
Сучасні інноваційні технології

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

29 вересня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, темпера-
тура повітря вночі 5-7, вдень 13-15 градусів тепла. Схід 
сонця - 7.14, захід - 19.00. 

30 вересня - ясно, без опадів, температура повітря 
вночі 5-7, вдень 15-16 градусів тепла. Схід сонця - 7.16 
захід - 18.58. 

1 жовтня - хмарно з проясненням, без опадів, тем-
пература повітря вночі 5-6, вдень 15-16 градусів тепла. 
Схід сонця - 7.17, захід - 18.56. 

2 жовтня - ясно, без опадів, температура повітря 
вночі 5-6, вдень 15-16 градусів тепла. Схід сонця - 7.19, 
захід - 18.54. 

3 жовтня - ясно, без опадів, температура повітря 
вночі 4-5, вдень 14-15 градусів тепла. Схід сонця - 7.20, 
захід - 18.52. 

4 жовтня - хмарно з проясненням, без опадів, тем-
пература повітря вночі 5-6, вдень 15-16 градусів тепла. 
Схід сонця - 7.22, захід - 18.50. 

5 жовтня - хмарно, без опадів, температура повітря 
вночі 6-8, вдень 14-15 градусів тепла. Схід сонця - 7.23, 
захід - 18.48.

Погода в Тернополі 
й області
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4 стор.

Життєві історії  
у “Сімейному гніздечку”

10-11 стор. 20 стор.

ФлікЕРи - 
світловідбиваючі 

стрічки 
роздаватимуть 

у подарунок

 РОБОТА! 
З нагоди відкриття нового магазину 
"АВРОРА" у м. Зборів 

запрошуємо на роботу: 
• пРОДАвців-кОНсулЬТАНТів, 
• АДМіНісТРАТОРА, 
• ЗАМісНикА АДМіНісТРАТОРА. 

Деталі за телефонами: 

066-170-94-58, 067-617-07-58.

У ціну газети враховано вартість поштових послуг: 
прийом та доставку видання до передплатників

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА
«Нашого ДНя» на 2022 рік!

3 місяці - 99 грн. 40 коп. 
6 місяців - 192 грн. 80 коп.

індекс - 
68710

Графік 3/2. 

Ніхто Не зНає, 
як свої гріхи буде 

спокутувати...

ОсіНЬ 
«труситиме» 

гаманці 
українців

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

ТОНЕНЬкА НиТОчкА люБОві, 
віРи і НАДії

А ще високого 
професіоналізму медиків. 
У неонатальному центрі 

Тернопільської обласної 
дитячої лікарні виходжують 
важкохворих і крихітних 
немовлят, тих, які народилися 
передчасно. Тут борються не 
лише за життя діток, 
а й за його якість. 
Бо дуже важливо, 
щоб маля поїхало 
з лікарні додому 
здоровим.

5
стор.
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Ринок праці

Завдяки програмі Президента України Володими-
ра Зеленського «Велике будівництво» відкрили 
сучасний спортивний майданчик у селі Бори-

чівка, що входить до складу Теребовлянської міської 
територіальної громади.

Там облаштували футбольне поле зі штучним покриттям, 
два малих (зі штучною травою) - для волейболу, баскетболу, мі-
ні-футболу та гандболу. А також окремий брукований майдан-
чик із тренажерами.

«Упевнений, що цей стадіон стане гарним місцем для занять, 
як професійних спортсменів, так і любителів-початківців. Це - 
великий проєкт зі створення цілісного спортивного комплексу 
для занять різними видами спорту, проведення змагань та тре-
нувальних зборів», - зазначив голова ОДА Володимир Труш.

На реконструкцію спортивних майданчиків із влаштуван-
ням стадіону в «Навчально-виховному комплексі Боричівська 
загальноосвітня школа-сад І-II ступенів - ДНЗ» було виділено 
20817,44 тис грн, у тому числі кошти ДФРР - 17531,824 тис грн і 
3285,616 тис грн - з місцевого бюджету.

Голова ОДА Володимир Труш 
разом із народними депутата-
ми відвідали «Водну арену Тер-

нопіль». Будівельні роботи вже на 
завершальній стадії. Незабаром це 
місце стане не лише локацією для 
проведення спортивних змагань 
всеукраїнського та міжнародного 
рівнів, а й туристичним магнітом.

- «Водна арена Тернопіль» вже сьо-
годні за багатьма параметрами знахо-
диться на одному рівні з європейськими 
базами. Під час другої черги на арені збу-
довано суддівську вежу з глядацькими 
трибунами та конференц-залом, стар-
тові вежі на 200 м і на 500 м, стартові 
системи типу IMAS, системи доріжок за 
зразком «Albano», - зазначив керівник 
Тернопільщини Володимир Труш.

У планах - будівництво трансформа-
торної підстанції, громадської вбираль-
ні, окремих кімнат для представників 
міжнародних федерацій та спортсменів, 
багатофункціональної господарської бу-

дівлі та допоміжних приміщень. Також 
будуть облаштовані місця для харчуван-
ня спортсменів та окремо - для вболі-
вальників.

- Найближчими днями на «Водній 
арені Тернопіль» відбудеться чемпіонат 
України з веслування на човнах «Дра-
кон» серед спортивних клубів ДЮСШ, на 
який уже зареєстровано майже пів ти-
сячі учасників. Це ще раз доводить, що 
«Водна арена Тернопіль» - один із об’єк-
тів програми президента Володимира 
Зеленського «Велике будівництво» - має 

перспективи стати центром водного 
спорту в Європі», - додав голова ТОДА. 

У серпні тут відбувся чемпіонат Укра-
їни з веслування на байдарках та каное 
серед ветеранів, у якому брали участь 
спортсмени не лише з різних регіонів 
України, а й із-за кордону.

Будівництво розпочалося ще у 2018 
році. За три роки вартість виконаних ро-
біт склала 76,8 млн грн. Загальна кошто-
рисна вартість - 103,7 млн грн. 

На 2021 рік передбачили субвенцій з 
державного бюджету на суму 23 млн грн.

З 1 жовтня оплатити за проїзд 
у громадському транспорті 
Тернополя можна буде 

лише у безготівковій формі. 
Зросте і вартість. Залежно від 
способу розрахунку, ціна проїзду 
становитиме від 8 до 10 гривень. 

За підняття тарифів проголосував 
22 вересня виконавчий комітет Терно-
пільської міської ради. Вартість проїзду в 
середньому зростає на 2-3 гривні. Також 
виконком зрівняв за ціною тролейбуси і 
маршрутки. Якщо раніше перші були де-
шевшими, тепер тарифи будуть однако-
вими для приватного громадського тран-
спорту і для комунального.

При цьому оплатити за проїзд можна 
буде наступними способами: «Соціальною 
картою тернополянина», неперсоніфі-
кованим електронним квитком, безкон-
тактною банківською картою, пристроєм 
з функцією NFC або разовим проїзним 
квитком, який потрібно придбати зазда-
легідь у спеціальних пунктах продажу. 
Розрахуватися грошима в громадському 
транспорті з 1 жовтня буде неможливо. 
У міській раді переконують, що це дасть 
можливість підрахувати реальну кількість 
пасажирів і прибутки перевізників. 

При розрахунку за проїзд у тролейбусі, 
комунальному автобусі або маршрутному 
таксі «Соціальною картою тернополяни-

на» тариф на проїзд становитиме 8 гри-
вень. Якщо сплачувати неперсоніфікова-
ним електронним квитком - 9 гривень. 
Для пасажирів, що розраховуватимуться 
безконтактною банківською картою, 
пристроєм з функцією NFC або разовим 
проїзним квитком, вартість проїзду стано-
витиме 10 гривень (незалежно, чи це тро-
лейбус, чи маршрутка). 

Раніше вартість проїзду у тролейбусах 
становила 5 гривень при оплаті «Соціаль-
ною картою тернополянина» та 6 гривень 
при розрахунку готівкою. У маршрутках 
пасажири сплачували 6 гривень соціаль-
ною картою та 7 гривень готівкою.

Водночас система пільг на проїзд у 
громадському транспорті для учнів, сту-
дентів, пенсіонерів та інших пільгових 
категорій населення, що діє в Тернополі, 
збережеться, кажуть у міській раді. 

Наразі, за даними муніципалітету, 
понад 136 000 тернополян для проїзду 
в міському громадському транспорті ко-
ристуються «Соціальною картою терно-
полянина». Ще більше 59 000 мешканців 
використовують неперсоніфікований 
електронний квиток. Поповнити баланс 
цих електронних квитків у Тернополі 
можна в 44 спеціальних пунктах. Заки-
нути кошти на «Соціальну карту терно-
полянина» можна ще й в інтернеті - на 
порталі https://fayna-karta.te.ua/online-
replenishment/.

Пасажирам, які не мають електронних 
проїзних, доведеться купувати разові 
квитки. Зробити це можна буде в терміна-
лах самообслуговування Easy Pay. З 1 жовт-
ня в Тернополі мають запрацювати 113 
таких терміналів. З переліком пунктів по-
повнення електронних квитків і пунктів 
продажу проїзних квитків можна ознайо-
митися на сайті https://fayna-karta.te.ua 
у рубриці «Місця поповнення» і на порталі 
Detransport. Для виготовлення «Соціаль-
ної карти тернополянина» слід звернути-
ся за адресою: вул. В’ячеслава Чорновола, 
1 (2 поверх) або в Центр надання адміні-
стративних послуг (вул. Князя Остроз-
ького, 6). Подати заявку на виготовлення 
персоніфікованого електронного квитка 
можна також онлайн на сайті Файна карта.

 
«Єдиний квиток»: 

що це таке і для кого 
Також із 1 жовтня Тернопільська місь-

ка рада запроваджує послугу «Єдиний 
квиток». Це надасть можливість тернопо-
лянам і гостям міста впродовж 30 хвилин 
здійснювати пересадку з одного тран-
спортного засобу в інший без повторної 
оплати за проїзд. Упродовж цього часу па-
сажир може здійснити необмежену кіль-
кість пересадок.

- Після того, як пасажир зайшов у гро-
мадський транспорт, він «провалідовує» 

свій платіжний засіб та отримує квиток 
на проїзд, - розповів начальник міського 
управління транспортних мереж та зв’яз-
ку Олег Вітрук. - З цього часу впродовж 
наступних 30 хвилин пасажир може ско-
ристатися можливістю пересадки (разово 
або двічі, залежно, скільки потрібно) в ін-
ший тролейбус чи автобус з цим уже «про-
валідованим» квитком. Оплачувати вдру-
ге не потрібно, необхідно лише пред’явити 
наявний «провалідований» квиток водію 
або контролеру іншого транспортного 
засобу. Для здійснення безкоштовної пер-
есадки, без повторного списання коштів, 
пасажир повинен пред’явити квиток ви-
нятково в межах 30 хвилин. Сама ж поїзд-
ка до місця призначення після пересадки 
може тривати і 40 хвилин, і годину. Тож 30 
хвилин - це не час для проїзду з початково-
го у кінцеве місце призначення, а лише час 
для здійснення пересадки. Валідація квит-
ка у громадському транспорті Тернополя 
здійснюється в автоматичній системі оп-
лати проїзду через усі види електронних 
квитків: «Соціальна карта тернополяни-
на», неперсоніфікований електронний 
квиток, безконтактна банківська картка, 
пристрій з технологією NFC, разовий про-
їзний квиток.

Без готівки і дорожче: з жовтня в 
Тернополі зростуть тарифи на проїзд

На Тернопільщині 
декілька 

тисяч селян 
шукають роботу

Більшість населення нашо-
го краю проживає в сіль-
ських населених пунктах 

(57,3%). Відтак, особливо акту-
альною є проблема зайнятості 
селян.

Протягом січня-серпня 2021 року 
послугами служби зайнятості області 
скористались 25465 безробітних, із 
них 53,9% - мешканці сільської міс-
цевості. Найбільше їх звернулося до 
Гусятинської районної філії обласного 
центру зайнятості - 1389, Тернопіль-
ського міськрайонного центру зайня-
тості - 1143, Зборівської, Кременець-
кої, Теребовлянської райфілій ОЦЗ 
- більше тисячі безробітних в кожній.

За сприяння обласної служби за-
йнятості цьогоріч було працевлашто-
вано 4,7 тисячі жителів сіл, частину 
- на нові робочі місця із виплатою ро-
ботодавцям компенсації єдиного соці-
ального внеску.

715 жителів сіл брали участь у 
громадських та інших роботах тим-
часового характеру. 1143 - проходили 
професійне навчання, після закінчен-
ня якого майже всі були працевлашто-
вані.

На 1 вересня цього року статус 
безробітного мали 4,8 тисячі сіль-
ських мешканців (55,2% від загальної 
чисельності безробітних), для яких 
триває пошук роботи. З них 25 - прохо-
дять професійне навчання, 4 - беруть 
участь в роботах тимчасового харак-
теру, повідомили у відділі організацій-
но-інформаційної роботи та архівної 
справи обласного центру зайнятості.

У селі Боричівка відкрили сучасний спортивний майданчик 

«Водна арена Тернопіль» - майбутній об’єкт 
міжнародного класу», - Володимир Труш

Для занять спорту - якісні локації!
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Фахівці з туризму переконують, сучасні 
мандрівники значно вибагливіші. Вони 
не погоджуються на тривалі переїзди, 

їм недостатньо побачити старовинні замки 
або інші відомі локації. Туристи полюють 
за емоціями, автентичністю, цікавими 
історіями. А ще люблять дегустувати 
локальні продукти. Департамент культури та 
туризму Тернопільської ОДА розробляє кілька 
екскурсійних напрямків під гаслом «Смачне 
Тернопілля», аби в область приїздило все 
більше гостей. 

Днями для туроператорів та журналістів презен-
тували один із маршрутів для мандрівок - «Серетнян-
ські смаколики». Це гастротур вздовж русла річки 
Серет, який об’єднує мистецтво, історію, архітектуру 
та давні промисли українців. І найголовніше, що всі 
локації супроводжує смачна їжа, дегустації, нові гас-
тровідкриття і тепле спілкування. Все це ми побачи-
мо, від’їхавши лише на 35 кілометрів від Тернополя. 

Чаювання у музеї Крушельницької
Отож, вирушаємо! Нашим провідником у смачний 

світ Серетнянського краю стала відома тернопільська 
екскурсоводка та краєзнавиця Оксана Ленчук. Перша 
локація – село Біла Тернопільського району, де пройшло 
дитинство знаменитої українки Соломії Крушельниць-
кої. Потрапляємо у Білу саме 23 вересня у день народ-
ження оперної діви. Тут нас зустрічають українськими 
піснями колективу «Білівчанка», чаєм та солодощами. 
Але не звичайними, а приготованими за рецептами са-
мої Соломії. Виявляється, знаменита співачка дуже лю-
била готувати. У музеї Львова досі зберігся її записник, 
у якому близько 80 рецептів. Більшість із них – солодо-
щі. 

- Родину Крушельницьких дуже любили і поважали 
у Білій, - розповідає директорка Меморіального музею 
Соломії Крешельницької у Білій Надія Зюбровська. – 
Досі їх пам’ятають і завжди вшановують. Батько Соло-
мії організував у Білій сільський хор, читальню, товари-
ство «Просвіта». Вони проводили чайні вечори, ставили 
вистави, організовували святкування. Сьогодні ми при-
готували для гостей ароматний чай і пампухи, печиво з 
маком, тістечка з рожею та інші солодощі за рецептами 
родини Крушельницьких, які досі бережуть у Білій і пе-
редають з покоління в покоління. 

У Плотичу до Коритовських
А в селі Плотича ми оглянули палац Франца Кори-

товського – одного з колишніх власників Тернополя, 
збудований понад 400 років тому. Сьогодні у цьому при-
міщенні розташований обласний хоспіс, але зовнішній 
вигляд ще нагадує про його давню історію і велич. Від 
величезного парку, площа якого сягала 10 гектарів, не 
залишилося практично нічого. Оксана Ленчук розпо-
віла про кулінарні вподобання Куратовських. До при-
кладу, вони готували юшку із білок, а у піст їли хвости 
бобрів. У той час пісним вважалося все, що можна при-
готувати з річкових жителів. 

За крафтовими сирами у Хомівку
Насолодившись архітектурою, ми вирушили на еко-

ферму «Веселі козенята» у селі Хомівка Білецької гро-
мади. Господар Тарас Назар зустрів нас смачним м’ясом 
з овочами, приготованим на вогні з місцевих продуктів, 
і запашними трав’яними чаями. 

Чоловік зізнається, переїхав зі Львова на Тернопіль-
щину понад десять років тому і створив у Хомівці фер-

му, адже дуже любить тварин і молоко. За фахом чоловік 
економіст, займається з дружиною бізнесом з монтажу 
натяжних стель. Але в останні роки все більше часу за-
ймається екофермою «Веселі козенята». Там вирощує 
близько сотні кіз та інших свійських тварин, птицю, го-
тує крафтовий сир та морозиво із козиного молока. 

Тарас зізнається, Хомівка – ідеальне місце для фер-
ми. До траси понад 2 кілометри, місцина дуже затишна і 
тваринам тут подобається. Аби навчитися виготовляти 
сири, Тарас багато подорожував, куштував продукцію 
відомих сироварів, вивчав технологію. 

- А далі я розробив свою формулу і смак, який близь-
кий мені, - розповідає чоловік. – У мене є сири з дода-
ванням мезофільних або термофільних бактерій. Це 
впливає на смак і структуру сиру. Також важливо, якої 
величини головка сиру, скільки часу вона дозріває, у 
яких умовах зберігається.

На фермі можна скуштувати і морозиво із козиного 
молока – воно дуже смачне і поживне. Після дегустації 
нас чекала, мабуть, найприємніша частина мандрівки – 
спілкування з козами. Тварини надзвичайно дружелюб-
ні, вони радіють, коли їх годують, граються з дітками та 
дорослими. І це однозначно підіймає настрій. 

Найсмачніша риба у Залізцях
Наостанок ми завітали у Залізці – старовинне містечко, 

яке зараз активно розвиває туристичну інфраструктуру. 
Місцеві ентузіасти розчистили територію замку, костелу 
і австрійського бункера і зараз закінчують облаштування 
краєзнавчого музею. Ініціатором таких змін став дирек-
тор Залозецького краєзнавчого музею Василь Ільчишин. 

- Ми сьогодні вже проводимо фінальні роботи пе-
ред відкриттям нашого музею, - розповідає він. – Зараз 
закінчуємо облаштування залу археології, де буде ві-
дображена історія Залозеччини від найдавніших часів. 
Поряд буде зал етнографії, а у підвальних приміщеннях, 
де була тюрма КДБ в минулому, ми створимо експози-
цію, присвячену світовим війнам, діяльності ОУН-УПА і 
національно-визвольним змаганням. 

Залізці не лише славляться своєю історією. Також 
тут живуть одні з найкращих господинь з приготування 
рибних справ, є рецепти, які вже стали легендарними. 
Все тому, що у містечку багато ставків. Куштуємо юшку 
та рибу – дійсно смачно! Ситі та щасливі повертаємося 
в Тернопіль. 

Ця мандрівка і серетнянські смаколики вкотре 
переконують, у нашої області є величезний потенці-
ал, багато цікавих локацій, таланови-
тих людей та ентузіастів своєї справи. 
Тож смакуйте, насолоджуйтеся і ман-
друйте Тернопільщиною!

Солодощі від Соломії, кулінарні традиції 
шляхтичів, дегуСтація морозива та козотерапія

На Тернопільщині відкривають смачні 
маршрути, аби привабити в область туристів

Юля ТОМЧИШИН.
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Так, у деяких містах із 
першого жовтня зросте 
в ціні вартість проїзду 

в громадському транспорті 
(подекуди це вже сталося). Отже, 
це «мінус» в гаманці.  

Учергове подорожчають харчі, що 
стане відчутним для багатьох українців. 
Зокрема, до кінця року хліб може зрости 
в ціні від 5 до 25%, повідомив голова Ко-
мітету економістів України Андрій Новак.

Ціни на хліб і хлібобулочні вироби 
збільшаться із кількох причин. Зокрема, 
через подорожчання сировини, борош-
на та зростання вартості енергоносіїв, 
які займають значну частину у цьому 
виробництві. Таким чином, підвищить-
ся загальна собівартість згаданих про-
дуктів. Через це виробники й продавці 
будуть змушені підвищувати ціни кін-
цевим споживачам.

Водночас в Україні цьогоріч зібрали 
рекордний урожай зерна. Але це не зіб’є 
ціни. До слова, цього року борошно до-
дало у вартості майже третину. 

Невтішна новина й для тих, хто лю-
бить солодощі. Через дорогий цукор 
ціна на кондитерські вироби з початку 
року збільшилась на 25-30%. І очікуєть-
ся подорожчання «кондитерки» ще на 
5-7% - через високі тарифи на газ. Такий 

прогноз міститься в пресрелізі асоціації 
«Укркондпром», передає «Інтерфакс-У-
країна».

Крім того, з цьогорічного липня спо-
стерігається падіння виробництва «ко-
ндитерки». Так, виробництво карамелі 
та шоколаду скоротилося на рекордні 
25,9%, порівняно з 2020 роком. А в серп-
ні падіння склало 12,5%. На цьому фоні 
у першому півріччі 2021 року імпорт 
солодощів в Україні зріс на рекордні 
28,8%. 

Експерти також прогнозують по-
дорожчання яєць та овочів. Крім того, 
може виникнути дефіцит цибулі. Ціни 
на ріпчасту цибулю вже різко підско-
чили. Пропозиція на овоч висока, а от 
обсяги виробництва зменшуються. 
Саме тому може виникнути дефіцит. Не 
виключено, що наша країна імпортува-
тиме цибулю із-за кордону. Зараз оптові 
ціни на ріпчасту цибулю на внутрішньо-
му ринку України є рекордними для цьо-
го періоду року. Її вартість тримається в 
середньому на рівні 7 грн/кг, що вище 
минулорічної ціни в 2,3 раза, інформує 
«EastFruit».

Варто зазначити, що на їжу українці 
витрачають найбільше в Європі - майже 
50% свого бюджету, тоді як німці чи по-
ляки - максимум чверть. І це не тому, що 
в Україні багато їдять, а тому, що ціни у 
нас - європейські. 

У наступному місяці зміниться та-
риф на електроенергію для населення. 
Так, із 1 жовтня цього року і до 30 квітня 
2022-го споживачі, які використовують 
менш, аніж 250 кВт/год на місяць, спла-
чуватимуть 1,44 грн за кіловат. Для всіх 
інших вартість світла залишиться на 
рівні 1,68 грн за кВт/год. Однак підпри-
ємствам за електроенергію доведеться 
платити за ринковими цінами. Це, до 
речі, також призведе до підвищення та-
рифів і цін на товари. 

Невдовзі розпочнеться опалюваль-
ний сезон. В уряді традиційно заяв-
ляють, що ціни будуть стабільними й 
тарифи не повинні зростати. Однак екс-
перти галузі, на відміну від урядовців, 
вважають: подорожчання уникнути не 
вдасться.  

Очікується, що тарифи на опалення 
та гарячу воду в середньому зростуть на 
30-40% (у кожному населеному пункті - 
по-різному). Все залежатиме від розв’я-
зання питання компенсації за дорогий 
газ. Якщо воно не буде вирішене, не ви-
ключено більш істотне зростання тари-
фів.

Ще про «голубе паливо». Газова кри-
за в Європі може підвищити ціни в Укра-
їні. Наразі європейські ціни на газ б’ють 
усі рекорди, і хоча в Україні тариф для 
населення встановлено на рівні 8 грн, 
так просто ця криза нас не мине. Спів-

голова Фонду енергетичних стратегій 
Дмитро Марунич у коментарі «Сьогод-
ні» зазначив, що в Україні можуть подо-
рожчати імпортні товари. Також газова 
криза може вдарити по українській про-
мисловості, яка купуватиме паливо за 
завищеними цінами. Це може призвести 
до подорожчання усіх товарів, залежно 
від того, скільки газу використовується 
під час їх виробництва. 

І для частини українців стануть 
дорожчими дзвінки з домашнього те-
лефону. «Укртелеком» попередив про 
підвищення з 1 жовтня абонплати за 
користування послугою фіксованої те-
лефонії. Як повідомили в пресслужбі 
компанії, зміна вартості пакетних по-
слуг торкнеться лише тих абонентів, які 
віддають перевагу використанню паке-
тів із включеними хвилинами для дзвін-
ків на номери мобільних операторів та 
міжміські дзвінки. Вартість таких паке-
тів зросте на 40 гривень 
у місяць - із 164 до 189-и. 

Що дешевшатиме? 
Наразі невідомо…
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Ольга ЧОРНА.

ОсіНь «тРуситиме» гАмАНці укРАїНців
Осінь труситиме листя з дерев і гаманці українців. Останнім часом в цю 

пору року щось обов’язково дорожчає. Нинішній рік винятком не став.  

Перевірити нарахування 
субсидій можна онлайн

Українці можуть перевірити призначення 
житлової субсидії за даними Єдиного 
державного реєстру отримувачів 

житлових субсидій. Пошук у реєстрі 
здійснюється за адресою домогосподарства.

За інформацією Міністерства соціальної політики, 
реєстр знаходиться у відкритому доступі за адресою 
https://subsidii.ioc.gov.ua

Користувачі мають доступ до інформації щодо при-
значення субсидії домогосподарству, терміну, на який 
призначено субсидію, сум щомісячних нарахувань, а 
також назви органу соціального захисту населення, де 
міститься особова справа.

Інформація у реєстрі оновлюється один раз на мі-
сяць - на початку поточного місяця за попередній мі-
сяць.

Основна причина 
- демографічний 
тренд. Він не є чимось 

унікальним в Україні, це 
світовий тренд - коли 
народжуваність зменшується, 
а тривалість життя літніх 
людей на пенсії збільшується, 
сказав посадовець.

За даними міністерства, на сьо-
годні в Україні налічується 11 міль-
йонів пенсіонерів, а на працююче 
населення, яке сплачує єдиний со-
ціальний внесок, припадає всього 
лише 9,7 мільйона.

«Така ситуація свідчить про те, 
що для фінансування пенсій не ви-

стачає ресурсу, який формується 
виключно коштом сплати єдиного 
соціального внеску нинішніми пра-
цівниками», - зазначив міністр.

Друга причина, через яку дер-
жавні пенсії в Україні опинилися під 

загрозою, - це катастрофічний рі-
вень тіньової зайнятості в країні. За 
підрахунками міністерства, близько 
10 мільйонів українців працюють 
нелегально.

«Зараз в Україні налічується 29 
млн осіб у віці від 15 до 7 років, із 
яких тільки 14 млн отримують хоча 
якісь доходи (як активні, так і пасив-
ні). Якщо прибрати звідси близько 3 
мільйони заробітчан і ще 2 мільйо-
ни безробітних, то залишається ще 
10 мільйонів економічно активних 
українців, які залишилися «поза об-
ліком», тобто не проходять по базах 
обліку податкових органів і, відпо-
відно, офіційно не платять податки», 
- підкреслив Марченко.

в україну масово 
їдуть трудові 

мігранти з Азії

Українці виїжджають за кордон у 
пошуках роботи, а на звільнені 
робочі місця в Україну приїжджають 

робітники з країн Азії. 

Експерти переконані, що з часом їхня кількість 
лише зростатиме, пише «НВ». Так, за інформацією 
Держстату, у 2019-2020 роках до України приїхала 
на заробітки 71 тисяча мігрантів. Найбільше пра-
цівників з Індії, Туреччини, Азербайджану та Тур-
кменістану - загалом понад 36 тисяч осіб.

Однак точну кількість мігрантів в Україні вста-
новили неможливо. Десятки тисяч робітників 
перебувають в «тіні» та не оформлені офіційно. 
Влаштуватися на роботу їм також досить складно 
через чималу кількість документів: дозвіл для ро-
ботодавця від Центру зайнятості; документи про 
освіту; договір на оренду житла тощо.

Економістка Центру економічної стратегії 
Анна Сахно переконана, що до 2026 року кількість 
робочої сили в державі скоротиться на 350 тисяч 
осіб через демографічні процеси. Тоді в нагоді ста-
нуть робочі руки з-за кордону, відтак кількість 
трудових мігрантів в Україні зростатиме.

А експертка з ринку праці Тетяна Пашкіна наго-
лосила: трудові мігранти можуть почати працювати 
в сферах, на яких зараз перебувають українці за кор-
доном. Йдеться про будівництво, логістику, ремонт-
ні роботи, де знання державної мови не є ключовим.

Світовий демографічний тренд і катастрофічний рівень тіньової зайнятості в Україні є причиною 
мізерних пенсій в Україні. Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко, передає «Главред».

міністр фінансів - про причини низьких пенсій 

Чисельність наявного населення 
у Тернопільській області, за 
оцінкою на 1 серпня 2021 року 

становила 1 025 780 осіб.

Упродовж цьогорічних січня-липня кіль-
кість населення зменшилася на 4782 людей. Це 
відбулося за рахунок природного скорочення 
- 5406 осіб, водночас зафіксовано міграційний 
приріст населення - 624 людей.

У січні-липні 2021-го в області народилось 
4229 дітей, що на 273 дитини менше, ніж за ана-
логічний період минулого року. Зареєстрували 
9635 померлих, що на 1128 більше, ніж торік у 
січні-липні, повідомили у Головному управлінні 
статистики в області.

Жителів тернопільщини 
стало менше 

майже на 5 тисяч 
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«Наше відділення 
універсальне»

Неонатальний центр дитячого облас-
ного шпиталю об’єднує три відділення: 
інтенсивної терапії новонароджених, пе-
діатричне відділення для недоношених 
дітей і відділення патології новонародже-
них. Пригадую уже далекий 1997 рік, коли 
центр відкрили. Це був справжній поряту-
нок для немовлят, особливо тих, які поспі-
шили з’явитися на світ. 

Власне, так можна сказати і тепер. У 
день, коли я завітала сюди, у відділенні ін-
тенсивної терапії новонароджених медики 
надавали допомогу семи крихітним діткам. 
До речі, у центрі впроваджено розвитковий 
догляд. Тож у відділенні інтенсивної тера-
пії батьки можуть бути біля своїх малят го-
динами, контактувати з ними, можуть взя-
ти за ручку, погодувати через зонд, відчути 
свою кровинку. Як зазначають медики, це 
дуже важливий психологічний аспект. Хво-
рим дітям, особливо таким мацьопочкам, 
потрібні і лікарі, і батьки.   

– Я називаю наше відділення універ-
сальним, - каже завідувачка Людмила Іва-
нівна Лугова. – Ми надаємо допомогу гли-
боко недоношеним дітям, які потребують 
виходжування. Немовлятам з вродженою 
патологією. До нас привозять діток з поло-
гових відділень області та перинатальних 
центрів. Коли необхідно, неонатологічна 
бригада забирає і з дому. Малята важкі, з 
хірургічною патологією, вродженими ва-
дами серця, дихальними розладами, пне-
вмонією, такі діти часто потребують дов-
готривалої штучної вентиляції легень. У 
відділенні ми всі є або неонатологами, або 
дитячими анестезіологами, тобто в нас є і 
спостереження, і лікування. Маємо сучас-
ну апаратуру, забезпечуємо також комп’ю-
терну томографію та МРТ всім новонарод-
женим діткам. Є малята, які потребують 
хірургічних втручань, ми готуємо їх до опе-
рацій у нашій лікарні або відправляємо у 
відповідні клініки до столиці. 

У відділенні борються за життя також 
дітки після перенесених асфіксій з важки-
ми формами ураження нервової системи, 
малята з внутріутробними інфекціями…

Усіх їх рятує високий професіоналізм 
персоналу, адже тут час іде на хвилини. У 
руках медиків доля малесеньких діток, коли 
на роздуми часу нема, а треба визначитися: 
це дихальна проблема, хірургічна чи серце-
ва?  Від цього рішення залежить порятунок 
життя дитини і її подальша доля.

А я пригадую, коли не так давно писала 
про відділення інтенсивної терапії у газеті 
й на сайті «Нашого ДНЯ», кілька тисяч чи-
тачів надіслали вдячні відгуки на адресу 
Людмили Лугової, лікарів, медсестричок, 
молодшого персоналу, усіх, хто рятував їх-
ніх діток. 

важливі не лише грами, а й 
здоров’я дитини

Тоненька ниточка любові, віри і надії в 
неонатальному центрі тісно поєднує меди-
ків, батьків і малят, які прийшли, на жаль, 
з проблемами у цей світ. Тому завдання 
якраз у тому, аби, наприклад, передчасно 
народжена дитина не просто набрала необ-
хідні грами, якими теж тут дуже тішаться, 
але й була здоровою. Адже всі органи «ран-
ніх пташок» не готові до існування поза ор-
ганізмом матері. Аби такі немовлята вижи-
ли і стали здоровими, необхідне правильне 

вчасне лікування, догляд, спеціальне об-
ладнання, професійність персоналу.   

- Перевага у тому, що, на відміну від від-
ділень перинатальних центрів, ми перебу-
ваємо в складі багатопрофільної лікарні, де 
є всі дитячі спеціалісти, – каже завідувачка 
педіатричного відділення недоношених 
новонароджених Тетяна Володимирівна 
Бліхар. – За потреби вони оперативно на-
дадуть кваліфіковану консультацію чи 
медичну допомогу. Здійснять оперативні 
втручання. Або ж приймуть рішення про 
відправлення дитинки у відповідні київ-
ські клініки для подальшого лікування. 
Адже що раніше немовля  з’явилося на 
світ, то більша ймовірність розвитку різ-
них ускладнень. Часто є ураження нервової 
системи, патологія легенів, вроджені пнев-
монії, внутрішньоутробні інфекції, анемії… 
Багато недоношених дітей мають ретино-
патії – ураження сітчастої оболонки очей. 
Ми одразу також виявляємо ортопедичні 
проблеми, вроджені вади серця. У перший 
же день поступлення до нас робимо УЗД 
внутрішніх органів та головного мозку, 
МРТ, проводимо генетичні та різноманітні 
лабораторні обстеження. Головне також 
для нас – налагодити функцію дихання у 
дитини, адже зазвичай немовлята посту-
пають у відділення після перебування на 
апараті штучної вентиляції легень. 

На базі центру також цілодобово пра-
цюють виїзні неонатологічні та педіа-
трична бригади, адже нерідко доводиться 
транспортувати малят до обласної дитячої  
лікарні з районів чи до Києва. Реанімобілі 
повністю оснащені необхідним обладнан-
ням, є апарат для штучної вентиляції легень, 
кювез, навіть підігрівачі для інфузійних роз-
чинів. Створені всі умови для медичного 
персоналу, щоб надати маленькій дитині 

необхідну допомогу, особливо в дорозі. 
До речі, минулого року неонатологічна 

бригада 140 разів виїжджала на виклики до 
маленьких пацієнтів. Найчастіше в облас-
ний перинатальний центр «Мати і дитина», 
у Заліщицьку, Чортківську районні лікарні. 
14 немовлят транспортували до Києва.

Торт для медиків
А взагалі, тут люблять добрі історії. 

Адже за час існування неонатального цен-
тру врятували тисячі маленьких життів. 
Найменша дівчинка, яку виходили у пе-
діатричному відділенні недоношених но-
вонароджених, важила 590 грамів. Не раз 
навідувалася вона потім до своїх рятівни-
ків, до тих, хто своєю любов’ю і безмежною 
турботою подарував їй цей чудовий світ. Бо 
виходжування, лікування «ранніх пташок» 
дороговартісне і тривале, потребує багато 
сил та енергії від людей, які тут працюють.     

А ще тут згадують особливий випадок, 
хоч і вже трохи віддаленого 2007 року. Коли 
у неділю побачили під вікнами неонатально-
го центру жінку. Запитали - чи когось чекає? 

-  Я вчителька з Бережан. Мій онук був 

першим пацієнтом у реанімації у 1997 році. 
У районі сказали, що дитина жити не буде. 
А внукові вже десять років, гарно вчиться, 
здоровий, - почули від жінки, яка у знак вдяч-
ності до «ювілею» спекла для медиків торт.

Хоча, на жаль, бувають і сумні історії. 
Хтось лякається хвороби своєї дитинки, 
хтось довгого виходжування крихітки, 
того, що в лікарні доведеться провести з 
малям два-три місяці. І вибирає легше жит-
тя. Ще для когось це була небажана вагіт-
ність. А зовсім недавно донечки зреклася 
мама-наркоманка. На щастя, за нею приїха-
ла бабуся. Дівчинку вдома вже чекають дві 
сестрички, теж залишені мамою…

«Ранні пташенята» тим часом, як заува-
жує Тетяна Бліхар,  якраз дуже потребують 
ласки і тепла. Маминої любові, татової під-
тримки. І тоді з допомо-
гою медиків та Божою 
ласкою виросте син-бо-
гатир чи красуня-донеч-
ка.

Тоненька ниТочка любові, віри і надії
А ще високого професіоналізму медиків. У неонатальному центрі Тернопільської 
обласної дитячої лікарні виходжують важкохворих і крихітних немовлят, тих, 
які народилися передчасно. Тут борються не лише за життя діток, а й за його 

якість. Бо дуже важливо, щоб маля поїхало з лікарні додому здоровим.

Зіна куШНіРук
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Цьогоріч в Україні 
справжній бум ту-
ристів з країн араб-

ського світу. Жителі країн 
Перської затоки приїздять 
великими групами в 
Карпати, оздоровлюються 
в Трускавці, милуються 
затишними вулицями 
Львова. За даними Дер-
жприкордонслужби, лише 
за перше півріччя цього 
року Україну відвідало 
понад 17 тисяч туристів 
з Саудівської Аравії, ОАЕ, 
Кувейту, Оману, Катару та 
Бахрейну. Це у десятки ра-
зів більше, ніж у попередні 
роки. Країни арабського 
світу також привабливі 
для українських підпри-
ємців як ринок експорту 
продукції, особливо це 
стосується аграрної сфери. 
Адже тамтешнім країнам 
бракує не лише родючих 
земель та прісної води. І як 
свідчать тренди останніх 
років, значимість східного 
вектору для України лише 
зростатиме.

Аби налагоджувати якісну 
співпрацю та вести перемовини, 
потрібні відповідні фахівці, які 
матимуть знання з історії, куль-
тури, економіки, соціально-по-
літичних питань країн Сходу. 
Першими в Україні запровадили 
освітню програму «Сходознав-
ство» у Західноукраїнському 
національному університеті. 
Студенти з першого курсу ви-
вчають турецьку мову. З друго-

го курсу зможуть обирати другу 
східну мову – арабську, перську, 
іврит та ін. Влітку для них орга-
нізують мовні школи. Освітню 
програму підтримали дипло-
мати, тож студенти зможуть 
проходити стажування та брати 
участь у дипломатичних турах. 

Днями для студентів спе-
ціальностей «Міжнародний 
туризм» та «Міжнародні відно-
сини, суспільні комунікації та 
регіональні студії» та викла-
дачів інституту міжнародних 
відносин ім. Б. Д. Гаврилишина 
ЗУНУ відбувся бранч з Мохамма-
дом Фараджаллахом, головним 
редактором інформаційного 
порталу "Україна по-арабськи". 

Основними темами для об-
говорення були стосунки між 
Україною та країнами араб-
ського світу, реалії та вектори 
майбутнього співробітництва, 
зокрема у контексті розвитку 
туристичної галузі. У бранчі 
також взяли участь начальник 
управління стратегічного роз-
витку міста Юрій Дейнека та 
лідер єгипетської діаспори Тер-
нополя Майкл Нагіб Іскандер. 
Модератором та організатором 
зустрічі була директорка на-
вчально-наукового інституту 
міжнародних відносин ЗУНУ, 
докторка економічних наук, 
професорка Ірина Іващук.

Оскільки зустріч відбува-
лася напередодні Всесвітнього 
дня туризму, то значну увагу 
зосередили на туристичній 
індустрії України, її привабли-
вості для мешканців арабських 
країн. Говорили про те, яким 

особливостям у сфері індустрії 
гостинності потрібно навчати 
студентів, як привабити турис-
тів та інвесторів у нашу країну. 
Мохаммад Фараджаллах поді-
лився своїм баченням, розповів 
про напрямки активізації між-
народних відносин з країнами 
арабського світу, роль диплома-
тії у наближенні держав одна до 
одної, освітній дипломатії. 

 - Я вірю, що Україна та араб-
ський світ – ідеальні партнери, – 
зазначив Мохаммад Фараджал-
лах. - Арабські країни успішні 
в сферах енергетики, туризму 
та інвестицій. Проте вони за-
цікавлені в тому, що виробляє 
Україна, починаючи з продуктів 
харчування і закінчуючи техно-
логіями. Між нами неможлива 
конкуренція – ми доповнюємо 
один одного. Кожна область 
України може реалізувати свій 
потенціал. Тернопільщина має 
величезні можливості та ресур-
си, які можуть гідно оцінити жи-
телі арабських країн: краса при-
роди, історія, архітектура, добра 

екологія. Я щиро вірю, що вона 
буде одним з найпотужніших 
регіонів України і сюди приїзди-
тиме багато туристів. 

Мохаммад Фараджаллах за-
значає, що нашій державі варто 
розвивати туристичну галузь 
за прикладом Єгипту, коли гість 
не турбується ні про транспорт, 
ні про готель, адже йому все 
пропонують комплексно. Тому 
повинна бути співпраця між го-
тельними комплексами і авіа-
компаніями. 

- Також слід враховувати 
якість сервісу, - додав Мохаммад 
Фараджаллах. – Що вищий рі-
вень життя, до якого арабський 
турист звик на батьківщині, то 
більш вимогливо він буде ста-
витися до обслуговування та 
послуг, за які він платить гроші. 
Оскільки наша мета – приваби-
ти людей до відпочинку в Укра-
їні, ми повинні враховувати їхні 
інтереси та побажання. Сервіс в 
Україні хороший, але його мож-
на зробити ще кращим, аби, оби-
раючи між Україною і, скажімо, 

Францією, люди робили вибір 
на користь України. На відміну 
від студента, який приїжджає 
на навчання, турист має інші 
потреби, адже його перебуван-
ня короткострокове. Йому не-
обхідний хороший відпочинок, 
комфортні умови, якісні медич-
ні послуги. Потрібно більше пе-
рекладачів, які знали б арабську 
мову, а також людей, обізнаних з 
арабськими звичаями та тради-
ціями, етикетом. 

Усі присутні мали можли-
вість задати спікеру свої питан-
ня. Студентам було цікавим все: 
і звичаї арабських країн, і вра-
ження від подорожей Україною, 
розповіді про минуле та поради 
на майбутнє. 

На завершення заходу Ірина 
Іващук від імені всіх присутніх 
подякувала Мохаммаду Фара-
джаллаху за корисну та плідну 
розмову і побажала, аби такі зу-
стрічі відбувалися і надалі.

Максим СКАСКІВ. 

«АБи ТуРисТи З АРАБсЬкиХ кРАїН пРиїЗДили в укРАїНу, 
потрібен якісний сервіс та фахівці зі знанням мов і культури»

Студенти ЗУНУ поспілкувалися із головним 
редактором інформаційного порталу "Україна 

по-арабськи" Мохаммадом Фараджаллахом

У Головному управлінні ДСНС України 
в області відкрили музей пожежно-
рятувальної справи. Подію приурочили 

до Дня рятівника - професійного свята 
представників аварійно-рятувальних служб, 
пожежної охорони, інших спеціальних 
формувань.

Музей створили на базі пожежно-технічної вистав-
ки, що діяла ще з 1988 року. Його відвідувачі матимуть 
змогу побачити копію Микулинецької фігури Святого 
Флоріана, котрий вважається покровителем вогнебор-
ців та захисником від вогненної стихії. А за допомогою 
різноманітних історичних експонатів, макетів і світ-

лин зможуть поринути в історію 
пожежництва, ознайомитись з 
цікавими історичними фактами, 
із зародженням, становленням та 
сьогоденням пожежно-рятуваль-
ної служби краю.

Експозиція музею покликана 
сприяти популяризації пожеж-
но-рятувальної справи, пропаган-
ді традицій пожежно-рятувальної 
служби та добровільних пожеж-
них формувань, отриманню знань, 
які допоможуть людині правиль-
но діяти в екстремальній ситуації 
тощо.

Тернопільські рятувальники мають власний музей
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Біля Тернопільського замку 
було гамірно. На вулиці 
люди ніби із старовинних 

листівок – панночки у капелюшках, 
священники у сутанах, дівчата 
з луком і стрілами, чоловіки 
у каптанах та капелюхах. Так 
розпочалась екскурсія містом, 
наповнена неочікуваними 
зустрічами з історією, яка 
насправді поруч.

Саме такими уявили тернополяни ві-
домих містян різних років та втілили цей 
образ спочатку у фотографіях, а 27 вересня 
вийшли на вулиці міста. Усього у конкур-
сі «Історія поруч» взяли участь 36 людей. 
Кожен обрав собі образ до душі. 23 квітня 
офіційно відбувся старт конкурсу. З 16 по 
25 вересня відбувалося голосування у но-
мінації "Глядацькі симпатії", яке заверши-
лось нагородженням на Театральній площі. 

Найпопулярнішими, на думку тернопо-
лян, стали образи «Панночка 30-х років» - 
Олена Коваль, «Софія Стадникова» - Ірина 
Крупа, «Міщанин-золотар» - Василь Бод-
нар, «Софія Яблонська» - Ірина Скороба-
гата, «Софія Коренець-Стахевич» - Оксана 
Чмиленко.

Сотні тернополян прийшли, щоби під-

тримати унікальну театралізовану екс-
курсію «Історичне люстерко», яка вже не 
перша, організована КП «Туристично-ін-
формаційний центр м. Тернополя». 

- Ми готували цю екскурсію разом з 
усім нашим колективом, - розповідає Іре-
на Потішна, директор ТІЦ. - Великий вне-
сок зробили самі учасники конкурсу, адже 
вони ретельно досліджували історії своїх 
героїв і описували їх. І тому на кожній лока-
ції нашого екскурсовода зустрічав особли-
вий герой. Так у діалозі ми хотіли передати 
дух епохи. 

На вулицях міста можна було зустріти 
засновника Тернополя Яна-Амора Тарнов-
ського, всесвітньо відому співачку Соломію 
Крушельницьку, знаних у громаді мецена-
тів-міщан, письменників, лікарів, релігій-
них діячів, просвітителів минулих століть.

Особливу атмосферу створювали 
«Клуб історичної реконструкції «Патріот» 
та Тернопільський обласний молодіжний 
методичний центр. Вперше до театралі-
зованої ходи долучилися представники 
міської ради - Юрій Дейнека та Володимир 
Кашицький. 

Після екскурсії на Театральному майда-
ні відбулося нагородження усіх учасників 
конкурсу «Історія поруч» разом з міським 
головою Тернополя Сергієм Надалом. 

Переможницею стала майстриня Окса-
на Чмиленко, яка відтворила образ Софії 
Коренець-Стахевич - тернополянки, яка 
жила у місті 100 років тому. У нагороду вона 
отримала головний приз - 5000 гривень.  

- Я дуже рада була долучитися до ви-
вчення історії нашого міста у такий оригі-
нальний спосіб, - А творець моїх світлин для 
конкурсу - фотограф Михайло Урбанський 
хвилювався перед сценою ще більше, ніж я!

Також відповідно до рішення журі по-
чесне друге місце у конкурсі здобула Ірина 
Скоробагата за образ української мандрів-
ниці, письменниці та фотографині Софії 

Яблонської. Третє місце отримали два об-
рази - української співачки Софії Стадни-
кової та Золотаря у виконанні Ірини Крупи 
та Василя Боднара. Диплом наймолодшої 
учасниці фотоконкурсу отримала Короне-
цька Марта, а диплом наймолодшого учас-
ника - Дмитро Мазур.

Усі учасники отримали подарунки від 
партнерів - їстівні букети, косметичні набо-
ри, парфуми, солодкі подарунки, сертифі-
кати на масаж, запрошення у ресторани мі-
ста, прикраси та сертифікат на фотосесію.

Олена МУДРА, 
фото Романа ГАНДЗІя.

у ТерноПолі до дня Туризму 
«оживили» іСТорію міСТа

Комаха зі 
вставкою 
з пера на 

крилі навчилася 
літати. Історія її 
порятунку зворушила 
користувачів 
інтернету.  

Американка на ім'я Да-
лія змайструвала для мете-
лика з пошкодженим кри-
лом протез із пір'їнки. Серію 
відео, на яких показано про-
цес порятунку комахи, жінка 
опублікувала в TikTok. 

Далія виявила в себе в бу-
динку метелика з деформо-
ваним крилом, вона кілька 
днів годувала його власно-
руч приготованим нектаром 
з води і меду, а потім неспо-
дівано придумала, як допо-
могти комасі злетіти.

Жінка придбала в ма-

газині для творчості пачку 
з пір'ям і приклеїла відпо-
відний за розміром фраг-
мент до ушкодженого кри-
ла. Спершу метелик не міг 
злетіти, але через деякий 
час численні спроби завер-
шилися успіхом і Немо-Бакі 
(так назвала комаху Далія) 
навчилася триматися в по-
вітрі. Дівчина почала вино-
сити метелика в сад, де він 

самостійно харчувався нек-
таром квітів. І якоїсь миті 
Немо-Бакі полетів.

Далія переживала, чи 
зможе метелик вижити в 
природі з новим крилом, але 
пізніше побачила його на 
одній зі своїх клумб. На згад-
ку про радісну подію вона 
зробила на зап'ясті тату із 
зображенням Немо-Бакі і на-
писом "Ніколи не здавайся".

сім’я фермерів вирощує 
небачені досі гарбузи

Незвичайні гарбузи у формі голови вирощує 
сім’я фермерів зі США. Це не гарбузи, це 

справжні гарбузові 
скульптури, пише 

agronews.ua.

Ви, напевно, вже бачили ква-
дратні кавуни, які вирощують за 
особливою технологією, щоб на-
дати їм бажану форму. Сім’я фер-
мерів з Кеш Веллі в Сполучених 
Штатах пішла ще далі. Вони екс-
периментують з гарбузами, перетворюючи їх на щось неймовірне.

Вражає, чи не так? І ні, справа не в якихось особливих сортах - тут голов-
не, щоб гарбуз не був «схильний» до гігантського або, навпаки, міні-роз-
міру. Надати гарбузам такі форми дозволяє особлива технологія вирощу-
вання.

Коли плід зав’язується і трохи підростає, його поміщають в спеціальну 
форму, що складається з двох половинок. Обидві частини стягують болта-
ми звичайним шуруповертом - і далі гарбуз росте вже в формі, набуваючи 
вигляду, який ми і бачимо в результаті.

Вартість одного такого гарбуза - 75 доларів (приблизно 2 тисячі гри-
вень) за умови самовивозу. Дорого? Можливо, але ж це не масове виробни-
цтво, а дійсно унікальний штучний продукт.

Втім, сім’я фермерів не скаржиться на брак покупців. І, крім гарбузів-го-
лів, також вирощує гарбузи-гіганти - для яскравих вечірок і різних змагань.

Місцеві жителі перевтілилися в героїв минулого

Американка створила для 
пораненого метелика "протез"

Метелику успішно замінили частину пошкодженого крила 
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Організував злочинну групу раніше 
судимий 42-річний житель регіону, 
який має статус так званого 

«смотрящого» за одним із районів області. До 
протиправної діяльності залучив ще трьох 
раніше засуджених чоловіків, розповіли у 
поліції.

- Угруповання «спеціалізувалося» на вимаганні ко-
штів із підприємців, зокрема - і тих, що займаються 
пасажирськими перевезеннями до країн Європи. Якщо 
фігуранти отримували відмову, погрожували фізичною 
розправою або створювали штучні перешкоди у роботі.

Так, у липні 2021 року правоохоронці встановили, 
що члени злочинної групи вимагали 60 тисяч гривень 
у підприємця. Погрозами фізичної розправи змусили 
його віддати їм 30 тисяч гривень. Надалі потерпілий 
віддавав по 2000-3000 гривень, аби безперешкодно 
працювати, - повідомили у поліції Тернопільської об-
ласті. 

Оперативники за силової підтримки КОРД одночас-
но затримали трьох фігурантів під час отримання від 
потерпілого чергового «траншу» - 10 тисяч гривень. 
Крім того, задокументували факт вимагання від ще од-
ного підприємця 3 000 доларів США. 

- Слідчі отримали матеріали, які свідчать про при-
четність групи осіб до вчинення щонайменше 10 фак-
тів вимагання коштів із місцевих бізнесменів, - зазна-
чили у поліції. - Зловмисників затримали, вирішується 
питання про оголошення всім учасникам угруповання 
про підозру за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінально-
го кодексу України та обрання їм запобіжних заходів. 
Санкція статті передбачає від трьох до семи років поз-
бавлення волі.

у Збаражі обікрали 
платіжний термінал
Горе-грабіжнику не вистачало 

грошей на… горілку 

- Повідомлення про крадіжку з електронного 
платіжного терміналу самообслуговування 
надійшло на лінію "102". Жінка розповіла, 

що пошкодили термінал, вмонтований на фасаді бага-
токвартирного житлового будинку в Збаражі, - розпові-
ли у поліції Тернопільської області. 

На місці злочину правоохоронці виявили, що невідомі 
пошкодили металеву скобу із навісним замком, відтисну-
ли кришку терміналу і витягнули з нього касету з гроши-
ма. На момент крадіжки в касеті було 2540 гривень.

- Особу підозрюваного встановили, це раніше суди-
мий житель Збаразької територіальної громади, 1990 
року народження. Він у скоєному зізнався. На момент 
злочину був у стані алкогольного сп'яніння, а термінал 
"відкривав" металевим прутом. Гроші витратив на про-
дукти харчування та алкоголь. Залишки, а це 280 гривень, 
добровільно видав правоохоронцям, - повідомили у поліції. 

Чоловіка затримали, вирішується питання про ого-
лошення йому підозри за ст. 185 (крадіжка) Криміналь-
ного кодексу.

Злочин стався на Монасти-
рищині. Невідомі жінки 
винесли з помешкання 

пенсіонерки 28 тисяч гривень. 
Потерпіла навіть не здогаду-
валася про злочин, але сусіди, 
побачивши незнайомок, які 
виходять з будинку, повідомили 
її сина та викликали поліцію.

- Четверо невідомих жінок разом 
з двома малолітніми дітьми та водієм 
їздили селом Монастириської терито-
ріальної громади під приводом купів-
лі-продажу товарів, - розповіли у полі-
ції Тернопільської області. - Зайшовши 

в один з будинків, побачили пенсіонер-
ку. Вони розповіли, що дитині погано, 
і попросили про допомогу. Господиня 
навіть не помітила, що одна із гостей 

зайшла в сусідню кімнату. Незнайомки 
витягнули зі сховку всі заощадження. 
Зникнення грошей виявив син потер-
пілої після того, як сусіди викликали 
його та поліцію. 

Очевидці змогли описати зловмис-
ниць, вказали марку автомобіля та 
запам'ятали частину номера. Піймали 
підозрюваних в Тернополі. Усі вони 
- жителі Дніпропетровської області. 
Одну з жінок затримали, їй інкриміну-
ють ч.3 ст.185 (крадіжка, поєднана з 
проникненням у житло) Кримінально-
го кодексу. Санкція статті передбачає 
від трьох до шести років позбавлення 
волі. Доля її спільниць вирішується. 

Поцупив… сміттєвий 
контейнер 

Викрав сміттєвий бак, щоб 
використати у господарстві - 

саме так пояснює свої протиправні 
дії мешканець Борщова

- Про крадіжку нового, нещодавно вста-
новленого контейнера повідомили праців-
ники місцевої комунальної служби. Вони 
оцінили збитки у 1200 гривень, - розповіли 
у поліції Тернопільської області.

Правоохоронці оперативно розшукали 
зловмисника, ним виявився 24-річний міс-
цевий житель. Крадене майно самотужки 
відніс до власного помешкання.

Сміттєвий бак працівники поліції вилу-
чили. За фактом крадіжки слідчі розпочали 
кримінальне провадження. Тривають слідчі дії. 

Іноземця затримали разом із земляком - 
обоє перебували в Україні з порушенням 
міграційних правил. як розповіли у 

поліції, чоловіки неодноразово потрапляли 
в поле зору правоохоронних органів. Обоє 
відбували покарання в місцях позбавлення 
волі за розбої та майнові злочини на 
території Грузії та Російської Федерації.

- Одного із них разом з групою осіб, наближених до 
лідерів кримінального світу зі статусом "злодії в зако-

ні", в листопаді 2017 року правоохоронці затримали та 
видворили з України без права повернення. Проте, ми 
отримали оперативну інформацію, що іноземець зно-
ву тут, а жодних відміток про перетин кордону нема, 
- розповіли у поліції Тернопільської області. 

За даними слідства, у Тернополі підозрюваний "опі-
кувався" земляками, які приїжджали з метою незакон-
них заробітків. Він шукав їм житло та допомагав після 
злочину залишати область. За допомогою іноземця, 
кажуть у поліції, на Тернопільщину свого часу заїхало 
три групи квартирних злодіїв та дві, які спеціалізува-

лися на розбоях та крадіжках з авто. Усіх зловмисників 
оперативники викрили та затримали.

Вирішується питання про примусове видворення 
чоловіків з України та заборону подальшого в'їзду. 

пОліцЕйсЬкі викРили ШкілЬНОгО ЗлОДія

Оперативники розшукали зловмисника, причетного до 
крадіжки майна учнів однієї з тернопільських шкіл. 
Лиходію вдалося непоміченим зайти до навчального 

закладу та винести з незачиненого класу особисті речі 
дітей. 

- Упродовж одного дня до співробітників Тернопільського районного 
управління поліції надійшло три схожих повідомлення про крадіжки майна 
у школярів. Як виявилося, потерпілі навчаються в одному класі. У них з на-
вчального кабінету викрали куртки, навушники та гаманець, - розповіли у 
поліції Тернопільської області. 

Вийти на слід зловмисника правоохоронцям допомогла камера віде-
оспостереження, встановлена у школі. Причетним до протиправного вия-
вився раніше судимий за майнові злочини 26-річний житель Тернополя.

За усіма фактами розпочато кримінальне провадження. Дії тернополя-
нина поліцейські кваліфікують за ч. 2 ст. 185 (крадіжка, вчинена повторно) 
Кримінального кодексу України. 

За допомогою до 
працівників поліції 
звернувся мешканець 

Підволочищини. Він роз-
повів, що невідомий чоло-
вік втерся йому в довіру та 
видурив 5 тисяч гривень. 

- Потерпілий лікується від 
тяжкої онкологічної недуги. На 
території лікарні до нього підій-
шов незнайомець, вони розгово-
рилися. Новий знайомий видав-
ся дуже порядним, розповів, що 

теж тут лікується, а ще товари-
шує зі священником церковної 
парафії, яку відвідує мешканець 
району. Під час розмови аферист 
раптом згадав, що має придбати 
дороговартісний укол, а так і не 
встиг обміняти долари. Спитав 
пацієнта, чи не міг би він допо-
могти з обміном. Той погодився. 
Шахрай взяв готівку, натомість 
залишив сувенірні купюри. Про-
те, помітив це чоловік не одразу. 
Вже в палаті розглянув валюту і 
зрозумів, що його підло обману-

ли, - розповіли у поліції Терно-
пільської області. 

Слідчі розпочали кримі-
нальне провадження за фактом 
шахрайства. У поліції також за-
кликали людей не довіряти ма-
лознайомим людям.

- Не спішіть передавати їм 
дорогі речі, обмінювати валюту, 
розмінювати готівку або ж купу-
вати у них сумнівний товар. Афе-
ристи вправні психологи, вони 
часто видумують слізні історії 
про себе, хворих родичів, родинні 
прокляття. Навіть банальне про-
хання зателефонувати з вашого 
мобільного може закінчитися 
криміналом, - кажуть у поліції. 

На Тернопільщині викрили банду рекетирів

побачили невідомих жінок і викликали поліцію
Пильність сусідів допомогла поліцейським оперативно затримати злодійок

«За допомогою іноземця на Тернопільщину свого часу заїхало три 
групи квартирних злодіїв та дві, причетні до розбоїв і крадіжок з авто»
Жителя Грузії, наближеного до лідерів кримінального світу, 

піймали у Тернополі оперативники

виманив гроші у лікарні
Аферист обміняв фальшиві долари на готівку 

пацієнту одного з медзакладів області
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Два нові туристичні міста 
з’являться в Єгипті 

Про це повідомив міністр туризму 
і старожитностей Єгипту Халед аль-А-
нані, пише «Кореспондент». «Протягом 
найближчих кількох місяців ми планує-
мо відкрити два абсолютно нових турис-
тичних міста. Одне місто буде на півночі 
приблизно за 100 км від Каїра ближче 
до Червоного моря. Воно називається 
Аль-Галяля. Також відкриємо нове місто 
на узбережжі Середземного моря недале-
ко від Александрії, називається Аль-Ала-
мін», - розповів Халед аль-Анані. І зазна-
чив, що влада Єгипту працює над тим, 
аби зв’язати всі туристичні зони та міста 
дешевими авіалініями, швидкісними до-
рогами, залізницями тощо.
У Нідерландах скоро ніде буде 

купити шкідливу їжу
Щоб люди не товстіли, потрібно 

обмежити можливість вживати не-
здорову їжу. Місцева влада низки нідер-
ландських міст вирішила, що для цього 
потрібно заборонити відкриття нових 
ресторанів швидкого харчування. В Ам-
стердамі, Гаазі, Роттердамі, Утрехті й Еде 
хочуть заборонити реалізацію фастфуду. 
Таким чином влада розраховує допомогти 
людям боротися з проблемою ожиріння. 
Почнуть з того, що не даватимуть дозволу 
на відкриття нових точок. Якщо все піде 
за планом, далі «візьмуться» за вже існу-
ючі ресторани швидкого харчування, а 
також за фастфуд, що продається в мага-
зинах. За підрахунками Євростату, зайва 
вага є в 53% жителів Євросоюзу; у 36% з 
них - надмірна, у 17% - ожиріння.
У Штатах з’явився спеціальний 

банк для жінок 
У Чикаго з’явився «Перший жіночий 

банк» (First Women’s Bank). Засновниці 
фінансової організації хочуть скоротити 
гендерний розрив у підприємницькому 
середовищі й полегшити для жінок от-
римання грошей на бізнес, пише газета 
«Chicago Sun-Times». Одна з власниць 
«Першого жіночого банку» Мелісса Уай-
ден вважає, що в бізнес-середовищі США 
у жінок і чоловіків нерівний доступ до 
капіталу. І посилається на відповідне до-
слідження, яке довело: підприємствам на 
чолі з жінками кредити схвалюють знач-
но рідше, при тому що чоловіки частіше 
стають банкрутами. Крім видачі грошей, 
співробітники банку консультуватимуть 
американок щодо бізнес-питань і допома-
гати на всіх етапах розвитку власної спра-
ви. Особливу увагу буде приділено темно-
шкірим жінкам. 

Польщі не вистачає 
заробітчан

Польські роботодавці потребують 
заробітчан із України. Про нестачу робо-
чих повідомляють всі кадрові агентства 
для іноземців, не приховуючи своїх побо-
ювань, що в жовтні, листопаді та грудні, 
коли робіт стане більше, ситуація може 
ускладнитися ще більше. Якщо раніше 
польські компанії найчастіше шукали клі-
єнтів, то тепер найбільша проблема - спів-
робітники,  повідомляє «Rzeczpospolita». 
При цьому за півроку було зареєстровано 
рекордну кількість заяв про прийом на 
роботу (майже 1 млн) і дозволів на роботу 
для іноземних громадян (232 тис). Біль-
шість із них дісталася саме українським 
заробітчанам. «Незважаючи на пандемію, 
у нас рекордна кількість іноземних ро-
бітників - близько 2 млн осіб, більшість з 
яких із України», - заявив директор з про-
дажу EWL Group Міхал Вежховський. Водії, 
сімейні лікарі та зварювальники в Польщі 
можуть заробляти близько 78 тис грн за 
місяць. Компанії також пропонують до-
помогти з переїздом для бажаючих стати 
заробітчанами. 

Грузія хоче подати 
заявку на вступ у ЄС 

Тбілісі має намір продовжувати ре-
форми та інші ініціативи, необхідні для 
можливості стати членом Євросоюзу. За-
явку на вступ Грузія планує подати у 2024 
році, передає Укрінформ. Про плани щодо 
вступу в ЄС на 76 сесії Генасамблеї ООН у 
Нью-Йорку повідомив прем’єр-міністр Гру-
зії Іраклій Гарібашвілі. Він наголосив, що 
країна не заспокоїться, поки не стане чле-
нами ЄС та НАТО. Гарібашвілі пояснив: це 
означає, що Грузія продовжить проводити 
реформи, модернізувати країну, кожен ас-
пект демократії та економіки, аби відпові-
дати найвищим глобальним стандартам. 
Більшість населення країни рішуче підтри-
мує саме такий вектор розвитку. Водночас 
прем’єр звернув увагу, що Росія намагаєть-
ся перешкоджати реалізації намірів Грузії, 
окупувавши 20% території країни. Гарі-
башвілі закликав ООН «покласти край не-
законній окупації суверенних грузинських 
земель Росією». Адже в окупованих Абхазії 
та Цхінвальському регіоні - гуманітарна 
криза, відповідати за яку повинна держа-
ва-окупант.

Людство надто близько 
до ядерного знищення

Людство знаходиться дуже близько 
до ядерного знищення. Про це йдеться в 
розміщеному в Twitter повідомленні гене-
рального секретаря ООН Антоніу Гутерріша, 
передає УНН. «Близько 14 тисяч ядерних 
озброєнь зберігаються по всьому світу. Люд-
ство, як і раніше, знаходиться неприпусти-
мо близько до ядерного знищення, - сказав 
Гутерріш. - Настав час розвіяти хмару ядер-
ного конфлікту, знищити ядерні озброєння 
в світі, відкрити нову еру довіри та світу».

У Європі дорожчають 
вживані автівки

Криза на ринку нових авто в Євросо-
юзі продовжує провокувати підвищений 
попит на вживані автомобілі. У результаті 
дефіциту нових авто, вживані моделі про-
довжують дорожчати. Так, за даними сайту з 
продажу вживаних автомобілів autoscout24.
de, вперше в Німеччині середня ціна авто-
мобіля з пробігом перевищила позначку у 
23 тисячі євро. За рік вживані авто в країні 
подорожчали на 3 тисячі. Якщо раніше при-
чиною подорожчання вживаних авто була 
нестача нових автомобілів через закриття 
заводів і небажанням витрачатися, то потім 
машини почали дорожчати через глобальну 
нестачу напівпровідників. Тож пригнані з ЄС 
в Україну авто теж можуть подорожчати.

Черги і дефіцит: тепер 
британці знають, що це таке

У Великій Британії - перебої з поста-
чанням пального. На черзі - проблеми з 
доставкою продовольства та інших товарів.
Зараз там кілометрові черги за пальним та 
закриття заправок. Як інформує ТСН, усе че-
рез брак водіїв бензовозів, які б доставляли 
пальне до АЗС. Після виходу Сполученого 
Королівства з ЄС країну покинули тисячі 
водіїв-іноземців, а через пандемію нових 
не встигли набрати. Серед місцевих охочих 
працювати далекобійниками не багато, бо 
надто складні умови та низькі зарплати. 
Брак водіїв може вплинути не лише на по-
стачання пального, а й на доставку продо-
вольства та інших товарів щоденного вжит-
ку. Це вже визнають в уряді й готуються 
спростити отримання тимчасових віз для 
щонайменше п’яти тисяч 
водіїв з-за кордону. А поки 
що наполягають, що кризи 
немає і закликають не ску-
повувати панічно товари.

Населення країни стрімко 
скорочується

За січень-липень цього року насе-
лення України скоротилося ще на 226 
тисяч осіб - на 1 серпня в країні прожи-
вало 41,362 млн людей. Про це свідчать 
дані Держстату. Кількість померлих за цей 
період досягла 395,9 тисяч осіб, хоча в січ-
ні-липні 2020 року показник був нижче 
- 334,3 тисячі. А народилося 158,3 тисячі 
дітей, що на 10 тисяч менше, ніж за анало-
гічний період минулого року. У Держстаті 
зазначили: кількість померлих істотно 
переважає над числом народжених: на 
100 померлих - 40 народжених. Також у 
січні-липні в Україну прибуло 244,6 тисячі 
осіб - на 30 тисяч більше, ніж за торішніх 
7 місяців. Країну при цьому покинули 233 
тисячі людей - на 26 тисяч більше, ніж за 
аналогічний період 2020-го.

Пенсії суддям підвищили 
втричі - до 83 тисяч 

В Україні пенсії суддів з липня 2018-
го підвищили із 25,4 тис грн - до 83,2 тис 
грн, - більше, ніж утричі. А прості укра-
їнці отримали мізерну надбавку - за три 
роки виплата зросла на 1216 грн. Це ви-
пливає з даних, опублікованих Пенсійним 
фондом України, пише «Оглядач». Закон 
прописано таким чином, що судді й прості 
українці не просто отримують різні пенсії, 
але й мають різні вимоги до стажу. Суддя 
за 20 років стажу отримує пенсію в 50% від 
зарплати; за кожен рік додаткового ста-
жу отримує ще по 2% зарплати до пенсії; 
може отримувати до 90% зарплати на пен-
сії. Простий же українець повинен мати 35 
років стажу після закінчення реформи. За 
кожен додатковий рік він отримує лише 
18,5 грн (1% прожиткового мінімуму). У 
результаті українець в кращому випадку 
отримує 29% від свого звичного заробітку 
на пенсії. А суддя, заробіток якого в рази 
вище середнього, може претендувати на 
всі 90%.

Чимало українців готові 
переїхати жити в іншу країну 

Близько 40% українців готові пере-
їхати до іншої країни на постійне місце 
проживання, якщо з’явиться така мож-
ливість. 54% ¬- не готові до такого кроку, 
а ще 6% - не визначилися, пише «Finance.
ua». Як свідчать результати опитування 
Research & Branding Group, у 2021 році від-
значається найвищий із 2015-го рівень 
готовності українців до еміграції з Бать-
ківщини. У 2019 році він був найнижчим. 
Головними причинами ймовірної еміграції 
українців є: пропозиція цікавої і прибутко-
вої роботи; збройний конфлікт/війна; еко-
номічні проблеми в країні; сімейні обста-
вини; відсутність умов для самореалізації; 
політична нестабільність в Україні тощо. 

На що йде найбільше 
зарплати

Із квітня по червень 2021 року укра-
їнці витратили на харчові продукти та 
безалкогольні напої найбільше - майже 
362 млрд грн. На цю статтю витрат пішло 
41,4% видатків, підрахували у Держстаті. 
Витрати на житло, воду, електроенергію, 
газ та інші види палива становлять близь-
ко 121 млрд грн - 13,7%. На алкогольні на-
пої, тютюнові вироби та наркотики в укра-
їнців іде 68,4 млрд грн - 7,8%. У другому 
кварталі цього року українці витрачалися: 
на освіту - 9 млрд грн, 1,1% витрат; зв’я-
зок - 23,5 млрд грн, 2,7%; транспорт - 80,8 
млрд грн, 9,3%; одяг та взуття - 36,8 млрд 
грн, 4, 2%; охорону здоров’я - 53 млрд грн, 
6,1%; ресторани й готелі - 22,9 млрд грн, 
2,6%; відпочинок і культуру - 29,8 млрд 
грн, 3,4%; на різні товари й послуги - 34,2 
млрд грн, 3,9%;  на предмети домашнього 
вжитку, побутову техніку і поточне утри-
мання житла - 32,2 млрд грн, 3,8%.

Власників землі можуть 
обкласти новими податками

Система оподаткування в Україні 
продовжує «вдосконалюватися». Но-
вий вид відрахувань можуть ввести для 
всіх, хто володіє земельними ділянками 
сільськогосподарського призначення. Як 
повідомляє biz.today.ua, новий податок на 
землю - «мінімальне податкове зобов’я-
зання» (МНО) - влада хоче впровадити з 
2023 року. Щорічно власники та орендарі 
повинні будуть сплачувати близько 1,4 
тис грн із кожного гектара. Йдеться про 
земельні ділянки, розташовані за межами 
населених пунктів. Так, МНО має щорічно 
надходити в казну держави в будь-якому 
випадку, навіть якщо на ділянці не прово-
диться господарська діяльність, вирощені 
врожаї не продаються, а також, якщо окре-
мо були сплачені податки, пов’язані з об-
робкою землі. Тобто, це податкове зобов’я-
зання повинні взяти на себе абсолютно всі 
власники та орендарі земельних ділянок. 
Навіть, якщо вони платять податки з до-
ходу від реалізації с/г продукції, ПДФО та 
військовий збір із зарплати працівників і 
оренди ділянок. МНО буде введено в зако-
нодавство, якщо Рада підтримає в другому 
читанні проєкт закону №5600.

Запровадять премію 
імені Мирослава Скорика
Верховна Рада ухвалила законопро-

єкт, який передбачає заснування дер-
жавної нагороди в галузі музичного 
мистецтва - Державної премії України 
імені Мирослава Скорика. Депутати спо-
діваються, що вона сприятиме популяри-
зації творчості українських музикантів. 
Ініціатори закону переконані: присуджен-
ня премії приверне увагу суспільства до 
авторів і творів українського сучасного му-
зичного мистецтва, які впливають на розви-
ток національного культурного середовища. 
Митці, яким присуджуватимуть премію імені 
Мирослава Скорика, будуть отримувати ди-
пломи, нагрудні знаки та фінансову виплату.

Чверть пенсіонерів 
змушені працювати 

В Україні із 10,9 мільйона пенсіоне-
рів, які перебувають на обліку у Пенсій-
ному фонді - 2,6 мільйона продовжують 
працювати. Про це повідомили у Мінсо-
цполітики, пише «Перший діловий». У цю 
кількість не входять пенсіонери, які пра-
цюють нелегально, а також не враховано 
дані з окупованих територій Донбасу та 
АР Крим. Відтак, зважаючи на такі відо-
мості, в країні наразі працює фактично ко-
жен четвертий пенсіонер. Причиною може 
бути як нестача молодих кадрів, так і недо-
статній розмір пенсій.
США спростять правила в’їзду 
для мешканців ЄС та України

США та Євросоюз домовилися про 
скасування обмежень на поїздки для 
вакцинованих європейців. Це рішення 
важливе для жителів України, які подо-
рожують у США через європейські аеро-
порти, повідомляє «Європейська прав-
да». Заборона діє з березня 2020 року. Її 
продовжив президент США Джо Байден 
після інавгурації в січні. Через заборону 
подорожей з ЄС у США діяла заборона по-
дорожей через ЄС для громадян України. 
Українцям доводилося подорожувати в 
обхід європейських хабів, переважно че-
рез Стамбул. Європейські дипломати та 
Єврокомісія кілька місяців домагалися 
скасування заборони, яку вони вважають 
необґрунтованою. Очікується, що зняття 
обмежень стосуватиметься громадян Шен-
гензони, жителів Великобританії та Ірлан-
дії. «Politico» припускає, що почати діяти 
нові правила можуть через кілька тижнів. 

Україна Світ

Ольга ЧОРНА.
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Веселим рядком
Непитущий кум

Зустрілися два куми
якось в магазині.
- А що, куме, зайдем в бар,
вип’єм по чарчині.
- Ой, не можу, - каже другий, - 
щоб то все пропало.
- А то чому? - перший знов, -
що ся куме стало?
- Та у мене на те, куме,
є аж три причини,
щоби я не йшов до бару
і не пив чарчини.
Ну, по-перше, та горілка
здоров’ячку шкодить,
а по-друге, мене жінка
до лікаря водить.
Тож лікар мені наказав:
«Не пийте, мужчина!»
І до того, я вже п’яний,
то третя причина.

* * * * *
 Вийшла Ганя за ворота
й мало не зомліла.
Точно свою мертву курку
під плотом вгляділа.
На той час, на своїй грядці,
щось сусід робив.
- Ти не бачив, хто то нині
мою курку вбив?
- І не чув, не бачив, Ганю,
я нічого, вроді,
але нехай не гребеться
на нашім городі!

* * * * *
 Гнатко гроші приніс
віддати сусіду,
саме час такий був,
що йшло до обіду.
Поки хлопи розмовляли,
жінка зве до хати.
- А що, правда, прошу дуже,
пообідай, Гнате.
- Та я, - Гнатко мовить на те, -
обідать не мушу,
хіба що за компанію
трішки перекушу.
Присів тут же Гнат до столу,
та так наминає.
Чи не ставить ще хазяйка,
скоса поглядає.
На столі порожні миски,
Гнатко ще б щось з’їв.
Дививсь на те й мовчав сусід,
проте не стерпів.
- Чуєш, Гнате, іншим разом,
як в тебе проблеми,
то ти дома перекушуй,
а обідай в мене.

* * * * *
Під стіною ресторану,
що звавсь «Україна»
із стаканчиком стояла
красуня-дівчина.
Дуже мені стало шкода
молоду дівчину,
то я їй аж двісті гривень
у стаканчик кинув…
Але вона якось дивно
глянула на мене,
може гроші побачила,
що мав ще у жмени.
Й через пару секунд
я почув услід:
- Взагалі, я каву пила,
«сивочолий» дід!!!

Василь ГЛЕМБА.

Малинові вуста 
і милий блиск очей, 

Гарненьке личко, 
витончений сміх…

 Як заплітають в коси 
зірочки ночей, 

Чарують вродою 
дівочою усіх… 

На фото 
мирослава коломІЙЧУкА: 

любов Талабан та Інна лукінів 
із с. Ванжулів на лановеччині.

гніздечко
Сімейне

Свояки перешіптувалися 
так, щоб Даниїла чула. Вони 
звинувачували її. Але в 

чому?!

Даниїла після похорону чоловіка 
вперше довго спала. Прокинулася під 
обід. Навстіж відчинила вікна. Вітер ніс у 
місто з полів запах диму. За вікном на бе-
резі рябіли жовті листочки. 

- Осінь, - мовила жінка сама до себе. - 
Моя сорок восьма осінь...

...До цього дня вона була щасливою. А, 
може, їй просто здавалося. Може, щастя 
несправжнє. Можливо, це була її вигадка, 
тому що кохала Мирослава, чоловіка сво-
го. Раділа, що росте красуня донечка. Що 
живуть не гірше за інших. І раптом... 

- У вас онкологія, - прибив страшним 
повідомленням лікар.

Даниїла не йняла віри почутому.
- Помилка... це помилка, - заперечува-

ла. - Потрібне додаткове обстеження.
- На жаль, це правда. Треба лікуватися. 

І вірити: шанс завжди є. 
Вона вірила. Ще й як вірила... Бо не 

може залишити доньку напівсиротою. А 
Мирослав... Він навіть не знає, де ложки 
лежать, не те, що якусь страву приготува-
ли. Хіба що яєчню...

Даниїла мовчала про недугу день, 
другий... І, врешті, зважилася розповісти 
рідним. Чоловік не мовив жодного слова 
співчуття. Лише кинув спереседя:

- Це ж грошей скільки на лікування 

треба!
- Плакав мій новий комп’ютер, - зітх-

нула донька.
Даниїла такого не очікувала. Почала 

виправдовуватися. Мирослав не дослухав 
- пішов на балкон курити. Донька пода-
лась у свою кімнату. Даниїла безпорадно 
стояла посеред кухні. В цю мить їй справ-
ді хотілося померти...

...Почалося лікування. Воно тягнуло 
гроші та нерви. З дому - до лікарні. З лі-
карні - додому. Якби не сестра, Даниїла 
не знає, що й робила б. У старшої сестри 
з чоловіком бізнес. Хліб, різну здобу ви-
пікали. Мали непогані прибутки. Лариса 
завжди допомагала. Коли Даниїлі йшов 
сімнадцятий рік, не стало батьків. В ава-
рії загинули. Відтоді Лариса опікувалася 
молодшою сестрою. Раділа, що та всту-
пила в інститут. Заміж видала. Залишила 
Даниїлі батьківську квартиру. Лариса з 
чоловіком власне житло у передмісті зве-
ли. 

І ось тепер старша сестра знову, як ко-
лись, узялася допомагати молодшій. Бо 
Мирослав... 

А Мирослав став зневажати дружину 
через хворобу. Те, що Даниїла готувала, 
викидав у сміття. Гидував. І доньці нака-
зував навіть не доторкатися до пригото-
ваної матір’ю їжі. 

- Навіщо ти це робиш? - зі сльозами за-
питувала Даниїла. 

Мирослав злостився. Нарікав на весь 
світ. Покрикував на хвору дружину. Не 
хотів з Даниїлою навіть бути в одній кім-
наті. 

Якось Даниїла почула, як чоловік те-
лефонував до якогось «сонечка» й при-
значав побачення. 

- У тебе є інша жінка? - запитала. 
- А що, не можна? Я - молодий, здоро-

вий. І, до речі, я досі в своїх батьків пропи-
саний. Якщо ти... ну, словом... Житло має 
залишитися мені. І, звісно, Оксані. Якось 
будемо викручуватися з донькою. 

В цю мить Даниїлі шалено захотілося 
жити. 

- Не хорони мене передчасно, - твердо 
мовила. 

Мирослав гримнув дверима. Певно, 
пішов до «сонечка»...

Лариса возила сестру в столицю до 
тамтешніх спеціалістів. Даниїла викону-
вала всі рекомендації лікарів. Хвороба не 
задавнена. Отже, є шанс. Вона вірила... 

Це були важкі дні, тижні, місяці... І очі-
кування, що недуга мине. Що все буде, 
як раніше. Хоча, ні. Не буде. Стосунки з 
Мирославом будуть інші. Точніше, ніякі. 
І донька... Чому Оксана наслідує батька? 
Якось Даниїла складала Оксанині речі. А 
та, побачивши, гидливо скривилася, згре-
бла їх, кинула в пральну машинку і вими-
ла руки. Даниїла нічого не сказала доньці. 
Хоча було дуже прикро... 

...Вона таки поборола хворобу. Повер-
нулася на роботу. А рідні й досі її сприй-
мали холодно. Мирослав спав у іншій кім-

наті. Й далі бігав до якогось «сонечка». 
Щоправда, тепер наминав страви, які го-
тувала Даниїла. 

Оксана стала студенткою. Після за-
нять тусувалася з друзями. Зазвичай, 
приходила додому пізно. Перекидалася з 
матір’ю кількома словами. 

- Ми стали чужими з Оксаною, - скар-
жилася Даниїла старшій сестрі. - Через 
Мирослава. Накоськав її тоді проти мене. 
А він... у мене відчуття, наче стороння лю-
дина поруч живе. Ні кохання, ні поваги. 

- Ніхто не знає, як свої гріхи буде спо-
кутувати. Так колись казала наша мама... 

...Мирослав спохмурнів. Після роботи 
ніде довго не пропадав. До «сонечок» не 
телефонував. Поривався поговорити з 
дружиною, але поки не наважувався. 

Про те, що занедужав, першою дізна-
лася донька. 

- Оксано, мені потрібна буде твоя по-
міч...

У Мирослава виявили... онкологію. 
Справи були кепські. 

- Тату, ти знаєш, що я збираюся заміж. 
Але весілля вже, очевидно, не буде. І, до 
речі, житимемо не тут, а в квартирі Анто-
на. Його батьки на заробітках. Нам ніхто 
не заважатиме. 

- Оксано, але я...
- Що?! Може, мама буде опікуватись 

тобою. Хоча, ти її не допомагав. Я знала, 
що ти лямури на стороні крутив. 

Мирослав розповів про свій діагноз 
дружині. Думав, вона пригадає йому все... 
Але Даниїла мовила:

- Тобі потрібно лікуватися. Будемо 
сподіватися на краще. 

Тепер чоловік повторював її шлях: 
з дому - до лікарні, з лікарні - додому і 
знову до лікарні... Даниїла завжди була 
поруч. Відпрошувалася з роботи. Її розу-
міли, йшли назустріч. 

Оксана ж розписалася з Антоном і по-
спішно перебралася в його помешкання. 
До батьків заходила на декілька хвилин. 
Мирослав паткав:

- В інших людей діти співчуття мають. 
До лікарні приходять. А наша... 

Даниїла змовчала. Не хотіла нагаду-
вати чоловікові, що в цьому його велика 
«заслуга». 

Мирославові ставало гірше. Операція 
не допомогла. Став зовсім немічний. І 
ще прикріший. Злостився на Даниїлу, що 
вона виздоровіла. Ненавидів за це. Навіть 
її турботу ненавидів, хоча розумів: він те-
пер більше нікому не потрібний... 

Урешті наважився попросити в дру-
жини пробачення за колишнє. Була ніч. 
Кликав Даниїлу. Але вона 
не чула. А, може, лише зда-
лося, що кликав. Можливо, 
це було марення. Над ра-
нок Мирослава не стало...

сокровенне Ніхто Не зНає, 
як свої гріхи буде 

спокутувати...
Їй висловлювали співчуття, слова підтримки. даниїла кивала 

у відповідь. Але нічого не відчувала. В душі - порожнеча. сліз не 
було. лише зачепили перешіптування родини покійного чоловіка:

- Це ж треба, вона жива, а мирослава не стало. 
- як же їй вдалося викарабкатись?

- Наче свою болячку йому передала, - мовила мирославова рідна 
тітка, яка славилась скандальною натурою.

ольга ЧорНА

- Я вельми багатий 
чоловік. Ща-
сливий у Бога, 

що дожив до ста років і 
буду помирати при вільній 
Україні… 

Голос Іванів зовсім не трем-
тів, як і руки. Не було ніякого 
хвилювання, а лишень якесь 
невимовне світло линуло від 
його рівної, гордої постаті. Воно 
лилося на людей, що стояли 
півкругом до нього з келихами 
шампанського. Усі наче завмер-
ли і ловили кожне слово з уст 
цього легендарного чоловіка, 
наче ковтки цілющого зілля, що 
залишить свою силу в їх серцях 
назавжди. 

Тут, у великій залі квартири, 
в самому центрі Лондона, зібра-
лися представники української 
діаспори та журналісти. Вітали 
Івана Антоновича з урочистим 
ювілеєм. А він, який залишив 
рідну землю сімдесят п’ять років 
тому, щось мав їм розповісти про 
Україну…

Іванкове дитинство пройшло 

у тихому мальовничому селі, на 
березі розкішної тихоплинної 
Горині. Колективізація та голо-
домор торкнулися кожної роди-
ни. Але він вижив, бо був єдиним 
сином у сім’ї. Виховувала його 
бабуся, бо мама рано померла. 
Тато мав золоті руки, не цурався 
ніякої роботи, допомагав усім та 
завжди, до політики не пхався. 
Кусок хліба та картопля завжди 
були в їхній хаті. 

Коли почалася війна, Іван 
був юнаком. Пішов воювати і в 
першому ж бою дістав серйозні 
поранення. В госпіталі познайо-
мився з Марічкою, яка там пра-
цювала медсестрою. Виявилося, 
що вона ще й з сусіднього села. 
Пів року дівчина виходжувала 
хворого, годувала з ложечки, 
вчила ходити та говорити після 
важкої контузії. Вона покохала 
його з першого погляду за чорні 
очі. А його почуття до дівчини 
з’явилося тоді, коли та на день 
народження вишиванку йому 
подарувала. 

- Коли ти встигла, адже ні 
хвилинки вільної не маєш, май-

же не спиш? – запитав.
- Я хотіла зробити тобі при-

ємне. - сказала і очі її затумани-
ли сльози. А він тоді наче про-
кинувся зі сну глибокого. Якась 
сила в тілі з’явилася, невідома 
досі, заграла кров молода. Поба-
чив дівчину ніжну та милу, і косу 
пшеничну, і очі сині, і уста роже-
ві, яких раніше не помічав. Від 
Марії дізнався про повстанську 
армію, до якої належав її брат. 
Невдовзі, після хвороби, пристав 
до хлопців, що боролися за волю 
України. Багато переосмислив та 
зрозумів. 

Після війни почалися зачи-
стки та арешти. Багатьох побра-
тимів знищили. У цей суворий 
час вони обвінчалися з Марією. 
Прийняли спільне рішення зали-
шити Україну, адже тут їх чека-
ла вірна смерть. Тікали спершу 
до Румунії, через кордон, неле-
гальними шляхами. Пережили 
і холод, і голод, і поневіряння. А 
потім, з Господньою поміччю до 
Лондона емігрували. Знайшли 

роботу, тяжко працювали. Зні-
мали маленьку кімнатку. Двійко 
дітей народили, виховали хоро-
шими людьми. З часом розжи-
лися на гарну квартиру в центрі 
Лондона.

Коли Україна здобула неза-
лежність вони плакали від ра-
дості. Щастя розпирало груди. Їм 
так хотілося потрапити на Бать-
ківщину, вклонитися могилам 
батьків, припасти до рідної зем-
лі. Але Марія вже важко хворіла 
й Іван полетів сам.

- Я лишень раз відвідав своє 
село. В дев’яностих роках, - про-
довжив Іван. - Своїй Марії, яка за 
станом здоров’я не мала змоги 
скласти мені компанію, я привіз 
подарунок. Хрестик… Я досить 
заможний чоловік, бо все жит-
тя багато працював. Я вручив їй 
цей хрестик. Він був не золотий, 
не срібний, не всипаний діяман-
тами... 

Іван зроби паузу, бо згадав, 
як Марія поцілувала спершу 
хрестик, а потім його руку і ска-

зала: «Дякую тобі і Богові за цей 
день!»:

- То був дерев’яний хрестик. 
Я його купив у церковній крам-
ниці. Він був виготовлений з де-
рева, яке росте в Україні. Тоді я 
сказав дружині: кожен раз, коли 
ти будеш цілувати цей хрестик, 
ти будеш вустами припадати до 
дерева, яке росло у нашому саду, 
а душею тор-
катися Украї-
ни…

Розповім про погоду. Холодно, 
якщо одним словом. Дощ - 
якщо іншим одним словом. 

Осінь - якщо підсумувати.

Якби осінь була трохи теплішою, я 
б залишилася без улюбленої пори року. 
Люблю її таку. Якусь дуже чесну, щиру. Хо-
лодну... Їй так добре. Стиль життя - обрати 
осінь своєю role model. Я б хотіла стати як 
вона. Такою ж чесною і такою ж відкритою. 
Восени все чесно. Люди чесні. Я чесна. Ось 
так буває восени.

• Навіть поки літо, ти сумуєш за чесні-
стю, якою вона є. Поки зима, згадуєш листя 
і тепло.

• О, зима. Зізнаюся, мені буде багато 
зими. Навіть коли не буде снігу. Зима буде 
і того вже забагато. Навіть якщо глобальне 
потепління і температура повітря підні-
меться до середньо осінньої - свята і вихід-
ні нагадають - от і зима, от і холод.

• Зима тримає мене, лякає і змушує 
страхатися самої згадки про циклічність 
року. Скоро буде зима. Я не відчуваю її 
холоду, але знаю про нього. Я ніби знаю 
холод, ніби його розумію. Він ні в чому не 
винен, його, мабуть, також ніхто не попе-
реджав. Про людей, про вибори, про долі, 
про все його не попереджали. Йому лиши-
лася фізика - тільки й всього.

• Разом із законами і прогнозом погоди 
він прийде до мене додому, звідки щойно 
піде осінь - щоб розбити, покалічити, ви-
тягнути останнє живе, що було, засумні-
ватися в існуванні любові, заморозити 
людей і лишити мене в дощі та очікуванні 
хоча б весни. Та будь-чого, тільки, аби щось 
змінилося, тільки б не цей холод.

• Мене цікавить лишень, ким я буду - 
не більше. Ким буду після чергового зламу, 
чергової зими. І чи буду. І чи хтось ще за-
лишиться.

• Не люблю холоду. Кутаюсь в осінь.
Олеся ЗІНЧЕНКО. 

Настроєве

Життєві сюжети

Кутаюсь в осінь…

раїса 
оБШАрсЬкА

Дерев’яний ХРеСТиК

Квіти літа випещені, випле-
кані, зігріті сонцем, налиті 
соками землі. А от квіти 

осені зовсім інакші, їм дісталась 
важча доля, грубший хрест... 
Майже все як у людей. Стояли 
майори, схожі на солдатиків, такі 
ж стрункі, молоді, в одну шеренгу, 
в один рядочок. Стояли майори і 
мокли, і мерзли, по їхніх кольоро-
вих головах лилися сльози неба.

 
І не було кому, і не було де прихистити 

майорів. Вони ж бо, осінні квіти, і осінь їх не 
щадить. А вони стоять, не ламаються, не про-
гинаються, не підкоряються ні вітру, ні бурі, ні 
долі. Такій важкій долі осінніх квітів. Я апло-
дую цим майорам стоячи, я кажу їм: "Браво!"

А поруч квітнуть чорні жоржини. О 
люди добрі, чому ви сієте чорне? Є ще чорні 
мальви і чорні тюльпани... Це ж така журба 
- чорні квіти.

 А тоді я подумала, що є і люди такі-от 
скорботні, печальні, як і ці квіти. І всіх нас 
разом треба, і всі ми пригодилися для роз-
маїття цього Божого незбагненного квіт-
ника. Майори - солдатики, кульбаби - мені 
нагадують пустотливих дітлахів, півонія 
- це панна, троянда - горда королева, люби 
мене - простота і скромність, айстри - зі-
рочки в пишних платтячках, чорнобривці 
- це мамині руки, гвоздички - це елегантні 
балеринки, нарциси - це вічна весна... О, як 
їх багато у цьому оркестрі природи! І всім є 

місце, і всі потрібні.
Якби я була деревом, то цвіла би акаці-

єю, чомусь вона мені наймиліша, а з квітів, 
то би засіялась білими нарцисами, ще з ди-
тинства вони мене причарували. Кажуть, 
дерева мають душі, то я би витала над сві-
том чарами акації і білих пахучих нарци-
сів... Хоч я і люблю чорний колір, але чор-
ними жоржинами я бути б не хотіла. Таке 
вже маю побажання...

 То звідки ви берете сили, квіти осені? А 
хто вас одягає в чорні плаття, га, чорні жор-
жини? Незбагненний для мене Твій світ, 
Боже, чаруючий, прекрасний, досконалий, 
але... незбагненний.

Неля ДРИБОТІЙ.

етюд Чорні жоржини

* * * * *
Світом блукали дощі

І ти разом з ними.
Усім сумно було на душі. 
Рання осінь біля вітрини
Подумки приміряла 
Жовто-зелені плащі. 
І оті черевички - зручні і легенькі, 
І усмішку на літній світлині…
І ти зупинилась. 
Дощ смутком стікав
По великій вітрині. 
«А ти щастя приміряй», - 
Шепнула осінь.
І вітром дмухнула грайливо. 
Дощі вибивали мелодію 
Мокру і змерзлу, 
І неймовірну щемливу. 
«А ти щастя приміряй…»
«А де воно продається?
І скільки воно вартує?»
Вітер небо протер, 
І дощі спинились,
Сонце з вереснем кокетує…
І ти ловиш холодні проміння,
І їх зігріваєш душею…
Роздаєш тим, кого любиш, 
Додаєш до горнятка кави, 
І дощам, що світами блукали…
Ти щастя своє приміряєш,
Те, що людям і світу роздала…
Осінь тихо всміхнулась
І на промінчики з сонця
Тобі долю погідну низала…

Ольга ЧОРНА.
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* * * * *
У 10 турі Першої ліги «Нива» на 

Тернопільському міському стадіоні 
поступилася «Прикарпаттю» з рахун-
ком 0:2 і опустилася на одну сходинку 
вниз у турнірній таблиці.

* * * * *
26 вересня відбулися три матчі 17-го туру у вищій лізі чемпіонату 

Тернопільської області:
•  «Поділля» (Васильківці) – «Медобори» (Зелене) – 3:3 (1:1)
• ФК «Нараїв» – «Збруч-Агробізнес» (Підволочиськ) – 2:5 (1:5)
• «Рідна Борщівщина» – «Нива» (Теребовля) – 1:2 (0:2)

Відтак, чемпіоном Тернопільської області з футболу 2021 року 
стала команда «Агрон» з Великогаївської громади. Це вияснилося піс-
ля того, як єдиний конкурент, який ще теоретично їх міг наздогнати 
– «Медобори» із Зеленого не зуміли взяти максимум очок у поєдинку 
проти «Поділля» з Васильківців.

Тепер у «Медоборів» 35 очок (як і у теребовлянської «Ниви»), а в 
«Агрона» – 40, при цьому великогаївська команда ще один матч має у 
запасі (у середу, 29 вересня, гратиме з хоростківською «Зорею»).

В останньому 18 турі вищої ліги теребовлянська «Нива» та «Медо-
бори» із Зеленого розіграють срібний та бронзовий комплекти наго-
род.

* * * * *
Відбулися матчі 16-го туру у першій та другій лігах чемпіонату Тер-

нопільської області.
Перша ліга:

•  «Колос» (Бучач) – ФК «Трибухівці» – 3:2 (0:1)
• ФК «Мельниця» (Мельниця-Подільська) – ФК «Вишнівець» – 

3:0 (1:0)
Друга ліга:

• «Збруч» (Гусятинська ТГ) – «Нічлава» (Копичинці) – 1:1 (1:0)
• «Колос» (Зборів) – «Поділля» (В. Березовиця) – 3:4 (3:1).

Київське «Динамо» провело 
перший матч у груповому 
турнірі Ліги чемпіонів. На 

НСК «Олімпійський» команда Мір-
чи Луческу зустрічалася з лідером 
чемпіонату Португалії «Бенфікою». 
Хоча перевагою володіли гості, все 
ж кияни також мали реальні шанси 
вийти вперед. Кульмінація насту-
пила вже у додані арбітром три хви-
лини зустрічі. Спочатку Шапаренко 
влучив у поперечину воріт, а голкі-
пер «Бенфіки» ще й вдало зіграв на 
добиванні. Кияни отримали право 
на кутовий удар. Після його подачі 
Гармаш зумів вивести на ударну по-
зицію Шапаренка і той не залишив 
воротарю шансів. 

Втім, радість була недовгою - 
після перегляду відеоповтору гол 
було скасовано. Виявилося, що в по-
ложення «поза грою» раніше потра-
пив Денис Гармаш.

календар матчів "Динамо"
1 тур

• 14 вересня,  
"Динамо" - "Бенфіка" - 0:0

2 тур
• 29 вересня,  

"Баварія" - "Динамо"
3 тур

• 20 жовтня,  
"Барселона" - "Динамо"

4 тур
• 2 листопада,  

"Динамо" - "Барселона"
5 тур

• 23 листопада,  
"Динамо" - "Баварія"

6 тур
• 8 грудня,  

"Бенфіка" - "Динамо"
А от у стартовому турі групового 

турніру Ліги чемпіонів «Шахтар» на 
виїзді не зміг здолати опору чемпіо-

на Молдови «Шерифа». У підсумку – 
0:2. Причому, господарі могли збіль-
шувати свою перевагу, але вкотре 
гірників врятував воротар. 

календар матчів "Шахтаря"
1 тур

• 15 вересня,  
"Шериф" - "Шахтар" – 2:0

2 тур
• 28 вересня,  

"Шахтар" - "Інтер"
3 тур

• 19 жовтня,  
"Шахтар" - "Реал"

4 тур
• 3 листопада,  

"Реал" - "Шахтар"
5 тур

• 24 листопада,  
"Інтер" - "Шахтар"

6 тур
• 7 грудня,  

"Шахтар" - "Шериф"
У першому турі Ліги конфе-

ренцій «Зоря» в Норвегії програ-
ла «Буде-Глімту» - 1:3. До речі, гол 
престижу луганці забили вже у ком-
пенсований арбітром час.

календар матчів "Зорі"
1 тур

• 16 вересня,  
"Буде-Глімт" - "Зоря" – 3:1

2 тур
• 30 вересня, "Зоря" - "Рома"

3 тур
21 жовтня, ЦСКА Софія - "Зоря"
4 тур

• 4 листопада,  
"Зоря" - ЦСКА Софія

5 тур
• 25 листопада,  

"Рома" - "Зоря"
6 тур
9 грудня, "Зоря" - "Буде-Глімт".

* * * * *

Донеччани – переможці VBET Суперкубка 
України. 22 вересня «Шахтар» взяв гору над 
«Динамо» з рахунком 3:0 і удев’яте, як і кия-
ни, завоював цей почесний приз.

* * * * *
Зіграли всі матчі 1/16 фіналу Кубка 

України з футболу: 
• «Миколаїв» (Миколаїв) — «Рух» (Львів) 

— 0:3 (0:2)
• «Металіст» (Харків) — «Десна» (Черні-

гів) — 2:1 (0:1)
• «Таврія» (Сімферополь) — «Олексан-

дрія» (Олександрія) — 1:3 (1:2)
• «ЛНЗ» (Черкаси) — «Інгулець» (Петро-

ве) — 2:1 (1:1)
• «ВПК-Агор» (Вишневе) — «Дніпро-1» 

(Дніпро) — 1:2 (0:1)
• «Волинь» (Луцьк) — «Маріуполь» (Марі-

уполь) — 0:0, П.П. 5:6
• «Оболонь» (Київ) — «Верес» (Рівне) — 

0:1 (0:0)

• «Епіцентр» (Дунаївці) — «Мета-
ліст-1925» (Харків) — 0:1 (0:0)

• «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) — 
«Львів» (Львів) — 0:2 (0:2)

• «Прикарпаття» (Івано-Франківськ) — 
«Чорноморець» (Одеса) — 1:4 (0:2)

• «Альянс» (Липова Долина) — «Минай» 
(Ужгород) — 3:2 (2:2).

Відтак, у Будинку футболу відбулося же-
ребкування 1/8 фіналу:

• «Металіст 1925» — «Олександрія»
• «Альянс» — «Львів»
• «Металіст» — «Колос»
• «Верес» — «Ворскла»
• «Чорноморець» — «Шахтар»
• «Рух» — «Зоря»
• ЛНЗ — «Дніпро-1»
• «Маріуполь» — «Динамо»
• Першими вказані команди-господарі.
Базовий день стадії — 27 жовтня.

 * * * * *
За підсумками 9 туру чемпіонату України 

«Динамо» зберегло лідерство та відрив у 3 
очка від "Шахтаря". Результати матчів:

• "Десна" - "Металіст 1925" 1:2
• "Дніпро-1" - "Зоря" 0:4
• "Минай" - "Львів" 1:2
• "Рух" - "Динамо" 0:2
• "Шахтар" - "Верес" 4:1
• "Олександрія" - "Маріуполь" 2:1
• "Колос" - "Ворскла" 0:1
• "Чорноморець" - "Інгулець" 1:1
У наступному турі динамівці та гірники 

зіграють 3 жовтня у Києві.

спОРТАРЕНА

Тернопільський футбол

Єврокубки

стартували гірше нікуди

Бій відбувся на 
арені Тоттенгем в 
Лондоні і тривав 

усі 12 раундів. 

Усик з перших раундів за-
володів ініціативою, Джошуа 
зміг відповісти кількома влуч-
ними ударами аж у п’ятому 
раунді. У сьомій трихвилинці 
Джошуа підвищив темп, однак 
в кінцівці Усику вдалася від-
мінна серія ударів, яка потряс-
ла британця.

На початку десятого раун-
ду українець отримав розсі-
чення брови, а у його суперни-
ка запливло око.

Чемпіонські раунди були 
за Усиком - він завдавав наці-
лені удари, а у 12 раунді був 
близьким, щоб відправити 
Джошуа в нокаут. Загалом 
українець викинув 529 уда-
рів, точними виявилися 148 
(28%). Джошуа мав 123 точні 
удари з 641 спроб (19%). Оби-
два боксери завдали по 52 точ-
них джеби, але українець мав 
більше силових влучань – 96 
(44%), тоді, як у британця – 71 
(31%). Усик найбільше ударів 
завдав у 12 раунді – 29. У Джо-
шуа найкращий раунд був 8-й, 
коли він завдав 19 ударів.

У підсумку судді одного-
лосним рішенням віддали 
перемогу українцю - 117-112, 
116-112, 115-113.

Відзначимо, що для Олек-
сандра це був третій бій у су-

перважкій вазі. Він увійшов 
в історію, як досі не перемо-
жений чемпіон Олімпійських 
ігор, чемпіон у першій важкій 
і суперважкій вазі.

Усі 4 чемпіонські пояси, що 
стояли на кону поєдинку, при-
будуть в Україну через певний 
період (близько 3-х тижнів). 
Потрібен час, щоб вигравію-
вати на них дату, місце, імена 
тощо.

Усик заробив за цей поєди-
нок від 3 млн. фунтів до 5 млн. 
фунтів (залежно від кількості 
проданих трансляцій бою). Го-
норар Джошуа склав близько 
15 млн. фунтів.

Олександр повторив до-
сягнення екс-чемпіона світу у 
двох дивізіонах Евандера Го-
ліфілда. Він, як і Голіфілд, став 
абсолютним чемпіоном світу 
в крузервейті і об'єднаним у 
суперважкій вазі. До того ж 
українець зробив це значно 
швидше – в 19-у бою на про-
фесійному рингу.

Після цього бою Усик під-
нявся на 4-е місце у рейтингу 
найкращих боксерів незалеж-
но від вагової категорії (P4P). 
Олександра випереджають 
лише Сауль Альварес, Генна-
дій Головкін та Еррол Спенс.

Окрім того, український 
чемпіон WBA, IBF, WBO і IBO 
тепер очолює рейтинг кращих 
боксерів суперважкої ваги. 
Тайсон Ф'юрі і Деонтей Вайл-
дер поки мають статус неак-
тивних боксерів і не входять 
у рейтинг. У топ-5 присутні 
Джошуа, Ділліан Вайт, Джозеф 
Паркер і Майкл Хантер. Інший 
українець Владислав Сіренко - 
29-й.

Днем пізніше після поє-
динку промоутер Едді Хірн 
повідомив, що повторний бій 
Ентоні Джошуа проти Олек-
сандра Усика відбудеться у лю-
тому. Причому, обидва боксери 
не можуть провести проміжні 
бої перед реваншем – так було 
передбачено у контракті.

український боксер,
 який увійшов в історію

Український суперважковаговик Олександр Усик 
(19-0, 13 КО) переміг чемпіона світу за версіями 

WBA, WBO, IBO, IBF Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО). 
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пЕчіНку 
оЧиСтить… бурЯк
Буряк для печінки – це цілющий бальзам. Ко-

ренеплід має виключно потужні жовчогінні 
та гепапротекторні відновлювані природні 

властивості. Чищення печінки буряком є найбільш 
ефективним щадним методом, що обумовлює онов-
лення кожної клітинки життєво необхідного органу.

Особливо важливе значення бурякових оздоровчих проце-
дур для людей, які схильні до численних алергічних реакцій 
на лікарські трави, фармацевтичні засоби лікування печінки 
і жовчних проток. Для них буряковий квас, відвари, сік – при-
родний порятунок печінки, а це означає здоров’я всіх органів, 
залежних від нормального її функціонування.

Методи лікування
Очищення печінки буряком можна провести тільки після 

ретельної підготовки. Слід проконсультуватися з лікарем і дея-
кий час дотримуватися вегетаріанського харчування,. Потрібно 
також виключити з раціону алкоголь і зробити очисну клізму.

Якщо немає алергії на продукти бджільництва, то поєднан-
ня вареного буряка і меду, бурякового соку і прополісу, дода-
вання в рецепти очищення маткового молочка бджіл обумов-
лює найуспішніше відновне очищення печінки. 

Є різні рецепти з буряка, зокрема, для очищення можна ви-
користовувати сік, відвар і квас. 

сік
3 частини соку буряка змішати з 1 частиною морквяного, 

яблучного, гарбузового соку, 1 частиною очищеної води. 50 мл 
суміші вживати в перервах між їжею 10 днів. Далі декада пере-
рви, потім повторення прийому соку. Обов’язково використай-
те соломинку, що оберігає емаль зубів.

відвар буряка з медом
Ретельно промиті коренеплоди (1 кг) помістити в немета-

лічний посуд із 3 літрами води, варити до м’якості. Розтерти 
овочі, настояти у відварі половину години під кришкою. Про-
фільтрувати, остудити, злити настій, з’єднати з 50 г меду. Роз-
ділити на 5 порцій, приймати кожну частину з інтервалом 3 го-
дини. Повторіть ще два дні. Харчування тільки овочеве. Якщо 
на мед алергія, не додавайте його в цілющий відвар. Очищен-
ня станеться і без нього, але буде повільнішим.

лікувальний буряковий квас
Користь буряка для печінки особливо відчутна у разі очищення 

її буряковим квасом. 400 г коренеплодів подрібнити великою солом-
кою (чи кубиками). Помістити їх в скляну банку (3 л). Всипати 2 ст. л. 
борошна, 100 г родзинок, 500 г цукру, літр води. Поставити для бро-
діння на ніч. Додати води до верху банки, накрити товстою тканиною, 
закріпити гумкою, настоювати дві доби. Пити 4 рази 50 мл щоденно.

Буряк насичений цілющими речовинами, які сприяють збе-
реженню, відновленню здоров’я людини за мінімальні тимчасові 
терміни.

Відновити клітини 
свого організму 
цілком реально і 

без допомоги хімічних 
препаратів. Достатньо 
регулярно вживати 
звичайний гарбуз. Учені 
стверджують, що серед 
дарів природи він є 
найкориснішим для 
людини. Тож саме тепер 
настала пора подбати про 
свій організм, адже розпочав-
ся сезон гарбузів.

Формула оздоровлення дуже проста, запев-
няють фахівці. Досить бути уважним до свого 
організму, тобто прислухатися до нього щодня. 
І зробити це може кожен попри вік. Щоб до-
жити до ста років без склерозу, переродження 
печінки і бути значно молодшим за свій вік, 
треба вживати гарбуз. Без перебільшення він є 
справжньою аптекою в мініатюрі.

комора вітамінів
Споконвіку в природній медицині використо-

вували гарбуз. Особливо корінець, колюче бадил-
ля, квіти і, звісно ж, плід. Адже його м’якоть дуже 
багата на пектин, а каротину містить більше, ніж 
морква. Багато в гарбузі й сахарози — до 14%, ве-
ликий набір вітамінів С, В, РР, F, а також мінераль-
них речовин: калію, кальцію, магнію, міді, заліза.

Гарбузова дієта дає чудовий результат при 
серцево-судинних недугах, порушеннях обміну 
речовин, особливо ожирінні. При набряках діє як 
сечогінний засіб.

М’якоть гарбуза можна використовувати у 
вигляді компресу як протизапальний засіб при 

опіках, екземі, а також нудоті. Гарбузове насін-

ня виводить з організму глисти. Для 
лікування нирок і сечового міхура 

в народній медицині робили “мо-
локо” з висушеного насіння гар-
буза та конопель, рівні частини 
яких розтирали до порошкопо-
дібного стану і додавали потріб-
ну кількість води: три склянки 
на дві склянки білого порошку. 
Саме молоко вичавлювали з 

утвореної маси, підсолоджували 
медом, пили протягом дня, вживали 

разом з несолоною гречаною кашею. Від-
вари з жовтогарячих квітів гарбуза запобігають 
застою жовчі, поліпшують роботу печінки.

Гарбузове стебло (свіже або ж висушене) 
знімає запалення. Якщо непокоїть біль у суглобах, 
кистях, потрібно робити ванночки з відвару гар-
бузового стебла. Допомагає він і при відкладенні 
солей, алергії. А молоді паростки гарбуза, очищені 
й відварені у підсоленій воді, нагадують спаржу і 
дуже смачні з м’ясом та рибою.

Хвостик гарбузовий також стане у пригоді. 
Відвар з нього допомагає подолати зубний біль, 
отит, ним можна полоскати носоглотку.

Не лише корисно, а й смачно
Немолодим людям гарбуз особливо корисний. 

Адже він поліпшує моторну функцію кишечника, 
коли його споживати в сирому вигляді, а також 
сприяє виведенню з організму холестерину. Тим, 
хто переніс хворобу Боткіна, гарбуз потрібний для 
швидкого відновлення антитоксичної функції пе-
чінки. Півсклянки гарбузового соку перед сном за-
спокоїть нервову систему. Гарбузова каша корис-
на при кишкових недугах, регулює кислотність. 
Цю страву ліпше готувати з пшоном, що містить 
калій, потрібний для серцевого м’яза.

На початку жовтня 
варто заготовити 
корінь живокосту, 

який ще в античні часи 
застосовували для 
лікування переломів 
кісток та загоєння ран.

Ця багаторічна трав’яниста 
рослина заввишки 50-100 см, з 
гіллястим шорстким стеблом, 
полюбляє вологі місця, луки, бе-
реги річок. Викопавши корінь, 
його слід обчистити від землі 
та нарізати шматками по 15-
20 см. Помити, ушкоджені міс-
ця видалити, розрізати корінь 
вздовж. Після цього його можна 
законсервувати спиртом. Або 
ж – висушити під накриттям на 
протязі чи в сушарці за темпе-
ратури 30-40°С. За уповільне-
ного сушіння сировина буріє та 
втрачає лікувальні властивості, 
а якщо все зробити правильно – 
придатна три роки.

Корінь живокосту містить 
алантоїн, котрий стимулює 
розвиток клітин і відновлення 
тканин, та дубильні речовини. 
Тож і нині народна медицина 
рекомендує його, коли потріб-
но прискорити загоєння. А назва 
рослини підтверджує, що най-
частіше її використовують у разі 
хвороб кісток – при переломах, 
вивихах, остеопорозі, травмах 
суглобів з розтягненням або роз-
ривом зв’язок, виразці гомілки.

Зокрема, зовнішньо корінь 
можна прикладати у вигляді си-
рої чи вареної кашки до задав-
нених і свіжих ран, фурункулів, 
синців, розтягнень, наривів на 
грудях.

Готують і цілющу мазь. Для 
цього потовчений порошок су-
хого кореня чи свіжий корінь, 
перекручений на млинку для 
м’яса, порівну змішують із не-
солоним смальцем. Таку мазь 
також втирають у хворі місця, 
змащують місце перелому чи 
вивиху.

Є й інший спосіб застосу-
вання живокосту. Корінь рі-
жуть, варять на маленькому 
вогні, поки утвориться однорід-
на маса, охолоджують її. Одер-
жану мазь прикладають до міс-
ця перелому й туго обв’язують.

Можна приготувати на-
стій. 2 столові ложки подрібне-
ного кореня заливають склян-
кою окропу. Дають настоятися 
в термосі 3-4 години, проціджу-
ють, відтискають і застосовува-
ти у вигляді компресів.

При тріщинах шкіри реко-
мендують обмивання та ком-

преси з відваром живокосту. Для 
цього в 0,5 літрі води кип’ятять 
столову ложку коріння і на-
стоюють годину. При вугревій 
висипці 10 г дрібно розтертих 
коренів заливають склянкою 
окропу, проціджують і наносять 
на обличчя.

Для лікування тромбофле-
бітів беруть 50 г свіжого кореня 
живокосту, 100 г квітів кінсько-
го каштана, все це витоплюють 
у 300 г свинячого жиру, охолод-
жують при кімнатній темпера-
турі, перекладають у глиняний 
горщик і настоюють три доби 
в теплому місці. Потім знову 
нагрівають до 70 градусів (го-
ловне – не довести до кипіння!), 
проціджують, охолоджують і 
розкладають у скляні банки. В 
разі потреби змащують лляну 
тканину і обкладають уражені 
місця на ніч.

Корінь живокосту отруй-
ний при прийомі всередину, тож 
офіційна медицина рекомендує 
використовувати його тільки 
для зовнішнього застосування. 
Крім того, зберігайте рослину 
в недоступному для дітей місці.

Щоб загоїлись тріщини 
НА п’яТАХ

Увечері треба налити в миску гарячої води 
(стільки, щоб, коли поставите туди ноги, вода 
сягала кісточок), розчинити жменю солі, додати 

10 крапель йоду й парити ноги впродовж 10–15 хв. 
Потім витерти їх насухо, змастити проблемні місця 
йодом, надягти теплі шкарпетки і так лягати спати.

Можна нарізати у склянку сухої кропиви дводомної, всипати 
в літровий термос, залити окропом, настоювати цілу ніч. Вран-
ці процідити, додати дві жмені солі, півсклянки соди, стільки ж 
оцту, розмішати, перелити суміш у трилітрову банку й долити 
гарячою водою. Усе це вилити в миску й парити ноги 15 хв. Після 
ванночки висушити і змастити ноги кремом. Цю рідину можна 
використовувати чотири рази. Курс лікування – сім процедур.

Щоб загоїлися тріщини на п’ятах, треба після миття намащу-
вати їх будь-якою олією, кремом для ніг з вітаміном А.

Від глибоких тріщин порятує 5–10–відсоткова синтоміцино-
ва емульсія, що її можна придбати в аптеці.

Щоб кістки були міцними, а шкіра – 
здоровою: ДОпОМОЖЕ ЖивОкісТ

гАРБуЗ — АпТЕкА в МіНіАТюРі 
Прожити довго і без хвороб допоможе корисний овоч



№37 (424) /29 вересня - 5 жовтня 2021 р. Програма ТБ Наш День14 nday.te.ua

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05 Я вдома.
06.30 М/ф «Як песик i кошеня мили 

пiдлогу».
06.40 М/ф «Як метелик вивчав життя».
06.50 М/ф «Як їжачок шубку мiняв».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 00.05, 02.05, 05.25 Новини.
07.05, 09.45 Маршрутом змiн.
07.20 Вiдтiнки України.
07.55, 10.30 Буковинськi загадки.
08.05 Т/с «Курорт».
09.55, 05.05 Невiдомi Карпати.
10.35, 00.40 Т/с «Бенкрофт».
11.30 Д/с «Дикуни».
11.55 Д/с «Дикi тварини».
13.10, 01.25 Прозоро. Про актуальне.
14.00 Країна пiсень.
15.10, 21.35, 00.30, 02.30, 05.50 Спорт.
15.20 Концерт. Нiна Матвiєнко та Дми-

тро Андрiєць.
16.30 Д/с «Свiт дикої природи».
17.00 Прозоро. Про головне.
18.20, 19.05 «По-людськи».
20.00 Д/с «Дикi острови».
21.45 «Зворотнiй вiдлiк».
23.30 Перша шпальта.
02.45 Х/ф «Ярослав Мудрий», 1 i 2 с.
05.20 Погода.

Êаíаë “1+1”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з 

«1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 16.45, 

19.30, 04.10 «ТСН».
09.25, 10.20, 05.30 «Життя вiдомих 

людей».
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день».
14.45 «Одруження наослiп».
17.10 Т/с «Величне столiття. Роксо-

лана».
20.43 «ПроCпорт».
20.45, 21.45 Т/с «Моя улюблена 

Страшко».
22.35 Х/ф «Любов без пам`ятi».
23.50 Х/ф «Багряний пiк».
02.00 «Танцi з зiрками».

Iíòер
03.00 Х/ф «Пiдручний Хадсакера».
03.35 «Подробицi» - «Час».
04.05, 10.05, 18.00, 19.00 «Стосується 

кожного».
04.50, 05.00 «Телемагазин».
05.20, 22.05 «Слiдство вели...» з Л. 

Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10 «Ранок з Iнтером».
09.20 Ранок з Iнтером.
12.25 Х/ф «Татусi без шкiдливих 

звичок».
14.30 Х/ф «Колишнi».
16.05 «Чекай на мене. Україна».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Велика справа».

23.50 Х/ф «Невидимий гiсть».
01.50 Т/с «Її чоловiка».

ICTV
04.55 Скарб нацiї.
05.05 Еврика!
05.10 Служба розшуку дiтей.
05.15 Громадянська оборона.
06.00 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.10, 19.25 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.10 «На трьох».
10.40, 13.15 Х/ф «Малавiта».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.20, 16.15 Т/с «Пес».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20, 01.45 Прихована небезпека.
21.30 Т/с «Дiльничний з ДВРЗ 2».
22.25 Свобода слова.
23.55 Х/ф «Вбити Гюнтера».
02.30 Я зняв!

ÑТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома».
05.30 Т/с «Комiсар Рекс».
08.10 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».
01.10 Т/с «Зникла наречена».

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.20 Орел i решка.
09.25 Т/с «Надприродне».
13.00 Х/ф «Черговий тато: Лiтнiй табiр».
14.50 Х/ф «Пiвтора шпигуна».
17.00 Хто зверху? (12+).
19.00 Пекельна кухня.
21.15 Х/ф «Викрасти за 60 секунд».
23.50 Х/ф «Виродки».
01.40 Вар`яти.
02.35 Служба розшуку дiтей.
02.40 Зона ночi.

5 êаíаë
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 00.00, 01.00, 03.00, 04.00, 
05.00 Час новин.

06.10 Д/с «Найнебезпечнiшi польоти».
07.10, 08.10, 21.30 Актуально: Еко-

номiка. Полiтика. Соцiум.
07.15 Д/с «Найєкстримальнiший».
08.15, 00.25 Вечiр з Янiною Соколовою.
08.50 М/ф.
09.30 Машина часу.
09.50 Д/с «Iсторiя навколо нас».
10.00 Пiдсумки тижня з А. Мiрошни-

ченко.
11.10, 17.10, 01.10, 05.10 Д/с «Великi 

танковi битви».

13.15, 18.10, 19.15 Х/ф.
15.30 Час «Ч».
16.10 Д/с «Повiтрянi воїни».
20.20, 02.00 «5 копiйок».
21.40 Час-Time.
22.00 Час новин. Пiдсумки дня.
23.10 Д/с «Вирiшальнi битви Другої 

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

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00 Сьо-

годнi.
09.00 Зоряний шлях.
10.30 Т/с «Люся. Iнтерн».
12.30 Т/с «Виходьте без дзвiнка 2».
14.30, 15.30 Т/с «Хiд прокурора».
17.00 Т/с «Топтун».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Таємна любов. Повернення».
23.10 Т/с «Мертвi лiлiї».
01.30 Телемагазин.
02.00 Гучна справа.
03.00 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.35 «Ух ти show».
08.50 «Орел i решка. Шопiнг».
09.50 «Орел i решка. На краю свiту».
10.50, 20.00 «Орел i решка. Дива свiту 

2».
11.50, 21.00 «Iнше життя».
12.50 М/ф «Втеча з планети Земля».
14.30 Т/с «Беверлi-Хiлс, 90210».
18.00 «Орел i решка. Перезаванта-

ження».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
01.25 Т/с «Три сестри».
03.10 «Нiчне життя».

ÍТÍ
06.00 «Таємницi свiту».
07.25, 17.00, 03.25 «Випадковий свiдок».
10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: Маямi».
12.30, 16.30, 19.00, 02.55 «Свiдок».
14.45 Т/с «Переломний момент».
18.20 «Свiдок. Агенти».
23.00, 03.35 Т/с «Нарко».
00.55 Х/ф «Безсмертнi: Вiйна свiтiв».
ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.30, 22.00 Т/с «Прибулець».
10.30 Х/ф «Шпигун, який мене кинув».
12.45 4 весiлля.
14.00, 17.00 Богиня шопiнгу. Екстре-

мальний сезон.
15.00, 02.15 Зiрки, чутки та Галлiвуд.
16.00, 03.05 Панянка-селянка.
18.00 СуперЖiнка 2.
19.00 Одного разу пiд Полтавою.
21.00 Країна У 2.2.
23.00 Сiмейка У.
23.30 Країна У 2.1.
00.00 Т/с «Королi палат».
01.00 Танька i Володька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«Репортер». Новини.

07.10, 08.10 «Новий день» з Л. Вакулюк 
та С. Вардою.

09.10, 10.10 «Новини країни» з К. Ашiон 
та П. Рольником.

11.10, 12.10 «Новини країни» з М. Клюк 
та О. Близнюком.

13.15 «Обiдня перерва» з М. Шамановим 
та М. Стецюк.

14.15 «Великий день» з А. Сайчуком, 
Ю. Шпачинською i Д. Щасливою.

16.10 «Година пiк» з О. Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук та В. 

Волошиним.
18.15 «Ехо України» з М. Ганаполь-

ським.
19.45 «Десять днiв Незалежностi Укра-

їни».
20.00 «Про полiтику» з С. Орловською 

та А. Мухарським.
22.00 «Спецтема» з Т. Березовцем.
23.00 «Перша передача» з О. Федченко.

МÅГА
06.00 Судiть самi.
06.50 Страх у твоєму домi.
07.45 Бандитська Одеса.
10.10, 01.30 Речовий доказ.
11.20 Гарячi точки.
12.20 Теорiя Змови.
13.10 Прихована реальнiсть.
14.05, 04.05 Дика природа Чилi.
15.05 Земнi катаклiзми.
16.00, 21.45 Як влаштований Всесвiт.
16.55 Дива нашого життя.
17.55, 00.30 Битва цивiлiзацiй.
18.55, 23.35 Крiзь простiр i час з Мор-

ганом Фрiменом.
19.50 Неймовiрнi винаходи.
20.50 Таємниця глибин з Джеремi 

Вейдом.
22.40 Вiн i вона. Бiй за життя.
02.30 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
03.20 Зворотний бiк Мiсяця.
04.55 Мiстична Україна.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф «Канiкули в Львовi».
07.10, 09.00, 02.00 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 10.15 «Моя правда».
09.30 «Зорянi долi».
11.05 Х/ф «В двох кiлометрах вiд Но-

вого року».
13.00 Х/ф «Мiський пейзаж».
14.50, 19.00, 01.00, 02.30 Т/с «Пуаро 

Агати Крiстi».
16.50, 23.00 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
03.30 Кiноляпи.
04.20 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.50 «ДжеДАI».
06.25 Т/с «Карпатський рейнджер».
10.05 Х/ф «Бунт».

11.55 Х/ф «У тилу ворога».
14.00, 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».
04.45 «Зловмисники».

ÍЛО-ТБ
07.20 М/ф «Вартовi Галактики».
08.10 М/ф «Месники: Найбiльшi герої 

Землi».
09.10 М/ф «Чiп i Дейл - бурундуч-

ки-рятiвничкии».
09.30 Т/с «Друзi».
11.20 Мамареготала.
15.15 Т/с «Сишиш-шоу. Бар».
16.15 Т/с «СуперКопи».
17.35 Т/с «Швидка».
19.20 Т/с «Полiцiя Гаваїв».
21.10 Т/с «Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць».
01.00 Мамареготала. Найкраще.

ªâроñïорò
01.30 Велоспорт. Тур Хорватiї. Етап 6.
02.30 Легка атлетика. Лондонський 

марафон.
04.00, 08.00 Снукер. English Open. 

Пiвфiнал.
06.00, 14.30 Велоспорт. «Париж - Рубе». 

Жiнки.
09.30 Стрiльба з лука. ЧC. Янктон. 

Блоковий лук.
13.35, 17.30 Велоспорт. «Париж - Рубе». 

Чоловiки.
15.30 Велоспорт. Кубок Берноккi.
18.55 Велоспорт. Тур Хорватiї. Рев`ю.
22.00 Велоспорт. Свiтовий тур. Жiнки. 

Етап 1.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 19.20 Топ-матч.
06.10 Бешикташ - Сивасспор. Чемпiонат 

Туреччини.
08.10 «Fan Talk».
10.00 «Великий футбол».
11.40 Аякс - Утрехт. Чемпiонат Нiдер-

ландiв.
13.30 Львiв - Днiпро-1. Чемпiонат 

України.
15.00, 19.00, 22.30 Футбол News.
15.20 Оболонь - Кривбас. Чемпiонат 

України. Перша Лiга.
17.10 Фенербахче - Касимпаша. Чемпiо-

нат Туреччини.
19.30 Металiст 1925 - Мiнай. Чемпiонат 

України.
21.20 «Extra Time».
22.15 Yellow.
22.50 Верес - Олександрiя. Чемпiонат 

України.
00.35 Чемпiонат Нiдерландiв. Огляд 

туру.
Профiлактика.
05.00 Чемпiонат Туреччини. Огляд туру.
05.45 Програма передач.

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05 Я вдома.
06.30 М/ф «Чому зникла шапка-неви-

димка».
06.40 М/ф «Черевички».
06.50 М/ф «Кривенька качечка».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 02.05, 05.10 Новини.
07.05, 09.45 Маршрутом змiн.
07.20 Вiдтiнки України.
07.55, 10.30 Буковинськi загадки.
08.05 Т/с «Курорт».
09.55 Невiдомi Карпати.
10.35 Т/с «Серцебиття».
11.30 Д/с «Дикуни».
11.55, 20.00, 22.00 Д/с «Дикi острови».
13.10, 01.25 Прозоро. Про актуальне.
14.00 Країна пiсень.
15.10, 21.45, 00.10, 05.45 Спорт.
15.20 Концерт. Iво Бобул.
16.30 Д/с «Свiт дикої природи».
17.00 Прозоро. Про головне.
18.20, 19.05 «По-людськи».
23.00 Бiгус Iнфо.
00.25 Т/с «Бальтазар».
02.40 Енеїда.
03.40 Х/ф «Страченi свiтанки».

Êаíаë “1+1”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з 

«1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 16.45, 

19.30, 04.10 «ТСН».
09.25, 10.20, 05.30 «Життя вiдомих 

людей».
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день».
14.45 «Одруження наослiп».
17.10 Т/с «Величне столiття. Роксо-

лана».
20.43 «ПроCпорт».
20.45, 21.45 Т/с «Моя улюблена 

Страшко».
22.35 Х/ф «Любов без пам`ятi».
23.50 Х/ф «Привид».
02.20 Х/ф «Ураган».

Iíòер
05.30, 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, 11.05 «Корисна програма».
12.25 Х/ф «Школа хороших дружин».
14.40, 15.40 «Речдок».
16.25 «Речдок. Особливий випадок. 

Чуже добро».
18.00, 19.00, 04.05 «Стосується кож-

ного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Велика справа».
23.50 Х/ф «Перекладачi».
01.50 Т/с «Її чоловiка».
03.35 «Подробицi» - «Час».

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!

04.25 Факти.
04.45, 20.20, 02.25 Громадянська обо-

рона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.10 «На трьох».
10.45, 13.15 Х/ф «Без компромiсiв».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.25, 16.15 Т/с «Пес».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
21.30 Т/с «Дiльничний з ДВРЗ 2».
22.25 Т/с «Доброволець».
00.20 Х/ф «Малавiта».
03.10 Я зняв!

ÑТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома».
05.30 Т/с «Комiсар Рекс».
08.10 МастерШеф.
12.00, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.40, 18.05 Т/с «Слiд».
19.05 СуперМама.
20.15, 22.50 Т/с «Колiр помсти».
23.05 Т/с «Майор i магiя».
01.05 Т/с «Зникла наречена».

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.20 Орел i решка.
09.20 Т/с «Надприродне».
12.55 Любов на виживання.
14.55 Х/ф «Коломбiана».
17.00 Хто зверху? (12+).
19.00 Екси.
20.55 Х/ф «Овердрайв».
22.55 Х/ф «Антиганг».
00.50 Вар`яти.
02.20 Зона ночi.

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

12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 00.00, 01.00, 03.00, 04.00, 
05.00 Час новин.

06.10, 10.10 Д/с «Найнебезпечнiшi 
польоти».

07.10, 08.30, 21.30 Актуально: Еко-
номiка. Полiтика. Соцiум.

07.15 Д/с «Найєкстримальнiший».
08.35, 09.50 Д/с «Iсторiя навколо нас».
08.50 М/ф.
09.30 Машина часу.
11.10, 17.10, 01.10, 05.10 Д/с «Великi 

танковi битви».
13.10, 18.00, 19.15 Х/ф.
15.30 Час «Ч».
16.10, 00.10 Д/с «Повiтрянi воїни».
20.20, 02.00 «Дiйовi особи».
21.40 Час-Time.
22.00 Час новин. Пiдсумки дня.
23.00 Д/с «Вирiшальнi битви Другої 

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

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00 Сьо-

годнi.
09.00 Зоряний шлях.
10.30 Т/с «Виходьте без дзвiнка 2».
12.30 Iсторiя одного злочину.
14.30, 15.30, 17.00 Т/с «Топтун».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Таємна любов. Повернення».
23.10 Т/с «Мертвi лiлiї».
01.30 Телемагазин.
02.00 Гучна справа.
03.00 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.35 «Ух ти show».
08.50 «Орел i решка. Шопiнг».
09.40 «Орел i решка. На краю свiту».
10.40, 18.00 «Орел i решка. Перезаван-

таження».
12.30, 20.00 «Орел i решка. Дива свiту 

2».
13.30, 21.00 «Iнше життя».
14.30 Т/с «Беверлi-Хiлс, 90210».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
01.25 Т/с «Хейвен».
02.10 Т/с «Три сестри».
03.00 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.00 «Top Shop».
06.20 «Свiдок. Агенти».
07.50, 09.00, 17.00, 02.45 «Випадковий 

свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.15 «Свi-

док».
10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: Маямi».
14.45 Т/с «Пiдроздiл».
18.20 «Будьте здоровi».
23.00, 03.35 Т/с «Нарко».
00.40 «Легенди бандитського Києва».
01.35 «Правда життя».
03.05 «Правда життя. Професiйнi 

байки».
ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.30, 22.00 Т/с «Прибулець».
10.30 Х/ф «Вийти замiж у високосний 

рiк».
12.20 4 весiлля.
14.00, 17.00 Богиня шопiнгу. Екстре-

мальний сезон.
15.00, 02.15 Зiрки, чутки та Галлiвуд.
16.00, 03.05 Панянка-селянка.
18.00 СуперЖiнка 2.
19.00 Одного разу пiд Полтавою.
21.00 Країна У 2.2.
23.00, 01.00 Сiмейка У.
23.30, 01.45 Країна У 2.1.
00.00 Т/с «Королi палат».
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.45 «Репортер». Новини.

07.10, 08.10 «Новий день» з Л. Вакулюк 

та С. Вардою.
09.10, 10.10 «Новини країни» з К. Ашiон 

та П. Рольником.
11.10, 12.10 «Новини країни» з М. Клюк 

та О. Близнюком.
13.15 «Обiдня перерва» з М. Шамановим 

та М. Стецюк.
14.15 «Великий день» з А. Сайчуком, 

Ю. Шпачинською i Д. Щасливою.
16.10 «Година пiк» з О. Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук та В. 

Волошиним.
18.15 «Ехо України» з М. Ганаполь-

ським.
20.00 «Двобiй» з С. Орловською.
21.00 «Нейтральна територiя» з В. Кал-

нишем та О. Курбановою.
23.00 «Вiйна за незалежнiсть».

МÅГА
06.00 Судiть самi.
06.50 Страх у твоєму домi.
07.40 Бандитський Київ.
10.10, 01.30 Речовий доказ.
11.20 Гарячi точки.
12.20 Теорiя Змови.
13.15 Прихована реальнiсть.
14.10, 04.20 Дика природа Чилi.
15.10 Земнi катаклiзми.
16.05, 21.45 Як влаштований Всесвiт.
17.00, 22.40 Вiн i вона. Бiй за життя.
17.55, 00.30 Битва цивiлiзацiй.
18.55, 23.35 Крiзь простiр i час з Мор-

ганом Фрiменом.
19.50 Неймовiрнi винаходи.
20.50 Таємниця глибин з Джеремi 

Вейдом.
02.30 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
03.20 Україна: забута iсторiя.
05.10 Мiстична Україна.

Enter-фіëьм
05.50 Х/ф «Канiкули в Львовi 2».
07.10, 09.00, 02.00 «Телемагазин».
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00, 10.30 «Моя правда».
09.50 «Зорянi долi».
11.20 Т/с «Роксолана».
13.20 Х/ф «Все не випадково».
14.50, 19.00, 01.00, 02.30 Т/с «Пуаро 

Агати Крiстi».
16.50, 23.00 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
03.30 Кiноляпи.
04.20 Саундтреки.
05.05 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.50, 19.30 «ДжеДАI».
06.25 Х/ф «У тилу ворога: Вiсь зла».
08.20 Х/ф «У тилу ворога: Колумбiя».
10.15 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
12.10 Т/с «Опер за викликом 5».
14.00, 16.55 «Загублений свiт».
17.55, 01.50 «Секретнi матерiали».
18.15 «Спецкор».
19.25 «Спорт Тайм».
20.25, 21.25 Т/с «Козирне мiсце».
22.25, 00.00 Т/с «CSI: Мiсце злочину».
02.05 «Вiдеобiмба 2».
04.45 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
06.15 Телемагазин.
07.20 М/ф «Вартовi Галактики».
08.10 М/ф «Месники: Найбiльшi герої 

Землi».
09.10 М/ф «Чiп i Дейл - бурундуч-

ки-рятiвничкии».
09.30 Т/с «Друзi».
11.30 Мамареготала.
15.15 Т/с «Сишиш-шоу. Бар».
16.10 Т/с «СуперКопи».
17.40 Т/с «Швидка».
19.20 Т/с «Полiцiя Гаваїв».
21.10 Т/с «Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць».
00.50 Мамареготала. Найкраще.

ªâроñïорò
00.00 Велоспорт. Тур Хорватiї. Рев`ю.
02.30 Олiмпiйськi iгри. «Живi легенди». 

Абхинав Бiндра.
03.00 Олiмпiйськi iгри. «Зал слави». 

Токiо-2020.
04.00, 08.00 Снукер. English Open. Фiнал. 

Трамп - Н. Робертсон.
06.00 Велоспорт. «Париж - Рубе». 

Чоловiки.
09.30 Кiнний спорт. ЧC. Бельгiя.
10.30 Ралi. ERC. Монтелонго. Рев`ю.
11.00 Олiмпiйськi iгри. «Олiмпiйський 

суддя».
15.30 Велоспорт. «Cycling Show».
18.00 Велоспорт. «Париж - Рубе». 

Жiнки.
19.00 Велоспорт (трек). ЧЄ. Гренхен. 

День 1.
21.00 Велоспорт. Свiтовий тур. Жiнки. 

Етап 2.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Рiзеспор - Галатасарай. Чемпiонат 

Туреччини.
07.45 Передмова до фiнальної стадiї. 

Лiга Нацiй УЄФА.
08.15 Аякс - Утрехт. Чемпiонат Нiдер-

ландiв.
10.00, 15.00, 19.00, 22.30 Футбол News.
10.20 Металiст 1925 - Мiнай. Чемпiонат 

України.
12.10 «Великий футбол».
13.50 Топ-матч.
14.05, 21.35 Чемпiонат Нiдерландiв. 

Огляд туру.
15.20 Ворскла - Iнгулець. Чемпiонат 

України.
17.10 «Extra Time».
18.00 Yellow.
18.15 Чемпiонат Туреччини. Огляд туру.
19.20 Передмова до 7 i 8 турiв. Вiдбiр 

до ЧС-2022.
19.50 Верес - Олександрiя. Чемпiонат 

України.
22.50 Металiст - Нива (Т). Чемпiонат 

України. Перша Лiга.
00.35 ПСВ - Спарта. Чемпiонат Нiдер-

ландiв.
02.20 Львiв - Днiпро-1. Чемпiонат 

України.
04.05 Фенербахче - Касимпаша. Чемпiо-

нат Туреччини.
05.55 Програма передач.

Поíедіëоê

Віâòороê

4 жовтня

5 жовтня
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05 Я вдома.
06.30 М/ф «Кульбаба - товстi щоки».
06.40 М/ф «Ниточка та кошеня».
06.50 М/ф «Братик Кролик та братик 

Лис».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 02.05, 05.10 Новини.
07.05 Маршрутом змiн.
07.20 Невiдомi Карпати.
07.50 Буковинськi загадки.
08.05 Т/с «Курорт».
09.45 Т/с «Серцебиття».
11.30 Д/с «Дикуни».
11.55, 20.00, 22.00 Д/с «Дикi острови».
13.10, 01.25 Прозоро. Про актуальне.
14.00 Країна пiсень.
15.10, 21.45, 00.10, 05.45 Спорт.
15.20 Концерт. Наталiя Валевська.
16.15 Мiста мiстечка.
16.30 Д/с «Свiт дикої природи».
17.00 Прозоро. Про головне.
18.20, 19.05 «По-людськи».
23.00 Перша шпальта.
00.25 Т/с «Бальтазар».
02.40 Енеїда.
03.40 Х/ф «Сватання на Гончарiвцi».

Êаíаë “1+1”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з 

«1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 16.45, 

19.30, 04.15 «ТСН».
09.25, 10.20, 05.35 «Життя вiдомих 

людей».
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день».
14.45 «Одруження наослiп».
17.10 Т/с «Величне столiття. Роксо-

лана».
20.43 «ПроCпорт».
20.45, 21.45 Т/с «Моя улюблена 

Страшко».
22.35, 23.35 Х/ф «Любов без пам`ятi».
00.35 Х/ф «Снiговик».
02.55 Х/ф «Гуцулка Ксеня».

Iíòер
05.30, 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, 11.05 «Корисна програма».
12.25 Х/ф «Наречений напрокат».
14.40, 15.40 «Речдок».
16.25 «Речдок. Особливий випадок. 

Чуже добро».
18.00, 19.00, 04.00 «Стосується кож-

ного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Велика справа».
23.50 Х/ф «Справа вбивцi ¹1».
02.05 Х/ф «Чорта з два».
03.30 «Подробицi» - «Час».
04.50 М/ф.
05.05 «Телемагазин».

ICTV
04.05 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
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».
10.25, 13.15 Х/ф «Робокоп».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.25, 16.15 Т/с «Пес».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20, 02.25 Секретний фронт.
21.30 Т/с «Дiльничний з ДВРЗ 2».
22.25 Т/с «Доброволець».
00.20 Х/ф «Без компромiсiв».
03.10 Я зняв!

ÑТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома».
05.35 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 «Зникла наречена».

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.20 Орел i решка.
09.25 Т/с «Надприродне».
12.10 Любов на виживання.
14.05 Х/ф «Острiв».
17.00 Хто зверху? (12+).
19.00 Дiти проти зiрок.
20.40 Х/ф «Хлопчаки-нальотчики».
22.50 Х/ф «Тачка 19».
00.40 Х/ф «Гора мiж нами».
02.40 Служба розшуку дiтей.
02.45 Зона ночi.

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

12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 00.00, 01.00, 03.00, 
04.00, 05.00 Час новин.

06.10, 10.10 Д/с «Найнебезпечнiшi 
польоти».

07.10, 08.30, 21.30 Актуально: Еко-
номiка. Полiтика. Соцiум.

07.15 Д/с «Найєкстримальнiший».
08.35, 09.50 Д/с «Iсторiя навколо нас».
08.50 М/ф.
09.30 Машина часу.
11.10, 17.10, 01.10, 05.10 Д/с «Великi 

танковi битви».
13.15, 18.10, 19.15 Х/ф.
15.30 Час «Ч».
16.10, 00.10 Д/с «Повiтрянi воїни».

20.20, 02.00 «Велика полiтика».
21.40 Час-Time.
22.00 Час новин. Пiдсумки дня.
23.00 Д/с «Вирiшальнi битви Другої 

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

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00 Сьо-

годнi.
09.00 Зоряний шлях.
10.30 Т/с «Виходьте без дзвiнка 2».
12.30 Iсторiя одного злочину.
14.30, 15.30, 17.00 Т/с «Топтун».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Таємна любов. Повернення».
23.10 Т/с «Мертвi лiлiї».
01.30 Телемагазин.
02.00 Гучна справа.
03.00 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.40 «Орел i решка. Шопiнг».
09.30 «Орел i решка. На краю свiту».
10.40, 18.00 «Орел i решка. Перезаван-

таження».
12.30, 20.00 «Орел i решка. Дива свiту 

2».
13.30, 21.00 «Iнше життя».
14.30 Т/с «Беверлi-Хiлс, 90210».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
01.25 Т/с «Хейвен».
02.10 Т/с «Три сестри».
03.00 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.00 «Top Shop».
06.25 «Будьте здоровi».
07.55, 09.00, 17.00, 03.00 «Випадковий 

свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.30 «Свi-

док».
10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: Маямi».
14.50 Т/с «Пiдроздiл».
18.20 «Вартiсть життя».
23.00, 03.25 Т/с «Нарко».
00.55 «Легенди бандитського Києва».
01.55 «Правда життя».
03.05 «Правда життя. Професiйнi 

байки».
ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.30, 22.00 Т/с «Прибулець».
10.30 Х/ф «Отже, вiйна».
12.30 4 весiлля.
14.00, 17.00 Богиня шопiнгу. Екстре-

мальний сезон.
15.00, 02.15 Зiрки, чутки та Галлiвуд.
16.00, 03.05 Панянка-селянка.
18.00 СуперЖiнка 2.
19.00 Одного разу пiд Полтавою.
21.00 Країна У 2.2.
23.00, 01.00 Сiмейка У.
23.30, 01.45 Країна У 2.1.
00.00 Т/с «Королi палат».
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
18.50 «Репортер». Новини.

07.10, 08.10 «Новий день» з Л. Вакулюк 
та С. Вардою.

09.10, 10.10 «Новини країни» з К. Ашiон 
та П. Рольником.

11.10, 12.10 «Новини країни» з М. Клюк 
та О. Близнюком.

13.15 «Обiдня перерва» з М. Шамановим 
та М. Стецюк.

14.15 «Великий день» з А. Сайчуком, 
Ю. Шпачинською i Д. Щасливою.

16.10 «Година пiк» з О. Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук та В. 

Волошиним.
18.10 «Ексклюзив» с В. Калнишем.
19.00 «Велика середа» з М. Ганаполь-

ським.
22.00 «Спецтема» з Т. Березовцем.
23.00 «Новини вiд Христини» з Х. 

Чернегою.

МÅГА
06.00 Судiть самi.
06.50 Страх у твоєму домi.
07.40 Бандитська Одеса.
10.10, 01.30 Речовий доказ.
11.20 Гарячi точки.
12.20 Теорiя Змови.
13.10 Прихована реальнiсть.
14.10, 04.20 Дика природа Чилi.
15.10 Земнi катаклiзми.
16.05, 21.45 Як влаштований Всесвiт.
17.00, 22.40 Вiн i вона. Бiй за життя.
17.55, 00.30 Битва цивiлiзацiй.
18.55, 23.35 Крiзь простiр i час з Мор-

ганом Фрiменом.
19.50 Неймовiрнi винаходи.
20.50 Таємниця глибин з Джеремi 

Вейдом.
02.30 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
03.20 Україна: забута iсторiя.
05.10 Мiстична Україна.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф «Мама, я льотчика люблю».
07.10, 09.00, 02.00 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00 Моя правда.
09.30 «Зорянi долi».
09.50 «Моя правда».
10.40 Т/с «Роксолана».
12.45 Х/ф «Текумзе».
14.50, 19.00, 01.00, 02.30 Т/с «Пуаро 

Агати Крiстi».
16.50, 23.00 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
03.30 Кiноляпи.
04.15 Саундтреки.
05.05 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.50 «ДжеДАI».
06.15 Х/ф «Рембо 3».
08.15 Х/ф «Рембо: Остання кров».
10.10 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
12.05 Т/с «Опер за викликом 5».
14.00, 16.55, 19.30 «Загублений свiт».

17.55, 01.50 «Секретнi матерiали».
18.15 «Спецкор».
19.25 «Спорт Тайм».
20.25, 21.25 Т/с «Козирне мiсце».
22.25, 00.00 Т/с «CSI: Мiсце злочину».
02.05 «Вiдеобiмба 2».
04.45 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
07.20 М/ф «Вартовi Галактики».
08.10 М/ф «Месники: Найбiльшi герої 

Землi».
09.10 М/ф «Чiп i Дейл - бурундуч-

ки-рятiвничкии».
09.30 Т/с «Друзi».
11.30 Мамареготала.
15.30 Т/с «Сишиш-шоу. Бар».
16.25 Т/с «СуперКопи».
17.50 Т/с «Швидка».
19.20 Т/с «Полiцiя Гаваїв».
21.10 Т/с «Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць».
01.00 Мамареготала. Найкраще.

ªâроñïорò
00.05, 22.30 Новини.
03.00 «Зал слави». Токiо-2020. Ве-

лоспорт-трек.
04.00 Снукер. Northern Ireland Open. 

Пiвфiнал. Трамп - Грейс.
06.00, 18.00 Велоспорт (трек). ЧЄ. Грен-

хен. День 1.
09.30 Кiнний спорт. Кубок нацiй. Барсе-

лона. Конкур.
22.35 Велоспорт. Свiтовий тур. Жiнки. 

Етап 3.
23.35 Вiльна боротьба. ЧC. Осло.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Вiтесс - Феєнорд. Чемпiонат 

Нiдерландiв.
07.45, 18.30 Передмова до 7 i 8 турiв. 

Вiдбiр до ЧС-2022.
08.15 Колос - Чорноморець. Чемпiонат 

України.
10.00, 15.00, 19.00, 22.30 Футбол News.
10.20 Чемпiонат Туреччини. Огляд туру.
11.00 Фенербахче - Касимпаша. Чемпiо-

нат Туреччини.
12.50, 02.00 Топ-матч.
13.00 Верес - Олександрiя. Чемпiонат 

України.
14.50 Yellow.
15.20 Передмова до фiнальної стадiї. 

Лiга Нацiй УЄФА.
15.50 Iталiя - Iспанiя. 1/2 фiналу. УЄФА 

Євро-2020.
19.20 Металiст - Нива (Т). Чемпiонат 

України. Перша Лiга.
21.00, 23.40 «Лiга Нацiй. Матч-центр».
21.30 Live. Iталiя - Iспанiя. 1/2 фiналу. 

Лiга Нацiй УЄФА.
00.10 Аякс - Утрехт. Чемпiонат Нiдер-

ландiв.
02.10 Марiуполь - Рух. Чемпiонат 

України.
04.00 Кайсерiспор - Трабзонспор. Чем-

пiонат Туреччини.
05.45 Програма передач.

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05 Я вдома.
06.30 М/ф «Про кiшку, яка упала з 

неба».
06.40 М/ф «Лисичка з качалкою».
06.50 М/ф «Про порося, яке вмiло грати 

в шашки».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 02.05, 05.10 Новини.
07.05 Маршрутом змiн.
07.20 Невiдомi Карпати.
07.50, 16.25 Буковинськi загадки.
08.05 Т/с «Курорт».
09.10 Телепродаж.
09.45 Т/с «Серцебиття».
11.30 Д/с «Дикуни».
11.55, 20.00, 22.00 Д/с «Дикi острови».
13.10, 01.25 Прозоро. Про актуальне.
14.00 Країна пiсень.
15.10, 21.45, 00.10, 05.45 Спорт.
15.20 Концерт. Анатолiй Гнатюк.
16.30 Д/с «Боротьба за виживання».
17.00 Прозоро. Про головне.
18.20, 19.05 «По-людськи».
23.00 Схеми. Корупцiя в деталях.
00.25 Т/с «Бальтазар».
02.40 Енеїда.
03.40 Х/ф «Iван Миколайчук. Посвята».

Êаíаë “1+1”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з 

«1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 16.45, 

19.30, 04.20 «ТСН».
09.25, 10.20, 05.30 «Життя вiдомих 

людей».
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день».
14.45 «Одруження наослiп».
17.10 Т/с «Величне столiття. Роксо-

лана».
20.36 «ПроCпорт».
20.38 «Чистоnews».
20.45 Т/с «Моя улюблена Страшко».
21.45 «Право на владу».
00.45 Х/ф «Iсторiя примари».
02.40 Х/ф «Будинок з башточкою».

Iíòер
05.35, 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, 11.05 «Корисна програма».
12.25 Х/ф «Поки весiлля не розлучить 

нас».
14.40, 15.35 «Речдок».
16.25 «Речдок. Особливий випадок. 

Чуже добро».
18.00, 19.00, 04.00 «Стосується кож-

ного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Велика справа».
22.55 «Нюрнберзький процес. Без права 

на помилування».
00.00 Х/ф «Справа Коллiнi».
02.15 Х/ф «Про нього».
03.30 «Подробицi» - «Час».

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 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».
10.20, 13.15 Х/ф «Стелс».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.20, 16.15 Т/с «Пес».
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.20, 02.35 Анти-зомбi.
21.30 Т/с «Дiльничний з ДВРЗ 2».
22.25 Т/с «Доброволець».
00.25 Х/ф «Робокоп».
03.25 Я зняв!

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

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.20 Орел i решка.
09.25 Т/с «Надприродне».
13.05 Любов на виживання.
15.00 Х/ф «Люсi».
16.55, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Аудитор».
23.45 Х/ф «Полiцейський седан».
01.55 Вар`яти.
02.40 Служба розшуку дiтей.
02.45 Зона ночi.

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

12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 00.00, 01.00, 03.00, 04.00, 
05.00 Час новин.

06.10, 10.10 Д/с «Найнебезпечнiшi 
польоти».

07.10, 08.30, 21.30 Актуально: Еко-
номiка. Полiтика. Соцiум.

07.15 Д/с «Найєкстримальнiший».
08.35, 09.50, 12.40 Д/с «Iсторiя навко-

ло нас».
08.50 М/ф.
09.30 Машина часу.
11.10, 17.10, 01.10, 05.10 Д/с «Великi 

танковi битви».
13.15, 18.00, 19.15 Х/ф.
15.30 Час «Ч».
16.10 Таємницi вiйни.
20.20, 02.00 «Прямим текстом з Юрiєм 

Луценком».
21.40 Час-Time.

22.00 Час новин. Пiдсумки дня.
23.00 Д/с «Вирiшальнi битви Другої 

свiтової вiйни».
00.10 Д/с «Повiтрянi воїни».
03.10 Обережно, дiти!
04.10 Фiзкульт ура!

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00 Сьо-

годнi.
09.00 Зоряний шлях.
10.30 Т/с «Виходьте без дзвiнка 2».
12.30 Iсторiя одного злочину.
14.30, 15.30, 17.00 Т/с «Топтун».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Таємна любов. Повернення».
23.10 Слiдами української екологiї. 

Кочiвне смiття, ч. 2.
23.50, 02.00 Т/с «Мертвi лiлiї».
02.35 Реальна мiстика.

Ê1
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.40 «Ух ти show».
08.50 «Орел i решка. Шопiнг».
09.50 «Орел i решка. На краю свiту».
10.45, 18.00 «Орел i решка. Перезаван-

таження».
12.30, 20.00 «Орел i решка. Дива свiту 

2».
13.30, 21.00 «Iнше життя».
14.30 Т/с «Беверлi-Хiлс, 90210».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
01.25 Т/с «Хейвен».
02.15 «Орел i решка. Навколо свiту».
03.00 «Нiчне життя».
ÍТÍ
06.20 «Вартiсть життя».
07.50, 09.00, 17.00, 03.00 «Випадковий 

свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.30 «Свi-

док».
10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: Маямi».
14.45 Т/с «Пiдроздiл».
18.20, 02.00 «Правда життя».
23.00, 03.35 Т/с «Нарко».
00.55 «Легенди бандитського Києва».
03.05 «Правда життя. Професiйнi 

байки».
ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.30, 22.00 Т/с «Прибулець».
10.30 Х/ф «Мiж небом та землею».
12.15 4 весiлля.
14.00, 17.00 Богиня шопiнгу. Екстре-

мальний сезон.
15.00, 02.15 Зiрки, чутки та Галлiвуд.
16.00, 03.05 Панянка-селянка.
18.00 СуперЖiнка 2.
19.00 Одного разу пiд Полтавою.
21.00 Країна У 2.2.
23.00, 01.00 Сiмейка У.
23.30, 01.45 Країна У 2.1.
00.00 Т/с «Королi палат».
05.50 Кориснi пiдказки.
Прямий
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00 

«Репортер». Новини.
07.10, 08.10 «Новий день» з Л. Вакулюк 

та С. Вардою.
09.10, 10.10 «Новини країни» з К. Ашiон 

та П. Рольником.
11.10, 12.10 «Новини країни» з М. Клюк 

та О. Близнюком.
13.15 «Обiдня перерва» з М. Шамановим 

та М. Стецюк.
14.15 «Великий день» з А. Сайчуком, 

Ю. Шпачинською i Д. Щасливою.
16.10 «Година пiк» з О. Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук та В. 

Волошиним.
18.15 «Ехо України» з М. Ганаполь-

ським.
19.45 «П`ята колонка» з Х. Чернегою.
20.15 «Про полiтику» з С. Орловською 

та А. Мухарським.
22.00 «Спецтема» з Т. Березовцем.

МÅГА
06.00 Судiть самi.
06.50 Страх у твоєму домi.
07.50 Бандитський Київ.
10.15, 01.30 Речовий доказ.
11.25 Гарячi точки.
12.25 Теорiя Змови.
13.20 Прихована реальнiсть.
14.10, 04.05 Дика природа Чилi.
15.10 Земнi катаклiзми.
16.05, 21.45 Як влаштований Всесвiт.
17.00, 22.40 Вiн i вона. Бiй за життя.
17.55, 00.30 Битва цивiлiзацiй.
18.55, 23.35 Крiзь простiр i час з Мор-

ганом Фрiменом.
19.50 Неймовiрнi винаходи.
20.50 Таємниця глибин з Джеремi 

Вейдом.
02.30 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
03.20 Академiк Корольов.
04.55 Мiстична Україна.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф «Мiський пейзаж».
07.10, 09.00, 02.00 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 09.50 «Моя правда».
09.30 «Зорянi долi».
10.40 Т/с «Роксолана».
13.00 Х/ф «Ульзана».
14.50, 19.00, 01.00, 02.30 Т/с «Пуаро 

Агати Крiстi».
16.50, 23.00 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
03.30 Кiноляпи.
04.30 Саундтреки.
05.10 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 Х/ф «Вища сила».
07.55 Х/ф «Некерований».
10.05 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
12.00 Т/с «Опер за викликом 5».
13.55, 16.55 «Загублений свiт».
17.55, 19.30, 01.50 «Секретнi матерiа-

ли».
18.15 «Спецкор».
18.50 «ДжеДАI».
19.25 «Спорт Тайм».
20.25, 21.25 Т/с «Козирне мiсце».
22.25, 00.00 Т/с «CSI: Мiсце злочину».
02.05 «Вiдеобiмба 2».

04.45 «Зловмисники».

ÍЛО-ТБ
07.20 М/ф «Вартовi Галактики».
08.10 М/ф «Месники: Найбiльшi герої 

Землi».
09.10 М/ф «Чiп i Дейл - бурундуч-

ки-рятiвничкии».
09.30 Т/с «Друзi».
11.30 Мамареготала.
15.40 Т/с «Сишиш-шоу. Бар».
16.10 Т/с «СуперКопи».
17.35 Т/с «Швидка».
19.20 Т/с «Полiцiя Гаваїв».
21.10 Т/с «Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць».
00.50 Мамареготала. Найкраще.

ªâроñïорò
00.05 Новини.
00.10, 06.00, 12.30, 18.05 Велоспорт 

(трек). ЧЄ. Гренхен. День 2.
01.00 Гольф. «GolfTV Weekly».
01.30 Трiатлон. Суперлiга. Малiбу.
02.30 «Живi легенди». Тадахиро Но-

мура.
03.00 Олiмпiйськi iгри. «Зал слави». 

Токiо-2020.
04.00, 08.00 Снукер. Northern Ireland 

Open. Фiнал. Трамп - Н. Роберт-
сон.

09.30 Олiмпiйськi iгри. «Олiмпiйський 
суддя».

11.00 Вiльна боротьба. ЧC. Осло.
11.30 Тенiс. Кубок Лейвера. Бостон.
14.00 Велоспорт. Свiтовий тур. Жiнки. 

Етап 3.
15.00 Велоспорт. «Мiлан - Турин». 

Чоловiки.
16.20 Велоспорт. «Гран П’ємонте». 

Чоловiки.
19.00 Велоспорт (трек). ЧЄ. Гренхен. 

День 3.
22.15 «The Minute».
22.50 Тенiс. АТР «Мастерс». Iндiан-Вел-

лс. Коло 1.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 14.00 Топ-матч.
06.10 Аякс - Утрехт. Чемпiонат Нiдер-

ландiв.
08.10 Нива (Т) - Оболонь. Чемпiонат 

України. Перша Лiга.
10.00, 15.00, 19.00, 22.30 Футбол News.
10.20, 13.00, 21.00, 23.40 «Лiга Нацiй. 

Матч-центр».
10.55, 00.10 Iталiя - Iспанiя. 1/2 фiналу. 

Лiга Нацiй УЄФА.
13.30 Передмова до 7 i 8 турiв. Вiдбiр 

до ЧС-2022.
14.15 Чемпiонат Туреччини. Огляд туру.
15.20 ПСВ - Спарта. Чемпiонат Нiдер-

ландiв.
17.10 «Fan Talk».
19.20 Львiв - Днiпро-1. Чемпiонат 

України.
21.35 Live. Бельгiя - Францiя. 1/2 фiна-

лу. Лiга Нацiй УЄФА.
02.10 Верес - Олександрiя. Чемпiонат 

України.
04.00 Вiтесс - Феєнорд. Чемпiонат 

Нiдерландiв.

Ñереда

Чеòâер

6 жовтня

7 жовтня
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05 Я вдома.
06.30 М/ф «Капiтошко».
06.40 М/ф «Котигорошко».
06.50 М/ф «Iвасик-телесик».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 00.25, 02.10, 05.10 Новини.
07.05 Маршрутом змiн.
07.20 Невiдомi Карпати.
07.50 Буковинськi загадки.
08.05 Т/с «Курорт».
09.10 Телепродаж.
09.45 Т/с «Серцебиття».
11.30 Д/с «Дикуни».
11.55 Д/с «Дикi острови».
13.10, 01.15 Прозоро. Про актуальне.
14.00 UA:Фольк. Спогади.
15.10, 21.45, 01.00, 02.45, 05.45 Спорт.
15.20 Концерт. Пiснi про кохання.
16.30 Д/с «Боротьба за виживання».
17.00 Прозоро. Про головне.
18.20, 19.05 «По-людськи».
20.00 Д/с «Тваринна зброя».
22.00 Х/ф «Трiстан та Iзольда».
01.10 Погода.
03.00 «Зворотнiй вiдлiк».
04.40 Енеїда.

Êаíаë “1+1”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з 

«1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 16.45, 

19.30, 05.00 «ТСН».
09.25, 10.20, 03.50, 06.00 «Життя вiдо-

мих людей».
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день».
14.45 «Одруження наослiп».
17.10 Т/с «Величне столiття. Роксо-

лана».
20.13 «ПроCпорт».
20.15 «Чистоnews».
20.20 «Лiга смiху».
22.35 «Маскарад».
00.20 Х/ф «Ледi-бос».
02.20 Х/ф «Iсторiя примари».

Iíòер
05.20, 23.20 «Слiдство вели...» з Л. 

Каневським».
05.30 «Орел i решка. Перезаванта-

ження».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.00, 11.05 «Корисна програма».
12.25 Х/ф «Наречена-втiкачка».
14.40, 15.40, 01.10 «Речдок».
16.25 «Речдок. Особливий випадок. 

Чуже добро».
18.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Анна Каренiна».
03.35 «Вiйна усерединi нас».
04.25 М/ф.
05.00 «Телемагазин».

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей.
04.30, 01.15 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, 01.40 «На трьох».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.15, 16.15 Т/с «Дiльничний з ДВРЗ 2».
18.45 Факти. Вечiр.
03.20 Я зняв!

ÑТБ
04.25 Х/ф «Мамма Мiа!»
06.45, 19.00, 22.50 Холостячка Злата 

Огнєвiч.
10.55, 23.40 Як вийти замiж.
11.50, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
00.35 Битва екстрасенсiв.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.20 Орел i решка.
09.25 Пекельна кухня.
11.50 Екси.
13.40 Дiти проти зiрок.
15.15 Х/ф «Антиганг».
17.10 Х/ф «Викрасти за 60 секунд».
19.45 Х/ф «Нiчний утiкач».
22.00 Х/ф «Чесний злодiй».
23.55 Х/ф «Море спокуси».
02.05 Служба розшуку дiтей.
02.10 Зона ночi.

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

12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 00.00, 01.00, 03.00, 04.00, 
05.00 Час новин.

06.10, 10.10 Д/с «Найнебезпечнiшi 
польоти».

07.10, 08.10, 21.30 Актуально: Еко-
номiка. Полiтика. Соцiум.

07.15 Д/с «Найєкстримальнiший».
08.15, 12.30 Форшмак.
08.40 Натхнення.
08.50 М/ф.
09.30 Машина часу.
09.50 Д/с «Iсторiя навколо нас».
11.10, 17.10, 01.10, 05.10 Д/с «Великi 

танковi битви».
13.15, 18.00, 19.15 Х/ф.
15.30 Час «Ч».
16.10, 00.10 Д/с «Повiтрянi воїни».
20.15, 02.00 «Час за Гринвiчем».
21.40 Час-Time.
22.00 Час новин. Пiдсумки дня.
23.00 Д/с «Вирiшальнi битви Другої 

свiтової вiйни».

03.10 Обережно, дiти!
04.10 Фiзкульт ура!

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
10.45 Т/с «Скажи менi правду».
14.40 Т/с «Все, що захочеш», 1 с.
15.30 Т/с «Все, що захочеш».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Свобода слова Савiка Шустера.
00.00, 02.00 Т/с «Хiд прокурора».
01.30 Телемагазин.
03.30 Гучна справа.
05.00 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.30 «Орел i решка. Шопiнг».
09.30 «Орел i решка. На краю свiту».
10.30 «Орел i решка. Перезаванта-

ження».
12.30, 20.00 «Орел i решка. Дива свiту 

2».
13.30, 21.00 «Iнше життя».
14.30 Т/с «Беверлi-Хiлс, 90210».
18.00 Х/ф «Весiльний переполох».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
01.25 «Орел i решка. Навколо свiту».
03.00 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.00, 04.55 «Top Shop».
06.20, 01.50 «Правда життя».
07.55, 09.00, 17.00, 02.50 «Випадковий 

свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.20 «Свi-

док».
10.45, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: Маямi».
14.45 Х/ф «Дiм сонця, що сходить».
18.20 «Таємницi свiту».
23.00, 03.25 Т/с «Нарко».
00.50 «Легенди бандитського Києва».
02.55 «Правда життя. Професiйнi 

байки».
ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.30, 22.00 Т/с «Прибулець».
10.30 М/ф «Кiт у чоботях».
12.15 4 весiлля.
14.00, 17.00 Богиня шопiнгу. Екстре-

мальний сезон.
15.00, 02.15 Зiрки, чутки та Галлiвуд.
16.00, 03.05 Панянка-селянка.
18.00 СуперЖiнка 2.
19.00 Одного разу пiд Полтавою.
21.00, 01.00 Країна У 2.2.
00.00 Т/с «Королi палат».
01.45 Країна У 2.1.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 16.00, 17.00 «Репор-
тер». Новини.

07.10, 08.10 «Новий день» з Л. Вакулюк 
та С. Вардою.

09.10, 10.10 «Новини країни» з К. Ашiон 

та П. Рольником.
11.10, 12.10 «Новини країни» з М. Клюк 

та О. Близнюком.
13.15 «Обiдня перерва» з М. Шамановим 

та М. Стецюк.
14.15 «Великий день» з А. Сайчуком, 

Ю. Шпачинською i Д. Щасливою.
16.10 «Година пiк» з О. Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук та В. 

Волошиним.
18.00 «Моя країна» з М. Ганапольським 

та Ю. Литвиненко.
21.00 «Влада хохотала» з Ю. Петру-

шевським.
21.30 «Мiнiстерство правди».
22.00 «Запорєбрик News» з О. Кур-

бановою.
22.15 «Українськi вiстi».
22.30 «Watchdogs».

МÅГА
06.00 Судiть самi.
06.50 Страх у твоєму домi.
07.40 Бандитська Одеса.
10.05, 01.30 Речовий доказ.
11.15 Гарячi точки.
12.15 Теорiя Змови.
13.05 Прихована реальнiсть.
14.05, 04.05 Дика природа Чилi.
15.05 Дикий i живий. Мiсце надiї.
16.05, 21.45 Як влаштований Всесвiт.
17.00, 20.50 Таємниця глибин з Джеремi 

Вейдом.
17.55 Гучна справа.
18.55, 23.35 Крiзь простiр i час з Мор-

ганом Фрiменом.
19.50 Неймовiрнi винаходи.
22.40 Вiн i вона. Бiй за життя.
00.30 Битва цивiлiзацiй.
02.30 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
03.20 Борис Патон. Iнтерв`ю столiття.
04.55 Телеформат.
05.15 Мiстична Україна.

Enter-фіëьм
05.50 Х/ф «Все не випадково».
07.10, 09.00, 02.05 «Телемагазин».
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00, 10.40 «Моя правда».
10.00, 01.40, 02.35 «Зорянi долi».
11.30 Х/ф «Мама, я льотчика люблю».
13.10 Х/ф «Северiно».
14.50, 19.00 Т/с «Пуаро Агати Крiстi».
16.50 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
23.00 Х/ф «Дiд лiвого крайнього».
00.15 Х/ф «З житiя Остапа Вишнi».
03.00 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.
04.50 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 Х/ф «Полiт Фенiкса».
08.10 Х/ф «Кон Експрес».
10.05 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
12.00 Т/с «Опер за викликом 5».
13.50 «Загублений свiт».
17.55 «Секретнi матерiали».
18.15, 02.30 «Спецкор».
18.50, 03.05 «ДжеДАI».
19.25 «Спорт Тайм».
19.30 Х/ф «Парк Юрського перiоду».
22.00 Х/ф «Парк Юрського перiоду 2».

00.40 Х/ф «Некерований».
03.40 «Цiлком таємно-2017».
04.05 «Вiдеобiмба 2».
04.45 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
07.20 М/ф «Вартовi Галактики».
08.10 М/ф «Месники: Найбiльшi герої 

Землi».
09.10 М/ф «Чiп i Дейл - бурундуч-

ки-рятiвничкии».
09.30 Т/с «Друзi».
11.30 Мамареготала.
15.20 Т/с «Сишиш-шоу. Бар».
16.25 Т/с «СуперКопи».
17.50 Т/с «Швидка».
19.20 Х/ф «Обладунок бога».
21.20 Х/ф «Обладунок бога 2».
23.10 Т/с «Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць».
01.00 Мамареготала. Найкраще.

ªâроñïорò
01.00, 03.00, 22.00, 23.00 Тенiс. АТР 

«Мастерс». Iндiан-Веллс. Коло 1.
04.30 Олiмпiйськi iгри. «Footsteps».
05.30 Олiмпiйськi iгри. Д/ф «Люблячи 

Марадону».
07.00, 07.30, 08.00 Олiмпiйськi iгри. 

«Всупереч усьому».
08.30 Олiмпiйськi iгри. «Бiг в КНДР».
09.30, 10.00 Олiмпiйськi iгри. «Олiмпiй-

ський форпост».
10.30 Автоперегони. Endurance. «12 

годин Ешторiла». Перегони.
11.30 «The Minute».
12.30, 17.30 Велоспорт (трек). ЧЄ. Грен-

хен. День 3.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00 Топ-матч.
06.10 Фенербахче - Касимпаша. Чемпiо-

нат Туреччини.
08.10 Подiлля - Альянс. Чемпiонат Укра-

їни. Перша Лiга.
10.00, 15.00, 19.00, 22.30 Футбол News.
10.20, 12.45 «Лiга Нацiй. Матч-центр».
10.55 Бельгiя - Францiя. 1/2 фiналу. 

Лiга Нацiй УЄФА.
13.15 Ворскла - Iнгулець. Чемпiонат 

України.
15.20 ПСВ - Спарта. Чемпiонат Нiдер-

ландiв.
17.10 «Fan Talk».
19.20 Огляд матчу «Iталiя - Iспанiя. 1/2 

фiналу». Лiга Нацiй УЄФА.
19.40 Yellow.
19.55 Огляд матчу «Бельгiя - Францiя. 

1/2 фiналу». Лiга Нацiй УЄФА.
20.15 Передмова до 7 i 8 турiв. Вiдбiр 

до ЧС-2022.
20.45, 23.40 «Вiдбiр до ЧС-2022. Матч-

центр».
21.35 Live. Туреччина - Норвегiя. Вiдбiр 

до ЧС-2022.
00.20 Чехiя - Уельс. Вiдбiр до ЧС-2022.
02.10 Нiмеччина - Румунiя. Вiдбiр до 

ЧС-2022.
04.00 Аякс - Утрехт. Чемпiонат Нiдер-

ландiв.
05.45 Програма передач.

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 04.10 Енеїда.
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.45, 03.15, 

05.35 Новини.
07.10 М/ф «Як козак щастя шукав».
07.20 М/ф «Як козаки у хокей грали».
07.40 М/ф «Як козаки олiмпiйцями 

стали».
08.05 Д/с «Дикi Дива».
08.30, 03.40 #ВУкраїнi.
09.10 Телепродаж.
09.40 Вiдтiнки України.
10.10 Х/ф «Iсус. Бог i людина», 1 i 2 с.
13.40 Х/ф «Сватання на Гончарiвцi».
15.20 Країна пiсень.
16.25, 00.10 Х/ф «Трiстан та Iзольда».
18.50 Т/с «Злочини минулого - мiжна-

роднi версiї».
21.25 Д/с «Тваринна зброя».
22.25 Д/с «Свiт дикої природи».
02.15 Неймовiрнi свiти Цiолковського.
03.00 Невiдомi Карпати.
05.05 Геолокацiя: Волинь.

Êаíаë “1+1”
07.00, 04.25, 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».
23.35 «Свiтське життя».
00.35 Х/ф «Мiльйон способiв утратити 

голову».
02.50 Х/ф «Ледi-бос».

Iíòер
07.15 «Слово Предстоятеля».
07.25 М/ф «Мадагаскар».
09.00 «Готуємо разом. Домашня кух-

ня».
10.00 «Все для тебе».
11.00 «Позаочi».
12.00 Х/ф «Стережися автомобiля».
13.50, 03.55 Х/ф «Ти - менi, я - тобi».
15.30 Т/с «Голос янгола», 1-4 с.
20.00 «Подробицi».
20.30 «Мiсце зустрiчi».
22.10 Т/с «Хресна», 1-4 с.
01.45 Х/ф «Хронiки зради».
03.30 М/ф.
05.20 Х/ф «Наречена-втiкачка».

ICTV
05.10 Скарб нацiї.
05.20 Еврика!
05.25 Факти.
05.55 Не дай себе ошукати.
06.50 Секретний фронт.

07.50 Прихована небезпека.
08.45 Т/с «Дiльничний з ДВРЗ 2».
12.35, 13.00 Х/ф «Дракула: Невiдома 

iсторiя».
12.45 Факти. День.
14.30 Х/ф «Примарний патруль».
16.15 Х/ф «Варкрафт: Початок».
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Джон Вiк».
21.05 Х/ф «Джон Вiк 2».
23.35 Х/ф «Стелс».
01.50 Громадянська оборона.
02.35 Я зняв!

ÑТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома».
05.30, 10.55 Т/с «Колiр помсти».
07.50 Неймовiрна правда про зiрок.
16.40, 23.10 Хата на тата.
19.00 МастерШеф.

Íоâий êаíаë
06.00 Хто проти блондинок? (12+).
08.00, 09.55 Kids` Time.
08.05 М/ф «Мiньйони».
10.00 Орел i решка. Земляни.
11.00 Орел i решка. Чудеса свiту.
12.10 Орел i решка.
13.10 Хто зверху? (12+).
15.10 М/ф «Корпорацiя монстрiв».
17.00 М/ф «Унiверситет монстрiв».
19.00 Х/ф «Мумiя».
21.40 Х/ф «Мумiя повертається».
00.25 Х/ф «Мама».
02.10 Зона ночi.

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

12.00, 15.00, 20.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Час 
новин.

06.10 Д/с «Найнебезпечнiшi польоти».
07.10 Д/с «Найєкстримальнiший».
07.50, 08.50, 21.25 Актуально: Еко-

номiка. Полiтика. Соцiум.
08.15 Д/с «Неймовiрнi винаходи».
08.40 Натхнення.
09.10 Автопiлот.
09.30 Майстри ремонту.
10.15, 18.30, 00.35 Невигаданi iсторiї.
10.35 Медекспертиза.
11.10, 01.10 Д/с «Великi танковi 

битви».
12.15, 22.00 Концерт.
15.15 Х/ф.
18.00 «Час за Гринвiчем».
19.00 Д/с «Фатальний пострiл».
20.10, 02.10, 05.10 Рандеву.
21.00 Час новин. Пiдсумки дня.
21.20 Вечiрнiй преЗЕдент.
21.35 Вiкно до Америки.
23.30 Гончаренко рулить.
00.10 Є сенс.
03.10 Обережно, дiти!
04.10 Фiзкульт ура!

Êаíаë «Óêра¿íа»
07.00, 15.00 Сьогоднi.
07.30 Т/с «Люся. Iнтерн».
09.30 Т/с «Несолодка помста».
14.00 Т/с «Помилки молодостi», 1 с.
15.20 Т/с «Помилки молодостi».
18.50 Футбол. Вiдбiр до ЧС-2022. Фiн-

ляндiя - Україна.
21.00 Спiвають все!
23.30 Що? Де? Коли?
01.00, 02.15 Т/с «Топтун».
01.45 Телемагазин.
04.20 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Кротик i Панда».
08.35 «Ух ти show».
09.10 «Орел i решка. Шопiнг».
10.10 Х/ф «Якщо тiльки».
12.00 Х/ф «Весiльний переполох».
14.00, 00.45 «Орел i решка. Навколо 

свiту».
23.00, 01.40 Т/с «Ганнiбал».
03.15 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.55 «Легенди бандитської Одеси».
06.55 Х/ф «Вiдьма».
09.10 Х/ф «Захар Беркут».
11.05 «Легенди карного розшуку».
13.25 «Випадковий свiдок. Навколо 

свiту».
14.40 Т/с «Коломбо».
19.00, 03.05 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Один шанс на двох».
21.45 Х/ф «Збиток».
23.55 Х/ф «Спека».
02.00 «Таємницi кримiнального свiту».
03.35 «Випадковий свiдок».
03.50 «Речовий доказ».
04.15 «Правда життя. Професiйнi 

байки».
04.45 «Top Shop».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
11.50 Х/ф «Осляча шкура».
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 01.55, 02.55 

Одного разу пiд Полтавою.
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 01.10 Країна 

У 2.2.
17.00 Х/ф «Тiльки для закоханих».
18.45 Х/ф «Твої, мої i нашi».
20.30 Х/ф «П`ятий елемент».
22.50 Х/ф «Божевiльна парочка».
02.25 Сiмейка У.
03.25 Панянка-селянка.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
08.45 «Щасливий снiданок».
09.00 «Щасливе iнтерв`ю».
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 17.00 

«Репортер». Новини.
10.10 «Cоцiальний статус» з В. Бiр-

зулом.
10.40 «Перша передача» з О. Фед-

ченко.
11.15, 12.15 «Акценти» з Н. Фiцич.
13.15, 21.30 «Влада хохотала».
13.45 «Новини вiд Христини» з Х. 

Чернегою.
14.15, 15.30 Концерт.
17.15 «Не наша Russia» з М. Гаєм та 

I. Лапiним.
18.00 «Анатомiя тижня» з В. Калнишем.
20.00 «Культурна полiтика» з Ю. Лит-

виненко.
20.30 «Вiйна за незалежнiсть».
21.00 «Прямий доказ».
22.00 «The Week». Мiжнародний огляд 

з Т. Березовцем та П. Залмаєвим.
23.00 «Вата шоу» з А. Полтавою.

МÅГА
06.00 Випадковий свiдок.
08.55 Речовий доказ.
10.05 Правда життя.
11.10, 18.05 У пошуках iстини.
12.05, 00.00 Битва цивiлiзацiй.
13.05 Таємницi людського мозку.
14.05 Земля: наш час.
17.05 Повiтрянi воїни.
19.00 Дива нашого життя.
20.00 Таємниця глибин з Джеремi 

Вейдом.
21.00 Небезпечна планета.
01.00 Дика природа Чилi.
01.50 Мiстична Україна.
02.35 Телеформат.

Enter-фіëьм
05.50 Х/ф «Акваланги на днi».
07.10, 09.00, 02.10 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 09.50 «Моя правда».
09.30, 01.55, 02.40 «Зорянi долi».
10.40 Х/ф «Перевертень в погонах».
12.10 Х/ф «Тривожна вiдпустка адво-

ката Ларiної».
14.00 Т/с «Багровi рiчки».
19.00 Т/с «Пуаро Агати Крiстi».
23.00 Х/ф «Сьомий маршрут».
00.25 Х/ф «Така пiзня, така тепла 

осiнь...»
03.00 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.
04.50 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 «Шаленi перегони».
07.00 «ДжеДАI».
09.00, 00.10 «Загублений свiт».
13.10 Х/ф «Вторгнення: Битва за рай».
15.10 Х/ф «Перлини дракона».
16.55 Х/ф «Автомонстри».
18.55 Х/ф «Еквiлiбрiум».
21.00 Х/ф «Аватар».
02.15 «Вiдеобiмба 2».
03.40 «Цiлком таємно-2017».
05.45 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
06.15 Телемагазин.
07.20, 01.00 Мамареготала. Найкраще.
08.20 М/ф «Темний плащ».
09.40 М/ф «Качинi iсторiї».

11.00 М/с «Сiмпсони».
12.30 Мамареготала.
16.10 Х/ф «Закусочна на колесах».
18.30 Х/ф «Мiський мисливець».
20.30 Х/ф «Малюк на $30 000 000».
23.10 Т/с «Спецпризначенцi».

ªâроñïорò
01.00, 03.00 Тенiс. АТР «Мастерс». 

Iндiан-Веллс. Коло 1.
04.00, 08.00 Снукер. Scottish Open. 

Фiнал. Селбi - О`Саллiван.
06.00 Велоспорт (трек). ЧЄ. Гренхен. 

День 4.
09.30 Вiльна боротьба. ЧC. Осло.
10.00 Велоспорт. «Мiлан - Турин». 

Чоловiки.
10.30 Велоспорт. «Гран П’ємонте». 

Чоловiки.
18.00 Велоспорт. «Тур де Вандея». 

Чоловiки.
19.30 Велоспорт (трек). ЧЄ. Гренхен. 

День 5.
22.00, 23.00 Тенiс. АТР «Мастерс». 

Iндiан-Веллс. Коло 2.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Огляд матчу «Iталiя - Iспанiя. 1/2 

фiналу». Лiга Нацiй УЄФА.
06.20 Латвiя - Нiдерланди. Вiдбiр до 

ЧС-2022.
08.10 Туреччина - Норвегiя. Вiдбiр до 

ЧС-2022.
10.00, 15.00, 19.45, 23.00 Футбол News.
10.20, 13.00 «Вiдбiр до ЧС-2022. Матч-

центр».
11.10 Нiмеччина - Румунiя. Вiдбiр до 

ЧС-2022.
13.40 Огляд 1-го iгрового дня. Вiдбiр 

до ЧС-2022.
15.20, 21.55 Yellow.
15.30 Фiнляндiя - Україна. Вiдбiр до 

ЧС-2018.
17.15 Передмова до 7 i 8 турiв. Вiдбiр 

до ЧС-2022.
17.45, 20.55 «Головна команда».
18.50 Live. Фiнляндiя - Україна. Вiдбiр 

до ЧС-2022.
22.05 Live. Португалiя - Катар. Кон-

трольна гра.
00.10 Швецiя - Косово. Вiдбiр до ЧС-

2022.
02.00 Топ-матч.
02.10 Казахстан - Боснiя i Герцеговина. 

Вiдбiр до ЧС-2022.
04.00 Андорра - Англiя. Вiдбiр до 

ЧС-2022.
05.45 Програма передач.

П’яòíиця

Ñóáоòа

8 жовтня

9 жовтня
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 02.25 Енеїда.
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 00.00, 01.30, 

05.35 Новини.
07.10 М/ф «Як козаки прибульцiв 

зустрiчали».
07.30 М/ф «Як козаки на весiллi гу-

ляли».
07.50 М/ф «Як козаки сiль купували».
08.15 Погода.
08.20 Д/с «Дикi тварини».
09.00 Божественна Лiтургiя Православ-

ної Церкви України.
11.00 Недiльна Лiтургiя Української 

Греко-Католицької Церкви.
12.30 Недiльна Свята Меса Римсько-Ка-

толицької Церкви в Українi.
13.30 Неймовiрнi свiти Цiолковського.
14.25 Телепродаж.
15.00 UA:Фольк. Спогади.
16.15 Концерт. Хорея Козацька.
17.20 Т/с «Злочини минулого - мiжна-

роднi версiї».
19.30 Д/с «Тваринна зброя».
20.20 Д/с «Боротьба за виживання».
21.25, 03.50 Х/ф «Воллiс i Едвард».
23.20 #@)?$0 з Майклом Щуром.
00.25 Д/ф «Вибiр».
01.55 #ВУкраїнi.
03.20 Геолокацiя: Волинь.

Êаíаë “1+1”
07.00 «Життя вiдомих людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00 «Свiт навиворiт 12. Пакистан».
11.00 «Свiт навиворiт».
18.30 «Свiтське життя».
19.30, 05.00 «ТСН-Тиждень».
21.00 «Танцi з зiрками».
00.20 «Лiга смiху».
02.35 Х/ф «Стiв Джобс».

Iíòер
07.25 Х/ф «Плакса».
09.00 «Готуємо разом».
10.00, 11.00, 11.55 «Iнше життя».
12.50 «Речдок. Велика справа».
17.20 Х/ф «Смерть на Нiлi».
20.00 «Подробицi тижня».
22.00 Х/ф «Стережися автомобiля».
23.55 Х/ф «Дежа вю».
02.05 «Речдок».

ICTV
04.30 Скарб нацiї.
04.40 Еврика!
04.45 Факти.

05.10 Не дай себе ошукати.
05.55, 01.50 Анти-зомбi.
06.50 Громадянська оборона.
07.50, 13.00 Т/с «Доброволець».
12.45 Факти. День.
13.55 Т/с «Пес».
18.45 Факти тижня.
21.15 Х/ф «Джон Вiк 3».
23.50 Х/ф «Пасажир».
03.25 Я зняв!

ÑТБ
05.25 Т/с «Кафе на Садовiй».
09.35 МастерШеф.
13.45 СуперМама.
18.40 Битва екстрасенсiв.
21.00 Один за всiх.
22.10 Таємницi ДНК.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.55 Kids` Time.
06.00 М/ф «Том i Джерi. Мотор».
08.00 М/ф «Корпорацiя монстрiв».
09.50 М/ф «Унiверситет монстрiв».
11.45 Х/ф «Скарб Амазонки».
13.50 Х/ф «Мумiя».
16.20 Х/ф «Мумiя повертається».
19.00 Х/ф «Мумiя: Гробниця Iмператора 

Драконiв».
21.05 Х/ф «Цар скорпiонiв».
23.00, 02.00 Вар`яти.
01.00 Improv Live Show.

5 êаíаë
06.00 Вiкно до Америки.
06.10 Д/с «Найнебезпечнiшi польоти».
07.00, 08.00, 08.50, 15.00, 20.00, 00.00, 

01.00, 03.00, 04.00 Час новин.
07.10 Д/с «Найєкстримальнiший».
07.50, 21.25 Актуально: Економiка. 

Полiтика. Соцiум.
08.05 Невигаданi iсторiї.
08.25 Vоїн - це я!
08.35 Натхнення.
09.00 Божественна лiтургiя ПЦУ.
11.00 Божественна лiтургiя УГКЦ.
12.15 Х/ф.
15.15, 22.00 Концерт.
18.00, 02.00, 05.00 Пiдсумки тижня з А. 

Мiрошниченко.
19.00 Д/с «Фатальний пострiл».
20.10 Машина часу.
21.00 Час новин. Пiдсумки дня.
21.20 Вечiрнiй преЗЕдент.
21.30 Вечiр з Янiною Соколовою.
00.15 Д/с «Бойовий вiдлiк».
01.10 Д/с «Великi танковi битви».
03.10 Обережно, дiти!
04.10 Фiзкульт ура!

Êаíаë «Óêра¿íа»
05.50 Сьогоднi.
06.50, 04.30 Реальна мiстика.
08.55 Т/с «Вiр менi».
13.00 Т/с «Кровна помста».
17.00 Т/с «Виховання вiдчуттiв», 1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом 

Панютою.
21.00 Т/с «Виховання вiдчуттiв».
23.00, 02.00 Т/с «Доля на iм`я Любов».
01.30 Телемагазин.
03.35 Гучна справа.
05.30 Т/с «Топтун».

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Кротик i Панда».
08.35 «Ух ти show».
09.20 «Орел i решка. Шопiнг».
10.20 Х/ф «Один день».
12.20 Х/ф «Якщо тiльки».
14.10, 00.45 «Орел i решка. Навколо 

свiту».
23.00, 01.30 Т/с «Ганнiбал».
03.00 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.15 Х/ф «Така пiзня, така тепла 

осiнь».
06.50 «Слово Предстоятеля».
06.55 «Випадковий свiдок. Навколо 

свiту».
09.25 Т/с «Коломбо».
13.45 Х/ф «Один шанс на двох».
15.50 Х/ф «Збиток».
18.00 «Легенди карного розшуку».
22.10 Х/ф «Атака Юрського перiоду».
23.55 Х/ф «Спека».
01.55 «Речовий доказ».
ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
10.05 М/ф «Гнiздо дракона».
11.45 Х/ф «Красуня й чудовисько».
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 01.25 

Одного разу пiд Полтавою.
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Країна У 2.2.
18.00 Х/ф «Лицар дня».
20.20 Х/ф «Мiсiя неможлива: Наслiд-

ки».
23.05 Х/ф «Трiшки вагiтна».
02.40 Панянка-селянка.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 17.00 

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

13.40 «Запорєбрик News» з О. Кур-
бановою.

14.00, 15.30 Концерт.
17.15 «Не наша Russia» з М. Гаєм та 

I. Лапiним.
18.00 «Анатомiя тижня» з В. Калнишем.
20.00 «Прямий доказ».
20.20 «Watchdogs».
20.45 «Sound.чєк».
21.00 «Великi новини» з Т. Березовцем.
22.00 «Влада хохотала» з Ю. Петру-

шевським.
22.30 «Щасливий день з полiтиком».
23.00 «Вата шоу» з А. Полтавою.

МÅГА
06.00, 01.50, 05.10 Мiстична Україна.
06.45 Випадковий свiдок.
09.00 Речовий доказ.
10.10 Правда життя.
11.15, 18.05 У пошуках iстини.
12.10 Битва цивiлiзацiй.
13.10 Таємницi людського мозку.
14.05 Небезпечна планета.
17.05 Повiтрянi воїни.
19.00 Дива нашого життя.
20.00 Таємниця глибин з Джеремi 

Вейдом.
21.00 Земля: наш час.
00.00 Гучна справа.
01.00 Дика природа Чилi.
02.40 Бандитський Київ.

Enter-фіëьм
05.50 Х/ф «Анничка».
07.10, 09.00, 02.00 «Телемагазин».
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00, 10.40 «Моя правда».
09.55, 01.45, 02.30 «Зорянi долi».
11.30 Х/ф «Кобзар. Iсторiя однiєї 

книги».
12.30 Х/ф «Поет i княжна».
14.00 Т/с «Багровi рiчки».
19.00 Т/с «Пуаро Агати Крiстi».
23.00 Х/ф «Сватання на Гончарiвцi».
00.30 Х/ф «Веселi Жабокричi».
03.00 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.
04.50 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 «Шаленi перегони».
07.10, 01.00 «Загублений свiт».
11.20 Х/ф «Кришталевi черепи».
13.10 Х/ф «Парк Юрського перiоду».
15.50 Х/ф «Парк Юрського перiоду 2».
18.15 Х/ф «Парк Юрського перiоду 3».
20.05 Х/ф «Свiт Юрського перiоду».
22.30 Х/ф «Основний iнстинкт».
02.00 «Вiдеобiмба 2».
04.40 «Найкраще».
04.45 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
06.15 Телемагазин.
07.20, 01.00 Мамареготала. Найкраще.
08.20 М/ф «Темний плащ».
09.40 М/ф «Качинi iсторiї».
11.00 М/с «Сiмпсони».
12.20 Мамареготала.
16.00 Х/ф «Полiцейська iсторiя».
18.00 Х/ф «Полiцейська iсторiя 2».
20.35 Х/ф «Нова полiцейська iсторiя».
23.10 Т/с «Спецпризначенцi».

ªâроñïорò
01.00, 20.30, 21.00, 23.00 Тенiс. АТР 

«Мастерс». Iндiан-Веллс. Коло 2.
03.05 Легка атлетика. Лондонський 

марафон.
04.00 Снукер. Welsh Open. Фiнал. О`-

Саллiван - Браун.
06.00 Велоспорт. «Тур Ломбардiї».
09.30 Мотоперегони. Endurance. Чехiя.
18.00 Велоспорт. «Тур Ломбардiї». 

Чоловiки.
20.00 Вiльна боротьба. ЧC. Осло.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Огляд матчу «Бельгiя - Францiя. 

1/2 фiналу». Лiга Нацiй УЄФА.
06.20 Литва - Болгарiя. Вiдбiр до ЧС-

2022.
08.10 Португалiя - Катар. Контрольна 

гра.
10.00, 15.00, 19.00, 22.30 Футбол News.
10.20, 13.20 «Головна команда».
11.30 Фiнляндiя - Україна. Вiдбiр до 

ЧС-2022.
14.15, 00.00 Огляд 2-го iгрового дня. 

Вiдбiр до ЧС-2022.
15.20, 17.55 «Лiга Нацiй. Матч-центр».
15.50 Live. Матч за 3-є мiсце. Лiга Нацiй 

УЄФА.
16.45, 20.20 Yellow.
18.25 Огляд 1-го iгрового дня. Вiдбiр 

до ЧС-2022.
19.20 Вiдбiр до ЧС-2022. Огляд туру.
20.30 «Великий футбол».
21.30 Live. Матч. Фiнал. Лiга Нацiй 

УЄФА.
02.10 Металiст - Кремiнь. Чемпiонат 

України. Перша Лiга.
04.00 Швейцарiя - Пiвнiчна Iрландiя. 

Вiдбiр до ЧС-2022.
05.45 Програма передач.

Íедіëя 10 жовтня
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  TV-4

Поíедіëоê, 4 жоâòíя 
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кін-

дер клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 16.00, 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. «Розслі-

дування Мердока» 
11.15 Shift. Життя в цифрі
11.30 Усіма широтами
12.00, 02.30 Хіт-парад 
12.45 Слід
14.10 Межа правди
17.30 Про нас
19.30 Наші вітання
20.00 На контролі
21.30 Сільський календар
22.40, 04.00 Х.ф.«Життя на-

виворіт» 
00.15 Час-Tайм
01.00 Х.ф. «Міранда з кригою» 

+16

Віâòороê, 5 жоâòíя
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кін-

дер клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 16.00, 22.00, 

00.30, 03.30 Провінційні 
вісті.

07.35 Сільський календар 
08.00 На контролі
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 15.00, 18.00 Т.с. «Розслі-

дування Мердока» 
11.15 Українські традиції
11.30 Єдина країна
12.00, 21.20 Цінуй справжнє
12.05, 02.30 Хіт-парад
14.10 Машина часу
14.30 Відкрита зона
17.00 Древо
17.30, 21.30 ПроОбраз з Натал-

кою Фіцич
19.30 Наші вітання 
20.00 Відкрита зона
20.30 Євромакс
21.00 Усіма широтами
22.35, 04.00 Х.ф.«Насмішка» 
01.00 Х.ф.«Штиль» 

Ñереда, 6 жоâòíя
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кін-

дер клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 16.00, 22.00, 

00.30, 03.30 Провінційні 
вісті.

07.35, 14.30 Відкрита зона
08.00 Євромакс
08.30, 17.00 Древо
08.55, 17.55 Цінуй справжнє
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 15.00, 18.00 Т.с. «Розслі-

дування Мердока» 
11.15 Shift. Життя в цифрі
11.30 Усіма широтами
12.00, 02.30 Хіт-парад
14.10 Машина часу
17.30 Українські традиції
19.30 Наші вітання
20.00 Український гастротур
21.00 Усіма широтами
21.30 ПроОбраз з Наталкою 

Фіцич
22.40, 04.00 Х.ф.«Нікчемний» 
01.00 Х.ф. «Бункер» +16 

Чеòâер, 7 жоâòíя
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кін-

дер клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 16.00, 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. «Розслі-

дування Мердока» 
11.15, 21.30 ПроОбраз з Натал-

кою Фіцич
11.30, 20.30 Усіма широтами
12.00, 02.30 Хіт-парад
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
22.35, 04.00 Х.ф.«Його мати 

та я» 
01.00 Х.ф.«Великий білий тя-

гар» +16 

П’яòíиця, 8 жоâòíя
06.00, 09.30, 13.00, 16.30 Кін-

дер клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 16.00, 22.00, 

00.30, 03.30 Провінційні 
вісті.

07.35 Завтра-сьогодні
08.00 У фокусі Європа
08.30, 17.30 ПроОбраз з Натал-

кою Фіцич
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 15.00, 18.00 Т.с. «Розслі-

дування Мердока» 
11.15 Shift. Життя в цифрі
11.30, 20.40 Усіма широтами
12.00, 02.30 Хіт-парад
14.10 Машина часу
14.30 Відкрита зона
17.00 Древо
19.30 Наші вітання
20.00 ЗУНУ NEWS
20.10 Сільський календар
21.10 Українські традиції
21.20 Цінуй справжнє
21.30 Єдина країна 
22.35, 04.00 Х.ф.«Бруд» +18 
01.00 Х.ф.«Цунамі 2022» +16 

Ñóáоòа, 9 жоâòíя
06.00, 09.30, 15.10 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 КОКТЕЙЛЬНА ВЕЧІРКА . 

Телеверсія 
16.30 Те, що любиш 
17.00, 23.00 Хіт-парад 
17.50 ЗУНУ NEWS
18.00 Наші вітання
19.30 У фокусі Європа
20.10, 02.30 Оксана Білозір. 

Концерт «Сповідь» , 1ч. 
21.10, 04.00 Х.ф. «Моя вечір-

ка» +16 
23.30 Євромакс

00.10 Вікно в Америку
00.30 Х.ф.«Гарний рік » +16 

Íедіëя, 10 жоâòíя
06.00, 12.30 Кіндер клуб 
07.00, 09.15 За спорт
07.15 Українські традиції
07.40, 01.00 Х.ф.«Закон сили» 

+16 
09.30, 21.00 Єдина країна 
10.00 Пряма трансляція Боже-

ственної Святої Літургії з 
Архикатедрального Со-
бору УГКЦ м.Тернополя 

11.40 Те, що любиш
12.00 «Кіндер ШОУ»
14.00 Погляд зблизька
14.30 Межа правди
15.30 Shift. Життя в цифрі
16.00 Машина часу
16.25, 21.40 Цінуй справжнє
16.30 Євромакс
17.00 Вікно в Америку 
17.30, 20.30 Про нас
18.00 Наші вітання
19.00, 00.00, 03.30 Провінційні 

вісті. Тиждень
20.00, 03.00 Огляд світових 

подій
21.45, 04.15 Х.ф.«Продавщи-

ця» +16 
23.30 У фокусі Європа
02.30 Хіт-парад

 UA: Терíоïіëь

Поíедіëоê, 4 жоâòíя
6.00 піщана казка
6.15 М/ф « Лис і дрізд «М/ф 

«Капітошко»
6.25 Українська абетка всесвіт 

першосвіт 
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Сус-

пільному.
7.00, 8.00, 8.55,13.00 15.00, 

17.00, 20.40 Новини 
9.00 Задача з зірочкою
9.10 Т/с «Гордість»
11.40 Енеїда 
12.10 Недалечко 
12.35 Невідомі Карпати
12.50 загадки чернівецьких 

атлантів
13.05 Д/ц «Дикі Дива. Дикі 

тварини в зоопарку 
Сан-Дієго

13.30 Лайфхак українською
13.45 Ок, я тобі поясню англій-

ську
13.50 Додолики 
14.05 М/ф «Двоє справедливих 

курчат»
14.15 М/ф «Козлик та його 

горе»
14.25 М/ф «Повертайся, Ка-

пітошко»
14.35 М/ф «Жив собі чорний 

кіт»
14.40 М/ф « Червона жаба»
14.45 М/ф «Коп і Штик - зав-

зяті кроти»
15.06 Древо 
15.20 Відтінки України 
15.50 Загадки чернівецьких 

атлантів
16.05 Д/ф «Хто створив Змієві 

Вали?» ЗА
17.30 Земля ,наближена до 

неба 
18.05 Прозоро. Про головне
19.00 Сьогодні головне
19.55 Задача з зірочкою 
20.00 Геолокація: ВОЛИНЬ.
20.25 Невідомі Карпати 
21.00 Х/ф «Березневі іди»
22.40 Маршрутом змін

23.00 Сьогодні головне
23.55 загадки чернівецьких 

атлантів
0.00 Х/ф «Тіні забутих пред-

ків» ЗА

Віâòороê , 5 жоâòíя
6.00 піщана казка
6.15 М/ф «Повертайся, Капі-

тошко»
6.25 Українська абетка всесвіт 

першосвіт
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Сус-

пільному.
7.00, 8.00, 9.00,13.00 15.00, 

17.00, 20.40 Новини
9.10 Т/с «Гордість»
11.40 Енеїда 
12.10 Геолокація: ВОЛИНЬ.
12.35 Невідомі Карпати
12.50 загадки чернівецьких 

атлантів
13.05 Д/ц «Дикі Дива. Дикі 

тварини в зоопарку 
Сан-Дієго

13.30 Лайфхак українською
13.40 Ок, я тобі поясню 
13.45 Піщана казка
13.50 Додолики 
14.05 М/ф «Дівчинка і зайці»
14.10 М/ф «Найсправжнісінька 

пригода»
14.20 М/ф «Кривенька ка-

чечка»
14.30 М/ф «Іванко та вороня-

чий цар»
14.40 М/ф «Як козаки інопла-

нетян зустрічали»
15.06 Древо 
15.20 Візуальний код 
15.50 Загадки чернівецьких 

атлантів
16.05 Т/с «Загадковий Доктор 

Блейк
17.30 Населена земля 
18.05 Прозоро. Про головне
19.00 Сьогодні головне
19.55 Задача з зірочкою 
20.00 Геолокація: ВОЛИНЬ.
20.25 Невідомі Карпати 
21.00 Т/ш «Зворотний відлік
22.40 Гендерні окуляри
23.00 Сьогодні головне
23.55 загадки чернівецьких 

атлантів
0.00 Д/ф «Поліські тенета»

 Ñереда, 6 жоâòíя
6.00 Веселі саморобки
6.15 М/ф «Козлик та його 

горе»
6.25 Українська абетка всесвіт 

першосвіт
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Сус-

пільному.
7.00, 8.00, 9.00,13.00 15.00, 

17.00, 20.40 Новини
9.10 Т/с «Гордість»
11.25 Незвідана Україна 
11.40 Енеїда 
12.10 Геолокація: ВОЛИНЬ
12.35 Невідомі Карпати
12.50 загадки чернівецьких 

атлантів
13.05 Д/ц «Дикі Дива. Дикі 

тварини в зоопарку 
Сан-Дієго

13.30 Лайфхак українською
13.40 Кіношкола вдома 
13.45 Піщана казка
13.55 Додолики 
14.10 М/ф «Історія про ді-

вчинку, яка наступила 
на хліб»

14.20 М/ф «Черевички»
14.30 М/ф « Чарівні окуляри»
14.40 М/ф «Про кішку, яка 

упала з неба «

14.45 М/ф «Літачок Ліп «
15.06 Древо 
15.20 Візуальний код 
15.50 Загадки чернівецьких 

атлантів
16.05 Т/с «Загадковий Доктор 

Блейк
17.30 Роздивись 
18.05 Прозоро. Про головне
19.00 Сьогодні головне
19.55 Задача з зірочкою 
20.00 Я вдома 
20.25 Шукачі пригод 
21.00 Спецпроєкт «Хвиля»
22.00 StopFakeNews (
22.10 Шерифи для нових гро-

мад
22.20 Новини 
23.00 Сьогодні головне
23.55 загадки чернівецьких 

атлантів
0.00 Д/ф «Бовсунівські бабу-

сі» 12+

 Чеòâер, 7 жоâòíя
6.00 Веселі саморобки 
6.15 М/ф «Дівчинка і зайці»
6.25 Українська абетка всесвіт 

першосвіт
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Сус-

пільному.
7.00, 8.00, 9.00,13.00 15.00, 

17.00, 20.40 Новини
9.10 Т/с «Гордість»
11.30 Загадки чернівецьких 

атлантів
11.40 Енеїда 
12.10 Геолокація: ВОЛИНЬ
12.35 Невідомі Карпати
12.50 загадки чернівецьких 

атлантів
13.05 Д/ц «Дикі Дива. Дикі 

тварини в зоопарку 
Сан-Дієго

13.30 Лайфхак українською
13.40 Ок, я тобі поясню 
13.45 Піщана казка
13.50 Додолики 
14.10 М/ф «Бегемот та cонце»
14.20 М/ф «Ведмедик і той хто 

живе в річці»
14.30 М/ф «Історія одного 

поросятка»
14.40 М/ф «Справа доручаєть-

ся детективу Тедді»
14.45 М/ф «Як песик і кошеня 

мили підлогу»
15.06 Древо 
15.20 Візуальний код 
15.50 Загадки чернівецьких 

атлантів
16.05 Т/с «Загадковий Доктор 

Блейк
17.30 Невідомі Карпати 
18.05 Прозоро. Про головне
19.00 Сьогодні головне
19.55 Задача з зірочкою
20.00 Народжені рікою 
20.15 Голоси Донбасу 
20.30 Небезпечна зона 
21.00 Брехня від політиків. 

Перевірка
21.15 Схеми. Корупція в де-

талях (
21.40 Цикл «Наші тридцять»
22.10 Шерифи для нових гро-

мад
22.20 Новини 
23.00 Сьогодні головне
23.55 загадки чернівецьких 

атлантів
0.00 Х/ф «Гетьманські клей-

ноди»

П’яòíиця, 8 жоâòíя
6.00 піщана казка
6.15 М/ф «Кривенька качечка»
6.25 Українська абетка всесвіт 

першосвіт
6.30 Ранок на Суспільному.
7.00 Новини 
7.05 Ранок на Суспільному.
8.00 Новини 
8.05 Ранок на Суспільному.
9.00 Новини
9.10 Т/с «Гордість»
11.40 Енеїда 
12.10 Геолокація: ВОЛИНЬ
12.35 Невідомі Карпати
12.50 загадки чернівецьких 

атлантів
13.00 Новини
13.05 Д/ц «Дикі Дива. Дикі 

тварини в зоопарку 
Сан-Дієго

13.30 Лайфхак українською
13.40 Кіношкола вдома 
13.45 Піщана казка
13.50 Додолики 
14.05 М/ф « Свара»
14.10 М/ф «Дощику, дощику, 

припусти»
14.20 М/ф «Ниточка та коше-

ня»
14.30 М/ф «Івасик-Телесик»
14.40 М/ф «Як козаки олімпій-

цями стали»
15.00 Новини
15.06 Древо 
15.20 Візуальний код 
15.45 Незвідана Україна 
16.05 Т/с «Загадковий Доктор 

Блейк
17.00 Новини
17.30 Край пригод 
18.05 Прозоро. Про головне
19.00 Сьогодні головне
19.55 Задача з зірочкою 
20.00 Умандрували :за Хар-

ковом 
20.25 Шукачі пригод 
20.40 Новини
21.00 Театралізований перфор-

манс «...30 із 40...»
22.10 Шерифи для нових гро-

мад
22.20 Новини 
23.00 Сьогодні головне
23.55 загадки чернівецьких 

атлантів
0.00 Х/ф «Вавилон ХХ»

 Ñóáоòа, 9 жоâòíя
6.05 М/ф «Ведмедик і той хто 

живе в річці»
6.10 М/ф «Козлик та його 

горе»
6.20 М/ф «Івасик-Телесик»
6.30 Веселі саморобки 
6.35 Додолики в
6.50 піщана казка
7.00 Новини
7.10 М/ф «Лежень «
7.20 М/ф «Як козаки у футбол 

грали»
7.40 Ок, я тобі поясню англій-

ську 
7.45 Лайфхак українською
8.00 Новини
8.10 Ранок на Суспільному.

Дайджест
8.30 Країна пісень 
9.00 Новини
9.10 Візуальний код 
9.35 Антропологія 
10.05 Мистецтво жити.
10.20 Невідомі Карпати 
10.30 Роздивись 
10.45 Недалечко 
11.00 Сковорода. Гастробайки 
11.15 Культ .Особистості
11.25 Шукачі пригод 
11.45 Народжені рікою 
12.00 Умандрували :за Хар-

ковом 
12.25 Вчитель 

12.45 Міжнародні змагання зі 
спідвею «Меморіал Ігоря 
Марка» 

14.35 Д/ф «З України до Гол-
лівуду» ЗА

16.00 Х/ф «Цар Соломон. 
Наймудріший з-поміж 
мудрих» 

19.00 Голоси Донбасу 
19.15 Відтінки України
19.45 Четверта влада рівне 
20.05 Прем*єра. Правдоборці 
20.10 Т/ш «Зворотний відлік» 
21.55 Задача з зірочкою
22.00 #ВУКРАЇНІ 
22.30 Новини 
23.00 Розсекречена історія.
23.55 Загадки чернівецьких 

атлантів
0.00 Х/ф «Сватання на Гон-

чарівці»

Íедіëя, 10 жоâòíя
6.05 М/ф «Бегемот та cонце»
6.10 М/ф «Дівчинка і зайці»
6.20 М/ф «Капітошко»
6.30 Веселі саморобки 
6.35 Додолики в
6.50 піщана казка
7.00 Новини
7.10 М/ф «Коп і Штик - завзяті 

кроти»
7.20 М/ф «Як козаки у хокей 

грали»
7.40 Ок, я тобі поясню
7.45 Лайфхак українською
8.00 Новини
8.10 Ранок на Суспільному.

Дайджест
8.25 Країна пісень
8.55 Новини
9.00 Ранок на Суспільному.

Дайджест
9.10 Відтінки України 
9.35 Антропологія 
10.05 Історії (не)забутих сіл 

Тернопільщини , 
10.20 Невідомі Карпати 
10.30 «Баба Єлька». Експедиція 

на піч 
11.00 Кубок України з BMX 

рейсингу (
13.00 Х/ф « Чемпіони» 12+
15.00 Х/ф «Білявка Мерилін» 
16.25 ЗміниТИ
16.40 Незвідана Україна 
17.00 Шерифи для нових гро-

мад
17.15 Гендерні окуляри
17.30 Крутий заміс 
18.00 Цикл «Наші тридцять»
18.30 #ВУКРАЇНІ-
19.00 Маршрутом змін
19.30 «Створюй із Суспільним.

Розслідування . 
20.00 Еко люди 
20.05 Дебати 
21.00 Покоління .Паралелі 
21.25 Обличчя 
22.00 #ВУКРАЇНІ 
22.30 Новини 
23.00 Розсекречена історія.
23.55 Задача з зірочкою
0.00 Х/ф «Білий птах з чорною 

ознакою»
1.30 Древо 
1.45 Буковинські загадки
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«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.

Наш День18 Смачна сторінкаnday.te.ua

Страви з лаваша 
готувати легко та 
швидко. і всі вони 

є у меню здорового 
харчування. «наш ДЕнЬ» 
зібрав найпопулярніші, 
перевірені та найсмачніші.

найсмачніша класична 
шаурма з куркою 

Потрібно: 2 тонких лаваші, 1 
куряча грудка (можна стегенця, 
з ними страва соковитіша, ніж 
з філе), 150 г білокачанної ка-
пусти, 2 мариновані огірки, 1 ве-
ликий помідор, 150 г корейської 
моркви, 200-250 г твердого сиру, 
5 ст. л. кетчупу, 2 ст. л. сметани чи 
грецького йогурту, хмелі-сунелі, 
2-3 ч. л. французької гірчиці в 
зернах, 2 ч. л. паприки меленої, 
дрібка карі, сіль, суміш перців 
мелена. 

Приготування: курятину 
нарізати невеличкими шматка-
ми (тонкими пластинами). Посо-
лити, додати паприку, червоний 
перець, карі та гірчицю. Перемі-
шати та залишити маринуватися 
на 15-20 хв. Обсмажити замари-
новану курятину на сковорідці з 
оливковою олією до золотавого 
відтінку. Приготувати соус: змі-
шати разом сметану, хмелі-сунелі 
та кетчуп до однорідності. Тонко 
нашаткувати капусту, ретельно 
розім’яти з дрібкою цукру та сіл-
лю, щоб вона пустила сік. При-
готувати корейську моркву та 
змішати з капустою.  Нарізати 
тонкими кружальцями огірки та 
змішати їх з помідором, подріб-
неним кубиками. Сир натерти на 
тертці. 

Розгорнути листки лаваша на 
столі так, щоб один заходив на 
інший. Викладати по черзі (на 
коротший край лаваша): спочат-
ку капусту з корейською мор-
квою. Потім підсмажене м’ясо. На 
нього помідори з огірками. Звер-
ху полити соусом. Насамкінець 
– щедро притрусити все сиром. 
Скрутити лаваш, підгинаючи 
його з обох боків (щоб начинка 
не випадала й сік не витікав!). 

Смажити на сухій сковорідці 
(бажано для гриля, з ґратами) 
на малому вогні з обох боків до 
зарум’янювання. Зверху бажано 
встановити якийсь вантаж. Пі-
дійде навіть банка з водою, вста-
новлена зверху на кухонну до-
щечку. Подавати одразу ж, поки 
шаурма не охолонула. Хоча й хо-
лодною смакує пречудово!

шаурма з сосискою 
домашня

Потрібно: капуста білокачан-
на - 100 г, кетчуп - 4 ч. л., лаваш 
тонкий вірменський - 2 шт., цибу-
ля фіолетова - 1 шт., майонез - 4 ч. 
л., олія соняшникова рафінована 
- 30 мл, петрушка свіжа - 2 гілоч-
ки, сосиски молочні - 4 шт., сир 
твердий - 100 г, помідор - 4 шт. 

Приготування: сосиски від-
варити в каструлі і очистити від 
шкірки. Капусту дрібно нашин-
кувати, цибулю нарізати півкіль-
цями, зелень дрібно порубати, 
сир натерти на тертці, нарізати 
помідор. Лаваш змастити суміш-
шю кетчупу і майонезу. Викласти 
капусту, зелень і цибулю. Поклас-
ти сосиски і помідор, посипати 
сиром. Згорнути лаваш і підсма-
жити 3 хвилини з обох боків.

овочева шаурма
Потрібно: 1 цибулина, 1 мор-

квина, 100 г капусти білокачан-
ної, кріп, 100 г спаржевої квасолі, 
олія, яблучний оцет - за смаком, 
спеції, сіль, цукор - за смаком, 
кетчуп, майонез - за смаком, ла-
ваш вірменський.

Приготування: цибулю на-
різати півкільцями й обсмажи-
ти. Моркву натерти на великій 
тертці і теж обсмажити. Капусту 
нашаткувати тонко, додати 
яблучний оцет, сіль, цукор і спе-
ції. Спаржеву квасолю порізати 
на шматочки й обсмажити. Кріп 
порізати дрібно. Всі інгредієнти 
змішати. На лаваш викласти по-
рцію овочевої суміші, заправити 
кетчупом і майонезом, загорнути 
лаваш і подавати.

Бурітос 

Потрібно: лаваш, твердий 
сир, шинка, консервована куку-
рудза, омлет, майонез.

Приготування: лист лавашу 
змастити майонезом та виклас-
ти омлет, потім покласти шинку. 
Зверху посипати тертим сиром та 
кукурудзою, загорнути в конверт 
та розігріти (можна обсмажити). 
Подавати зі свіжою зеленню.

Піца з лаваша 
на Пательні

Потрібно: лаваш тонкий – 1 
шт., 4 яйця, 0,5 склянки молока, 
орегано, сіль, інші спеції. 

Для начинки: ковбаса салямі 
(можна м'ясо курки, буженину чи 
інше), гриби, помідори, зелень, 
твердий сир, оливки (або інше за 
смаком).

Приготування: лаваш скру-
тити трубочкою і нарізати то-
ненькими смужками. У глибокій 
мисці збити яйця з молоком, 
додати улюблені спеції, сіль. До-
дати лаваш у суміш, добре пере-
мішати. Приготувати начинку: 
нарізати ковбасу, оливки, помі-
дори, зелень, натерти сир. На па-
тельні розігріти трішки олії і 
влити половину (якщо пательня 
середнього розміру) суміші з ла-
вашом. Покласти начинку, затер-
ти сиром, закрити кришкою і ви-
пікати 10 хв. Виходить дві піци.

Піца з лаваша у духовці 

Таку піцу можна зробити з ков-
басою, куркою, рибою, овочами.

Потрібно: лаваш тонкий (ба-
жано прямокутний), сир твердий 
(можна моцарелу або сулугуні) - 
150 г, сметана - 150 г, кетчуп чи 
соус - 100 г.

Для начинки: ковбаса са-
лямі (або інше до смаку) - 200 г, 
мариновані огірки -1-2 шт., олив-
ки - 100 г, помідори - 1-2 шт., сир 
твердий - 150 г, зелень, спеції.

Приготування: лаваш розді-
лити на три рівні частини. Деко 
застелити пергаментом, змасти-
ти олією, викласти перший лист 
лаваша. Кулінарним пензликом 
змастити лаваш сметаною і тріш-
ки затерти сиром, викласти на-
верх другий лист, трішки притис-
нути і знову змастити сметаною 
та затерти сиром. Викласти тре-
тій лист, знову змастити смета-
ною і кетчупом, а далі викласти 
начинку і добре затерти сиром. 
Випікати 10-15 хв.

Пиріг з лаваша 
з гриБами в духовці 

Потрібно: лаваш тонкий – 2 
шт., гриби – 200 г, баклажани – 
400 г, цибуля – 2 шт., помідори – 3 

шт., зелень – 100 г, твердий сир 
– 200 г, часник – 3 зубчики, сіль, 
перець – за смаком, соняшнико-
ва олія – 50 мл. Приготування: 
баклажани розрізаємо на тонкі 
пластинки і обсмажуємо в олії з 
обох боків. Гриби також нарізає-
мо на пластинки і теж підсмажу-
ємо. Цибулю шаткуємо й обсма-
жуємо в олії. Натираємо сир на 
дрібній тертці. Зелень свіжу рі-
жемо. Розрізаємо кожен лаваш за 
розмірами дека. Змащуємо деко 
олією і кладемо шари: перший 
– лаваш, на нього – баклажани, 
цибулю і зелень. Другий – лаваш, 
на нього – помідори, цибуля і зе-
лень. Третій – лаваш, на нього – 
гриби і сир. Четвертий – лаваш, 
на нього – баклажани, цибулю, 
зелень і часник. П'ятий – лаваш, 
на нього – сир і знову лаваш. Ста-
вимо пиріг з лаваша в духовку 
на хвилин 20. Температура в ду-
ховці – 180 градусів. Виймаємо, 
перевертаємо і подаємо пиріг 
гарячим.

домашні чіПси з лаваша 

Потрібно: лаваш тонкий, 
оливкова олія – 2 ст. л., кріп –10 
г, твердий сир – 30 г, сіль – 0,3 ч. 
л., часник, перець мелений – за 
смаком. 

Приготування: нарізаємо 
ножицями лаваш на трикутники 
або квадрати. Миємо й подрібню-
ємо кріп, очищаємо кілька зубчи-
ків часнику і натираємо сир на 
дрібній тертці. Робимо соус для 
чипсів. Змішуємо оливкову олію, 
нарізаний кріп, подрібнений час-
ник, сіль і перець (за бажанням). 
Добре перемішуємо. Деко засти-
лаємо пергаментним папером 
(папером для випічки). Розкла-
даємо підготовлені шматки лава-
ша. Змащуємо кожен шматочок 
лаваша ароматним часниковим 
соусом за допомогою силіконо-
вого пензлика. Трохи посипаємо 
домашні чіпси з лаваша натер-
тим на дрібній тертці сиром. Ста-
вимо деко з домашніми чіпсами в 
розігріту до 180 градусів духов-
ку. Запікаємо всього п'ять хви-
лин і дістаємо вже готові хрусткі 
чипси. Щоб чіпси не згоріли, не 
відходьте далеко і спостерігай-
те за зміною їхнього кольору. Як 
тільки вони зарум'янилися і ста-
ли золотистого кольору, значить, 
час діставати їх з духовки.

труБочки з лаваша 
на сніданок 

Потрібно: 1 тонкий лаваш, 2 
варені і 2 сирих яйця, 100 г твер-
дого сиру, 2 ст. л. сметани, 6 ст. л. 

молока, по пучечку зеленої цибу-
лі та кропу, олія, перець, сіль. 

Приготування: варені яйця 
натерти на крупній тертці. Дода-
ти натертий сир і дрібно наріза-
ну зелень. Посолити, поперчити, 
додати сметану і добре перемі-
шати. Лаваш нарізати на прямо-
кутники. На один край викласти 
начинку і згорнути трубочкою. 
Змішати сирі яйця і молоко. Кож-
ну трубочку вмочити в яєчно-мо-
лочну суміш і обсмажити на олії з 
двох боків до готовності. Подава-
ти гарячими.

закуска з лаваша з 
краБовими Паличками 

Потрібно: лаваш - 1 лист, 
яйця курячі - 3 шт., консервована 
кукурудза - 3 ст. л., крабові па-
лички - 200 г, плавлений сирок - 
2 шт., майонез, часник - 1 зубчик.

Приготування: яйця звари-
ти в круту (10 хвилин) і натерти 
на крупній тертці. Крабові палич-
ки нарізати кружечками. Сирок 
натерти на тертці. Часник дрібно 
нарізати і змішати з майонезом. 
Злити воду з кукурудзи.  Лист ла-
ваша розкласти і змастити час-
никовим майонезом, залишивши 
вільними 2 см по краях. На лаваш 
викласти крабові палички. Поси-
пати натертим плавленим сиром 
і яйцями. Посолити на смак. До-
дати кукурудзу.  Загорнути ла-
ваш в рулет і поставити настою-
ватися в холодильник. Нарізати 
скибочками для подачі.

штрудель із лаваша 
з яБлуком і сиром 

Потрібно: 1 лаваш, 2 солодкі 
яблука, 200 г кисломолочного 
сиру, 1 ст. л. цукру, 0,5 ч. л. кориці, 
30 г родзинок, 1 яйце.

Приготування: яблука почи-
стити, натерти на крупній тертці, 
змастити половину лаваша, по-
сипати сиром, корицею, цукром і 
родзинками. Затим, підгинаючи 
кінці, тугенько скрутити в рулет, 
перекласти на деко, заслане пер-
гаментним папером, змастити 
збитим яйцем і відправити в ро-
зігріту до 200 градусів духовку на 
12-15 хв. Готовий струдель розрі-
зати на порційні шматки та поси-
пати цукровою пудрою.

Страви з лаваша: 
шаурма, бурітос, піца, 
чіпси і навіть десерти
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відповіді

повідомлення 
про оприлюднення заяви 

про визначення обсягу стратегічної 
екологічної оцінки проєкту Програми 
розвитку водного господарства та 

водно-екологічного оздоровлення 
природного середовища Тернопільської 

області на 2021-2024 роки.
  
З метою громадського обговорення та кон-

сультацій на офіційному веб-сайті управління 
екології та природних ресурсів Тернопільської 
обласної державної адміністрації оприлюдне-
но Заяву про визначення обсягу стратегічної 
екологічної оцінки Програми розвитку вод-
ного господарства та водно-екологічного оз-
доровлення природного середовища Терно-
пільської області на 2021-2024 роки у розділі 
«Програма розвитку водного господарства та 
водно-екологічного оздоровлення природ-
ного середовища Тернопільської області на 
2021-2024 роки».

Зауваження та пропозиції до Заяви про 
визначення обсягу стратегічної екологічної 
оцінки проєкту Програми розвитку водного 
господарства та водно-екологічного оздоров-
лення природного середовища Тернопіль-
ської області на 2021-2024 рокиподаються 
до управління екології та природних ресурсів 
Тернопільської обласної державної адмі-
ністрації (вул. Шашкевича,3, м. Тернопіль, 
46008) в електронному вигляді на електро-
нну адресу eco_ter@eco.te.gov.ua.

Строк подання зауважень та пропозицій 
становить 15 днів з дати даної публікації.

Товариство з обмеженою 
відповідальністю “УКРАЇнА”  

має намір одержати дозвіл на 
викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря стаціонарними 
джерелами кар’єру Стегниківського 

родовища, який розміщений за 0,8 
км на південний захід від с. Дубівці, 

Тернопільського району.

Підприємство займається видобуванням 
піску в кар’єрі.

Викиди забруднюючих речовин в атмос-
феру від виробничої діяльності становлять – 
1.007 т/рік.

Перевищень санітарно-гігієнічних норма-
тивів в процесі виробничої  діяльності немає.

Зауваження приймаються протягом 30 ка-
лендарних днів з дня опублікування інформа-
ції за адресою :

м. Тернопіль, майдан Перемоги,1, Рай-
держадміністрація. (інформація про отри-
мання дозволу для ознайомлення громад-
ськості).

Реклама: +38 (068) 364-08-54
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1500
Максимальна температура 

в Україні досягатиме 12-
16 градусів тепла.

Середньомісячна температура у 
жовтні коливатиметься у межах 7-12 
градусів вище нуля. Місячна кількість 
опадів очікується 28-67 мм, в Карпатах 
- 80-105 мм. Ці показники відповідають 
кліматичній нормі, розповіла синопти-
киня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

«У першій декаді жовтня в усій Укра-
їні переважатиме суха погода з мінли-
вою хмарністю і ранковими туманами. 
Один зі світових метеорологічних цен-
трів, розташований у місті Редінг (Ве-

лика Британія), передбачив, що загалом 
жовтень у Східній Європі буде сухим та 
із заморозками. Вони очікуються у пів-
нічних, східних і центральних облас-
тях», - сказала синоптикиня.

Крім заморозків, у жовтні будуть до-
щові дні, додав народний синоптик Лео-
нід Горбань.

«Із 1 по 4 жовтня буде холодно й 
похмуро, 5-6 та 8-10 пройдуть дощі, 11-
19 - похмуро і холодно, 14 жовтня - за-
морозок, 20, 22-23 та 26 жовтня знову 
пройдуть дощі. Найтепліше у жовтні 
буде 14 числа - на Покрови. Після цього 
різко похолодає до 6-8 градусів тепла, 
очікуються холодні дощі. Після 25 жовт-

ня прийде глибока осінь. Можуть бути 
морози вночі до 7 градусів нижче нуля. 
В кінці місяця потеплішає до 8-10 граду-
сів вище нуля, але ненадовго», - прогно-
зує Горбань.

ЗАМОРОЗки, ТЕплО і ДОщ: якою погодою здивує жовтень
Жовтень в Україні розпочнеться з холодних ночей. 

Попри це, вдень очікуються сонячні прояснення. 
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Вітаємо!
Дорогу донечку, любу сестричку і внучку, 

дуже хорошу племінницю
Марію богданівну Поліщук

із с. Вікнини, Кременецького району
з 20-річчям!

Чудова дата, вік прекрасний,
Щоб відчувати смак життя,
Бажання здійснювати власні, 
Плекати світлі почуття.
Твоя зоря на небосхилі
Яскраво й сильно так горить,
Хай Сам Господь благословляє
Твій кожен крок і кожну мить!
Хай щастя сонцем усміхається 
І доля сповнює теплом,
Усе задумане збувається,
Дорога стелиться добром!
Хай кожен день ясніє небом чистим,
Світанки сяють, скупані в росі,
У серці радість розквіта іскриста
І мрії хай збуваються усі!
Хай Матінка Пречиста ні на мить
Покрову свого з Тебе не знімає,
Нехай Тобі завжди і скрізь щастить,
Ніколи хай Твій ангел не дрімає!

З любов’ю - мама Ірина, дядько Міша, 
братики Андрій, Юра, Ваня, бабуся Таня, 

тьоті Катя та Оксана з сім'ями. 

Саме так вирішила 
підтримати акцію 
«Місяць безпеки на 

дорогах – Увага! Діти на 
дорозі!» тернопільська 
підприємиця Ольга Борт-
няк. Для цього закупила 
11 тисяч світловідбиваю-
чих елементів і гостинно 
запрошує школярів та 
їхніх батьків відвідати 
магазин спортивних това-
рів «Ровер-плюс», що на 
вулиці Живова, 7 у районі 
міського автовокзалу.

- Прийти у магазин та отри-
мати стрічку, яка у рази збіль-
шує шанси бути поміченим во-
діями на дорозі – це так просто, 
- каже пані Ольга. - Я сама водій-
ка і знаю, як у темряві важко по-
бачити людину, особливо, коли 
дощ, туман, сніг. Люди в біль-
шості обирають одяг темного 
кольору, його світловідбиваючі 
властивості найгірші. Це стосу-
ється і одягу дітей, а такі стріч-
ки зручно, швидко, надійно крі-
пляться на манжетах курточок, 
на ніжках, на наплічниках і, вза-
галі, що їх більше, то помітніша 
людина у темряві - пішохід чи 
велосипедист.

Восени та з кожним днем 
наближення зими школярі вже 
вранці ідуть у школу в темряві, а 
ті, які навчаються у другу зміну, 
повертаються у сутінках. Фліке-
ри суттєво збільшують відстань, 
на якій людину чи транспорт 
(велосипед, самокат, тощо) по-
бачить водій. Без світловідбива-
ючих елементів – за 50 метрів, зі 
світловідбиваючими флікерами 
за умови ввімкнутого дальнього 
світла - до 500 метрів.

Ольга Бортняк готова до 
співпраці зі школами – нещодав-
но світловідбиваючі стрічки за-
брав директор ЗОШ №10 Андрій 
Газилишин.

- У нашій школі навчається 
630 учнів, кожному завдяки ма-
газину «Ровер-плюс» ми дамо 
такий флікер, - розповів він. - Ще 
плануємо влаштувати зустрічі з 
представниками дорожньої по-
ліції, проведемо розмови про 
безпеку на дорозі у кожному 
класі та оголосимо конкурс ма-
люнків на тему «Безпека на до-
розі».

Цікавою була зустріч Ольги 
Бортняк із засновником спіль-
ноти «Тернопіль. Веломарафон» 
Віктором Скочилясом. Жінка го-
това підтримати непрості ман-
дрівки тернополян на дальні 
відстані, подарувала Віктору 200 

стрічок-флікерів та поцікавилась 
організацією веломарафонів.

- Ми не змагаємось між 
собою, головна винагорода 
– участь у пробігу, а це подо-
лання великих відстаней - 100, 
200, 600 кілометрів. Далі наших 
учасників чекає веломарафон у 
Франції, де готуємось подолати 
фінальний маршрут довжиною 
1200 км. Такі світловідбиваючі 
стрічки, які легко кріпляться на 
велосипеді, нам дуже потрібні, - 
зазначив Віктор. 

Щоб отримати світловід-
биваючі стрічки, завітайте у 
магазин «Ровер-плюс». Або по-
турбуйтесь про тих, хто поруч – 

зателефонуйте за номером +38 
067 828 29 92 та вкажіть кіль-
кість, яка потрібна для вашого 
класу.

Цікаво, що на створення 
захисного світловідбиваючо-
го елементу для підвищення 
безпеки дорожнього руху ви-
нахідника Персі Шоу у 1934 
році наштовхнула темрява та 
очі кішки, які блиснули у світлі 
фар його автівки. Перші світ-
лячки-відбивачі так і назива-
ли - "кицьчині очі". Спочатку 
дорожніми світловідбивачами 
були мармурові бруски в рамці з 
гуми, потім їх замінили на плас-
тик. За цей винахід Персі Шоу з 

Ноттингему був нагороджений 
орденом Великобританії.

А ось пішохідний світловід-
бивач - фінський винахід. У Фін-
ляндії вони визнані винаходом 
минулого сторіччя. 1 жовтня у 
цій північній країні відзначають 
День світловідбивачів.

У багатьох країнах світу но-
сіння світловідбивачів є нор-
мою закону. Так, в Естонії з 2011 
року сума штрафу за відсутність 
флікерів може сягнути до 40 
євро. Натомість поліцейський 
зобов'язаний видати такому пі-
шоходу-невидимці безкоштов-
ний флікер.

Олена МУДРА.

ФлікЕРи - свіТлОвіДБивАючі сТРічки 
РОЗДАвАТиМуТЬ у пОДАРуНОк

2300-2500

ОВЕН 
Недоброзичливці мо-

жуть використовувати от-
риману інформацію проти 
вас. Конфліктні ситуації 
виникатимуть постійно. З 
кимось із партнерів дове-
деться попрощатися.

ТЕЛЕЦЬ 
Можливе отримання 

премії на роботі або усна 
похвала від начальства. 
І те, й інше стане для вас 
хорошим стимулом. Зараз 
чудовий час для кар’єрного 
зростання.

БЛИЗНюКИ 
Ідіть iз найсміливіши-

ми ідеями до начальства, 
беріться за нові проєкти. 
Всі мрії, які здавалися не-
здійсненними, з легкістю 
втіляться в життя.

РАК 
Тиждень порадує вас 

стабільністю і рівними від-
носинами з колегами. Ви 
працюєте від світанку до 
заходу сонця, і фортуна зро-
бить вам подарунок.

ЛЕВ 
Вам належить зробити 

ще один крок уперед. На ру-
ках хороші козирі, важливо 
правильно ними розпоря-
дитися. Можна сміливо від-
стоювати свої позиції.

ДІВА 
Ви можете розрахову-

вати на пристойні гроші, 
водночас збільшаться ви-
трати. В одних вони будуть 
пов’язані з бізнесом, в ін-
ших — iз придбанням неру-
хомості.

ТЕРЕЗИ 
Багато витрат буде 

пов’язано з дітьми або близь-
кими людьми. Ви опинитеся 
між молотом і ковадлом. 
Щоб розрядити ситуацiю, до-
ведеться пiти на компромiс.

СКОРПІОН 
Друзi нарікають на те, 

що мало з вами бачаться. 
Особисті та романтичні 
стосунки можуть розвива-
тися нерівно, тож радимо 
вiльний час придiляти одне 
одному.

СТРІЛЕЦЬ 
Тиждень порадує від-

сутністю як хороших, так і 
поганих новин. Джерелом 
прибутку стане не тільки ро-
бота. Добробут підвищиться 
завдяки коханій людині.

КОЗЕРІГ 
Удача щедра до вас. 

Вона завжди прийде на до-
помогу в скрутну хвилину. 
Тиждень закрутить вас у 
вихорі нових можливостей, 
відчуттів, знайомств.

ВОДОЛІЙ 
Професійне життя буде 

насиченим і продуктивним. 
Терпіння і праця все пере-
труть. Озброївшись цим 
девізом, ви зробите потуж-
ний ривок у професiйнiй 
кар’єрi.

РИБИ 
Підприємці почнуть 

новий проєкт і зав’яжуть 
нові перспективні контак-
ти. Зв’язки з колегами з 
інших міст розвиватимуть-
ся успішно й сприятимуть 
розвитку справи.

гОРОскОп З 29 вересня по 5 жовтняВітаємо!
Дорогих наших, найкращих 

маму, бабусю та батька, дідуся 
Неонілу Павлівну і 
Василя Йосиповича 

Панчуків
із с. Котюжини Кременецького району

із золотим весіллям!
Завітало у хату радісне свято – 
Золоте весілля у мами і тата.
І в цей святковий світлий день,
Коли настав Ваш ювілей,
Ми щиро Вас вітаємо,
Добра і радості бажаємо.
Хай обминають Вас тривоги, 
Хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в житті. 
Тож не старійте і не знайте
 В житті ні смутку, ані бід,
У серці молодість плекайте,
Живіть до ста щасливих літ! 
Спокою, тепла Вам і здоров'я
На щодень міцного, як граніт.
Світ завжди приймайте із любов'ю,
Хай щастить Вам! Многая Вам літ!

З любов’ю та найкращими побажаннями - донька 
Валентина з чоловіком Григорієм, син Василь з дружиною 

Наталею, онуки Тарас, Діана, Діма, Володя, свати.


