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Твій. Мій. Наш ДЕНЬ. Разом!

«Перетнувши український кордон,
я відчув особливе щастя, адже
здійснив свою велику мрію -

зібрав кошти для дітей
зі Сходу і їхніх родин»

Дякуємо за оновлену дорогу!

П

огана та знищена дорога - чи не найбільше занепокоєння як для жителів
населених пунктів, так і водіїв. Відтинок траси Гримайлів - Сатанів, що пролягає
через заповідник "Медобори", донедавна
вважався одним з найгірших шляхів на Тернопільщині. Однак, завдяки впровадженій
програмі "Велике будівництво" цю ділянку
"реанімували". Підрядна організація ТОВ
"Техно-Буд-Центр", працюючи без вихідних,
швидко і якісно, в двотижневий термін здала
в експлуатацію 23 км дороги, наблизивши
її до європейських стандартів. Суттєві зміни
одразу відчули водії.
Директор ПП "Вікнини" Василь Ванярха та
жителі сіл Гримайлівської ОТГ - Вікно, Паївка,
Зелене, Красне, Мала Лука, Кокошинці, Козина,
Монастириха, Саджівка, Волиця, Калагарівка
висловлюють щиру подяку народному депутату
Миколі Люшняку, Тернопільській облдержадміністрації, Службі автомобільних доріг у Тернопільській області, ТОВ "Техно-Буд-Центр" за
дотримане слово, громадянську позицію та великий обсяг робіт, відремонтовану дорогу та забезпечення комфортного і безпечного проїзду.
Успіхів усім на благо України!

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА

«Нашого дня» на 2022 рік!
3 місяці - 99 грн. 40 коп. індекс 6 місяців - 192 грн. 80 коп. 68710
У ціну газети враховано вартість поштових послуг:
прийом та доставку видання до передплатників

фото Андрія
ФІГУРСЬКОГО

6

стор.

РОБОТА!

З нагоди відкриття нового магазину

"АВРОРА" у м. Зборів

запрошуємо на роботу:
• продавців-консультантів,
Графік 3/2.
• адміністратора,
• замісника адміністратора.
Деталі за телефонами:

066-170-94-58, 067-617-07-58.
Сучасні інноваційні технології

м. Тернопіль,
вул. Замкова, 8/1.
+38 (098) 77 000 60
+38 (098) 37 000 60
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Жодної підстави підвищувати тарифи
для населення немає і не буде

З

авдяки ініціативі президента
Володимира Зеленського
щодо встановлення річних
тарифних пропозицій кожен
українець може отримувати газ за
ціною, яка є значно нижчою, ніж на
європейському ринку газу.
Про це розповіли під час брифінгу директор департаменту архітектури, містобудування, ЖКГ та енергозбереження ТОДА
Володимир Харченко та заступниця директора департаменту, начальниця управління
архітектури, містобудування, ЖКГ та енергозбереження ТОДА Софія Близюк.
- Хоча ціна газу зростає у Європі рекордно і досягає вже рівнів вище 800 доларів за
тисячу кубометрів і може досягнути рівня
і 1000 доларів за тисячу кубометрів через
деструктивні дії «Газпрому», для українців
газ забезпечується за значно нижчою ціною.
Суми в платіжках мають бути не більше, ніж
розраховано на основі річних тарифних пропозицій, - розповідає Софія Близнюк.
Державний «Нафтогаз» пропонує як для
побутових споживачів, так і для виробників
тепла і гарячої води по всій країні абсолютно доступні умови для отримання газу.

- Для побутових споживачів діє річна
пропозиція ціни газу 7,96 грн за кубометр.
Якби цієї пропозиції не було, ціна на сьогодні сягала б вже 18-20 грн за кубометр газу. А
для підприємств теплокомуненерго Нафтогаз пропонує трирічні контракти з ціною
7,42 грн за кубометр на перший рік.
- Держава підтримує громадян – тим,
хто дійсно потребує соціальної підтримки,
надаються субсидії на оплату комунальних
послуг. Верховна Рада збільшить видатки на
субсидії цього року – щоб стабільно пройти
опалювальний сезон. Водночас підприємствам теплопостачання держава допоможе
розібратися з накопиченими боргами за
енергоносії, - зазначив Володимир Харченко.

Ремонт Дороги Єдності М-30

у Тернопільській області перетнув екватор
У 2021 році триває ремонт на 66,3 кілометрах
траси М-30 Стрий-Ізварине на Тернопільщині.

Н

а ділянках Тернопіль-Бережани та Бережани-Підвисоке траси М-30 укріплено
основу та влаштовано перший
шар покриття

- Це пріоритетний об’єкт програми
президента Володимира Зеленського
«Велике будівництво», адже траса М-30
є найдовшою дорогою країни, адже
простягається на майже 1 400 км. Це
найшвидший транспортний коридор
країни. Створення нового маршруту приурочене 30 річниці Незалежності України, розповідає голова Тернопільської облдержадміністрації Володимир Труш.
Підрядні організації укріпили основу завтовшки 22 см на усій протяжності дороги
Стрий – Ізварине від Тернополя до межі з Прикарпаттям. Вже фінішувало і влаштування вирівнюючого шару покриття з крупнозернистого асфальтобетону.
Виняток становить лише ділянка у межах міста Бережани, де капітальний ремонт
включає відновлення комунікацій.
Станом на сьогодні відкрили проїзд на восьми відремонтованих мостах на ділянках Тернопіль-Бережани та Бережани-Підвисоке. Ще п’ять — ремонтують.

Тема тижня

Новини ЗУНУ

Класичний університет Тернополя
приєднався до ініціативи щодо
змін клімату «Race to Zero»

З

ахідноукраїнський національний університет перший
серед закладів вищої освіти України приєднався до
глобальної ініціативи щодо змін клімату «Race to Zero».

У рамках цієї ініціативи в університеті планують розробити комплекс
заходів щодо декарбонізації, реалізації національних і міжнародних програм з адаптації до зміни клімату на період до 2050 року.
«Race to Zero» - це глобальна кампанія, спрямована на розвиток лідерства та підтримки з боку підприємств, міст, регіонів, інвесторів для здорового, стійкого, нульового відновлення викидів вуглецю, що запобігає майбутнім загрозам, створює гідні робочі місця та відкриває інклюзивне стале
зростання.
Кампанія активізовує людей за межами національних урядів для приєднання до Альянсу кліматичних амбіцій, який був започаткований на саміті
ООН з питань клімату у 2019 році.
Мета «Race to Zero» - збільшення імпульсу навколо переходу до декарбонізованої економіки напередодні 26-ї конференції сторін ООН зі зміни клімату (COP26), що проходитиме у Глазго 31 жовтня-12 листопада 2021 року.
«Race to Zero» об’єднує коаліцію провідних ініціатив з нульовим показником викидів вуглецю, до якої входять 733 міста, 31 регіон, 3067 підприємств, 173 найбільших інвесторів та 622 вищі навчальні заклади. Ці суб’єкти «реальної економіки» приєднуються до 120 країн найбільшого в історії
альянсу, який прагне досягти чистого нульового рівня викидів вуглецю не
пізніше 2050 року. У сукупності ці суб’єкти охоплюють майже 25% глобальних викидів вуглецю та понад 50% ВВП.

Осінній семестр проєкту «НорвегіяУкраїна. Професійна адаптація.

Інтеграція в державну систему» - відкрито

Вартість проїзду у громадському
транспорті може здорожчати

При оплаті персоніфікованим квитком доведеться
платити 8 гривень, неперсоніфікованим – 9 гривень

В

же з першого жовтня для
тернополян можливі зміни у
користуванні електронним
квитком у громадському
транспорті, - про це повідомляють
на «Порталі тернополянина».

Планують, що усі діючі види електронних квитків працюватимуть за принципом «Єдиного квитка». Оплативши за проїзд в одному транспортному засобі, власник
квитка 30 хвилин без додаткової оплати
може пересісти у будь-який інший транспортний засіб. Ця новація не потребує зміни діючого електронного квитка будь-якої
категорії – чи то «Звичайний», чи «Пільговий», чи «Учнівський/Студентський».
Вже з жовтня зникне можливість здійснення оплати за проїзд готівкою та при-

дбання квитка у водія. Також з 1 жовтня
більше не діятиме «Проїзний квиток», розрахований на певну кількість поїздок, та
«Проїзний квиток» на 30 днів. Тому вони
вже вилучені із «Пунктів продажу», а тим,
у кого «Проїзні» ще активні, радять скористатися ними до кінця вересня.
Також повідомляють, що перевізники
вимагають підвищення вартості проїзду і це питання вже розглядають у владі.
Безкоштовним залишиться проїзд для
пільговиків, а іншим мешканцям міста,
найімовірніше, при оплаті персоніфікованим квитком доведеться платити 8
гривень, неперсоніфікованим – 9 гривень,
придбання «Разового квитка» або при оплаті безконтактною банківською карткою
– 10 гривень.

17-19

вересня цього року відбулося відкриття
осіннього семестру проєкту «НорвегіяУкраїна. Професійна адаптація.
Інтеграція в державну систему» (NUPASS) в Тернополі,
Кременці та Бережанах.
Військовослужбовці, учасники АТО та члени їхніх сімей матимуть змогу впродовж трьох місяців навчатися за спеціальністю «Підприємництво у
сфері послуг», здобувати нові знання та досвід, знайти однодумців і реалізувати себе в умовах викликів сьогодення.
Із вітальними словами до учасників звернулися: проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародна діяльність) Оксана Десятнюк, голова
Саранчуківської сільської територіальної громади Володимир Петровський,
голова ГО «Освітні та соціальні інновації» Роман Кулик. Вони побажали усім
цікавого навчання та впевненості у завтрашньому дні.
- Цінуємо нашу співпрацю з Міжнародним фондом соціальної адаптації,
Міністерством закордонних справ Королівства Норвегія та Посольством
Королівства Норвегія в Україні, підтримка яких робить цей проєкт таким
широкомасштабним та дієвим, - наголосили в класичному університеті Тернополя.

Люди
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Творіть добро та
отримуйте сяйво у душі
Теплий осінній день сприяв добрій справі. Дружня компанія жінок, об’єднаних
громадською організацією «Всеукраїнська платформа «Жінки у бізнесі», зібралась у дворі
Тернопільського обласного навчально-реабілітаційного центру, що розташований на вул.
Братів Бойчуків. Вони передали діткам, які живуть і навчаються у цьому закладі, корисні
подарунки – шкільні зошити, альбоми, засоби гігієни, продукти, солодощі, соки.

О

крім подарунків, привезли
те, що не купується за
гроші – любов та увагу.

- Людина проявляє себе тоді в цьому
світі, коли вона творить, творить добро,
милосердя, - розказала художниця Зоряна Олендер. - Ми сьогодні разом з депутатом Романом Навроцьким вирішили
відвідати саме цей заклад, тому що тут
найбільше потребують допомоги та
людської уваги. У ньому вчаться діти,
які мають певні труднощі, і ми приїхали,
щоби підтримати їх і отримати сяйво в
своїй душі.
Зоряні вторить Оксана Клим:
- Приїхала сюди просто з любов’ю,
обнімати, цілувати, поділитись подаруночками.
Христина Петришин з масажної студії Оксани Петришин привезла діткам
десять сертифікатів на курс оздоровчого масажу.
- Ми також хочемо долучитись до такої благодійної акції, - розповіла вона.
- Адже якщо хочеш відчути добро, то
маєш навчитися його робити. Ми займемося найважчими дітками, проведемо
їм повноцінний масаж, щоби покращити
стан їхнього здоров’я. Запрошуємо дітей
на курс з десяти масажів.
І насправді не тільки матеріальних
подарунків потребують дітки, які навчаються у спеціалізованому закладі.
- Хочеться, щоб всі діти були здорові, жили повноцінно, почувалися комфортно, саме тому я беру участь у різних
проєктах, - ділиться думками бухгалтер
Любов Кітинська. - Закликаю всіх долучатись до таких проєктів, і тоді світ
навколо буде кращим.
Директорка Тернопільського обласного навчально-реабілітаційного центру
Ірина Король не перший день знає Ольгу
Навроцьку – ініціаторку благодійної акції.
- В нас почався навчальний рік, тому
ми дуже потребуємо зошитів, канцелярії. І ось зустрічаємось у неділю біля
церкви, і я про це сказала пані Олі. А сьогодні вони до нас приїхали. У нас добра
співпраця з депутатом нашого округу,
який сьогодні також тут, з Романом Навроцьким. Він у нас був ще до виборів і не
обходить увагою і зараз, завжди намагається допомогти.
Ольга Навроцька, регіональна керівниця ГО «Всеукраїнська платформа «Жінки у бізнесі», впевнена, що добро для діток потрібно робити не тільки на свято
Миколая, у День дитини та інші приурочені до цього дати, а в будь-який день.
- Ми почули, що є потреба у зошитах,
тому об’єднались разом – хтось дав гроші, хтось свою продукцію, хтось купив
зошити. Добро є і воно вміє множитися,
- зауважує вона.
Благодійниць зустріла повна актова
зала дітей. Частина діток тут на інвалідних візках, але це не стримує їх розвитку
та не стає перешкодою для дружби. Ці
діти завжди раді тим, хто до них приходить. Уявіть, що дехто з них тижнями не
бачить своїх найрідніших, а для когось

заклад - єдиний дім у їхньому житті. Для
«Жінок у бізнесі» діти заспівали пісню.
Всі отримали смачні дарунки, а ось зошити потраплять до школярів під час
уроків.
Насправді потреб у закладу багато,
каже директорка Ірина Король. Його
історія почалася в 1995 році - тоді була
відкрита Тернопільська обласна школа-інтернат для дітей з наслідками поліомієліту і церебральними паралічами. А
в 2009 році школу реорганізували в навчально-реабілітаційний центр.
- Наші діти потребують насамперед,
як і всі діти, уваги і любові, і також люблять гратися, - розповідає пані Ірина.
- Їм необхідно те, що сприяє розвитку
дрібної моторики – будь-які види руко-

ділля, бісер, набори для гравірування. Є
потреба у памперсах для дитини 6 рочків, вона залишилась без мами, яка не
повернулась додому. Потрібні підручники для діток з аутизмом для другого
класу. Ми їх не отримуємо, а замовляємо
– купуємо на сайті видавництва. Вони
досить дорогі – комплект на дитинку
вартує тисяча триста гривень. У нас є
шестеро таких діток і ми раді будемо,
якщо хтось купить нам такі підручники. Частково їх для нас вже закупили.
Потрібні різні комплекти Монтесорі, логопедичні зонди – коштують до тисячі
гривень, комплект спеціальних масажерів для ротового апарату. У нас працюють три логопеди, тому потрібні три
такі набори, якими масажують язички.

Тож усі небайдужі серцем люди можуть відгукнутись і допомогти задовольнити потреби особливих діток, які
навчаються у цьому закладі. Сьогодні у
Тернопільському обласному навчально-реабілітаційному центрі - 144 дитини. З них шестеро сиріт, але четверо з
них в процесі всиновлення, сорок діток
ночують у закладі, решту довозять батьки.
Цікаво, що саме у цей день команда
дітей закладу поїхала на екскурсію до
Львова на «Казковому автобусі», який
допомагали купувати тернополяни. Разом можна зробити багато добрих справ,
і тоді для когось світ заграє новими
яскравими барвами.
Олена МУДРА.
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Отримувачів посилок із-за кордону
Рада хоче взяти «під ковпак»

лада готує чергове
«покращення» для українців. Із 1 лютого 2022
року планується запровадити
збирання кодів ІПН з одержувачів міжнародних поштових
та експрес-відправлень.

Під приводом підвищення ефективності боротьби з контрабандою,
держава збирається ретельніше відстежувати, що і в якому обсязі замовляють українці з-за кордону.
Верховна Рада України планує ухвалити в другому читанні пов’язані
законопроєкти №4279/4278, зареєстровані ще 28 жовтня 2020 року,

деякі норми яких містять відверто
суперечливі й навіть фатальні наслідки для ринку української міжнародної логістики.
Усі без винятку експрес-перевізники й поштові оператори в шоці й
виступають єдиним фронтом. Такого
не було практично ніколи, повідомляє «Прямий».
Компанії вже висловили категоричний протест. «Нова Пошта Глобал», Meest, представники найбільших міжнародних мереж DHL, Fedex,
UPS і державна Укрпошта попереджають, що законодавче нововведення
призведе до токсичних для їхнього
іміджу ризиків, зокрема виникнення

На Тернопільщині бабусів
удвічі більше, ніж дідусів

За міжнародною класифікацією, літньою
людиною вважається та, яка досягла 65 років.

Н

а Тернопільщині на початок 2021 року проживало 161,8 тисячі людей у віці 65 років
і старше, або 15,8% від загальної чисельності постійного населення області. Порівняно з
попереднім роком, їх чисельність збільшилася на
196 осіб. Про це повідомляє Головне управління
статистики в області.

Серед населення зазначеного віку частка жінок складає
66,4%, чоловіків - 33,6%. Рівень демографічного старіння
населення в сільській місцевості (17,2%) значно вищий, ніж
у міській (14,0%).
Частка людей у віці 65 років і старше по районах становила: в Тернопільському -15,1%, Кременецькому - 15,6%,
Чортківському - 16,8%.
Станом на 1 січня цього року в області проживало 263
людей у віці 100 років і старше: 72 чоловіків та 191 жінка.

У

операційних колапсів, затримання доправлень, масового повернення товарів і збільшення сум компенсації за недоправлені своєчасно відправлення. А
головне - створиться істотний ризик
витоку або навмисного зливу персональних даних українців шахраям.
Перевізники й поштовики вважають також, що ініціатори відкрито
лобіюють інтереси великого українського рітейлу, який неодноразово
намагався обмежити покупки громадянами дешевших аналогів їх товарів на міжнародних майданчиках. У
середньому великі українські торговельні мережі встановлюють націнку на товари від 200% до 500%.

В Україні можуть
заборонити
небезпечну олію

парламенті
працюють над законопроєктом під
номером 6068, який
має на меті заборонити використання пальмової олії в Україні.

Попри її шкідливість, вітчизняні виробники активно використовують цей продукт. А ще у країні
знижується кількість виробленої соняшникової олії,
і це також через використання пальмової. Про це інформує «Перший діловий».
Станом на зараз пальмова олія, яка є дешевою та
здешевлює й продукти, у які додається, використовується майже всюди: і в кондитерському виробництві,
і в молочних цехах. Також її додають до соусів. Натомість відомо, що імпортний продукт призводить до
появи важких захворювань, серед яких - онкозахворювання.

Бюджетні наміри-2022:

Актуально

Водіям дозволили
готуватися до
іспитів онлайн
Кабмін дозволив майбутнім водіям
готуватися до здачі екзаменів
онлайн, а також отримати
посвідчення водія кур’єром.

П

ро це було оголошено на засіданні
Кабміну, пише «Економічна
правда».

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив,
що рішення прийнято для забезпечення
права громадян на
дистанційну форму
навчання за допомогою єдиної інформаційної системи МВС.
Готуватися до онлайн-іспитів зможуть і люди,
які йдуть на перепідготовку та підвищення кваліфікації водія.
Для онлайн-навчання акредитований заклад має поінформувати про своє рішення найближчий територіальний сервіс МВС на етапі
реєстрації списку груп учнів. Дистанційне навчання з теоретичної підготовки водіїв повинно проводиться для груп, в яких не більше 10
людей. Якщо заклад втрачає акредитацію , то і
онлайн-навчання призупиняється.
Крім того, посвідчення водія, замовлене через «Дію» чи електронний кабінет водія, за бажанням та за окрему плату через МВС, можуть
доставити кур’єром або відправити поштою.
Також підвищиться плата за надання сервісних послуг МВС. Послуги з перереєстрації або
реєстрації транспортних засобів усіх категорій
хочуть збільшити до 200 гривень.

кому перепаде ласий шматок пирога
Усім хотілося б отримати з бюджету більше грошей. Але державна казна не
має такої змоги. Тому до останнього у Мінфіні тримали цифри в таємниці. За
фінансового «кота в мішку» - проєкт держбюджету-2022, нардепи проголосували
15 вересня. А 20 жовтня голосуватимуть за документ у першому читанні.

Г

олосування не буде простим.
Бо, крім скорочення фінансування на утримання Верховної Ради, в наступному році
може не бути кількох мільярдів
для так званого «депутатського
фонду», який розподіляють
мажоритарники. Як зазначає
«Економічна правда», щоб назбирати достатньо голосів, цей фонд
треба буде або повернути, або
пообіцяти слугам народу інші
компенсатори.
Отже, у проєкті бюджету-2022 передбачено доходи на рівні 1,277 трлн
грн. Це - на 166 млрд грн більше, порівняно з нинішним роком. Видатки - 1,465
трлн грн (більше на 103,1 млрд грн). Дефіцит бюджету сягне 188 млрд грн (цьогоріч - 246,6 млрд).
За прогнозами, в наступному році
гривня опуститься до позначки 28,628,7 грн за долар.
Що цікаво, у першій редакції бюджету-2022 передбачене суттєве скорочення видатків на органи держвлади. А на
правоохоронні органи мали б зрости.

Зокрема, на роботу Офісу президента пропонується виділити «лише»
1,08 млрд грн, це - на 14,86% менше,
ніж цьогоріч. А витрати на парламент
урізати на 7,63% - до 2,6 млрд грн. Зате
пощастить Кабміну - в наступному році
може отримати ще більше грошей - до
2,7 млрд грн. Тобто, фінансування збільшиться на 174,8 млн грн.
Медицина може отримати 193,67
млрд грн. Освіта - 172,09 млрд грн (менше, ніж цьогоріч). Приміром, на 2022 рік
не передбачено додаткових видатків на
забезпечення дистанційної освіти, хоча
в 2021-у на це виділено 1 млрд грн.
Бюджет Пенсійного фонду - 531
млрд грн. Видатки на соціальний захист
і соціальне забезпечення зростуть до
320,1 млрд грн. А на діяльність Мінкульту суму зменшать майже на 3 млрд грн.
Усього на його роботу витратять 10,6
млрд грн.
У грудні цього року мінімальна зарплата має збільшитись до 6500 грн. Підвищити мінімалку планують аж із жовтня 2022-го - до 6700 грн.
Значні кошти дістануться Раді на-

цбезпеки та оборони - отримає з держказни майже 304 млн грн. Не оминули
щедрістю й Офіс генпрокурора: видатки
збільшаться на 17,5% - до 13,56 млрд
грн. СБУ може отримати коштів на 7%
більше - до 16,05 млрд грн. А Національне антикорупційне бюро ощасливлять
додатковими 100 млн грн - загалом
1,080 млрд грн. Водночас видатки на
МВС уряд вирішив не збільшувати, ба,
навіть трошки зменшити. Вони у 2022у залишаться майже на тому ж рівні, що
й цьогоріч, - 98,23 млрд грн, проти 98,3
млрд грн у 2021-у.
На оборону Мінфін передбачив
5,95% ВВП. Це - 319,4 млрд грн, із яких
130,99 млрд грн отримає Міноборони.
Додаткові кошти планують витратити
на зростання зарплат військовослужбовців, зведення житла учасникам бойових дій тощо.
Не пошкодували грошей на будівництво та ремонт доріг. Загальні видатки «Укравтодору» зростуть на 13,54% і
сягнуть 78,9 млрд грн.
У проєкті фінансового документу
скасовуються 49 бюджетних програм.

Серед них - субвенція на інфраструктурні проєкти - 6,1 млрд грн; соціально-економічні проєкти - 6 млрд грн; на заходи,
пов’язані з боротьбою із Сovid-19, - 4,4
млрд грн.
На фінансування парламентських
партій планують виділити 885 млн грн.
У цьому році - 697 млн. Як зазначає Рух
«Чесно», бюджет на наступний рік зріс
більше, ніж на 21%. Він є рекордним з
моменту запровадження держфінансування у 2015 році.
Найбільше коштів отримає партія
«Слуга народу» - понад 439 млн. ОПЗЖ
- 132,8 млн. «Європейська солідарність»
- 126,7 млн. «Голос» - 103,5 млн. «Батьківщина» - 83 млн.
До речі, освоївши близько мільярда
гривень з бюджету за 2020 та 2021 роки,
парламентські партії не звітують, куди
витрачають гроші платників податків.
…До проєкту фінансового закону-2022 можуть
внести ще чимало поправок. Як це, зазвичай, робиться...

Ольга ЧОРНА.
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Новини
Україна
Пенсіонерів стало менше

Із 2018 року кількість пенсіонерів в
Україні зменшилася на 793 692 людини. Про це розповіли у Пенсійному фонді
України. У ПФУ відзначили: в 2018 році чисельність пенсіонерів становила 11,7 млн
осіб, а станом на 1 вересня 2021-го - 10,9
млн. У середньому за рік число пенсіонерів скорочується на 100-300 тисяч людей.
Із початку року пенсіонерів в Україні стало менше майже на 200 тисяч. Найбільше
пенсіонерів перебуває на обліку в Дніпропетровській, Донецькій, Харківській
областях та Києві. Найменше - на Волині,
Закарпатті та Чернівеччині.

до 3 мм; прокол до 1 мм., $100 1993 року.
При цьому важливо відзначити: касир сам
вирішує, приймати долари чи ні.

Іспит на знання української
провалило 15% чиновників

За результатами перших двох місяців близько 15% чиновників та претендентів на держпосади не склали іспит
з української мови. Про це повідомила
голова Нацкомісії зі стандартів державної
мови Орися Демська, передає «Главком».
Також вона зазначила, що іспит на володіння українською мовою зазнав трансформації, внаслідок чого його тривалість
скоротилася з двох годин до 30 хвилин.
Якщо чиновник не склав іспит - не отримає посади. Іспит з української для чиновників предбачений новим законом про
забезпечення функціонування української
мови як державної. Він покликаний визначити, чи знають чиновники державну
мову, а відтак - чи відповідають займаній
посаді.

Де в Україні
найкомфортніше жити

Незважаючи на тривалу кризу, в

Шмигаль підтримує подвійне Україні є міста, найбільш привабливі
громадянство, та є одне «але»... для життя. Найзручнішим містом для

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль
підтримує запровадження подвійного
громадянства, але не з агресором - Російською Федерацією. «Подвійне громадянство - це ознака цивілізованих країн.
У них це є нормою. Це має бути відкрита,
прозора й транспарентна річ. Не припускається подвійне громадянство із країною-агресором. Моя позиція - подвійне громадянство має бути. Це посилить нас», - цитує
прем’єра «Українська правда». Величезна
кількість українців живуть за кордоном. І
багато хто з них хотів би мати паспорт українця, маючи водночас громадянство інших
країн. На розгляді парламенту є декілька
законопроєктів щодо цього питання.

Більшість людей
не розуміють, де правда,
а де фейк

Лише 8% українців вміють розрізняти фейки, маніпуляції та некоректне
висвітлення інформації. Такі результати
соцдослідження «Детектор медіа». Так,
44% мають рівень медіаграмотності вище
середнього, 33% - нижче середнього, 15%
- низький. 42% українців ніколи не перевіряють новини на достовірність, 25%
- схильні довіряти новині, якщо вона не
суперечить уявленням та схожа на правду,
11% - довіряють майже всім повідомленням, доки не побачать спростування. Високий рівень медіаграмотності у молоді
18-25 років. У людей за 56 років - низький.
Найбільші відмінності у фільтруванні інформації зафіксували за рівнем матеріальних доходів. Серед людей, яким грошей вистачає лише на їжу, 72% мають низький та
середній рівні. Також нижчий рівень спостерігали у селян, а вищий - у жителів міст.

НБУ пояснив, яку валюту
буде складно обміняти

В Україні в обмінниках відмовляються приймати долари, які мають пошкодження, плями або потертості, пише
«Фінанси.ua». В НБУ кажуть: банкам і обмінникам заборонено відмовляти в прийомі доларів залежно від їх року випуску,
якщо вони вважаються дійсними в США. У
Штатах приймають всі купюри, випущені
після 1914 року. Але українці скаржаться,
що банки та обмінники деякі купюри приймати відмовляються. Наприклад, банкноти номіналом у $100, 1993 року випуску.
Їх справжність «не бачить» детектор банкнот. Тому клієнтам пропонують забрати
купюру на інкасо (відправити в іноземний
банк для обміну і заплатити за це комісію).
Така ж проблема і з іншими банкнотами,
випущеними до 1996 року. Приймати долари повинні, якщо: є лише невеликі потертості; невеликі написи (площа до 200
мм); до трьох плям до 5 мм кожна; надриви

життя названа Вінниця. Друге місце посів
Луцьк, третє - Івано-Франківськ. Дослідження провів Міжнародний республіканський інститут, який підтримується МЗС
Канади та урядовим Агентством США з
міжнародного розвитку, пише видання
«Коментарі». Укладачі рейтингу провели
соцопитування й поцікавилися у жителів міст про задоволеність послугами, які
надаються міською та іншими владами.
Оцінювали 22 послуги. Головні з них: стан
тротуарів; збір сміття; стан транспортної
інфраструктури та якість роботи громадського транспорту; стан доріг; стан закладів
культури; стан публічних парків і скверів;
стан дворів та прибудинкових територій; діяльність поліції; стан навколишнього середовища та екологія; робота сфери парковок.

Скільки українці
щомісяця витрачають
на ліки й лікування

У середньому на місяць українці витрачають на ліки та лікування від 200 до
500 грн, незалежно від регіону проживання. Результати дослідження представив аналітик Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва Петро Бурковський, пише
УНІАН. Найбільшу суму на ліки та лікування
витрачають люди віком понад 60 років. Із
2020 року частка тих, хто нічого не витрачає
на лікування, зменшилась удвічі й склала 6%.
Враховуючи це, соціолог зазначив: українці
частіше стали потребувати меддопомоги,
що можна пов’язати з поширенням Covid-19 і
тим, що за рік майже 20% українців перехворіли на цей вірус, а тому частіше купували
ліки й зверталися за лікарськими послугами.

За що анулюватимуть
диплом про вищу освіту

Кабмін ухвалив рішення, яке дає
змогу анулювати диплом бакалаврів і
магістрів через порушення академічної
доброчесності. Порушення має фіксувати
вчена рада кожного закладу вищої освіти.
Людина, яку звинувачують у порушенні, може сама відмовитись від диплома і
пройти повторну атестацію, пише «Слово
і Діло». Насамперед, скасування рішення
про отримання вищої освіти та присвоєння відповідної кваліфікації стосуватиметься молодших бакалаврів, бакалаврів
та магістрів. Однак протягом двох місяців
людина може подати апеляцію до Міносвіти або оскаржити рішення в суді. Порушенням академічної доброчесності вважається: плагіат; фабрикація; фальсифікація;
списування; обман; хабарництво. Повідомити про факт порушення можна на офіційну адресу вишу, який видав документ
про освіту. Анонімні повідомлення не підлягають розгляду, тому заявнику потрібно
залишити свої контактні дані.
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Світ
У США вперше за п’ять років
зріс рівень бідності

У 2020 році, у зв’язку з пандемією
Covid-19, офіційний показник бідності в
США зріс до 11,4% від загальної кількості населення. Це було перше зростання
рівня після п’яти років щорічного скорочення, повідомляє «АР» з посиланням на
Бюро перепису населення США. Всього понад 37 млн американців живуть у бідності,
що не набагато менше, ніж населення України (станом на 1 липня 41,3 млн осіб). Під
час минулорічної кризи роботодавці США
скоротили рекордну кількість робочих
місць із 1940-х років - 22,4 млн. Щотижня
за допомогою з безробіття зверталася безпрецедентна в історії кількість осіб - 6 млн.
На сьогодні відновлено три чверті робочих
місць, проте показник залишається на 5,3
млн меншим, ніж у «доковідному» 2019-у.

У Латвії запустили
спецвагони для пасажирів
із Covid-сертифікатами

У Латвії почали працювати спеціальні вагони, в яких пасажири з
Covid-сертифікатами можуть їздити
без масок. Щоденно такі вагони будуть у
потягах, які курсують між містами Рига та
Краслава. А у вихідні додаватиметься ще
один поїзд, що прямуватиме від Риги до
Резекне. Немає у таких вагонах і обмежень
щодо кількості пасажирів, оскільки всюди
заповнюваність має бути не більше 85%.

Нідерландці - найвища
нація, поменшали

Найвища нація у світі, якою вважаються нідерландці, за останні десятиліття стала трохи нижчою. Про це пише
AFP. Як заявили у статистичному управлінні країни, покоління нідерландців, які
народилися в 2001 році, є нижчим, ніж
покоління 1980 року народження. Високі
19-річні нідерландські чоловіки нині мають середній зріст 182,9 см, а жінки - в середньому 169,3 см. Чоловіки 2001 року народження в середньому на 1 см нижчі, ніж
покоління 1980 року, жінки - на 1,4 см. Такі
фактори як імміграція та дієта, ймовірно, є
відповідальними за зміну зросту населення
країни. А найнижчі чоловіки живуть у Східному Тиморі, найнижчі жінки - в Гватемалі.

У Штатах розквітає
«епідемія» ожиріння

Згідно з дослідженням уряду США,
кількість штатів із високим рівнем ожиріння майже подвоїлася за два роки. За
даними центру контролю і профілактики
захворювань, торік 16 штатів повідомили, що 35% дорослого населення страждають на ожиріння. Цей поріг перетнули
12 штатів у 2019-у й дев’ять - у 2018 році.
Про це пише «The Times». Більшість штатів із високим рівнем ожиріння - на півдні
або середньому заході країни. Ожиріння
пов’язане з вищим ризиком серйозних
проблем зі здоров’ям, зокрема серцевими
захворюваннями, інсультом, діабетом, онкологією та розладами психіки.

Лукашенко оголосив
територіальні претензії
Литві й Польщі

Самопроголошений
правитель
Білорусі назвав литовську столицю
Вільнюс та польське місто Білосток
«білоруськими». Про це він заявив на
пропрезидентському форумі «Символ
єдності», розповідає «Еспресо.ТВ». «Ми
навіть не нагадуємо їм, що Білосток і Білосточчина - це білоруські землі, що Вільно
(Вільнюс - ред.) - це теж білоруське місто.
І землі навколо», - сказав Лукашенко. При
цьому додав, що «у відносинах з усіма»
Білорусь «прагне до миру і дружби»: «Ми
ніколи не зазіхали на чужий коровай або
клаптик землі, нам свого вистачає».
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Ціни на каву й далі ростимуть

Ціни на каву продовжують рости. Ця
тенденція буде незмінною на світовому
ринку ще, принаймні, на початку 2022
року. Це пов’язують із двома чинниками:
катастрофічно малим збором врожаю зерен в основних країнах-постачальниках
кави, а також скороченням виробництва
кави через локдаун. Цьогоріч різко скоротилися поставки кави на світовий ринок
від трьох основних експортерів цього продукту - Бразилії, Колумбії та В’єтнаму. Бразилія і Колумбія недоотримали урожай
кави через украй несприятливі погодні
умови, а до В’єтнаму лишень докотився
дев’ятий вал пандемії коронавірусу. Тому
в нинішньому році ціни на арабіку вже виросли майже на 46%, а на робусту - більше, ніж на 52%. І ця тенденція триває…

Кури-гастролери ноу-хау в Німеччині

У Німеччині пропонують дитсадкам,
школам, будинкам престарілих брати
напрокат курей. Як стверджують психологи, домашня птиця подарує радість
дітям і дорослим, пише DW. Особливо популярною послуга стала для мешканців
будинків для людей похилого віку. Навіть
те, що літні люди можуть спостерігати за
курми, діє на них заспокійливо. Вони, немов у театрі, на стільцях або в інвалідних
візках спостерігають за птахами, підгодовують їх, гладять, і навіть заводять нехитрі
розмови. Для багатьох літніх людей це стає
своєрідним ритуалом. Дехто цю ідею перетворив на бізнес і здає курей напрокат,
назвавши таке підприємство «Кури на гастролях». Курей напрокат можна брати на
строк від двох до шести тижнів. Два тижні
обійдуться у 230 євро, а 1,5 місяця - у 530.

У Каліфорнії захищають від
вогню найбільше дерево у світі

У штаті Каліфорнія, США, вирують
лісові пожежі. Вогонь наближається до
Національного парку Секвоя, де ростуть
одні з найстаріших та найбільших дерев.
Зокрема, вогонь загрожує найбільшому
у світі дереву «Генерал Шерман», повідомляє ВВС. У парку росте близько 2000
секвой, зокрема, 83-метровий «Генерал
Шерман», якому близько 2500 років і він
є найбільшим за об’ємом деревом на Землі. Експерти кажуть: секвої вогнестійкі,
оскільки вони еволюціонували, щоб вижити у вогні. Проте чиновники побоюються, що пожежі можуть перекинутися
на парк і знищити дерева. Тож пожежні
вкрили ковдрами з алюмінієвої фольги
декілька дерев, зокрема «Генерала Шермана». Каліфорнія постраждала від масштабних пожеж. За рік там зафіксували
7400 осередків займання, випалено 2,2
мільйона гектарів. Усе - через аномально
високі температури повітря та посуху.

Німецькі транспортні компанії
зацікавилися нашими водіями

У Німеччині логістичним компаніям
можуть надати можливість наймати робітників із третіх країн, зокрема, з України та Білорусі. З ініціативою виступила
німецька Федеральна асоціація вантажного транспорту, логістики та управління
відходами (BGL) з метою якісно та швидко
заповнити вакансії водіїв вантажівок, щоб
уникнути повторення ситуації, з якою зіткнулася Британія. Зараз у Німеччині в деяких
автопарках через нестачу водіїв простоюють десятки фур, повідомляє «Перший діловий». «Те, що відбувається в Англії, - лише
передчуття того, що очікує Німеччину. Наші
компанії змушені відмовлятися від замовлень, вантажівки стоять через відсутність
водіїв», - розповіли у BGL. Як відомо, у Британії логістичні компанії через нестачу водіїв не встигають забирати
продукцію у виробників. У
результаті - полиці магазинів порожні, а фермери
змушені виливати молоко.

Ольга ЧОРНА.

6

№36 (423) / 22 вересня- 28 вересня 2021 р.

Наш День

nday.te.ua

Соціум

«Перетнувши український кордон, я відчув
особливе щастя, адже здійснив свою велику мрію -

зібрав кошти для дітей зі Сходу і їхніх родин»
23-річний студент з Бельгії здолав 2586 кілометрів на велосипеді,
аби допомогти у створенні сімейного притулку в Сєвєродонецьку

В

ін проїхав 9 країн і за 23 дні
зібрав майже 10 тисяч євро
для доброї справи. 23-річний
бельгійський студент Лювенського
католицького університету Ярема
Венгринович з брюссельського
передмісття Альсемберг здолав
2586 кілометрів на велосипеді,
аби допомоги українським дітям
зі Сходу. У неділю 19 вересня
українця, лемка за походженням,
Ярему Венгриновича урочисто
зустрічали на Тернопільщині.
Саме у рідному місті своїх батьків
хлопець фінішував і підсумував
свою мандрівку.
- Цікаво, що мій пульс після перетину
українського кордону став спокійнішим
- це відслідковує дистанційно мій тренер
Єрун Дінєманс, - розказує Ярема, - Я не був
тут два роки через пандемію. Побачивши
знак «UA», відчув особливе щастя, адже
здійснив свою велику мрію - зібрав кошти
для дітей і їхніх родин і велосипедом перетнув кордон. Дощ падав весь останній
відрізок шляху, коли зустрів у Золочеві
велосипедистів з Тернополя, коли попереду була арка і довгоочікуваний фініш, але
погода не могла затьмарити моїх емоцій.
Назустріч Яремі виїхали учасники
спільноти «Тернопіль веломарафон» Віктор Скочиляс, Сергій Соколов, Петро Паталай, Назар Головатий, Людмила Петраш,
Орест Дмитрик - тільки шестеро змогли
скласти компанію хлопцю, який тримав
дуже швидкий темп.
Разом вони доїхали до Козацької могили, що височить неподалік Зборова з часів
Зборівської битви, яка відбулась тут у 1649
році. На місці козацької звитяги Ярему та
всіх, хто його супроводжував, зустріли козаки з шаблями та музичними інструментами. Гостя привітав аматорський колектив народної музики Зборівського будинку
культури. Учасники об'єднання "Богунова
шабля" Роман Росіцький разом зі своїм
вихованцем одинадцятикласником Олександром Хоміцьким нагадали присутнім,
що Зборів - місто козацьке, майстерно демонстрували прийоми володіння шаблею.
І Ярема спробував, як то - бути козаком.
- Ця подорож на Батьківщину предків
символічна, - ділиться враженням Наталія
Зятківська, провідний методист Зборівського міського будинку культури, - адже
не тільки єднає Україну з цивілізованим
світом, а й демонструє силу духу молодого
хлопця, який, народившись за кордоном,
не забув рідної мови та намагається привернути увагу до України, до проблеми дітей, які втратили рідних через військові дії
на сході країни.

Далі дорога вела до села Озерна. І знову
пам’ятне місце поряд із символічною могилою в пам'ять про воїнів ОУН-УПА. Там на
Ярему чекали уродженець Озерної, журналіст Назар Наджога та в.о. голови Озернянської ОТГ Назар Романів.
- Від імені громади я подякував йому
за його чин, що він не забуває Україну, не
забуває, звідки його рід, - каже Назар Романів. - В знак подяки подарував йому книгу
бельгійського журналіста Августа Тірі «Пілігрими великої війни», адже в Озерній під
час Першої світової війни з жовтня 1916-го
до липня 1917-го перебувало 400 бельгійців. Серед героїв книги Генрі Жорж з роти
велосипедистів бельгійського експедиційного бронедивізіону АСМ «Autos-CanonsMitrailleuses». Після війни Генрі Жорж, родом
з Шарлеруа, став чемпіоном з велосипедного спорту, виборов золоту медаль на трасі
Олімпійських ігор 1920 року в Антверпені.
Цікавою була зустріч Яреми з Сергієм
Коновалом - ветераном російсько-української війни, учасником велопробігу "Чумацький шлях", який з українськими велосипедистами проїхав 10 000 кілометрів
Канадою та США. Тоді учасники проєкту на
допомогу ветеранам АТО зібрали 10 тисяч
доларів та також збирали кошти для дитячого будинку. В Озерній Сергій приєднався
зі своїм велосипедом до велопробігу.

Попереду – Тернопіль. Символічно, що
на в’їзді у місто Ярема зупинився поряд з
Лемківською церквою. Тут місце сили лемків Тернопільщини. Далі фініш благодійного пробігу «Road to Ukraine», який Ярема
називає «міні Тур де Франс».
На Театральному майдані на Ярему
чекали родичі, друзі з товариства «Лемківщина», а також тернополяни, ті, кого не
налякали дощ та холодний день, журналісти та представники благодійного фонду
«СОС дитячі містечка Україна». 10-річна
Христинка Венгринович намалювала для
хлопця вітальний плакат.
Родина Венгриновичів заради такої
події зібралась немаленька – доїжджали з
України, долітали з-за кордону.
- Наш син Ярема задумав цей пробіг
два роки тому і готувався до нього серйозно, - розказують батьки Орися та Віталій
Венгриновичі. - Він заручився підтримкою
спонсорів, виробників спортивного одягу
та харчування, здійснив неймовірний пробіг Бельгією протягом 24 годин для збору
коштів на дорогу собі й команді. Ми радіємо, що Ярема не байдужий до проблем
України, хоча він народився в Бельгії. Він
долучився до «Пласту», став виховником
молодших бельгійських українців. Син переконаний, що будь-яка дитина заслуговує
на нормальне дитинство, щасливе життя

під дахом без війни, повноцінне харчування, саме тому співпрацює з благодійним
фондом «СОС дитячі містечка України»,
люди перераховували кошти на їх благодійний рахунок.
Підтримав пробіг Яреми Венгриновича
його дідусь Олександр Венгринович.
- Мій онук вибирав не найкоротший
маршрут, - каже він. - Їхав з Брюсселя в Берлін, потім з Берліна в Прагу, а тоді – через
Відень, Братиславу і Будапешт. Після Будапешту піднявся в сторону Кракова.
У день пам’яті українців - жертв депортації, 12 вересня, Ярема був у Польщі, проїжджав територією Лемківщини - щоби
підтримати онука, 81-річний Олександр
поїхав до Львова та останній день велопробігу провів, супроводжуючи велосипед
Яреми.
… Під оплески присутніх хлопець заїздить під фінішну арку, останні метри долає
без допомоги рук. Зупиняється, зіскакує з
ровера і піднімає свого двоколісного «коника» над головою, вітаючи присутніх.
Ярема, щасливий в обіймах своїх найрідніших, успішно завершує свій 21-дений
благодійний марафон. Дякує усім, хто підтримав подорож, дарує букет квітів своїй
дівчині Тетяні Закревській.
Очільнику благодійного фонду «СОС
дитячі містечка Україна» Сергію Лукашову
на сходах Тернопільського академічного
драмтеатру ім. Т. Шевченка Ярема передав
символічний чек на суму 9 тисяч 105 євро.
Гроші витратять на облаштування сімейного притулку в Сєвєродонецьку, який
стане прихистком для родин з дітьми, постраждалих від бойових дій на сході країни, та переселенців.
Ведуча святкової зустрічі Вікторія
Безгубенко передала сцену Зоряні Вовк,
завідувачці відділу культмасової роботи
художньої самодіяльності Палацу культури «Березіль» ім. Леся Курбаса - і розпочався концерт.
Лейтмотивом подорожі Яреми можна
вважати слова пісні у виконанні студентів
технічного коледжу ТНТУ ім. І. Пулюя під
керівництвом Ольги Коневич: «Ми молоді,
а значить сильні! Ми молоді, душею вільні!
В серцях у нас вогонь палає. Ми молоді, ми
все здолаєм!..»
А далі Ярема вирушив до рідних, де його
вже чекали улюблені голубці, теплий сімейний вечір. Попереду в нього - поїздка на Луганщину у Сєвєродонецьк, де він на власні
очі побачить, як здійснюється його мрія…
Олена МУДРА,
фото Андрія ФІГУРСЬКОГО та
Михайла УРБАНСЬКОГО.
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Викопуємо, сортуємо і кладемо в пісок:

як зібрати врожай моркви

Господар
Траву між бруківкою поливаємо
кип’ятком і виводимо гербіцидами

Ч

асто в проміжках між плиткою росте трава й
мохи, видалення яких – це виснажлива й важка
робота, що приносить короткочасний ефект.
Щоб прискорити процес, варто використовувати
мийку високого тиску, хімічні спреї, пальники від
бур’янів або щітку із твердою дротовою щетиною,
домашні способи.

ЗАСТОСУВАННЯ ХІМІКАТІВ

Використовуючи хімікати, потрібно знати, який у вас вид
бур’янів. Одні борються з дикими травами, інші – із квітками-самосійками. Якщо використовувати неправильний препарат,
можна не одержати ніякого ефекту.
Наприклад, кульбаба, конюшина, подорожник, усілякі щавлі
є дводольними рослинами, що вимагають застосування гербіцидів, відмінних від однодольних (дикі трави).
Найгірший бур’ян класу однодольних злакових - пирійник.
Боротися з ним особливо складно, тому що він поширюється кореневищами. Пирійник атакує газон і доріжки дуже агресивно й
швидко витісняє інші види трави.
Для боротьби потрібен спеціальний гербіцид для однодольних рослин, що є шкідливим і для звичайної трави. Важливо
уважно спостерігати за появою бур’янів, швидко реагувати,
перш ніж трава встигне поширитися.

МЕХАНІЧНІ МЕТОДИ

Можна вручну виполоти бур’яни. В цьому випадку варто
обов’язково вирвати їх з корінням.
Також можна спробувати спалити бур’яни газовим пальником. У нього є спеціальна вузька накладка, що направляє полум’я
в певну точку. Випал не руйнує субстрат, абсолютно екологічний
– не вимагає хімікатів, назавжди руйнуючи структуру бур’яну.
Завдяки цьому бур’яни не повертаються на колишнє місце.
Обробка парою також застосовується деякими дачниками
для видалення бур’янів на тротуарних доріжках спеціальним
пристроєм. Це дозволяє позбутися бур’янів, однак ненадовго.

НАРОДНІ МЕТОДИ

Якщо поверхня не занадто велика, можна наливати на траву
киплячу воду (прямо із чайника). Такий метод знищить траву й
не забруднить ґрунт і навколишнє середовище.
Гарний спосіб – засипати щілини між плиткою піском і розподілити щіткою. Пісок у щілинах швидко сохне й приведе до
природньої загибелі всіх рослин через нестачу води.
Можна також обробити оцтом: відро води, пів пляшки оцту,
0,5 л рідкого мила або засобу для миття посуду. Суміш наносять
обприскувачем, завдяки мийному засобу оцет прилипає до рослини й обпалює її. Обприскування проводять у сонячний день.
Можна посипати щілини кухонною сіллю. Це ефективний,
дешевий, нешкідливий для людей спосіб. Потрібно насипати
сіль, змести залишки щіткою в щілині. Наприкінці сіль змочують мінімальною кількістю води, щоб всоталася.

Тріщина на стовбурі:
як врятувати дерево

П

ерше, що треба зробити, якщо помітили тріщину на дереві, - зачистити її до здорових тканин (повинні залишитися зелені зрізи
кори й чиста тканина деревини). Якщо це зламана гілка, то її потрібно зрізати гострим секатором або спиляти ножівкою, щоб вирівняти
поверхню зрізу.
Зіскребіть відмерлу або ушкоджену кору металевою щіткою або зріжте
її гострим ножем. Не бійтеся нашкодити дереву таким зачищенням: якщо
залишите в тріщині загниваючі або порохняві тканини - шкоди буде набагато більше. Після замазування ці мертві, хворі тканини з мікробами, вірусами, бактеріями або спорами хвороботворних грибів продовжать своє
існування. У результаті допомоги від такої неякісно проведеної процедури
дерево не одержить.
Зачищати тріщину або рану на ураженому дереві можна в будь-який
час, крім вегетаційного періоду (березень-квітень), тому що під час сокоруху хвороба може поширитися по судинах рослини. Після зачищення залишіть рану на якийсь час, щоб вона підсохла.
Потім обробіть тріщину препаратом з міддю (наприклад, 1%-вою або
3%-вою бордоською рідиною) або протигрибковим. Можна обприскати
3%-вим розчином залізного купоросу (30 г на 1 л води). Знову почекайте,
коли оголені тканини дерева повністю висохнуть, і тільки після цього обробіть рану спеціальними садовими замазками.

У

збиранні моркви важливо «піймати
момент» і зібрати врожай вчасно.
Щоб це визначити, варто дізнатися,
які строки дозрівання сорту, що у вас росте. Бадилля, котре пожовкло, полягло й
злегка підсохло, говорить про те, що врожай готовий. Також можна висмикнути і
скуштувати моркву. Якщо всі коренеплоди великі, пофарбовані в яскравий жовтогарячий колір і їхній смак вас улаштовує,
то можна сміло приступати до збирання
врожаю.
Коли вся морква викопана, потрібно обрізати
бадилля й підготувати до зберігання. Зріжте зелену масу ножем, залишаючи черешок висотою
не більш 1 см. Обрізавши бадилля, складіть в один
шар моркву на папір або інший матеріал. Вона
повинна підсушитися на відкритому повітрі протягом 2-3 годин. Місце для просушки вибирайте
в тіні, щоб прямі сонячні промені не попадали на
зібрані коренеплоди.
Тепер можна приступати до сортування. Коренеплоди із тріщинами й ушкодженнями відкладіть убік. Вони підуть для вживання в їжу в першу
чергу, тому що довго зберігатися в льосі або підвалі вони не будуть. Велику, здорову й рівну моркву
без ушкоджень відкладіть в іншу сторону на зимове зберігання.
Тепер коренеплоди можна скласти в підвал або
льох. Морква добре зберігається тільки при дотриманні певних параметрів: температура – +1-2°С,
вологість повітря – 80%. Місце обов’язково повинне бути темним.

Зберігання моркви в піску

Це один з найпростіших і ефективних варіантів
підвищення лежкості моркви. Робиться «піскове

укриття» на зиму так: візьміть невеликий ящик із
щільним дном. Застеліть його целофаном або плівкою. Засипте шар вологого піску товщиною 2-3 см.
Причому готується нижній шар з розрахунку 10
частин піску й 1 частина води.
Укладіть коренеплоди одним шаром так, щоб
вони не стикалися один з одним і перебували злегка під нахилом. Потім знову насипте шар піску висотою 5-10 см. Повторюйте шари з моркви й піску,
поки ємність не буде заповнена доверху.

Укутування моркви в пакети й плівку

Такий спосіб підійде для тих, у кого немає льоху або підвалу для зберігання. У цьому випадку
морква поміщається в целофанові пакети. Зав’язувати їх не потрібно, інакше в них буде накопичуватися вуглекислий газ, що приведе до псування
продукту. Якщо ж пакети все-таки необхідно зав’язати, то попередньо потрібно зробити отвори, щоб
конденсат, що збирається, не запустив процеси
гниття.
Замість целофанових пакетів можна використовувати також і харчову плівку. Загортайте в
неї моркву по 3-5 штук, залежно від розміру коренеплодів. Не потрібно укладати більшу кількість
овочів. Це може привести до псування всього впакування. Зберігати моркву в такому виді можна
до 2-3 місяців у холодильнику й до 4-5 місяців на
балконі або лоджії, що не промерзають.

Як зберегти гарбузи до весни

Н

а початку осені городники збирають урожай гарбуза. Одні плоди вони готують для тривалого зберігання, а інші пускають на заготовки — сік або варення. Розповімо, що зробити з
баштанною культурою, щоб вона пережила зиму.
Для тривалого зберігання найбільше підходять плоди великого або середнього розміру. Важливо
відібрати гарбузи без значних пошкоджень.
Після того, як ви зібрали гарбузові з грядки, на тиждень помістіть їх туди, де температура повітря
становить 25-28°C, а вологість тримається на рівні 85%. У подібних умовах культура дозріє, а її шкірка
стане більш щільною.
Якщо на гарбузах є невеликі пошкодження, обробіть їх 3%-ним розчином марганцівки. Це виключить ризик загнивання плодів. Після закінчення семи днів перекладіть їх на постійне місце зберігання. Кращими умовами вважаються температура повітря від 4 до 9°C і вологість 70%. Якщо у вас
є льох або комора, то помістіть урожай туди. Чудовим місцем для зберігання культури у квартирі
вважається лоджія.
Як тільки ви визначилися з локацією, покладіть гарбузи на невеликій відстані один від одного.
Під них слід покласти зроблену з соломи підстилку.

6 секретів красивих горшкових хризантем

❶ Хризантеми – культури, яким
для рясного цвітіння достатньо короткого світлового дня. Але це
зовсім не означає, що для них підійдуть притінені локації. Протягом усього строку активного
розвитку, у тому числі цвітіння,
хризантемам потрібно відвести
сонячні й світлі локації, на яких
рослини не будуть страждати
від полуденних променів або будуть притінені від них сусідніми
рослинами. Узимку хризантеми тримають у темних приміщеннях.
❷ Горшкові хризантеми люблять прохолоду, особливо на стадії цвітіння. Чим вище температура повітря, тим швидше відцвітають суцвіття
й тим менше хризантеми випускають нові бутони.
Тому їх краще тримати на свіжому повітрі. Оптимальний температурний режим для горшкових
хризантем – від 10-15 до 17-20 градусів тепла або
трохи більше.
❸ Осінні красуні потребують регулярного й
досить частого поливу. Вони не люблять надлишку вологи, але й посухи не виносять. Щоб добитися
оптимального зволоження, відразу після процедури потрібно зливати надлишки води з піддонів, а

верхньому шару ґрунту давати просихати перед наступним поливом.
❹ Для такого рясного
цвітіння хризантем необхідний доступ в поживних
речовинах в дуже великих
кількостях. Підгодівлі проводити кожні 1-2 тижні.
Для хризантем краще використовувати спеціальні суміші добрив або універсальні
суміші для квітучих рослин. Якщо
ви використовуєте звичайні добрива,
то під час формування куща вносіть більше азоту, а з появою бутонів — більше калію і фосфору.
❺ Для горшкових хризантем необхідна не
одна, а кілька обрізок. Видалення сухих суцвіть,
які потрібно знімати з кущів якомога більш оперативно. А також прищіпування верхівок для формування щільної і компактної крони, яку проводять
навесні і на початку літа 2-3 рази.
❻ Час пересадки: багаторічні хризантеми
пересаджують щорічно, старі кущі — раз на два
роки відразу після того, як навесні з'являться ознаки зростання. На дно ємностей закладають дренаж, рівень заглиблення зберігають колишнім.
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Чарівна й світла українська пісня…
Де українець, там і пісня є...
В піснях - і мрія, і душа народу,
І вільна воля, злет у небеса.
І боротьба одвічна за свободу,
У нашій пісні радість і краса...

Сімейне

гніздечко

Невигадана історія

Сокровенне

Осінній кіт
Великий пухнастий котяра гречно чалапав до
лавки, де сиділа Віта. Вітер наскладав тут купку
жовтого листя, і на одній з них вмостився рудий
нахаба, який посмів порушити Вітині невеселі думки.

В

она любила це тихе місце
в парку. Ховалася тут від
своїх негараздів. І коли
вересневий вечір починав
кутатися в теплу кофтинку,
зіткану з осінніх димів, йшла
додому.
Якось врапт усе в її житті почало руйнуватися. На роботі зменшили зарплату,
пояснивши: заради економії. Подалася у
світи в пошуках ліпшого життя найкраща
подруга. Денис, чоловік, перебрався жити
до своєї пасії. Назавжди...
Віта і Денис прожили разом сім років.
Любили подорожувати, зустрічатися з
друзями. Віта вважала себе щасливою й
вірила, що Денисове кохання - вічне.
Дехто їм по-доброму заздрив. Дехто
зловтішався, мовляв, все мають, крім дітей. Коли Віта заводила «дитячу» тему,
Денис заспокоював: ще встигнемо. За кордоном жінки народжують у доволі зрілому віці і все гаразд.
Із Майєю вони познайомилися на вечірці у знайомих. Вона читала інтимну
лірику, пила багато вина і поводилась
розкуто. Майя була художницею. На її
переконання, кохання має бути вільне й
спокусливе, наче біблейське яблуко Єви,
і несамовите, як морські шторми. Вона
любила малювати хаос, розбурхане море,
розкуйовджені хмари…
Чоловіки ладні були перед Майєю ля-

гати штабелями. Вона ж граційно переступала через їхні бажання й вибирала
того, хто подобався їй. Черговою «жертвою» невгамовної художниці став Денис.
Майя сама «ощасливила» Віту звісткою, що в неї з Денисом виникло раптове,
божевільне кохання. І це божевілля надихає її творити неймовірні картини. І ця
реальна нереальність користується шаленим попитом.
- Ти не втримаєш Дениса. Він потрібний мені та мистецтву, - закінчила свої
одкровення Майя…
Вітер смикав за віття клена, щоб покласти на лавку, де сиділа Віта, кілька
жовтих листочків. Він хотів, аби ця гарна
сумна жінка усміхнулася.
Рудий котяра глипав на Віту хитрими
очима.
- Ти чий? - запитала в кота, начебто він
міг їй відповісти людською мовою.
- М-ррр-няв…
- Як тебе звати?
- Няв…
- Сподіваюся, містер Няв, ви знайдете
дорогу додому.
Кіт усміхнувся у розкішні вуса. І Віта
усміхнулася. Пригадався рудий шкодник,
який колись жив у селі. Бабуся називала
його просто - кіт. Коли поралася на городі,
він дрімав у борозні, на купці виполотих
бур’янів або на сухому картоплині. А ще
любив спати на яблуках. Віті здавалося,
кіт завжди пахнув яблуками й осінню. Про
себе нарекла рудого шкодника осіннім котом.
Сентиментальні «котячі» спогади трохи відігнали смуток. А при одній кумедній
згадці навіть розсмішили. Одного разу
бабуся щедро посипала кота дустом, бо
десь набрався бозна чого. Кіт любив уве-

чері прошмигнути до хати, заховатися і
несанкціоновано просидіти у сховку до
ранку. За це отримував від бабусі по хвості, але не каявся. Тепер запах дусту видавав кота і бабуся виганяла шкодника на
горище.
Коли неприємний аромат бабусю дістав, вона всипала у відро з дощовою
водою прального порошку «Лотос» і «випрала» кота. Той пручався несамовито і
винявкав бабусі все, що думав. Після купелю стрімголов чкурнув з подвір’я і не
з’являвся вдома два дні. Після тієї оказії
кіт про всяк випадок оминав відра. І волів
тихенько десь пересидіти дощ.
- Маркіз! Ти де?
Віта оглянулася. Доріжкою йшов чоловік, розгублено зиркаючи довкола. Кіт

Мікросюжети

Б

аба гризеться городами. Каже запитати
тата, чи виоре цього тижня город, бо скоро має
бути дощ. Баба каже не сміятися так багато, бо нині п'ятниця, не можна сміятися, бо в неділю буду плакати. А мені так
весело, сама не знаю чому, то
все через осінь. На мене осінь
так впливає. Розкидаємо разом з бабиним псом Шариком
листя з купи в саду, баба вгледіла і свариться, каже, що псу
не дивується, бо то пес, а мені
таке не пасує вар'ятство, бо я
вже велика.
Мама каже, що осінь навіює

щось знехотя муркнув.
- Пробачте, ваша котяча величносте, я
не знала, що ви - Маркіз.
Котяра удавано байдуже глянув на
Віту: буває, мовляв. Господар Маркіза присів на лавку.
- Він завжди від мене втікає, - почав
розповідати Віті, наче добрій знайомій.
- Сестра поїхала у відрядження і залишила мені Маркіза. Вона дуже любить кота і
якби він загубився, не пробачила б.
Кіт невдоволено глянув на свого тимчасового господаря.
- Я - Сашко... Олександр.
- М-ррр-няв, - схвально мовив Маркіз,
що у перекладі означало: нарешті здогадався познайомитись.
- Віта.
- А ви любите котів?
Віта розповіла історію з дустом, і про
те, що бабусин кіт пахнув яблуками, і що
він також був рудий… А потім Олександр
з Маркізом провели Віту додому. Кіт терся
біля Вітиних ніг, а Сашко жартував, що таким чином Маркіз призначає їй побачення. Завтра, на тій же лавці.
Вона знала, що прийде. І рудий котяра
це знав. А ще він знав, що
Віта з Сашком знайшли одне
одного посеред осені, аби бути
разом. Але це була таємниця
його котячої величності...

Ольга ЧОРНА

ва ж у неповних
вісімнадцять заміж вийшла.
Разом з чоловіком Іваном
виховують дев’ятирічну доньку
Ангелінку, в якій обоє не чують
душі. Вчора на фірмі, де Єва
працює, нагородили її грошовою
премією. Вона в цьому іще не
зізналася ні чоловікові, ані
дочці. Вирішила зробити їм
сюрприз – придбати путівку на
море. Уявляла, як стрибатиме від
радості Ангелінка, які широко
розширені очі будуть в її Івана.
«Ти не жартуєш?» - здивувався чоловік,
коли побачив у руках Єви путівку в пансіонат. Вона розповіла про премію. Про те, що
розуміє, що ці кошти залатали б деякі дірки
в їх сімейному бюджеті, але більше такої нагоди у них може не бути. А якби тої премії
взагалі не було?
Тепер Єва із задоволенням виставляла у
соцмережі світлини з морськими пейзажами,
на фоні яких – їх сім’я, усміхнена і щаслива.
Як гарно вони з Ангеліною засмагли! «Шоколадки ви мої, солодесенькі», - милувався
ними Іван, радів ідеї дружини приїхати сюди.
Одного дня було дуже спекотно. Єва тільки-но запливла в море, як поспішила на
берег. У неї чомусь закрутилася голова, стискало у скронях і ватяними стали ноги. Це,
мабуть, від спеки так, подумала. І повернулася в їх кімнату. Зателефонувала Світлані,
чи, бува, з нею не було такого? «Не пригадую, але точно знаю, що з деякими відпочиваючими щось таке траплялося. Мабуть, ти
перегрілася на сонечку, подруго. Для мене
краєчок його відправ, бо у нас холодно і
дощі», - жартувала Світлана.
Коли наступного дня Єві знову стало зле,
вона звернулася до лікаря пансіонату. Той
уважно вислухав її скаргу, приписав ліки, а
потім сказав: «Коли повернетесь додому, на
всяк випадок пройдіть комп’ютерне обстеження». Його слова насторожили Єву. Якесь
гірке передчуття опанувало її. Стала пригадувати, що це не вперше їй закрутилася
голова. І вдома вже було таке, але вона зси-

Бабині гризоти

на неї сум, їй хочеться плакати. А я так люблю осінь! Мама
каже, що якийсь поет дуже любив осінь і писав гарні вірші
про цю пору, але не пригадує
його імені.
Тато оре город. "Вйо! Вйо!"
Кобила тягне, вона мудра, слухається тата, він за неї дбає,
насипає вівса і дає цукрового
буряка. Веземо повен віз бараболь. "Вйо! Вісьта! Гайта!" Кобила тягне воза, я сиджу зверху на тих бараболях, теплих,
вони ще пахнуть землею, такі
великі і тверді. Один дядько
каже: "Бараболя - то наш дру-
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«Полюби мого

чоловіка…»

Єва ніколи не бачила моря. Не раз із захопленням розглядала
світлини своєї найкращої подруги Світлани, на яких та у дорогому
купальнику ніжилася на морському березі. Світлані простіше.
Створювати сім’ю вона не спішить, працює сама на себе, тому ні в
чому собі не відмовляє, слідкує за модою.

Є

На фото Івана ПШОНЯКА: учасники просвітянського етнографічного проєкту «Борщівська скриня», керівник Петро Довгошия. На фестивалі «Борщівська вишиванка-2021».
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гий хліб, чоловіче". Будемо на
вечерю варити пюре і ще цибульку зі шкварками мама підсмаже. Буде смачно. " Тррррр...
Гооов!" Приїхали. Тато зсипає
бараболі до льоху, такий гуркіт, здається, зараз хата розвалиться, бараболя котиться
в льох, будемо мати що їсти
цілу зиму. Мене болять крижі,
бо весь день ґрацяли бораболі,
мама натирає мене якимось
розчином, обмотує шерстяною
хусткою, каже, що скоро має
стати легше.
Баба вже не гризеться городом, вже скопали. Баба гри-

зеться тепер патиками. Тре купити патиків на зиму і вугілля.
Баба завжди чимось гризеться.
А ще студня поламалась, як на
зло. Баба завжди має якісь клопоти.
Несемо з мамою верето
борачиня до січкарні, мама
каже вважати на пальці, бо
ножі дуже гострі. А завтра я
буду пасти корову після обіду.
Пожену її до лісу, буду читати
нові книжки, тато купив цього тижня в Золочеві на базарі.
Візьму з собою пів літри молока, пару налисників з сиром
і буду читати, пасти корову і
читати...
Неля ДРИБОТІЙ.

лалася на перевтому, адже, окрім роботи на
фірмі, вела чималу господарку, обробляла
город. Часу для відпочинку ніколи не було.
Іван заспокоював дружину: «Побачиш, все
буде добре. Мабуть, твій організм так зреагував на зміну клімату». Але на душі Єви
було неспокійно.
Через два тижні вони поїхали в обласну
поліклініку, де Єва почула те, чого боялася
найбільше: у неї пухлина мозку. Слід терміново оперувати. Єва не могла повірити
почутому. Звідки взялася ця біда? Вона ж не
пила, не палила, не ходила у холод з відкритою головою. Може, це якась помилка?
Усе село збирало кошти Єві на операцію.
Знала б вона, що хвора, не було б тої поїздки на море, гризла себе Єва. Ця думка перепліталася з іншою: може, це її останній
подарунок рідним? Хтозна, скільки їй ще залишиться після операції. Звісно, Іван сам не
буде, молодий ще. Ангелінки шкода. Хто замінить їй маму? І враз у її голові спалахнула
думка: Світлана! Вона це зробить. Подруга
давно стала своєю у їх домі. І кращої кандидатури Єва не бачить.
Світлана ніби прикипіла до килимка, коли
Єва сказала їй про своє бажання. «Чи ти з глузду зійшла, подруго? Ти здолаєш недугу, а я
завжди буду поруч», - заспокоювала Світлана.
Однак Єва, як заведена повторювала: «Якщо
помру – вийди за Івана, стань мамою Ангеліні.
Щоб там, на небі, мені було легко».
Мов у тумані, їхала Єва у київську клініку на
операцію. Усю дорогу ні вона, ні Іван не промовили й слова. Кожен замислився у свої думки.
І лишень, коли відвозили Єву в операційну,
вона прошепотіла Іванові: «В разі чогось –
одружуйся із Світланою. Вона про все в курсі».
«Єва житиме?», - спитав Іван лікаря після
операції. «Ніколи не можна втрачати надії,
моліться, - відповів лікар.
У Києві проживав друг Івана, з яким він
служив в армії. Іван ночував у нього, а всі
дні сидів біля Єви. Не хотів залишати її одну.
Щодня їм телефонувала Світлана, яка тепер
мешкала у їх домі, гляділа Ангелінку, з якою,
як запевняла, дуже подружилися.
Через місяць Єву виписали додому. З рекомендацією показуватися обласному спеціалісту. Перше, що впало Єві у вічі, коли
переступила поріг, була нова обстановка в
їх домі. Навіть у спальні Світлана усе попереставляла по-своєму. Єва не могла прийти
до тями: чи ж вона просила про це? «Подобається? Я хотіла тебе здивувати», - щебетала
Світлана. «Тобі це вдалося», - сумно мовила
Єва. І вмить заспокоїла себе: стільки б клопоту в них було. Хай буде, як є. Тепер головне
її здоров’я, і вона ще має дякувати Богу, що
послав їй таку турботливу подругу.
Світлана навідувалася щодня. Готувала
їсти, допомагала Іванові на господарці, разом з ним їздила на базар. Навіть відпустку
на роботі взяла, щоб тепер, коли Єва ще надто слабка, підтримувати їх.
Спеціалісти запевняли Єву, що все має
бути добре. Однак вона не вірила їм, зовсім
впала духом. Хіба вона дурна? Її і надалі турбують головні болі, погіршився зір і помітно перекосило обличчя. Не треба її втішати,
правду знає сама. І одного разу Єва стала
підшукувати собі одяг на смерть. Знайшла
деякі нові одяганки, які відкинула для Світлани. «Я жодну з них не носила, жаліла собі»,

- пояснила Світлані. «Навіщо зарання хорониш себе, Єво? Ти мусиш жити. Заради Івана, Ангелінки. І навіть заради мене, бо ми всі
тебе дуже любимо. Розумієш?» - тормосила
її за худенькі плечі Світлана. Так, Єва розуміє, але мусить змиритися з тим, що намалювала їй доля. І не тільки їй, але й Світлані,
яка має покохати її чоловіка і стати матір’ю
Ангеліні.
У невтішних сльозах, важких зітханнях, у
безсонних ночах минав час. Густий чуб Івана посріблила сивина. Як добре, що їх щодня
навідує Світлана, інакше він би давно збожеволів. Від пригніченої домашньої атмосфери, постійних слів Єви про смерть… І одного
разу нерви його здали. «Набридло усе! Лікарі говорять про хорошу динаміку, але ти не
чуєш цього. Не хочеш чути. Вбиваєш і себе,
і нас. Увімкни телевізор, побачиш, скільки
трагедій стається щодня. На фронті хлопці гинуть. Ніхто не готувався до смерті, але
вона прийшла, якщо так судилось. Усміхайся, не скигли, поки жива! Наліпи нам вареників!», - закричав Іван Єві просто в обличчя. Єва не чекала такого від чоловіка, який
завжди був лагідним і терплячим до неї.
Розридавшись, взялася місити тісто. А Іван
з донькою і Світланою пішли в ліс по гриби.
Світлана і надалі допомагала їм в домашніх справах. Вчила з Ангеліною уроки,
гралася з нею у «класи», як колись із Євою,
щодня приносила їм гостинці. Єва помітила,
яким теплим поглядом подруга обмінюється з Іваном. Але це її не бентежило. Навпаки,
вона навіть раділа, коли Світлана з Іваном
десь затримувалися. Тепер вона не сумнівалася, якщо її не стане, Світлана займе її
місце. Ось і нині Єві уже час їхати на черговий огляд, а Івана зі Світланою чомусь нема.
Скоро прибуде автобус і Єва вирішила їхати
сама. Вперше так за час хвороби.
Лікар похвалив її, що прибула без супроводу. Уважно розглянувши знімки, мовив: «Ви
виздоровіли, Єво. Однак групу інвалідності
вам ще продовжимо. Аби набратися сил,
повністю реабілітуватися. Вдома поступово
беріться за фізичну працю. Щасти вам».
Єва стояла, як заворожена. Ще годину
тому вона сподівалася почути найгірше, і
ось як усе обернулося. Вона не йшла, а летіла на автостанцію. Швидше б додому, до
своїх рідних! З доброю новиною і щасливою
усмішкою на обличчі.
У передпокої побачила якісь коробки.
Поруч на стільці – записку. Впізнала почерк
Світлани: «Повертаю тобі, Єво, твої речі. Я їх
не одягала. Вони ще тобі пригодяться. Слава
Богу, ти здорова. І ми з Іваном казали тобі
про це. Але ти нам не вірила. А чоловіка я
тобі не віддам. Ти сама цього хотіла. Просила покохати його і я послухала. Чоловік – не
річ, щоб швирятися ним. Не плач, не проклинай. Ми полюбили один одного і скоро одружимось. Тим паче, я чекаю дитину».
Рясні сльози покотилися по обличчю Єви.
Радість, що ще кілька хвилин тому наповнювала її єство, враз розтанула. Натомість відчуття невимовного жалю і розпуки боляче
розривали їй груди, вогнем пекли біля серця.
Що ж вона наробила? Власними руками віддала своє щастя, розтоптала надію. І винити
когось в тім, що сталося, вона не має права.
Чи має?..
Марія МАЛІЦЬКА.
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СТРУНИ СЕРЦЯ
ЧАСОПЛИН

Намальовано час,
Що проходив повз нас,
На розгортці трави,
на мовчанні калини
І на тому листку,
Що у ніч гомінку
Упіймали колючі долоні ялини.
Запальні кольори
Позирк вітру згори
Пошептатись ледь
чутно запросить із нами
Про високе й низьке,
Проминальне й тривке
Жовтизною думок,
не хиткими словами.

*****
Надпитий глек медового тепла
Тримає осінь, пригощає радо
Усіх, для кого листям зацвіла,
Хто в часі бачить хоч якусь розраду.
На павутинці серце забринить,
На килим неба звично погляд вийде...
Не оминайте цю дозрілу мить,
Дарунком панни клопоти розвійте.

ЯБЛУКА

Ще яблуні в червоних поцілунках,
А сукні, глянь, у вижовклих латках.
Скупають трави росяно, чи лунко...
Не схибити б про осінь у словах.
Землиця знов розкрилила долоні,
Так яблучно вигойдує тепло.
...У серці треба зберегти осоння
На світло для людей і на добро.
*****
Край осені поранена шипшина
Кривавить погляд між патлатих трав.
Хоч день добіг за більшу половину,
А крапелин ніхто не позбирав.
Зберу у жменю спогадом на завтра.
До серця прикипить притихла мить.
...Якщо поранюсь, крапелькою правди
Мене ця осінь знову заболить.

ГРУШІ

Глухим подзвоном (лиш в один удар)
Накриють, раз вдаряючись у тишу
Дзвіночки груш, як осені нектар
Статечно вітер жовтий доколише.
І змовклий дзвін чиясь метка рука
Враз підбере, із доземним поклоном...
На смак і запах щедрість гомінка
Таки покличе глянути на крону.
*****
Зів'яне туман світанковий
І ранок заступить на чати.
Крикливо народжене слово...
А словом потрібно мовчати.
Нехай ще скупається в росах,
Вдихне молоду прохолоду,
Обійме здивовану просинь,
Щоб стати потрібним, як подих.
Володимир КРАВЧУК.
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Наш День

Три золоті медалі за один турнір

У

данському Копенгагені
закінчився чемпіонат
світу з веслування на
каное та байдарках. Упродовж
чотирьох днів спортсмени
визначали сильніших у 28
дисциплінах.

Загалом на цих змаганнях Україна здобула три золота - найкращий
результат за всю історію виступів.
Завдяки цьому у медальному заліку
наша команда замкнула топ-3:
• Угорщина - 6 "золото" + 8
"срібло" + 4 "бронза" = 18 медалей
• Білорусь - 4+2+2 = 8 медалей
• Україна - 3+1+1 = 5 медалей.
Окрім того, каноїстка Людмила
Лузан стала першою українкою, яка
на одному чемпіонаті світу здобула
одразу три нагороди. Історичне досягнення їй підкорилося після фінішу нашої четвірки на дистанції 500
метрів. Разом з Людмилою гребли

Анастасія Четверікова, Олена Циганкова і Юлія Колесник.
Раніше Людмила разом Анастасією
Четверикова завоювала золоту нагороду, а в каное-одиночці стала другою. Усі медалі вона здобула на 500-метрівці. А ось на дистанції 200 метрів у
каное-одиночці Лузан стала 4-ю.
До речі, на Олімпіаді в Токіо українка завоювала 2 нагороди – срібну і
бронзову.
Всі медалі України:
золото: Людмила Лузан, Анаста-

сія Четверікова (каное-двійка, 500
метрів), Віталій Вергелес, Андрій Рибачок, Юрій Вандюк, Тарас Міщук (каное-четвірка, 500 метрів), Олег Кухарик, Дмитро Даниленко, Ігор Трунов,
Іван Семикін (байдарка-четвірка, 500
метрів);
срібло: Людмила Лузан (каное-одиночка, 500 метрів);
бронза: Людмила Лузан, Олена Циганкова, Юлія Колесник та Анастасія
Четверікова (каное-четвірка, 500 метрів).

Найвища нагорода найкращого паралімпійця
Президент Володимир Зеленський присвоїв десятиразовому
чемпіону Паралімпіади Максиму Крипаку звання Героя України.

Т

ак глава держави відзначив неймовірні
досягнення спортсмена, непростий шлях
якого до перемог може служити прикладом справжнього героїзму та мужності.

У Максима з народження аномальний розвиток правої нижньої кінцівки – права нога коротша за ліву, обмежена рухливість стопи і немає пальця. У шість років
лікарі порадили хлопчикові зайнятися плаванням, щоб
не загострювалися ще й проблеми з хребтом. Відтоді
щоранку батьки будили Максима о 6:00 ранку, щоб вже
о 6:45 бути в басейні. Вони хотіли, щоб син не відчував
себе особливим і жив звичайним життям, тому довший
час приховували від хлопчика, що він – інвалід дитинства, придумавши історію про дитячу травму, внаслідок
якої «довелося відрізати пальчик».
Тим часом, хлопець виявився дуже здібним плавцем.
Він успішно виступав разом зі здоровими спортсменами, ставав призером чемпіонатів України, їздив на молодіжні чемпіонати Європи.
Але з часом Максиму ставало все складніше змагатися зі здоровими суперниками – не вистачало відштовхування і могли дискваліфікувати через те, що
неправильно розгортав ногу. У нього зіскакували хребці, затискалися нерви, було боляче нагнутися, сиді-

ти. Кар'єра пішла на
спад, і вже думав закінчувати з професійним спортом.
Тоді батьки запропонували Максиму
спробувати себе в інваспорті. Але тут палиці в колеса плавцю
почали ставити колишні тренери. Крипака відрахували зі
спортивної школи і заборонили тренуватися в харківському басейні. Мовляв, інвалідам тут не місце.
Спалахнув скандал. І це все відбулося за півроку до
Паралімпіади-2016 у Ріо. Максиму нічого не залишалося, крім, як купити звичайний абонемент у басейн і тренуватися. Але все це було не дарма. У Бразилії 21-річний
харків'янин став сенсацією. Він почав збирати золото з
50-метрівки кролем і дійшов до п'ятикратного паралімпійського чемпіона з трьома срібними нагородами та
трьома світовими рекордами.
А вже у Японії Максим довів рахунок золотих медалей до десяти, ставши найкращим атлетом Паралімпіади-2020.

«Динамо» зберегло лідерство

К

ияни у 8-му турі перемогли
на своєму полі "Олександрію" - 1:0, набрали 22 очка
та залишилися на першому місці.
"Шахтар" розгромив "Маріуполь" 5:0
та відстає від динамівців на 3 пункти.
У "Десни" та "Дніпра-1" - по 16 балів.
"Ворскла" з 15 очками - п'ята. Результати усіх матчів туру:
• "Десна" - "Рух" 1:0

Ч

• "Інгулець" - "Колос" 0:2
• "Маріуполь" - "Шахтар" 0:5
• "Дніпро-1" - "Верес" 1:0
• "Динамо" - "Олександрія" 1:0
• "Ворскла" - "Минай" 2:0
• "Зоря" - "Чорноморець" 3:0
• "Львів" - "Металіст 1925" 0:0.
Українська Прем’єр-Ліга, опитавши фахівців, які входять до нашої експертної ради, визначила

*****
емпіон України з баскетболу
«Прометей» зіграє в груповому
етапі Ліги чемпіонів. Команда з
Кам’янського у фіналі відбору здолала
російську «Парму».
Матч пройшов у Болгарії і подарував
купу емоцій. Український клуб впевнено
вів перед, і у першій половині зустрічі
його перевага склала 13 очок. Але третя чверть перевернула ситуацію догори
дригом. У ній «Прометей» поступився
12-ма очками, тож в останньому таймі

найяскравішого футболіста з усіх,
які взяли участь у матчах 8-го туру.
За підсумком голосування перемогу
здобув воротар «Олександрії» Олег
Білик.

СПОРТАРЕНА

суперникам довелося розпочинати все
з початку. «Парма» навіть вела перед у
три очка, але за рахунку 57:57 українська
команда більше не дозволила росіянам
сподіватися на сприятливий рахунок –
67:65. «Прометей» виступить у Лізі чемпіонів, «Парма» – в менш престижному
Кубку Європи ФІБА.
*****
енеджер українського боксера
Василя Ломаченка Егіс Клімас
озвучив дату та ім'я наступного суперника українця. Колишній чемпі-

М

Тернопільський футбол
*****
Після розгромної домашньої поразки від
«Альянсу» 1:5, у 9 турі Першої ліги тернопільська
«Нива» зуміла реабілітуватися в Ужгороді. Там на
місцевому стадіоні «Авангард» наші земляки перемогли господарів з рахунком 2:0. Набравши 15
очок, «Нива» закріпилася у верхній частині турнірної таблиці.
*****
18 вересня у рамках 6 туру аматорського чемпіонату України теребовлянська «Нива» гостювала на Рівненщині, де в Оржеві зустрічалася з місцевою командною ОДЕК. На жаль, наші земляки
не зуміли привести з гостьового матчу очки. Суперник переміг «Ниву» – 2:1.
Після шести зіграних поєдинків в активі
«Ниви» всього два очка (дві нічиї) і команда знаходиться на 9 місці турнірної таблиці (група 1).
Наступний поєдинок теребовлянці проведуть 29
вересня, коли на домашньому стадіоні «Колос»
прийматимуть київський «Локомотив».
Днем пізніше великогаївський «Агрон» на домашньому стадіоні приймав команду з Рівненщини – «Маяк» з Сарнів. Наші земляки святкували
перемогу з рахунком – 2:0.
Після шести зіграних матчів у «Агрона» 15 набраних очок (5 перемог і одна поразка) і команда з В. Гаїв продовжує утримувати перше місце в
турнірній таблиці (група 1). Наступний поєдинок
підопічні Олега Лівіцького проведуть у суботу, 25
вересня. Того дня вони в гостях гратимуть проти
«Довбуша» з Чернівців.
*****
19 вересня відбулися два матчі 16-го туру у
вищій лізі чемпіонату Тернопільської області.
• «Збруч-Агробізнес» (Підволочиськ) –
«Зоря» (Хоростків) – 2:0 (1:0)
• «Кристал-U-19» (Чортків) – ФК «Нараїв» –
1:2 (0:1)
*****
Відбулися матчі 15-го туру (першій тур фінальної частини) у першій лізі чемпіонату Тернопільської області.
• «Колос» (Бучач) – ФК «Мельниця» (Мельниця-Подільська) – 1:1 (0:1)
• ФК «Вишнівець» – ФК «Трибухівці» – 1:1
(1:1)
*****
Також відбулися матчі 15-го туру (першій тур
фінальної частини) у другій лізі чемпіонату Тернопільської області.
• «Нічлава» (Копичинці) – «Колос» (Зборів)
– 3:0 (1:0)
• «Поділля» (В. Березовиця) – «Збруч» (Гусятинська ТГ) – 1:1 (0:1)
*****
18 вересня відбувся 8 тур чемпіонату Тернопільської області з футболу серед ветеранів. Перемігши одного з головних конкурентів – «Ветеран» з Великоберезовицької громади, команда
«Агрон-Агропродсервіс-Ветеран 40+» достроково, за два тури до завершення змагань, гарантувала собі чемпіонське звання.
• ФК «Гаї Шевченківські» – «Ветеран» (Збараж) – 3:3 (3:2)
40+»
• «Агрон-Агропродсервіс-Ветенар
(Настасів) – «Ветеран» (Березовицька
громада) – 3:2 (0:1)
• «Ветеран» (Чортків) – «Нічлава» (Копичинці) – 0:3 (неявка господарів).

он світу повернеться у ринг 11 грудня в
поєдинку з ганцем Річардом Коммі. Йому
– 34 роки. На рахунку 30 перемог (27 нокаутом), а також три поразки. 2019 року
африканець виграв титул чемпіона світу в легкій вазі за версією International
Boxing Federation (IBF), але згодом Коммі
поступився технічним нокаутом Теофімо
Лопесу і втратив пояс.
*****
оловіча збірна України з баскетболу 3х3 стала срібним призером
чемпіонату Європи U-17.

Ч

Спорт

У півфіналі наша команда здолала збірну Угорщини з рахунком 14:12, що дозволило вийти у фінал. У фінальному матчі
наші хлопці, на жаль, програли Словенії
- 14:19.
Загалом на турнірі в Португалії збірна
України зіграла п'ять матчів та здобула
чотири перемоги. Жіноча збірна України
U-17 боролася за бронзову медаль, але
в матчі за третє місце поступилася білорускам (10:15). До речі, Україна стала єдиною країною, яка була представлена у півфіналах чоловічою і жіночою збірними.

Свято

Наш День
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Село моє, для мене ти єдине

Гарному святу у Городниці дощ не завадив

Нехай про тебе линуть співи,
Тебе люблю без міри я.
Мій край веселий і щасливий,
Городнице рідна ти моя…

Щ

о сьогодні тісно
об'єднує громаду?
Спільна праця на її
благо, добрі справи, зв'язок
поколінь та, звичайно,
загальне свято. А таким є День
села. Вдало запланованому
відпочинку не може завадити
навіть погана погода. Отож, ні
мінлива хмарність, ані дощ аж
ніяк не завадили провести у
минулу неділю гарне свято у
Городниці на Гусятинщині.
Село Городниця - мальовничий та чарівний куточок з багатою історією, овіяною
легендами, цікавою культурною спадщиною, талановитими та працьовитими
людьми, зеленими лісами, розгаданими
і нерозгаданими туристичними тайнами і стежками. Словом, неповторне для
кожного його мешканця. Назва "Село моє,
для мене ти єдине", під якою проводилось
дійство, повністю відповідає темі. Надзвичайно людно було того дня у будинку
культури. На свято рідного села до свого
куточка з'їхалися ті, хто тут народився і
виріс. Завітали і жителі навколишніх населених пунктів, старости і землевпорядники сіл Постолівка і Самолуски Галина
Паньків, Ольга Литвин, Ігор Бевський та
Антоніна Наконечна. Розділити радість городничан приїхали відомий господарник
Іван Гута, заступниця Гусятинського селищного голови Надія Мацко та секретар
Гусятинської селищної ради Ігор Лисак.
Село упродовж дня радо зустрічало гостей.
На калиново уквітчаній сцені ведучі
Віта Пискір, Юлія Кримець, Богдана Данилевич, Валентина Забігайло, Наталія
Костишин та Антоніна Конаровська тепло
вітали односельчан зі святом, оголосивши

урочистості відкритими. Прозвучав Гімн
України. З вітальним словом до присутніх
звернулися всечесні отці Василь та Михайло, провівши спільну молитву та благословивши усіх на благі намірення. Сільський
староста Микола Колтуцький на правах
господаря бажав громаді процвітання і
миру, а кожній родині – щастя, достатку,
злагоди та добробуту. До щирих привітань
та побажань з нагоди Дня села Городниця
приєдналась заступниця Гусятинського
селищного голови Надія Мацко. Далі на
усіх чекала насичена концертна програма,
яку підготували педагог-організатор ЗОШ
1-3 ступенів села Городниця Оксана Гарасимович та директор будинку культури
Михайло Томчишин.
Художні номери переплітались зі словами ведучих. Йшлося про історію села, від
першої згадки про нього і по сьогодні, про
історичні пам'ятки, про відомих людей,
уродженців села, зокрема Дениса Лук'яновича, про людей праці, віншування були і
на честь старожилів, і тих, хто став на рушник щастя, хто народився. Особливо згадували жертв нацистів та воїнів УПА, учасників АТО, які загинули, віддавши своє життя
за нашу незалежність. Хвилиною мовчан-

ня вшанували їх світлу пам'ять. Приємно
зазначити, що значна частина концерту
відбувалась з-за участі місцевих аматорів
як молодого так, і старшого покоління.
Вражали, беззаперечно, усі учасники художньої самодіяльності і піснями, і танцями. Проте хочеться відзначити виступ чоловічого ансамблю у складі Івана Коломиї,
Івана Древняка, Валерія Горового, Степана
Паньківа, Степана Паляника, Михайла Юркевича, Віктора Соболя, Михайла Томчишина (акомпанемент), більшості з яких
давно літа на осінь повернули. Пісня "Неопалима купина" у їх виконанні викликала
неабияке захоплення. Мурашки повзали

по тілу і від пісні "Про маму" (Степан
Паньків). Свою родзинку у програму концерту внесли і гості з Гусятина - аматори
Центру культури та дозвілля, а також "Гусятинської мистецької школи".
Урочистості завершувались, а свято набирало обертів. Надворі, незважаючи на
негоду, працювали батут, торгові точки,
діти ласували солодкою ватою. В повітрі
пахло прохолодою і димом. У наметах та за
окремими столами під відкритим небом
усі бажаючі смакували шашликами, якими
пригощали брати Лотоцькі. А ще - рибною
юшкою, канапками, смаженою картоплею,
різними напитками та особливим десертом – морозивом-сорбетом - власного виробництва від Івана Гути.
День села, безумовно, вдався, пройшов
яскраво, феєрично і надовго запам'ятається. Гуляли всім селом. Такого дійства
давно не було, завершилось все танцями.
Староста Микола Колтуцький щиро вдячний усім, хто долучився до організації свята, особливу подяку висловлює фермерам,
насамперед, Івану Гуті, Степану Тхору, Богдану Бевському, місцевим підприємцям
Івану Лазенку, Анатолію Драгану, Андрію
Чурі, Віктору та Василю Лотоцьким, голові
Гусятинського РайСТ Ігорю Свергуну, без
підтримки яких свято не було б таким пишним, багатим і радісним.
Марія МАЙДАНЮК.
Фото авторки.
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27 вересня

Понеділок
UA:Перший
06.05 Антропологiя.
06.30 М/ф «Маленький великий
пес».
06.40 М/ф «Найменший».
06.50 М/ф «Що на що схоже».
07.00, 08.00, 08.55, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 00.05, 02.10,
05.25 Новини.
07.05, 08.05 Т/с «Курорт».
09.00 Божественна Лiтургiя Православної Церкви України
в день свята Воздвиження
Чесного i Животворчого
Хреста Господнього.
12.00 Д/с «Дикi тварини».
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. Дмитро та Назарiй
Яремчуки.
16.30 Д/с «Свiт дикої природи».
17.00 Прозоро. Про головне.
18.20, 19.05 «По-людськи».
20.00 Д/с «Дика природа Чилi».
21.45 «Зворотнiй вiдлiк».
23.30 Перша шпальта.
00.40 Т/с «Бенкрофт».
02.50 Х/ф «Вавилон ХХ».
04.25 Д/ф «Док на прийомi».

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».
22.35 Т/с «Родичi».
23.50 Х/ф «Ва-банк».
01.40 «Танцi з зiрками».

Iíòåð

03.10 Х/ф «Дикун».
04.35 М/ф.
05.25, 22.05 «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».
10.05, 18.00, 03.05 «Стосується
кожного».
12.25 Х/ф «В джазi тiльки дiвчата».
14.55 Х/ф «Лапусик».
16.25 «Чекай на мене. Україна».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Велика справа».

23.50 Х/ф «Грошi на двох».
02.05 Т/с «Я подарую тобi свiтанок».

ICTV

04.50 Скарб нацiї.
05.00 Еврика!
05.05 Служба розшуку дiтей.
05.10 Громадянська оборона.
06.00 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.10, 19.25 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
10.10 «На трьох».
11.30, 13.15 Х/ф «Останнiй володар стихiй».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.10, 16.15 Т/с «Розтин покаже 2».
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.20, 02.00 Прихована небезпека.
21.30 Т/с «Дiльничний з ДВРЗ 2».
22.25 Свобода слова.
00.00 Х/ф «Дум».

ÑÒÁ

05.25 Т/с «Комiсар Рекс».
08.20 МастерШеф.
12.05, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.40, 18.05 Т/с «Слiд».
19.05 СуперМама.
20.15, 22.50 Т/с «Колiр помсти».
23.05 Т/с «Майор i магiя».
01.05 Т/с «Вангелiя».

Íîâèé êàíàë

06.00, 07.40 Kids` Time.
06.05 М/с «Том i Джерi».
07.45 «Орел i решка».
09.55 Т/с «Надприродне».
12.35 Х/ф «Ред».
14.40 Х/ф «Ред 2».
17.00 «Хто зверху?».
19.00 «Пекельна кухня».
21.00 Х/ф «Швидкiсть».
23.35 Х/ф «Живий або мертвий».
01.00 «Вар`яти».
02.50 «Служба розшуку дiтей».
03.00 «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 Т/с «Люся. Iнтерн».
11.30 Т/с «Виходьте без дзвiнка
2».
14.30, 15.30, 18.00 Iсторiя одного
злочину.
16.00 Т/с «Хiд прокурора».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Таємна любов».
23.10 Т/с «Квiти дощу».
01.05, 02.00 Гучна справа.
01.30 Телемагазин.
02.40 Реальна мiстика.

29 вересня

Середа
UA:Перший
06.05 Я вдома.
06.30 М/ф «Червона жаба».
06.40 М/ф «Як Петрик П`яточкiн
слоникiв рахував».
06.50 М/ф «Чудасiя».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00,
18.00, 22.15, 23.35, 02.00,
05.25 Новини.
07.05, 08.05 Т/с «Курорт».
09.45 Маршрутом змiн.
09.55 Вiдтiнки України.
10.35, 00.25 Т/с «Бенкрофт».
11.30 Д/с «Дикуни. Дикi забави в
зоопарку Сан-Дiєго».
11.55, 12.01 Д/с «Дика природа
Чилi».
12.00 Хвилина мовчання: 80-тi
роковини вiд початку масових розстрiлiв, здiйснених
гiтлерiвцями у Бабиному Яру.
13.10, 01.15 Прозоро. Про актуальне.
14.00 UA:Фольк. Спогади.
15.10 Спорт.
15.20 Концерт. Квартет Гетьман.
16.25 Еко-люди.
16.30 Д/с «Свiт дикої природи».
17.00, 02.35 Прозоро. Про головне.
18.15, 19.00 «По-людськи».
19.55 ЧС з футзалу FIFA 2021.
Пiвфiнал.
23.00 Перша шпальта.
00.10 Мiста та мiстечка.
03.25 Д/ф «Перехрестя Балу».
04.25 Д/с «Дикi тварини».
04.55 Енеїда.

Êàíàë “1+1”

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок
з «1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30, 04.15 «ТСН».
09.25, 10.20, 05.35 «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 Х/ф «Привид».
23.15 Х/ф «Незламний».
02.05 Х/ф «Пандорум».

Iíòåð

05.25, 22.05 «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 «Пiсля весiлля».
14.40, 15.35 «Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий випадок».
18.00, 19.00, 03.15 «Стосується
кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Велика справа».
23.00 «778 днiв без своїх».
23.50 Х/ф «Виклик».

02.20 Т/с «Я подарую тобi свiтанок».
04.45 М/ф.

ICTV

04.05 Скарб нацiї.
04.20 Служба розшуку дiтей.
04.25 Факти.
04.45 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
10.10 «На трьох».
11.15, 13.15 Х/ф «Воскресiння».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.00 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, 21.10 Факти. Вечiр.
20.20, 01.55 Секретний фронт.
23.45 Х/ф «Iнший свiт 2: Еволюцiя».

ÑÒÁ

04.30, 14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
05.05 Т/с «Комiсар Рекс».
07.50 МастерШеф.
12.05, 14.50 Т/с «Слiпа».
15.40, 18.05 Т/с «Слiд».
19.05 СуперМама.
20.15, 22.50 Т/с «Колiр помсти».
23.05 Т/с «Майор i магiя».
01.05 Т/с «Вангелiя».

Íîâèé êàíàë

06.50 Х/ф «Академiя вампiрiв».
08.35 Т/с «Надприродне».
13.00 Х/ф «Прокляття фараона
Тута».
16.35 Х/ф «Морський бiй».
19.00 Х/ф «Коломбiана».
21.05 Х/ф «Анна».
23.40 Х/ф «Не дихай».
01.35 «Вар`яти».
02.55 «Служба розшуку дiтей».
03.00 «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 Т/с «Виходьте без дзвiнка 2».
14.30, 15.30, 18.00 Iсторiя одного
злочину.
16.00 Т/с «Хiд прокурора».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Таємна любов».
23.10 Т/с «Квiти дощу».
02.00 Гучна справа.
02.45 Реальна мiстика.

ÍÒÍ

06.25 «Будьте здоровi».
07.55, 09.00, 17.00, 02.55 «Випадковий свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.25
«Свiдок».

Наш День

ÍÒÍ
06.00 «Таємницi кримiнального
свiту».
07.15, 17.00, 03.35 «Випадковий
свiдок».
10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: Маямi».
12.30, 16.30, 19.00, 03.05 «Свiдок».
14.45, 23.00 Т/с «Слiпа зона».
18.20 «Свiдок. Агенти».
00.45 Х/ф «Великий вибух».
02.40, 03.45 «Речовий доказ».
04.35 «Правда життя. Професiйнi
байки».

Enter-фільм

07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00, 10.35 «Моя правда».
09.35 «Спогади».
11.25 Х/ф «Жiноча iнтуїцiя».
13.35 Х/ф «Небезгрiшний».
14.50, 19.00, 01.00 Т/с «Пуаро
Агати Крiстi».
16.50, 23.00 Т/с «Суто англiйськi
вбивства».
02.30 «Пуаро Агати Крiстi».

Êàíàë «2+2»

06.00, 18.50 «ДжеДАI».
06.30 Т/с «Карпатський рейнджер».
10.10 Х/ф «Сек`юрiтi».
12.00 Х/ф «Обiтниця мовчання».
13.50, 16.55 «Загублений свiт».
17.55 «Секретнi матерiали».
18.15 «Спецкор».
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 «Вiдеобiмба 2».
04.55 «Зловмисники».

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

06.00, 08.00, 22.20 Топ-матч.
06.10 Хатайспор - Фенербахче.
Чемпiонат Туреччини.
08.10 Десна - Металiст 1925. Чемпiонат України.
10.00 «Великий футбол».
11.40 Аякс - Гронiнген. Чемпiонат
Нiдерландiв.
13.20 Колос - Ворскла. Чемпiонат
України.
15.00, 20.15, 22.30 Футбол News.
15.20 Галатасарай - Гезтепе. Чемпiонат Туреччини.
17.10 Кривбас - Металiст. Чемпiонат
України. Перша Лiга.
19.00 «УПЛ Online».
19.25 Live. Чорноморець - Iнгулець.
Чемпiонат України.
21.20 «Extra Time».
22.10 Yellow.
22.50 Шахтар - Верес. Чемпiонат
України.
00.35 Трабзонспор - Аланiяспор.
Чемпiонат Туреччини.
02.20 Мiнай - Львiв. Чемпiонат
України.
04.05 АЗ Алкмар - Гоу Ехед Iглс.
Чемпiонат Нiдерландiв.
05.55 Програма передач.
10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: Маямi».
14.50, 23.00 Т/с «Переломний
момент».
18.20 «Вартiсть життя».
00.45 «Легенди бандитського Києва».
01.50 «Правда життя».
03.10 «Речовий доказ».
04.00 «Правда життя. Професiйнi
байки».

Enter-фільм

04.50 Х/ф «Чорна Рада».
04.55 Кiнотрейлери.
07.10, 09.00, 02.00 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00 Моя правда.
09.30 «Спогади».
09.55 «Моя правда».
10.45 Т/с «Роксолана».
12.55 Х/ф «Слiд Сокола».
15.05, 19.05, 01.00, 02.30 Т/с «Пуаро Агати Крiстi».
17.05, 23.05 Т/с «Суто англiйськi
вбивства».

Êàíàë «2+2»

06.00 «Помста природи».
06.25 Х/ф «Перстень нiбелунгiв».
10.10 Х/ф «Горець 4: Кiнець гри».
11.55 Х/ф «Остаточний вирок».
13.50, 16.55, 19.30 «Загублений
свiт».
17.55 «Секретнi матерiали».
18.15, 03.25 «Спецкор».
18.50, 03.55 «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».
04.25 «Вiдеобiмба 2».
04.55 «Зловмисники».

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

06.00, 08.00, 12.10, 00.00, 02.00
Топ-матч.
06.10 Галатасарай - Гезтепе. Чемпiонат Туреччини.
08.10 Олександрiя - Марiуполь.
Чемпiонат України.
10.00, 15.00, 20.30, 22.45 Футбол
News.
10.20 Кривбас - Металiст. Чемпiонат
України. Перша Лiга.
12.15 Чемпiонат Нiдерландiв. Огляд
туру.
13.10 Мiнай - Львiв. Чемпiонат
України.
15.20 Нива (Т) - Прикарпаття. Чемпiонат України. Перша Лiга.
17.05 Шахтар - Верес. Чемпiонат
України.
18.45 Трабзонспор - Аланiяспор.
Чемпiонат Туреччини.
20.45 «Auto гол!»
21.15 «Нiч Лiги чемпiонiв».
22.00 «Fan Talk».
00.10 Чорноморець - Iнгулець. Чемпiонат України.
02.10 Вiллем II - ПСВ. Чемпiонат
Нiдерландiв.
04.00 Колос - Ворскла. Чемпiонат
Украини.
05.45 Програма передач.
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28 вересня

Вівторок
UA:Перший

ICTV

06.05 Я вдома.
06.30 М/ф «Коза-Дереза».
06.40 М/ф «Козлик та вiслюк».
06.50 М/ф «Некмiтливий горобець».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.35, 02.00,
05.10 Новини.
07.05, 08.05 Т/с «Курорт».
09.45 Маршрутом змiн.
09.55 Вiдтiнки України.
10.35, 00.25 Т/с «Бенкрофт».
11.30 Д/с «Дикуни. Дикi забави в
зоопарку Сан-Дiєго».
11.55, 20.00, 22.00 Д/с «Дика
природа Чилi».
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. ВIА «Кобза».
16.30 Еко-люди.
16.35 Д/с «Свiт дикої природи».
17.00 Прозоро. Про головне.
18.20, 19.05 «По-людськи».
23.00 Бiгус Iнфо.
02.50 Розсекречена iсторiя.

04.15 Скарб нацiї.
04.25 Еврика!
04.30 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».
10.55, 13.15 Х/ф «Дитсадковий
полiцейський».
12.45, 15.45 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, 21.10 Факти. Вечiр.
23.45 Х/ф «Iнший свiт».
02.50 Секретний фронт.

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».
22.35 Т/с «Родичi».
23.50 Х/ф «Тринадцять».
01.50 Х/ф «Бiйцiвський клуб».

Iíòåð

05.25, 22.05 «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 «Замiж на 2 днi».
14.35, 15.30 «Речдок».
16.25 «Речдок. Особливий випадок».
18.00, 19.00, 03.05 «Стосується
кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Велика справа».
23.50 Х/ф «Ведмежатник».
02.10 Т/с «Я подарую тобi свiтанок».
04.35 М/ф.

ÑÒÁ

04.35, 14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
05.25 Т/с «Коли ми вдома».
05.50 Т/с «Комiсар Рекс».
07.50 МастерШеф.
12.00, 14.50 Т/с «Слiпа».
15.40, 18.05 Т/с «Слiд».
19.05 СуперМама.
20.15, 22.50 Т/с «Колiр помсти».
23.05 Т/с «Майор i магiя».
01.05 Т/с «Вангелiя».

Íîâèé êàíàë

06.00, 07.45 Kids` Time.
06.05 М/с «Том i Джерi».
07.50 «Орел i решка».
09.55 Т/с «Надприродне».
12.35 «Любов на виживання».
14.25 Х/ф «Реальна сталь».
17.00 «Хто зверху?».
19.00 «Екси».
21.00 Х/ф «Швидкiсть 2: Небезпечний круїз».
23.40 Х/ф «Залiзний лицар».
02.00 Х/ф «Залiзний лицар 2».
03.40 «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 Т/с «Люся. Iнтерн».
11.30 Т/с «Виходьте без дзвiнка
2».
14.30, 15.30, 18.00 Iсторiя одного
злочину.
16.00 Т/с «Хiд прокурора».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Таємна любов».
23.10 Т/с «Квiти дощу».
01.30 Телемагазин.
02.45 Реальна мiстика.

Четвер
UA:Перший
06.05 Я вдома.
06.30 М/ф «Лис i дрiзд».
06.40 М/ф «Найголовнiший горобець».
06.50 М/ф «Чарiвнi окуляри».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00,
18.00, 22.15, 23.35, 02.00,
05.25 Новини.
07.05, 08.05 Т/с «Курорт».
09.45 Маршрутом змiн.
09.55 Вiдтiнки України.
10.35, 00.25 Т/с «Бенкрофт».
11.30 Д/с «Дикуни. Дикi забави в
зоопарку Сан-Дiєго».
11.55 Д/с «Дика природа Чилi».
13.10, 01.15 Прозоро. Про актуальне.
14.00 Країна пiсень.
15.10 Спорт.
15.20 Д/ф «Бовсунiвськi бабусi».
16.30 Д/с «Свiт дикої природи».
17.00, 02.35 Прозоро. Про головне.
18.15, 19.00 «По-людськи».
19.55 ЧС з футзалу FIFA 2021.
Пiвфiнал.
23.00 Схеми. Корупцiя в деталях.
00.10 Мiста та мiстечка.
03.25 Д/ф «Хто створив Змiєвi
вали?»
04.25 Д/с «Дикi тварини».
04.55 Енеїда.

Êàíàë “1+1”

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок
з «1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30, 04.20 «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».
20.36 «ПроCпорт».
20.38 «Чистоnews».
20.45 Т/с «Моя улюблена Страшко».
21.45 «Право на владу».
00.45 Х/ф «Мiна».
02.55 Х/ф «У пустелi Мохаве».

Iíòåð

05.30, 22.10 «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».
10.00 «Корисна програма».
12.25 Х/ф «Весiльний переполох».
14.35, 15.35 «Речдок».
16.25 «Речдок. Особливий випадок».
18.00, 19.00, 03.05 «Стосується
кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Велика справа».
23.55 Х/ф «Лiнкольн для адвоката».
02.10 Т/с «Я подарую тобi свiтанок».

30 вересня
04.35 М/ф.

ICTV

04.15 Скарб нацiї.
04.25 Еврика!
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, 13.15 Х/ф «Iнший свiт 5:
Кровна помста».
12.45, 15.40 Факти. День.
13.50 Т/с «Розтин покаже 2».
14.50, 16.25, 22.25 Т/с «Пес».
17.45, 21.30 Т/с «Дiльничний з
ДВРЗ 2».
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.20, 01.45 Анти-зомбi.
23.45 Х/ф «Iнший свiт 3: Повстання
лiканiв».

ÑÒÁ

04.40, 14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
05.30 Т/с «Комiсар Рекс».
08.15 МастерШеф.
12.05, 14.50 Т/с «Слiпа».
15.40, 18.05 Т/с «Слiд».
19.05 СуперМама.
20.15, 22.50 Т/с «Колiр помсти».
23.05 Т/с «Майор i магiя».
01.05 Т/с «Вангелiя».

Íîâèé êàíàë

06.00, 07.10 Kids` Time.
06.05 М/с «Том i Джерi».
07.15 «Орел i решка».
09.15 Т/с «Надприродне».
13.40 «Любов на виживання».
15.25 Х/ф «Живий або мертвий».
17.00, 19.00 «Хто зверху?».
21.05 Х/ф «Хижачка».
23.30 Х/ф «Карательнiца».
01.05 «Вар`яти».
02.50 «Служба розшуку дiтей».
03.00 «Зона ночi».
04.55 «Абзац!»

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 Т/с «Люся. Iнтерн».
11.30 Т/с «Виходьте без дзвiнка 2».
14.30, 15.30, 18.00 Iсторiя одного
злочину.
16.00 Т/с «Хiд прокурора».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Таємна любов».
23.10 Слiдами мiського голови.
Львiв, ч. 3.
23.50, 02.00 Т/с «Квiти дощу».
01.30 Телемагазин.
02.20 Реальна мiстика.

ÍÒÍ

06.20 «Вартiсть життя».

ÍÒÍ
06.20 «Свiдок. Агенти».
07.50, 09.00, 17.00, 02.45 «Випадковий свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.15
«Свiдок».
10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: Маямi».
14.45 Т/с «Слiпа зона».
18.20 «Будьте здоровi».
23.00 Т/с «Переломний момент».
00.40 «Легенди бандитського Києва».
01.40 «Правда життя».
04.10 «Речовий доказ».

Enter-фільм

06.10 Х/ф «Iван i кобила».
07.10, 09.00, 02.00 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 10.20 «Моя правда».
09.30 «Спогади».
11.10 Т/с «Роксолана».
13.20 Х/ф «Чорна долина».
15.00, 19.00, 01.00, 02.30 Т/с «Пуаро Агати Крiстi».
17.00, 23.00 Т/с «Суто англiйськi
вбивства».

Êàíàë «2+2»

06.00, 18.50, 19.30, 02.15 «ДжеДАI».
06.25 Х/ф «Свiтанок планети
мавп».
09.05 Х/ф «Вiйна за планету мавп».
11.55 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
13.50, 16.55 «Загублений свiт».
17.55 «Секретнi матерiали».
18.15, 01.45 «Спецкор».
19.25 «Спорт Тайм».
20.20, 21.20 Т/с «Козирне мiсце».
22.20, 23.55 Т/с «CSI: Мiсце злочину».
02.45 «Помста природи».
04.55 «Зловмисники».

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

06.00, 08.00, 13.50 Топ-матч.
06.10 Олександрiя - Марiуполь.
Чемпiонат України.
08.10 Аякс - Гронiнген. Чемпiонат
Нiдерландiв.
10.00, 15.00, 20.30, 22.45 Футбол
News.
10.20 Десна - Металiст 1925. Чемпiонат України.
12.10 «Великий футбол».
14.05, 21.45 Чемпiонат Нiдерландiв.
Огляд туру.
15.20 «УПЛ Online».
15.45 Чорноморець - Iнгулець. Чемпiонат України.
17.30 «Extra Time».
18.20 Чемпiонат Туреччини. Огляд
туру.
19.00 «Нiч Лiги чемпiонiв».
19.45 «Fan Talk».
23.00 Рух - Динамо. Чемпiонат
України.
00.45 Хатайспор - Фенербахче.
Чемпiонат Туреччини.
02.30 Шахтар - Верес. Чемпiонат
України.
04.15 Вiллем II - ПСВ. Чемпiонат
Нiдерландiв.
07.50, 09.00, 17.00, 02.55 «Випадковий свiдок».
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 «Переломний
момент».
18.20, 01.50 «Правда життя».
00.45 «Легенди бандитського Києва».
03.10 «Речовий доказ».
04.00 «Правда життя. Професiйнi
байки».

Enter-фільм

05.15 Х/ф «Богдан-Зиновiй Хмельницький».
05.20 Кiнотрейлери.
07.10, 09.00, 02.00 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 10.00 «Моя правда».
09.30 «Спогади».
10.50 Т/с «Роксолана».
13.00 Х/ф «Бiлi вовки».
14.55, 19.00, 01.00, 02.30 Т/с «Пуаро Агати Крiстi».
16.55, 23.00 Т/с «Суто англiйськi
вбивства».
03.30 Кiноляпи.
04.30 Саундтреки.

Êàíàë «2+2»

06.00, 18.50, 02.20 «ДжеДАI».
06.25 Х/ф «Висота».
08.10 Х/ф «Робокоп».
10.10 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
12.05, 16.55 «Загублений свiт».
17.55, 19.30 «Секретнi матерiали».
18.15, 01.50 «Спецкор».
19.25 «Спорт Тайм».
20.25, 21.25 Т/с «Козирне мiсце».
22.25, 00.00 Т/с «CSI: Мiсце злочину».
02.50 «Вiдеобiмба 2».
04.55 «Зловмисники».

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

06.00, 08.00 Топ-матч.
06.10 АЗ Алкмар - Гоу Ехед Iглс.
Чемпiонат Нiдерландiв.
08.10, 20.55 Шахтар - Верес. Чемпiонат України.
10.00, 15.00, 20.30, 22.45 Футбол
News.
10.20 Трабзонспор - Аланiяспор.
Чемпiонат Туреччини.
12.10 Чорноморець - Iнгулець. Чемпiонат України.
14.00 «Extra Time».
14.50, 20.45 Yellow.
15.20 Хатайспор - Фенербахче.
Чемпiонат Туреччини.
17.05 Рух - Динамо. Чемпiонат
України.
18.45 Кривбас - Металiст. Чемпiонат
України. Перша Лiга.
23.00 Аякс - Гронiнген. Чемпiонат
Нiдерландiв.
00.45 Олександрiя - Марiуполь.
Чемпiонат України.
02.30 Галатасарай - Гезтепе. Чемпiонат Туреччини.
04.15 Мiнай - Львiв. Чемпiонат
України.

Програма ТБ
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П’ятниця
UA:Перший

ICTV

06.05 Я вдома.
06.30 М/ф «Хто в лiсi хазяїн?»
06.40 М/ф «Ходить гарбуз по
городу».
06.50 М/ф «Iсторiя про дiвчинку,
яка наступила на хлiб».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 00.15, 02.00,
05.10 Новини.
07.05, 08.05 Т/с «Курорт».
09.45 Маршрутом змiн.
09.55 Невiдомi Карпати.
10.30 Буковинськi загадки.
10.35 Т/с «Бенкрофт».
11.30 Д/с «Дикуни. Дикi забави в
зоопарку Сан-Дiєго».
11.55 Д/с «Дикi тварини».
13.10 Прозоро. Про актуальне.
14.00 Країна пiсень.
15.10, 21.45, 00.55, 02.35, 05.45
Спорт.
15.20 Концерт. Арсен Мiрзоян.
16.30 Д/с «Свiт дикої природи».
17.00, 01.10 Прозоро. Про головне.
18.20, 19.05 «По-людськи».
20.00 Д/с «Дика природа Чилi».
22.00 Х/ф «Панi Боварi».
02.50 «Зворотнiй вiдлiк».
04.30 Еко-люди.

04.05 Скарб нацiї.
04.15 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.
11.45, 13.15, 23.00, 01.45 «На
трьох».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.00, 17.45 Т/с «Дiльничний з
ДВРЗ 2».
15.00, 16.15 Т/с «Пес».
18.45 Факти. Вечiр.
02.55 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, 05.00 «ТСН».
09.25, 10.20, 03.45, 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».
22.30 «Маскарад».
00.15 Х/ф «Аве, Цезар! Iсторiя
Христа».
02.20 Х/ф «Мiстер Бiн».

Iíòåð

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 «Близнята».
14.30, 15.25, 00.50 «Речдок».
16.25 «Речдок. Особливий випадок».
18.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Кiнг-Конг живий».
03.10 «Вiйна усерединi нас».
04.25 «Орел i решка. На краю
свiту».

ÑÒÁ

04.25, 14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
05.15 Т/с «Коли ми вдома».
06.40, 19.00, 22.50 Холостячка
Злата Огнєвiч.
10.55, 00.00 Як вийти замiж.
11.50, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа».
00.55 Битва екстрасенсiв.

Íîâèé êàíàë

06.00, 07.10 Kids` Time.
06.05 М/с «Том i Джерi».
07.15 «Орел i решка».
09.20 «Пекельна кухня».
11.30 «Екси».
13.30 «Дiти проти зiрок».
15.00 Х/ф «Хижачка».
17.05 Х/ф «Анна».
19.45 Х/ф «Люсi».
21.35 Х/ф «Острiв».
00.25 Х/ф «П`ятдесят вiдтiнкiв
сiрого».
02.40 «Служба розшуку дiтей».
02.45 «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 «Королева дорiг».
14.40 Т/с «Рись», 1 с.
15.30 Т/с «Рись».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Свобода слова Савiка Шустера.
00.00, 02.00 Т/с «Квиток на двох».
04.00 Реальна мiстика.

ÍÒÍ

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».

3 жовтня

Неділя
UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 04.05 Енеїда.
07.00, 08.00, 08.55, 22.15, 01.40,
03.15, 05.35 Новини.
07.10 М/ф «Як козаки кулiш
варили».
07.20 М/ф «Як козаки олiмпiйцями
стали».
07.40 М/ф «Як козаки у футбол
грали».
08.15 Погода.
08.20 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 Вiльна енергiя Тесли.
14.35 Телепродаж.
15.10, 02.05 UA:Фольк. Спогади.
16.25 Мiста та мiстечка.
16.40 Т/с «Злочини минулого мiжнароднi версiї».
18.50 Д/с «Тваринна зброя».
19.55 ЧС з футзалу FIFA 2021.
Фiнал.
22.40 Д/с «Свiт дикої природи».
23.15 Програма з Майклом Щуром.
23.55 Х/ф «Бiлий птах з чорною
ознакою».
03.05 Еко-люди.
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, 04.00 «Свiт навиворiт».
18.30 «Свiтське життя».
19.30, 05.00 «ТСН-Тиждень».
21.00 «Танцi з зiрками».
00.20 «Лiга смiху».
02.30 Х/ф «Гуцулка Ксеня».

Iíòåð

05.10 Х/ф «Весна на Зарiчнiй
вулицi».
06.55 Х/ф «Волоцюга високогiрних рiвнин».
09.00 «Готуємо разом».
10.00, 11.05, 12.05 «Iнше життя».
13.10 «Речдок. Велика справа».
17.50 Х/ф «Кiнг-Конг живий».
20.00 «Подробицi тижня».
22.00 Х/ф «З життя начальника
карного розшуку».
23.55 Х/ф «Хазяїн тайги».
01.35 «Речдок».

ICTV

05.15 Скарб нацiї.
05.25 Еврика!

05.30 Факти.
05.55 Не дай себе ошукати.
06.55 Анти-зомбi.
07.50 Секретний фронт.
08.50 Громадянська оборона.
09.50 Х/ф «Дитсадковий полiцейський».
11.55, 13.00 Х/ф «Геошторм».
12.45 Факти. День.
14.25 Т/с «Пес».
18.45 Факти тижня.
21.15 Х/ф «Примарний патруль».
23.05 Х/ф «Iнший свiт 5: Кровна
помста».
00.50 Х/ф «Iнший свiт».
02.55 Я зняв!

ÑÒÁ
05.15
05.40
09.45
13.45
18.40
21.00
22.10

Т/с «Коли ми вдома».
Т/с «Садiвниця».
МастерШеф.
СуперМама.
Битва екстрасенсiв.
Один за всiх.
Таємницi ДНК.

Íîâèé êàíàë

05.40, 02.00 «Вар`яти».
06.10, 08.00 Kids` Time.
06.15 М/ф «Бридкий я».
08.05 М/ф «Бридкий я 2».
10.05 М/ф «Бридкий я 3».
11.55 Х/ф «Швидкiсть».
14.20 Х/ф «Швидкiсть 2: Небезпечний круїз».
16.55 Х/ф «Лисий нянька: Спецзавдання».
18.50 Х/ф «Пiвтора шпигуни».
21.00 Х/ф «Скарб Амазонки».
23.00 «Improv Live Show».

Êàíàë «Óêðà¿íà»

05.50 Сьогоднi.
06.50, 04.00 Реальна мiстика.
08.50 Т/с «Мертвi лiлiї».
17.00 Т/с «Все, що захочеш»,
1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом
Панютою.
21.00 Т/с «Все, що захочеш».
23.00, 02.00 Т/с «Доля обмiну не
пiдлягає».
01.30 Телемагазин.
03.15 Гучна справа.
04.45 Т/с «Хiд прокурора».

ÍÒÍ

05.00 «Top Shop».
05.30 Х/ф «Дрiбницi життя».
06.45 «Слово Предстоятеля».
06.55 «Випадковий свiдок. Навколо
свiту».
09.25 Т/с «Коломбо».
13.50 Х/ф «На гребенi хвилi».
16.10 Х/ф «Лiтак президента 2».
18.00 «Легенди карного розшуку».
22.10 Х/ф «Безсмертнi: Вiйна
свiтiв».

Наш День

14.45, 23.00 Т/с «Переломний
момент».
18.20 «Таємницi свiту».
00.45 «Легенди бандитського Києва».
03.10 «Речовий доказ».
04.00 «Правда життя. Професiйнi
байки».

Enter-фільм

06.00 Х/ф «Гуси-лебедi летять».
07.10, 09.00, 01.45 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 10.00 «Моя правда».
09.30 «Спогади».
10.50 Т/с «Роксолана».
12.50 Х/ф «Брати по кровi».
14.50, 19.00 Т/с «Пуаро Агати
Крiстi».
16.50 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
23.00 Х/ф «Чорна Рада».
02.15 Х/ф «Сiмнадцятий трансатлантичний».

Êàíàë «2+2»

06.00, 18.50, 02.10 «ДжеДАI».
06.30 Х/ф «Робокоп 2».
08.55 Х/ф «Робокоп 3».
10.55 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
12.50 «Загублений свiт».
17.55 «Секретнi матерiали».
18.15, 01.40 «Спецкор».
19.25 «Спорт Тайм».
19.30 Х/ф «Рембо».
21.15 Х/ф «Рембо 2».
23.15 Х/ф «Серце янгола».
02.40 «Цiлком таємно-2017».
03.05 «Вiдеобiмба 2».
04.55 «Зловмисники».

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
06.00, 08.00, 18.05, 22.00 Топ-матч.
06.10 Вiллем II - ПСВ. Чемпiонат
Нiдерландiв.
08.10 Рух - Динамо. Чемпiонат
України.
10.00, 15.00, 20.15, 22.30 Футбол
News.
10.20 Чемпiонат Туреччини. Огляд
туру.
11.10, 04.05 Хатайспор - Фенербахче. Чемпiонат Туреччини.
13.00, 18.20, 22.15 Yellow.
13.10 Шахтар - Верес. Чемпiонат
України.
15.20 Чемпiонат Нiдерландiв. Огляд туру.
16.15 Аякс - Гронiнген. Чемпiонат
Нiдерландiв.
18.30 «УПЛ. Розклад туру».
19.25 Live. Марiуполь - Рух. Чемпiонат України.
21.25 «УПЛ Online».
22.50 Барселона - Фламенго. 1/2
фiналу. Кубок Лiбертадорес.
00.35 АЗ Алкмар - Гоу Ехед Iглс.
Чемпiонат Нiдерландiв.
02.20 Десна - Металiст 1925. Чемпiонат України.
05.55 Програма передач.
00.05 Х/ф «Новий кулак лютi».
01.40 «Речовий доказ».

Enter-фільм

05.45 Х/ф «Сiмнадцятий трансатлантичний».
07.10, 09.00, 01.55 «Телемагазин».
07.40, 08.40, 09.30 М/ф.
08.00, 10.30, 02.25 «Зорянi долi».
11.05 «Моя правда».
11.55 Х/ф «В двох кiлометрах вiд
Нового року».
14.00 Т/с «Багровi рiчки».
19.00 Т/с «Пуаро Агати Крiстi».
23.00 Х/ф «Акваланги на днi».
00.30 Х/ф «Гуси-лебедi летять».
03.00 Кiноляпи.
04.25 Саундтреки.
05.15 Кiнотрейлери.

Êàíàë «2+2»
06.00 «Шаленi перегони».
07.15, 01.10 «Загублений свiт».
11.40 Х/ф «У тилу ворога: Вiсь
зла».
13.35 Х/ф «У тилу ворога: Колумбiя».
15.30 Х/ф «У тилу ворога».
17.35 Х/ф «Бунт».
19.25 10 тур ЧУ з футболу. «Динамо» - «Шахтар».
21.25 Х/ф «Некерований».
23.35 Х/ф «Горець 4: Кiнець гри».
02.15 «Вiдеобiмба 2».
04.50 «Найкраще».
04.55 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
06.00, 08.00, 12.50, 01.20, 03.25,
05.30 Топ-матч.
06.10 Ворскла - Iнгулець. Чемпiонат
України.
08.10 Кайсерiспор - Трабзонспор.
Чемпiонат Туреччини.
10.00, 13.15, 14.45, 17.45, 20.15,
23.00 Футбол News.
10.20, 23.20 Yellow.
10.30 Колос - Чорноморець. Чемпiонат України.
12.20, 13.00, 13.30, 15.55, 18.55
«УПЛ Online».
13.55 Live. Верес - Олександрiя.
Чемпiонат України.
16.55 Live. Металiст 1925 - Мiнай.
Чемпiонат України.
19.25 «Fan Talk».
21.20 «Великий футбол».
23.30 Фенербахче - Касимпаша.
Чемпiонат Туреччини.
01.35 ПСВ - Спарта. Чемпiонат
Нiдерландiв.
03.40 Рiзеспор - Галатасарай. Чемпiонат Туреччини.
05.45 Програма передач.
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Субота

2 жовтня

UA:Перший
06.05, 04.05 Енеїда.
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.45,
03.15, 05.35 Новини.
07.10 М/ф «Як козаки наречених
виручали».
07.30 М/ф «Як козаки на весiллi
гуляли».
07.50 М/ф «Як козак щастя шукав».
08.05 Д/с «Дикi Дива. Дикi тварини
в зоопарку Сан-Дiєго».
08.30, 03.40 #ВУкраїнi.
09.35 Вiдтiнки України.
10.10 Х/ф «Самсон i Далiла»,
1 i 2 с.
13.35 Х/ф «Бiлий птах з чорною
ознакою».
15.25 Країна пiсень.
16.30, 00.10 Х/ф «Панi Боварi».
18.50 Т/с «Злочини минулого мiжнароднi версiї».
21.25 Д/с «Тваринна зброя».
22.25 Д/с «Свiт дикої природи».
02.10 Вiльна енергiя Тесли.
03.05 Еко-люди.
05.05 Геолокацiя: Волинь.

Êàíàë “1+1”

07.00, 04.10, 06.05 «Життя вiдомих
людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00 «Свiт навиворiт».
18.30 «Свiт навиворiт 12. Пакистан».
19.30, 05.05 «ТСН».
20.13 «ПроCпорт».
20.15 «Чистоnews».
20.20 «Маскарад».
22.00 «Жiночий квартал».
23.40 «Свiтське життя».
00.40 Х/ф «Джоннi Iнглiш: Перезапуск».
02.30 Х/ф «Аве, Цезар! Iсторiя
Христа».

Iíòåð

05.10 «Телемагазин».
05.40 «Орел i решка. На краю
свiту».
06.40 «Слово Предстоятеля».
06.50 Х/ф «Пiдручний Хадсакера».
09.00 «Готуємо разом. Домашня
кухня».
10.00 «Все для тебе».
11.00 «Позаочi».
12.00 Х/ф «Дiвчина без адреси».
13.40 Х/ф «Весна на Зарiчнiй
вулицi».
15.35 Т/с «Її чоловiка».
20.00 «Подробицi».
20.30 «Мiсце зустрiчi».
22.00 Т/с «Мама буде проти».
02.15 Х/ф «Чортове колесо».
03.30 М/ф.
04.00 Х/ф «У моїй смертi прошу
винити Клаву К.»

ICTV

05.05 Факти.

05.30 Анти-зомбi.
06.20, 00.55 Громадянська оборона.
07.20 Прихована небезпека.
08.15 Т/с «Дiльничний з ДВРЗ 2».
11.55, 13.00 Х/ф «Джуманджи».
12.45 Факти. День.
14.20 Х/ф «Джуманджи: Поклик
джунглiв».
16.25 Х/ф «Джуманджи: Новий
рiвень».
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Варкрафт: Початок».
21.40 Х/ф «Дракула: Невiдома
iсторiя».
23.25 Х/ф «Iнший свiт 4: Пробудження».

ÑÒÁ

04.25 Вiкна-Новини.
05.15 Т/с «Коли ми вдома».
05.30, 10.55 Т/с «Колiр помсти».
07.50 Неймовiрна правда про зiрок.
16.40 Хата на тата.
19.00 МастерШеф.
23.00 Звана вечеря.
01.20 Х/ф «Смерть їй личить».

Íîâèé êàíàë

06.00 «Хто проти блондинок?».
08.00, 10.00 Kids` Time.
08.05 М/ф «Вольт».
10.05 «Орел i решка. Земляни».
11.00 «Орел i решка. Чудеса свiту».
12.15 «Хто зверху?».
14.20 М/ф «Мiньони».
16.10 М/ф «Бридкий я».
18.00 М/ф «Бридкий я 2».
20.00 М/ф «Бридкий я 3».
21.50 Х/ф «Лисий нянька: Спецзавдання».
23.45 Х/ф «П`ятдесят вiдтiнкiв
темряви».
02.05 «Вар`яти».
02.35 «Зона ночi».

Êàíàë «Óêðà¿íà»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
07.30, 04.35 Реальна мiстика.
08.40 Т/с «Люся. Iнтерн».
10.45 Т/с «Доля обмiну не пiдлягає».
14.45 Т/с «Скажи менi правду», 1 с.
15.20 Т/с «Скажи менi правду».
20.00 Головна тема.
21.00 Спiвають все!
23.30 Що? Де? Коли?
00.30, 02.15 Т/с «Протистояння».

ÍÒÍ

06.00 «Легенди бандитської Одеси».
07.05 Х/ф «Легенда про княгиню
Ольгу».
09.35 Х/ф «Звинувачується весiлля».
11.10 «Легенди карного розшуку».
13.30 «Випадковий свiдок. Навколо
свiту».
14.40 Т/с «Коломбо».
19.00, 02.30 «Свiдок».

Програма місцевих телеканалів
TV-4
Понеділок, 27 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
14.10 Машина часу
14.30 Відкрита зона
17.15 Те, що любиш
17.30 Про нас
19.30 Наші вітання
20.00 На контролі
21.30 Погляд зблизька
22.40, 04.00 Х.ф. «Міранда з кригою» +16
00.15 Час-Tайм
01.00 Х.ф.«Ленгенда темної гори» +16

Вівторок, 28 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 Погляд зблизька
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 Хіт-парад
14.10 Машина часу
14.30 Відкрита зона
17.00 Древо
17.30 ПроОбраз з Наталкою Фіцич
19.30 Наші вітання
20.00 Межа правди
21.00 Дивовижне й небезпечне
21.30 Shift. Життя в цифрі
21.45 ЗУНУ NEWS
22.35, 04.00 Х.ф.«Штиль»
01.00 Х.ф.«Аватар» +16
02.30 Машина часу

Середа, 29 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 Межа правди
08.30 ЗУНУ NEWS
08.45, 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, 19.30 Машина часу
14.10 Те, що любиш
14.30, 20.30 Відкрита зона
16.40 «Кіндер ШОУ»
17.30 Українські традиції
21.30 ПроОбраз з Наталкою Фіцич
22.40, 04.00 Х.ф. «Бункер» +16
01.00 Х.ф.«Чоловіки на межі» +16
02.30 Хіт-парад

П’ятниця, 1 жовтня
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 Межа правди
08.00 Смачна мандрівка
08.30, 17.30 ПроОбраз з Наталкою Фіцич
09.00 Час-Tайм
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
14.10 Машина часу
14.30 Відкрита зона
16.10 «Кіндер ШОУ»
17.00 Древо
19.30 Наші вітання
20.10 Погляд зблизька
20.40 Слід
21.00 Українські традиції
21.20 Цінуй справжнє
21.30 Єдина країна
22.35, 04.00 Х.ф.«Цунамі 2022» +16
00.15 Час-Tайм
01.00 Х.ф.«Спокута» +16

Субота, 2 жовтня
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, 03.30 Завтра-сьогодні
08.55, 19.55 Цінуй справжнє
09.00 Час-Tайм
11.00 На контролі
12.00 Смачна мандрівка
12.30, 04.00 Х.ф.«Гарний рік » +16
14.40 «Кіндер ШОУ»
16.30 Shift. Життя в цифрі
17.00, 02.30 Хіт-парад
18.00 Наші вітання
19.30 У фокусі Європа
20.10 КОКТЕЙЛЬНА ВЕЧІРКА . Телеверсія
00.10 Вікно в Америку
00.30 Х.ф.«Френкі та Джоні одружені»

Неділя, 3 жовтня
06.00, 12.30 Кіндер клуб
07.00, 09.15 За спорт
07.15 Українські традиції
07.40 Х.ф.«Френкі та Джоні одружені»
09.30, 21.00 Єдина країна
10.00 Пряма трансляція Божественної
Святої Літургії з Архикатедрального Собору УГКЦ м.
Тернопіль
11.40 Shift. Життя в цифрі
12.00 «Кіндер ШОУ»
14.00 Сільський календар
14.30 Межа правди
15.30 Слід
16.00 Машина часу
16.25, 21.40 Цінуй справжнє
16.30 Євромакс
17.00 Вікно в Америку
17.30, 20.30 Про нас
18.00 Наші вітання
19.00, 00.00, 03.30 Провінційні вісті.
Тиждень
20.00, 03.00 Огляд світових подій
21.45, 04.15 Х.ф.«Останній шанс»
23.30 У фокусі Європа
01.00 Х.ф.«Френкі та Джоні одружені»
02.30 Хіт-парад

UA:Тернопіль

Четвер, 30 вересня

Понеділок, 27 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 ПроОбраз з Наталкою Фіцич
11.30, 20.30 Дивовижне й небезпечне
12.00, 02.30 Хіт-парад
13.45 Те, що любиш
14.10, 21.00 Машина часу
14.30 Відкрита зона
15.45, 19.55 Цінуй справжнє
17.30 Євромакс
19.30 Наші вітання
20.00 Завтра-сьогодні
21.30 Смачна мандрівка
22.35, 04.00 Х.ф.«Великий білий тягар» +16
01.00 Х.ф.«Алекс і Емма» +16

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, 14.55, 19.55 Задача з зірочкою
9.10 Т/с «Гордість»
10.55, 18.05, 23.55 Загадки чернівецьких
атлантів
11.00 Я вдома,
11.25 Країна пісень
11.55 Культ Особистості
12.10 Недалечко
12.35 Невідомі Карпати
12.50, 18.40 буковинські загадки
13.05 Маршрутом змін
13.20, 20.15 Шерифи для нових громад
13.30 #ВУКРАЇНІ
14.10 Прозоро. Про актуальне
15.06 Лайфхак українською
15.15 Ок, я тобі поясню
15.25 Веселі саморобки
15.30 Піщана казка
15.40 М/ф «Велика подорож»
15.50 М/ф «День, коли щастить»
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19.30 Х/ф «На гребенi хвилi».
22.05 Х/ф «Лiтак президента 2».
23.50 Х/ф «Новий кулак лютi».
01.25 «Таємницi кримiнального
свiту».
03.00 «Випадковий свiдок».
03.35 «Речовий доказ».
04.00 «Правда життя. Професiйнi
байки».

Enter-фільм

05.45 Х/ф «Лимерiвна».
07.10, 09.00, 02.55 «Телемагазин».
07.40, 08.40 М/ф.
08.00, 09.30 «Зорянi долi».
10.10 «Моя правда».
11.00 Х/ф «Канiкули в Львовi».
12.40 Х/ф «Канiкули в Львовi 2».
14.10 Х/ф «Багровi рiчки».
19.00 Т/с «Пуаро Агати Крiстi».
23.00 Х/ф «Богдан-Зиновiй Хмельницький».
01.20 Х/ф «Захар Беркут».
03.25 Кiноляпи.
04.25 Саундтреки.
05.15 Кiнотрейлери.

Êàíàë «2+2»

06.00 «Шаленi перегони».
07.00 «ДжеДАI».
08.50 «Загублений свiт».
13.00 Х/ф «Полiт Фенiкса».
15.10 Х/ф «Рембо».
17.05 Х/ф «Рембо 2».
19.00 Х/ф «Рембо 3».
21.00 Х/ф «Рембо: Остання кров».
22.55 Х/ф «Хороший, поганий,
мертвий».
00.40 Х/ф «Висота».
02.15 «Вiдеобiмба 2».
04.05 «Цiлком таємно-2017».

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

06.00, 08.00, 18.40 Топ-матч.
06.10 Чорноморець - Iнгулець. Чемпiонат України.
08.10 Нива (Т) - Прикарпаття. Чемпiонат України. Перша Лiга.
10.00, 15.00, 22.30 Футбол News.
10.20 «УПЛ. Розклад туру».
11.10 Марiуполь - Рух. Чемпiонат
України.
12.55 «УПЛ Online».
13.20 Трабзонспор - Аланiяспор.
Чемпiонат Туреччини.
15.20, 16.45, 19.45 Yellow.
15.30 «Auto гол!»
15.55 Live. Кайсерiспор - Трабзонспор. Чемпiонат Туреччини.
17.55 Чемпiонат Туреччини. Огляд
туру.
18.55 Live. Бешикташ - Сивасспор.
Чемпiонат Туреччини.
20.55 Атлетiко Мiнейро - Палмейрас. 1/2 фiналу. Кубок
Лiбертадорес.
22.50 Колос - Чорноморець. Чемпiонат України.
00.35 Оболонь - Кривбас. Чемпiонат
України. Перша Лiга.
02.20 Львiв - Днiпро-1. Чемпiонат
України.
04.05 Барселона - Фламенго. 1/2
фiналу. Кубок Лiбертадорес.
05.55 Програма передач.

16.00 М/ф «Дощику, дощику, припусти»
16.10 М/ф «Маленький великий пес»
16.20 М/ф «Лежень «
16.30 Д/ц «Дикі Дива. Дикі тварини в
зоопарку Сан-Дієго
17.10 Д/ц «Підводний всесвіт»
18.10 Відтінки України
18.45 Небезпечна зона
19.00, 23.00 Сьогодні головне
20.00 Цикл «Наші тридцять
21.00 Т/с «Загадковий Доктор Блейк
0.00 Х/ф «Лісова пісня»

Вівторок , 28 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»
11.00 Я вдома,
11.25 Країна пісень
11.55 Культ Особистості
12.10 Недалечко
12.35 Невідомі Карпати
12.50, 18.05, 23.55 загадки чернівецьких
атлантів
13.05, 20.00 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
15.40 М/ф «Бегемот та cонце»
15.50 М/ф «Капітошко»
16.00 М/ф «Двоє справедливих курчат»
16.10 М/ф «Як козаки у футбол грали»
16.30 Д/ц «Дикі Дива. Дикі тварини в
зоопарку Сан-Дієго
17.10 Д/ц «Підводний всесвіт»
18.10 Відтінки України
18.40 Буковинські загадки
18.45 Край пригод
19.00, 23.00 Сьогодні головне
21.00 Т/с «Загадковий Доктор Блейк
0.00 Д/ф «»Северин Наливайко. Остання битва!»»

Середа, 29 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»
10.00 Обличчя
10.30 Люди Є
10.50 Д/ф «Іспит на людяність» 12+
11.45 Прем*єра. За покликом серця
12.00 хвилина мовчання
12.10 Артефакти
12.35, 18.05, 18.40, 23.55 загадки чернівецьких атлантів
12.50 Люди Є
13.05 Разом
13.30 #ВУКРАЇНІ
14.10 Прозоро. Про актуальне
14.55, 19.55 Задача з зірочкою
15.06 Ок, я тобі поясню
15.10 Піщана казка
15.30 М/ф « Іванко та воронячий цар»
15.40 М/ф «Дивне китеня»
15.50 М/ф «Ватажок»
16.00 М/ф «Дерево і кішка»
16.10 М/ф «Велика подорож»
16.15 Піщана казка
16.20 Ок, я тобі поясню
16.30 Д/ц «Дикі Дива. Дикі тварини в
зоопарку Сан-Дієго
17.10 Д/ц «Підводний всесвіт»
18.10 Відтінки України
18.45 За покликом серця
19.00, 23.00 Сьогодні головне
20.00 StopFakeNews
20.10 Схеми. Корупція в деталях
21.00 Т/с «Загадковий Доктор Блейк

Четвер, 30 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, 12.50, 18.05, 23.55 Загадки чернівецьких атлантів
11.00 Я вдома,
11.25 Енеїда
11.55 Древо. Полтавські Килими
12.10 Недалечко
12.35 Невідомі Карпати
13.05 Маршрутом змін
13.20 Гендерні окуляри
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
15.40 М/ф «Історія про дівчинку, яка
наступила на хліб»
15.50 М/ф « Лис і дрізд «
16.00 М/ф «Лисичка з качалкою»
16.10 М/ф «Ниточка та кошеня»
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 Відтінки України
18.40 Буковинські загадки

18.45 Street Схід
19.00, 23.00 Сьогодні головне
20.00 Шерифи для нових громад
20.10 ВУКРАЇНІ
21.00 Т/с «Загадковий Доктор Блейк
0.00 Х/ф «Білий птах з чорною ознакою»

П’ятниця, 1 жовтня
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 Загадки чернівецьких атлантів
11.00 Я вдома,
11.25 Енеїда
11.55 Древо. Полтавські Килими
12.10 Недалечко
12.35 Невідомі Карпати
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
15.40 М/ф «Ведмедик і той хто живе
в річці»
15.50 М/ф «Дівчинка і зайці»
16.00 М/ф «Некмітливий горобець»
16.10 М/ф «Як козаки у хокей грали»
16.30 Д/ц «Дикі Дива. Дикі тварини в
зоопарку Сан-Дієго
17.10 Д/ц «Підводний всесвіт»
17.40 Незвідана Україна
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
23.55 загадки чернівецьких атлантів

Субота, 2 жовтня
6.05 Д/ф «Хто створив Змієві Вали?»
7.00, 8.00, 9.00 Новини
7.15, 8.10 Ранок на Суспільному.Дайджест
7.20 Культ Особистості
7.40 Невідомі Карпати
8.20 Загадки чернівецьких атлантів
8.30 Геолокація: ВОЛИНЬ.
9.10 Піщана казка
9.20 М/ф « Курка, яка несла всяку
всячину»
9.25 М/ф «Велика подорож»
9.35 М/ф «День, коли щастить»
9.45 М/ф « Чарівні окуляри»
9.55 М/ф «Капітошко»
10.00 М/ф «Повертайся, Капітошко»
10.10 М/ф «Дощику, дощику, припусти»
10.20 М/ф «Як козаки у хокей грали»
10.40 Ок, я тобі поясню англійську
10.45 Лайфхак українською
11.00 Кубок України з мотокросу
17.05 Культ Особистості
17.20 Відтінки України.
18.00 Всеукраїнська премія Global
Teacher Prize Ukraine 2021
20.05 Суспільно-політичне ток-шоу
«Зворотний відлік»
21.55 Д/ф «Веронські скарби»
23.00 Де є бої - там є герої
23.55 Загадки чернівецьких атлантів
0.00 Д/ф «З України до Голлівуду»

Неділя, 3 жовтня
7.00, 8.00, 8.55 Новини
7.15, 8.10 Ранок на Суспільному.
Дайджест
7.20 Недалечко
7.40 Невідомі Карпати
8.30 Д/ц «Дикуни. Дикі забави в зоопарку Сан-Дієго»
9.07 Буковинські загадки
9.10 Піщана казка «
9.15 М/ф «Історія про дівчинку, яка
наступила на хліб»
9.25 М/ф « Лис і дрізд «
9.35 М/ф « Як Песик і кошеня мили
підлогу «
9.45 М/ф «Лисичка з качалкою»
9.55 М/ф «Кривенька качечка»
10.00 М/ф «Ниточка та кошеня»
10.10 М/ф «Як козаки куліш варили «
10.20 М/ф «Як козаки сіль купували»
10.30 М/ф «Жив собі чорний кіт»
10.40 Ок, я тобі поясню
10.45 Лайфхак українською
11.00 Кубок України з мотокросу
17.05 Д/ф «З України до Голлівуду»
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
21.25 Х/ф «Білий птах з чорною
ознакою»
22.00 Д/ф «Вердикт історії»
23.00 Розсекречена історія.
23.55 Задача з зірочкою
0.00 Х/ф «Лісова пісня»
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Смачна сторінка

Страви з гарбуза:
ароматні осінні рецепти
З гарбуза ви можете приготувати як перші, другі, так і десертні страви, прості й складніші.
Рецептів приготування смаколиків з гарбуза існує безліч! Сьогодні ділимося добіркою
оригінальних рецептів, які сподобаються навіть найдосвідченішим гурманам.
Суп-пюре
«Помаранчева радість»

Потрібно: філе індички - 30 г, гарбуз
- 50 г, картопля - 30 г, морква - 30 г, цибуля ріпчаста - 30 г, молоко - 150 мл, вода
питна - 200 мл.
Приготування: промиваємо шматочок м'яса, нарізаємо його. Заливаємо
водою і ставимо на вогонь. Готуємо овочі.
Нарізаємо картоплю, очищаємо і нарізаємо гарбуз, дрібно нарізаємо цибулю. Моркву можна просто кружечками порізати.
Додаємо картоплю до м'яса індички через 10 хв. Через 5 хв. всипаємо гарбуз. Ще
через 5 хв. закидаємо моркву і цибулю.
Вливаємо молоко. Чекаємо того моменту,
коли гарбуз і морква будуть готові. Знімаємо суп з гарбузом з вогню. Все перебиваємо блендером, додаємо до смаку солі.
Наливаємо в суп з гарбузом трохи олії (за
бажанням).

Запашний суп
з гарбуза з куркою

Потрібно: м'ясо куряче (для бульйону) - 300 г, цибуля ріпчаста - 1 шт., морква
- 1 шт., перець болгарський червоний - 1
шт., гарбуз - 300 г, сіль за смаком, коріандр мелений, перець чорний мелений,
олія для смаження. Для сухариків: хліб
білий - 2-3 шматочки, оливкова олія - 1 ст.
л., трави прованські сухі - 1 щіпка.
Приготування: приготувати курячий бульйон. Для цього куряче м'ясо
вимити, видалити шкіру, скласти в каструлю. Залити холодною водою і поставити варити. Коли вода закипить, зняти
піну, додати очищену цибулину і варити
курячий бульйон до готовності на повільному вогні, 35-45 хвилин, не допускаючи активного кипіння. Коли бульйон
звариться, шумівкою витягнути курку
і відокремити м'ясо від кісток. Гарбуз
очистити і нарізати кубиками. Очистити
моркву і перець, теж нарізати. У пательні
розігріти трохи олії, обсмажити овочі 5-7
хв. Потім перекласти овочі в сотейник.
Приправити сіллю і спеціями. Залити
овочі процідженим гарячим бульйоном і
поставити варити до м'якості. Коли овочі зваряться, довести їх до стану пюре за
допомогою блендера. Густоту супу-пюре можна регулювати, додаючи курячий
бульйон.
Для приготування сухариків
нарізати хліб невеликими шматочками.
Перекласти на пательню, збризнути олією, посипати спеціями і посушити на середньому вогні до золотистого кольору.
Щоб сухарики не підгоріли, їх потрібно
періодично перемішувати. Готові сухарики перекласти в миску. У тарілки виклас-

ти куряче м'ясо, налити суп-пюре, додати потушкувати або скористатися мікросметану і зелень і подавати.
хвильовкою. Головне, щоб гарбуз став
м’яким. Зливаємо півсклянки рідини з
гарбуза. Коли охолоне до 36 градусів –
Деруни з гарбуза
додаємо 1 ст. л. цукру і дріжджі, перемішуємо й залишаємо до утворення пінної
шапочки. Готовий гарбуз перетворюємо
в пюре (блендером або через сито). Поки
пюре тепле, в ньому добре розчиняться
цукор, сіль і вершкове масло. В гарбузово-масляну суміш потроху всипаємо
борошно, замішуємо тісто. Разом з боПотрібно: гарбуз - 200 г, яйце - 1 шт., рошном додаємо дріжджі. Тісто має бути
цибуля ріпчаста - 0,5 шт., борошно - 0,5 ст. пластичним, м’яким і не липнути до рук.
л., олія соняшникова - 30 мл, сіль за сма- Вимішуємо і залишаємо підходити приблизно на годину, до збільшення в об’ємі
ком, перець чорний мелений.
Приготування: гарбуз очистити в 2-3 рази. Після цього знову вимішуємо
від шкірки і насіння, натерти на великій тісто, повернувши йому первісний обсяг.
тертці. Перекладіть натертий гарбуз в Вимішуємо ретельно, видаляючи бульмиску, додайте яйце і нарізану маленьки- башки повітря. Форму для випічки змами кубиками цибулю. Всипте сіль, чорний щуємо маслом і викладаємо тісто, даємо
мелений перець і борошно. Перемішайте. підійти. Випікаємо в розігрітій до 160 С
На пательні розігрійте олію. Викладайте духовці до готовності (приблизно 1,5 гогарбузову масу на пательню столовою дини). Готовий хліб загортаємо в рушник
ложкою на зразок оладок. Смажте на на деякий час.
середньому вогні. Коли деруни з гарбуза підсмажаться знизу, переверніть їх і Смажений гарбуз з часником
смажте також до рум'яної скоринки. Подавайте гарбузові деруни зі сметаною.

Пиріг з гарбузом,
цибулею і сиром

Потрібно: 2 листи тіста листкового бездріжджового, 300 г гарбуза, 150 г
твердого сиру (можна взяти сулугуні), 1
цибуля ріпчаста, 1 яєчний жовток, оливкова олія, сіль.
Приготування: гарбуз почистити,
нарізати тонкими скибочками і скропити
2 ст. л. оливкової олії. Розігріти сковороду
і обсмажити скибочки гарбуза з двох сторін практично до готовності. Цибулю почистити і нарізати тонкими півкільцями.
В окремій сковороді розігріти оливкову
олію і обсмажити цибулю. Сир натерти на
крупній тертці. Лист вистелити папером
для випічки. Тісто попередньо розморозити, потім один пласт злегка розкачати,
так щоб вийшов прямокутник, і укласти
його на лист. На тісто, відступаючи від
країв на пару сантиметрів, викласти цибулю і обсмажений гарбуз, зверху посипати натертим сиром. Другий пласт тіста
розкачати в прямокутник трохи більшого
розміру, ніж перший, і накрити ним зверху пласт з начинкою, щільно притиснувши краї. Жовток посолити, злегка збити,
змастити пиріг і гострим ножем зробити
діагональні неглибокі надрізи. Випікати
в розігрітій духовці 30 хв.

Хліб з гарбуза
Потрібно: гарбуз – 500 г, пшеничне
борошно – 600 г, дріжджі живі – 10 г, цукор – 2 ст. л., сіль – 1 ч. л., вершкове масло
– 2-3 ст. л.
Приготування: спочатку робимо
пюре з гарбуза. Очищений гарбуз нарізаємо шматочками та варимо в невеликій
кількості води. Можна також запекти,

ції, сіль і перець, видавити часник, перемішати. Сир натерти на дрібній тертці,
взяти 2\3 сиру і додати до соусу. Взяти
харчовий пакет, викласти в нього овочі,
залити соусом і міцно зав'язати. Залишити маринуватися на 10-15 хвилин, духовку розігріти до 180°C. Цибулю очистити,
нарізати кільцями. У форму для випічки
викласти гарбуз, картоплю і цибулю, чергуючи між собою. Простежити, щоб всі
овочі були рівномірно покриті соусом.
Запікати 40-45 хв. при 180°C. Дістати запіканку з духовки, посипати сиром, що
залишився, і готувати ще 5 хв. Подавати
страву можна, посипавши петрушкою.

Запіканка з рису і гарбуза

Потрібно: гарбуз - 1 кг , молоко - 3
склянки, рис - 0,75 склянки, яйця - 5-6
шт., масло вершкове - 5 ст. л., цукор -0,5
склянки (за смаком), сухарі мелені - 50 г.
Приготування: гарбуз очистити
від шкірки і дрібно нарізати. Помістіть
його в каструлю, влийте 200-300 г води,
поставте на вогонь, доведіть до кипіння
і варіть на невеликому вогні доти, поки
гарбуз не стане м'яким. Додайте добре
промитий рис, молоко, доведіть до кипіння і варіть 20-25 хв. на невеликому вогні. Після цього масу охолодіть, покладіть
яйця, розтоплене вершкове масло, цукор
і ретельно перемішайте. Увімкніть духовку. Форму змастіть маслом і посипте
меленими сухарями, викладіть масу. Поставте в духовку на середню полицю, випікайте запіканку з гарбузом і рисом при
температурі 180 градусів до золотистої
скоринки (близько 30-35 хв.).

Потрібно: гарбуз - 0,5 кг, борошно 2 ст. л., зелень петрушки - чверть пучка,
часник - 1-2 зубки, сіль - 1-2 щіпки, перець чорний мелений - 1-2 щіпки, олія 2-3 ст. л., сметана (або майонез).
Приготування: гарбуз вимити, очистити від шкірки, нарізати невеликими
скибочками, шириною близько 7 см. Нарізаний скибочками гарбуз посолити, поперчити за смаком. Потім кожну скибочку
обваляти в борошні. На пательні розігріти олію. Викласти підготовлені скибочки
гарбуза і на середньому вогні обсмажити з двох сторін, добре підрум'янивши.
Спочатку обсмажувати з одного боку
близько 2-х хвилин, а потім акуратно перевернути і обсмажувати з іншого боку
Ніжний гарбузовий пиріг
ще приблизно 1 хв. Включити духовку,
розігріти її до 180 градусів. Всі обсмажені скибочки гарбуза скласти на пательню
(підходить для духовки). Потім пательню
з гарбузом поставити в гарячу духовку до
повної готовності гарбуза (приблизно на
15 хвилин). Часник очистити і потовкти.
Зелень петрушки посікти. Змішати рубану зелень з товченим часником. Викласти гарячий гарбуз порційно на тарілки,
Потрібно: гарбуз сирий - 400 г, яйця посипати часником із зеленню, додати 2 шт., сметана - 1 ст. л., олія - 50 мл, цукор сметану.
150 г, борошно - 180 г, сіль - щіпка, ванільний цукор - 0.5 ч. л., розпушувач - 1 ч. л.
Гарбузова запіканка з
Приготування: яйця збити міксекартоплею і сиром
ром, поступово додаючи цукор, сіль і
Потрібно: картопля - 300 г, г а р - ваніль до утворення білої піни. Гарбуз
буз - 250 г, цибуля ріпчаста - 150 г, сир натерти на дрібній тертці, додати в масу.
твердий - 70 г, олія - 2-3 ст. л., масло Туди ж влити сметану, перемішати ловершкове - 50 г, часник - 1 зубчик, про- паткою. Всипати борошно і розпушувач,
ванські трави - 1-1.5 ч. л., сіль - 0.5 ч. л., перемішати. Вкінці додати масло, ще раз
перець - за смаком, петрушка свіжа.
перемішати. За бажанням можна додати
Приготування: гарбуз очистити від яблука, корицю, цедру, цукати або інші
шкірки і насіння, нарізати кільцями або інгредієнти. Форму для випічки змастипівкільцями. Так само вчинити з карто- ти маслом, викласти тісто. Випікати пиплею. Приготувати соус: вершкове масло ріг 40-50 хв. при 180°C. Нарізати після
розтопити, змішати з олією. Всипати спе- охолодження і подати до столу.
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Оголошення

IV рівня акредитації відповідно до Закону
України «Про вищу освіту»
оголошує конкурс на заміщення посад:

IV рівня акредитації відповідно до
Закону України «Про вищу освіту»
оголошує конкурс на заміщення посад:
доцента кафедри фінансів, банківської справи та страхування Вінницького навчально-наукового інституту
економіки ЗУНУ.

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.

Надзвичайні новини
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•
•
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- професора кафедри міжнародного
права та міграційної політики;
- доцента кафедри комп’ютерної інженерії;
- доцента кафедри психології
та соціальної роботи (2 ставки);
- старшого викладача
кафедри цивільного права та процесу.

Вимоги до кандидатур на посади: науковий ступіньдоктора/кандидата 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.

У Заліщиках шахрай Фальшиві працівники банку
просив гроші у церквах виманили 180 тисяч гривень

В

олонтери та учасники бойових дій
на сході України привели у поліцію
чоловіка, який збирав кошти,
користуючись чужими документами.
Шахрай з Вінницької області прийшов
до одного з храмів Заліщиків і попросив
священника про допомогу.

Розповів історію про те, що його син після
поранення в зоні ООС лікувався у Вільнюсі. Проте помер, а грошей для перевезення тіла у родини немає. Священнослужитель погодився і після
служби "батькові" віддали усі пожертви, а це - дві
тисячі гривень. Чоловік гроші забрав, викликав
таксі та поїхав у іншу церкву. Проте її настоятель
попросив у прохача документи. Місцеві учасники ООС перевірили дані, які надав "батько" і з'ясували, що копії документів належать жителю
сусідньої області. Чоловік дійсно воював в зоні
проведення ООС та був поранений, але не помер,
а пройшов реабілітацію й працює за місцем проживання. Шахрай віддав усі гроші і зізнався у злочині поліцейським. За вигадану історію чоловік
постане перед судом.

ГОРОСКОП

Овен
На цьому тижнi буде багато проблем
iз дітьми або близькими родичами, які
можуть тривати досить довгий час. Не виключено, що потрібна допомога не тільки
моральна, а й фінансова.
Телець
Останнiм часом вам неймовiрно щастить. Від вашої енергії життя вируватиме, а події змінюватимуться як у калейдоскопі.
Близнюки
Настрій здебільшого буде хороший.
Тільки іноді ви долатимете труднощi.
Втiм, вам не звикати, ви впевнено просу-

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.

Д

о жителя Бучача зателефонувала невідома, яка
представилася працівницею банку. Почала розповідати
про проблеми з його карткою,
і що слід провести банківські
операції, аби вберегти рахунок
від доступу сторонніх осіб.
Далі пообіцяла його з’єднати з
представником служби безпеки
банку, який допоможе вирішити ситуацію.
Далі розмову продовжив чоловік, який розпитав у потерпілого особисті дані картки, порадив зняти усі гроші з неї та
перекинути їх на інші рахунки. Сказав, що усе це робить в
цілях безпеки і гроші клієнту банк невдовзі поверне. Потерпілий повірив телефонному незнайомцю.
Упродовж двох днів житель Бучача через термінал перекидав частинами гроші, зняті зі своєї картки, на мобільні номери, які йому диктував аферист. Зловмисник весь час
тримав на зв’язку свою жертву та керував його діями. Загальна сума, яку втратив житель Бучача, становить 180 000
гривень.

ватимете свої справи вперед.
Рак
У вас з’явиться бажання утворити групу за iнтересами, а вiдповiдно розширити
коло знайомств. З’являться виклики, які
термiново доведеться вирішувати, проте
удача на вашому боці.
Лев
Знайдіть у собі джерело вашого щастя. Радійте життю, помічайте красиве в
буденних моментах. Головне - дійте. Втілюйте ваші бажання і наміри в життя.
Діва
Треба подумати про нову роботу. Фінансова ситуацiя досить благополучна.

Тернополянам - про
освіту для дорослих

98% краян, які пройшли профпідготовку,
- змогли працевлаштуватися.

«С

лужба зайнятості
Тернопільщини надає ряд
послуг із професійного навчання
дорослого населення. За вісім місяців
цього року 1567 безробітних проходили
професійне навчання або підвищували
свою кваліфікацію за рахунок коштів
Фонду загальнообов’язкового державного
соціального страхування України
на випадок безробіття. Завершили
навчання 1486 людей, із них 98% вже
працевлаштовано.
Також, 19 особам видано ваучери на оплату навчання у закладах освіти України.
П’ятеро краян підтвердили результати неформального навчання за професією кухар», - розповів
директор Тернопільського обласного центру зайнятості Василь Олещук.
Для задоволення потреб 352 роботодавців області у висококваліфікованих кадрах, швидкої адаптації
безробітних до умов конкретного виробництва цьогоріч 477 краян стажувалися на конкретних робочих
місцях (серед них двоє учасників АТО, 15 осіб з інвалідністю) за 128 професіями та спеціальностями.
Найбільше підвищували кваліфікацію трактористи-машиністи с/г виробництва, продавці, водії, кухарі, слюсарі, кравці, медсестри, менеджери.
У системі державної служби зайнятості України
діють 11 центрів професійно-технічної освіти, де жителі Тернопільщини можуть здобути фах та підвищити кваліфікацію за 345 напрямками та професіями
сфер будівництва, послуг, промисловості, ІТ-технологій, сільського господарства, транспорту і зв’язку, народних промислів тощо. Це - спеціалізовані заклади
освіти європейського рівня для навчання дорослого
населення, які здійснюють курсове та індивідуальне
навчання, у тому числі дистанційно. А в разі потреби,
є місця для комфортного проживання на час навчання.
Також діють безкоштовні платформи онлайн курсів: «Дія. Цифрова освіта», Освітній портал Державної
служби зайнятості, Prometheus, Lingva skills.
Якщо ви зацікавились можливістю навчання, зверніться у місцевий підрозділ Тернопільської обласної
служби зайнятості.

З 22 по 28 вересня

Ваша iнтуїцiя завжди підкаже, де можна
заробити кошти.
Терези
Коли ви знайдете нові джерела прибутків, не ставте до відома колег. Покращиться фiнансове становище, це буде
солідна премія або повернення старих
боргiв.
Скорпіон
Коло знайомих розшириться. Ви примудрилися не тільки підтримувати відносини з давнiми друзями, а й знайшли
багато нових.
Стрілець
Самотні люди можуть розраховувати

Головний редактор - Зіна КУШНІРУК.
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Західноукраїнський
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Наш День

на цікаві контакти і приємне товариство.
Можливi доленосні зустрічі в поїздці.
Козеріг
Вам доведеться приймати рішення і
брати на себе відповідальність не тільки
за свої слова та вчинки, а й за багатьох
людей у своєму оточенні. Утім, вам щаститиме у справах.
Водолій
Усі події та зміни ви блискуче повернете на користь собі та близьким. Головний
козир у тому, що ви говорите не «я», а «ми».
Риби
Ви вiзьмете на свої плечі великий
тягар, постійно відчуватимете себе за
когось вiдповiдальним. Така тактика виявиться правильною.
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Вітаю!

Вітаємо!

Коханого чоловіка,
найкращого у світі татуся

Добру, щиру сваху

Марію Петрівну Барчук

Володимира Андрійовича Онищука

з Тернополя

з ювілеєм!
З Днем народження вітаєм Вас нині,
Бажаємо щастя, удачі, добра,
Радості, спокою й миру,
Щоб доля щедрою й прихильною була!
Щасливі Ви, бо Вас шанують люди:
За труд, за чуйність, за тепло душі.
Нехай здоров’я й сил до Вас прибуде,
Нехай до серця смуток не спішить!
Хай добрий ангел береже повік,
Вогонь зорі, що долею зоветься,
Життя, неначе вишитий рушник,
Багрянцем калиновим усміхнеться.
Хай Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує веселі і многії літа!

Наш День
з Шумська

з Днем народження!
Мій любий, найкращий, вітаю зі святом!
Хай буде життя Твоє щастям багате.
Я завжди з Тобою, я тільки для Тебе,
Бо Ти - моє сонце, бо Ти - моє небо.
Ти сильний, Ти мужній – таким залишайся,
З роками здоров’я лише набирайся.
В роботі будь першим, успішним та славним,
В житті найкоханішим та бездоганним!
Хай Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує щасливі і многії літа!
І ще побажаю Тобі наостанок:
Нехай буде гарним кожнісінький ранок!

З повагою – свати
Олена і Михайло з Теребовлі.

З любов’ю – дружина Валя
і синочки Павлик та Петрик.

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.

На завершення номера
Погода в Тернополі
й області

22 вересня - хмарно з проясненням, дощ, температура
повітря вночі 5-6, вдень 9-10 градусів тепла. Схід сонця - 7.04, захід - 19.15.
23 вересня - хмарно, без опадів, температура повітря вночі 4-5, вдень 11-12 градусів тепла. Схід сонця - 7.05 захід - 19.13.
24 вересня - хмарно, дощ, температура повітря
вночі 7-8, вдень 12-13 градусів тепла. Схід сонця 7.07, захід - 19.11.
25 вересня - хмарно з проясненням, без опадів,
температура повітря вночі 7-8, вдень 15-17 градусів
тепла. Схід сонця - 7.08, захід - 19.09.
26 вересня - хмарно з проясненням, без опадів,
температура повітря вночі 8-10, вдень 17-18 градусів
тепла. Схід сонця - 7.10, захід - 19.07.
27 вересня - хмарно з проясненням, без опадів,
температура повітря вночі 6-7, вдень 17-18 градусів
тепла. Схід сонця - 7.11, захід - 19.05.
28 вересня - хмарно з проясненням, без опадів,
температура повітря вночі 7-8, вдень 14-15 градусів
тепла. Схід сонця - 7.13, захід - 19.02.

«Коли на сцені в одному танцювальному
номері бере участь три покоління, це - щастя»

Д

Про них хочеться розповісти усьому світові! Вони - учасники народного аматорського
ансамблю танцю «Пролісок» Вишнівецької територіальної громади. І всі вони - особливі.

ва роки тому, незадовго
до ювілейного концерту
з нагоди 20-ліття
колективу, утворилася група,
яку, зважаючи на вік учасників,
було названо «25+». Перші
танцюристи ансамблю - тепер
дорослі, одружені - з великим
задоволенням приходили на
репетиції. І самі переконалися,
що існує «м’язева» пам’ять, адже
любов до танцю залишилася з
дитинства і дотепер!

А під час святкового концерту з глядацької зали прозвучало запитання: а чи
планується створення більш поважної
танцювальної групи, наприклад, «40+»?
Керівнику довелось замислитись. І через місяць таку групу також створили!
І ось вже два роки учасники цієї групи, залишаючи домашні справи і свої
сім’ї, поспішають на тренування. Якщо
постає питання, чи впораються з певним завданням, то мегаоптимістична
пані Ірина Хом’як, якій трішки за 60,
ствердно відповідає - так! Якщо потрібно обновити танцювальні костюми, то

їх швидко замовляють самі ж учасники.
Якщо потрібно пройти у святковій колоні з нагоди святкування Дня Незалежності чималу відстань, то вони йдуть, а
потім ще й танцюють! Якщо потрібно
соліста, то він - чудовий господар, тато,
чоловік, дідусь - Віктор Климович Поліщук - не підведе. Ось такі вони!
Також впродовж літа інші групи
«Проліска» - «25+», «Студенти», старші
школярі дуже активно і старанно готувались до виступів, поєднуючи домашню роботу та репетиції. Хочеться висловити безмежну вдячність не тільки
учасникам колективу, а й їхнім сім’ям.
Молодші танцюристи також заслуговують щонайкращих слів. І коли на сцені в одному танцювальному номері бере
участь три покоління, то це щонайменше - вражає! Це - щастя.
Євдокія ТИМОШЕНКО,
керівник народного
аматорського ансамблю танцю
«Пролісок»
с. Котюжини
Кременецького району.

