кермом автівки перебувала 18-річна мешканка одного із сіл Лановецької міської громади.
Дівчина була в стані алкогольного сп’яніння, свій
вчинок пояснила бажанням покататися. Вона
скористалася тим, що автомобіль був відчинений, а в салоні були ключі від замка запалювання.
Слідчі розпочали провадження за ст. 289
(незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція
статті передбачає покарання від штрафу до п’яти років позбавлення волі.

Телефонні аферисти представляються працівниками банку

Два факти подібного шахрайства
задокументували недавно співробітники Тернопільського районного
управління поліції. До одного із потерпілих, 59-річного тернополянина,
зателефонував незнайомець, який
представився працівником банку.
Співрозмовник повідомив, що картка
жителя обласного центру заблокована і він може допомогти її відновити.
Для цього попросив продиктувати
йому код з смс-повідомлення, яке надійшло на номер потерпілого. Чоловік
виконав усі вказівки телефонного незнайомця. Як наслідок, з його банківської картки викрали 10 000 гривень.
У схожу шахрайську схему потра-

пила 20-річна
дівчина. До неї
теж зателефонували начебто
із фінансової
установи та
розповіли про
те, що проводять оновлення рахунків. Потерпіла повірила телефонному
незнайомцю та назвала 4 цифри з
смс-повідомлення, яке їй надійшло. В
результаті з платіжної картки дівчини
зникло 7 000 гривень.
Правоохоронці попереджають: у
жодному разі не можна надавати стороннім особам особисті дані банківської картки. Не розголошуйте коди,
які надходять вам із банку. Підключіть
смс-інформування стосовно операцій з платіжною карткою. Будь-які
банківські операції варто проводити
виключно в фінансовій установі. Про
випадки та спроби шахрайства слід відразу повідомляйте на лінію 102.

На весіллі під час танцю помер гість

Трагічний випадок стався на Бучаччині. 12 вересня пізно ввечері районна
бригада швидкої виїжджала у село Підзамочок. 51-річний чоловік танцював
на весіллі, раптово йому стало погано, він упав і помер.
На жаль, медики швидкої, які приїхали на виклик, змушені були констатувати смерть, яка настала до прибуття бригади, повідомив Михайло Джус, генеральний директор Центру екстреної медичної допомоги Тернопільщини.

ГОРОСКОП

Овен
Вашою діяльністю можуть
зацікавитися податкiвцi, давня юридична проблема отримає логічне продовження.
Зірки радять підготуватися
до цього періоду завчасно.

Телець
Фінансова картина видається нерівною. Великі
витрати будуть пов’язані
з розвитком бізнесу або
вирішенням професійних
проблем.

Близнюки
Особисте життя може виявитися важливішим за
роботу та кар’єру. Цілком
очевидно, що випадковий любовний зв’язок не
вдасться ігнорувати.
Рак
Близька людина потребуватиме вашої підтримки,
але невдовзi допомога знадобиться вже вам. У цей
час передбачаються серйозні витрати.

Наш День

Громадсько-політичний тижневик.
Свідоцтво про державну реєстрацію ТР
№ 601- 201Р, видане 17 травня 2013 р.
Індекс видання – 68710.
Засновник і видавець Кушнірук З.А.

Ринок праці

+38 (068) 364-08-54

Н

Лев
Доведеться виправляти
чужi помилки. У будь-якому випадку слід пам’ятати, що ця робота потребує
особливої уваги і контролю.

Діва
Ви вiдчуєте, що бути легковажним навіть приємно. У службових справах
ваша буйна фантазія принесе цілком матеріальні
плоди.

Терези
Найближчим часом можливе придбання нового офісу
або повне оновлення старого
приміщення. Новий напрямок
у бізнесі може розвиватися не
так швидко, як ви планували.
Скорпіон
Будьте пильні, перевіряйте папери, які ви маєте
підписати, телефонуйте і
запитуйте те, що вас цікавить. Краще перестаратися,
ніж програти.

Головний редактор - Зіна КУШНІРУК.

Тернопільська
облспоживспілка

продає з аукціону 6/100 частки
будівлі адміністративного будинку
площею 121,8 кв.м. за адресою м. Збараж, майдан Ів. Франка, 14, стартовою
ціною 180000 гривень, перший крок
аукціону 7200 гривень.
Реєстраційний внесок 200 грн.,
гарантійний внесок 5 відсотків від
стартової ціни лота.
Аукціон відбудеться
30 вересня 2021 року о 9 год.
за адресою м. Тернопіль,
майдан Волі, 4.
Останній термін реєстрації
учасників 24 вересня 2021 року.
Телефон для довідок
52-10-44, 52-68-25.

Реклама:

а Тернопільщині поліцейські застерігають
людей не довіряти
дзвінкам від невідомих. Зокрема, аферисти часто називаються працівниками банку.
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«Укрпошта» має
вакансії для краян

Н

а замовлення Тернопільської
дирекції акціонерного товариства «Укрпошта» фахівці
сектору рекрутингу Тернопільського
міськрайонного центру зайнятості організували міні-ярмарок вакансій.
Начальник відділу з підбору персоналу Інна Червінська поінформувала
безробітних про старт нового проєкту
«Пошта на колесах». Тому роботодавцеві потрібні: начальник пересувного
(мобільного) відділення зв’язку, листоноша пересувного відділення зв’язку та водій-супроводжувач.
Мета цього проєкту - оптимізація
роботи поштових відділень та надання послуг населенню у віддалених відділеннях та малозаселених пунктах
області.
На ярмарці вакансій безробітним
розповіли про умови праці, вимоги,
марки автомобілів, особливості роботи пересувних відділень.
Присутні заповнили анкети, декілька осіб виявили бажання працювати. Роботодавець запропонував їм
індивідуально поспілкуватись та детальніше ознайомитися з характером
роботи пересувних відділень і вже після цього прийняти остаточні рішення
щодо зайнятості.

З 15 по 22 вересня

Стрілець
На шляху до успіху постануть серйозні фінансові
розбіжності між вами та
компаньйонами, завдяки
чому справа може зайти у
глухий кут.

Козеріг
Доведеться розбиратися з
друзями та однодумцями і
пояснювати їм свої професійні та фінансові позиції.
Можливі вдалі операції з
нерухомістю.

Банківські реквізити: отримувач – ФОП Кушнірук Зіна Антонівна,
р/р UA803003460000026002022871301,
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Водолій
Завдяки друзям ви можете
знайти нове джерело доходів. Уже зараз почніть економити, але це не означає,
що ви на порозі фінансового краху.

Риби
Вiдбудуться великі зміни
не тільки в професійній
справi, а й в особистих стосунках. Дехто з вас почне
вити своє гніздо або зробить його комфортнiшим.
Думки авторів можуть не
збігатися з позицією редакції.
Редакція залишає за собою право
редагувати та скорочувати
тексти. Оригінали не
рецензуються і не повертаються.
Відповідальність за зміст
реклами несе рекламодавець.

Наш День
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Вітаємо!

Працівників Почаївського
психоневрологічного будинку-інтернату

іменинників вересня

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Оксану Бондар,
Миколу Обезюка,
Нелю Сімору,
Валентину Бай,
Ірину Цюман,
Любов Турченко,
Тетяну Довгушко,
Любов Притулу,
Тетяну Кравець,
Андрія Бондарчука.

Хай квітне доля у роках прекрасних,
Життя приносить радість і любов,
Мир і здоров’я, злагоду і щастя.
Многая літа знов і знов!

Вітаємо!

Кохану дружину, чуйну матусю, прекрасну бабусю

Онисію Петрівну Галущак

з Тернополя

З повагою - люблячий чоловік Дмитро,
діти із сім’ями, внуки Даринка і Василько.

З повагою - колектив
Почаївського психоневрологічного
будинку-інтернату.

Вітаємо!

Ласкаву, рідну,
мудру бабусю і прабабусю

Олександру Уліянівну
Дмитрук

з Теребовлі

із 60-річчям!
Роки відлітають птахами у вирій,
В далекі краї – за обрій летять,
А Вам, наша люба мамо,
На ниві життєвій сьогодні уже 60!
Низько вклоняємось Вам, мамо!
І дякуємо, що життя дарували,
Мудрої науки нас завжди навчали.
Хай будуть із Вами здоров’я та сила,
Хай доля буде ласкава і щира!
Щоб ніколи не знали Ви втоми,
Хай мир і злагода будуть у домі!
Господь хай дарує надію й тепло
На довгі літа, на щастя й добро!

На завершення номера

з Днем народження!
Сьогодні ювілейну стоптано стежину,
Та спокою нема для Ваших ніг,
Бо пройдено життя лише частину,
Попереду багато ще доріг.
Тож хай Вас зігріває людська теплота
За все, що зробили за свої літа.
Хай сонце Вам сяє і серце співає,
Хай смуток дороги до хати не знає.
Хай благодатним буде Ваш вік,
Ми від щирого серця бажаємо щастя,
Здоров’я і довгих натхненних літ!

З любов’ю і повагою –
онуки, правнуки і вся велика родина.

Замовити вітання для своїх рідних, близьких та друзів можна безпосередньо
у редакції тижневика “Наш ДЕНЬ“ або за телефоном (068) 364-08-54.
Ціна привітання - від 100 грн. Для передплатників "Нашого ДНЯ" - знижки.

Максимівка – село, де по-справжньому

ФК «Максимівка» блискуче виступила
у фіналі Регіональної ліги

У

голова громадської організації «Максимівська ініціатива»
Михайло Хомишак. - Звісно,
сподівалися на перемогу, але
в будь-якому випадку святкуємо і пишаємося своєю командою. В нашому селі у футбол грають і дорослі, і діти. На
стадіон ходять так само багато
людей, як і до церкви. Всім організаторам щиро дякую за такий прекрасний день.

неділю 12 вересня
на стадіоні «Колос»
у Збаражі відбулося
довгоочікуване та видовищне спортивне дійство
– фінальний матч «Largo»
Кубку Збаразької регіональної ліги з футболу. У
завершальному поєдинку
зійшлися команди ФК
«Максимівка» та ФК «Збараж».

Від ранку у Максимівці панувало пожвавлення – усе село
перебувало в нетерплячому
очікуванні. Дехто навіть вночі
не міг заснути через хвилювання, викликане прийдешньою
грою. Було очевидно, що для
місцевих жителів цей день –
по-справжньому особливий. 31
рік тому команда Максимівки
уже потрапляла до фіналу і ось
тепер у неї знову з’явилася нагода поборотися за першість.
Як відомо, сильна команда
– та, у якої сильний 12-ий гравець (вболівальник). ФК «Максимівка» - саме така команда.
Кожної гри односельці дарують
гарячу підтримку спортсменам,
а ті в свою чергу радують глядачів хорошою грою. А вже перед
фінальним двобоєм, коли всі
вболівальники розмістилися
на трибунах, рівень підтримки
просто зашкалював. Хоча команда грала на виїзді, фанати

люблять футбол

Максим СКАСКІВ.

були настільки активними, що
здавалося, ніби матч відбувається вдома. Маленькі вболівальники навіть взяли з собою
виготовлені власноруч плакати
із закликами до перемоги.
Дійство розпочалося з урочистого внесення державного прапора під акомпанемент
дівчат-барабанщиць.
Перед
початком гри прозвучав гімн
України, вітальні слова та побажання достойної гри.
Поєдинок був гарячим та
захопливим. Весь матч тривала безкомпромісна боротьба.
Сили були рівні і ніхто не збирався поступатися перемогою.
Відтак основний час завершився нульовою нічиєю і за регламентом змагань переможця
визначила серія післяматчевих

пенальті. Команда господарів
з мінімальним відривом (рахунок 7:6) здобула перемогу і
кубок Збаразької ліги. Усі учасники матчу були нагороджені
пам’ятними медалями.
Хоча здобути першість і не
вдалося, ФК «Максимівка» не
занепала духом. Врешті-решт
потрапити у фінал – це теж
велике досягнення, яке вже
увійшло в історію села. З такою
потужною підтримкою вболівальників команда ще не раз
покаже, на що вона здатна. Головні перемоги неодмінно попереду. Адже Максимівка – це
село, де по-справжньому люблять футбол.
- Сьогодні у нас в селі свято - наша команда дійшла до
боротьби за кубок, - зауважив

До речі, у вересні ГО «Максимівська ініціатива» відзначає семиліття з дня заснування. За цей час вдалося втілити багато проєктів,
об’єднавши навколо спільної ідеї розбудови України справжніх патріотів своєї держави. «Наш ДЕНЬ» щиро вітає «Максимівську ініціативу». Бажаємо успішного втілення нових задумів, хай кожна ваша
добра справа повертається до вас вдячністю від людей. Зі святом!

