
У жовтні очікується де-
кілька магнітних бур се-
редньої інтенсивності. Най-
тривалішою стане магнітна 
буря з 15 по 20 жовтня, а її пік припаде на 19 число. 

Магнітні бурі очікуються: 10, 19 і 30 жовтня.
Невеликі геомагнітні сплески можливі: 15-18, 

20 і 29 жовтня.

Магнітні бурі у жовтні

6 жовтня - ясно, без опа-
дів, температура повітря 
вночі 6-7, вдень 14-15 
градусів тепла. Схід сонця 
- 7.25, захід - 18.46. Новий 
місяць.

7 жовтня - ясно, без опа-
дів, температура повітря 
вночі 4-7, вдень 13-14 гра-
дусів тепла. Схід сонця - 
7.26 захід - 18.44. 

8 жовтня - ясно, без опа-
дів, температура повітря 
вночі 1-3, вдень 11-12 гра-
дусів тепла. Схід сонця - 
7.28, захід - 18.41. 

9 жовтня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, тем-
пература повітря вночі 

1-3, вдень 10-11 градусів 
тепла. Схід сонця - 7.29, за-
хід - 18.39. 

10 жовтня - ясно, без 
опадів, температура пові-
тря вночі 1-2, вдень 11-12 
градусів тепла. Схід сонця 
- 7.31, захід - 18.37. 

11 жовтня - ясно, без 
опадів, температура пові-
тря вночі 0-2, вдень 12-13 
градусів тепла. Схід сонця 
- 7.32, захід - 18.35. 

12 жовтня - хмарно, без 
опадів, температура пові-
тря вночі 4-5, вдень 10-11 
градусів тепла. Схід сонця 
- 7.34, захід - 18.33.
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У ціну газети враховано вартість поштових послуг: 
прийом та доставку видання до передплатників

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА
«Нашого ДНя» на 2022 рік!

індекс - 
68710

ЕкоНоМічНЕ «Диво» 
по-укРаїНсЬки: 

спровадити чим 
більше людей 

на заробітки

ісТоРія 
оДНієї 

свіТлиНи 

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

пЕНсіоНЕРи почали оТРиМуваТи 
ДоДаТкові 400 гРН

Із 4 жовтня пенсіонери віком від 75 до 80 
років почали отримувати доплати до пен-
сій у розмірі 400 гривень.
«Підвищені пенсії отримали ті, у кого датою виплати 

є 4 число. Інші пенсіонери віком від 75 до 80 років отри-
мають додаткові кошти у визначену їм дату виплати», - 
зазначили у пресслужбі ПФУ. Після встановлення компен-
саційної виплати пенсія не може перевищувати 10340,35 
грн. Крім того, для цієї категорії громадян мінімальна 
пенсійна виплата не може бути меншою, ніж 2500 грн.

Пенсіонерам, які досягнуть віку 75 років після 1 жовтня 
2021 року, щомісячна компенсаційна виплата встановлюєть-
ся з дати досягнення зазначеного віку. Якщо ж пенсіонеру 
виповниться 80 років, то з дати досягнення такого віку щомі-
сячна компенсаційна виплата зросте на 100 грн - до 500 грн. 

ЦЕРква РіЗДва пРЕсвяТої 
БогоРоДиЦі у ЗвиНячі 

вжЕ соТНю Років оБ’єДНує 
віРяН чоРТківщиНи

Цьогорічна осінь особлива для православної 
громади села Звиняч Білобожницької громади, 
що на Чортківщині. Адже тутешньому храму 

нещодавно виповнилося 100 років. Відзначили 
цю особливу дату урочистим Богослужінням з 
нагоди ювілею, яке очолив архієрей ПЦУ – єпископ 
Тернопільський і Теребовлянський Павло, 
також долучилося понад два десятки 
священників. 

1 місяць – 34 грн. 50 коп.
3 місяці – 99 грн. 40 коп.
6 місяців – 192 грн. 80 коп.
12 місяців – 379 грн. 60 коп.

3
стор.

Життєві історії  
у “Сімейному гніздечку”

Дощова 
принцеса
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Новини ЗуНу

80 відсотків істори-
ко-культурних пам’яток 
України потребують 

реставрації, а третина з них пе-
ребувають в аварійному стані. За 
ініціативи програми президента 
України Володимира Зеленського 
«Велика реставрація» унікаль-
ним історичним пам’яткам пода-
рують друге життя.

У Тернопільській області Чортків-
ський і Збаразький замки увійшли до 
програми «Велика реставрація» на 
2021-2023 роки.

У Збаразькому замку до кінця року 
відбудеться капітальний ремонт, рес-
таврація перехідного моста й ескарпо-
вих стін. Вартість робіт - 2,4 млн грн.

В ухваленому нардепами законі 

№5551-2 сформували список із 28-ми 
новихоб’єктів Великої реставрації, що 
перебувають у комунальній, а не дер-
жавній власності.

Замок у Чорткові потребує зміц-
нення фізичного технічного стану, 
відновлення втрачених і пошкоджених 
елементів та консервації. На сьогодні 
вже відбулись процедури закупівлі щодо 
встановлення консерваційного даху 
вартістю 14,4 млн грн. До кінця 2021-го 
року планують завершити роботи. 

Після ремонту Чортківський замок 
збільшить свій туристичний потен-
ціал. У палаці зможуть облаштувати 
кав’ярню, арт-простір, галерею для 
виставок, організовувати фестивалі.

— Зауважу, що суть «Великої 
реставрації» полягає не тільки в тому, 

що треба зберегти об’єкти культу-
ри й історичної спадщини, а й у тому, 
щоб зробити їх самодостатніми, аби 
вони могли заробляти кошти. Тому 
що більшість цих об’єктів - це турис-
тичні атракції, які притягуватимуть 
людей з різних куточків країни. Закли-

каю голів громад розробляти проек-
тно-кошторисну документацію на рес-
таврацію пам’яток, адже це збільшить 
туристичну привабливість містечок і 
сіл Тернопільщини, — підкреслює го-
лова Тернопільської облдержадміні-
страції Володимир Труш.

Звання «кращий винахідник 
Тернопільської області» 
отримав науковець ЗуНу 

Доктору сільськогосподар-
ських наук, в.о. завідувача ка-
федри агробіотехнологій Захід-
ноукраїнського національного 
університету Антіну Шувару, за 
рішенням президії Тернопіль-
ської обласної організації това-
риства винахідників і раціона-
лізаторів України від 12 вересня 
2021 року, присвоєно почесне звання «Кращий винахід-
ник Тернопільської області».

Антін Михайлович є провідним фахівцем в галузі 
рослинництва та землеробства, автором багатьох па-
тентів і авторських свідоцтв.

студенти ходили 
«стежками рідної землі»

Із нагоди Всеукраїнського дня бібліотек у Західноу-
країнському національному університеті провели гру-
квест «Стежками рідної землі».

Модераторами заходу виступили завідувачка чи-
тального залу для студентів Ірина Любезна та куратор 
першокурсників-обліковців ВСП «Фаховий коледж еко-
номіки, права та інформаційних технологій ЗУНУ» Іри-
на Бобчук.

У грі взяли участь три команди, кожна з яких скла-
далась із восьми студентів.

Інструктаж та жеребкуванні юнаки да дівчата про-
ходили у читальному залі. Після цього кожна команда 
отримала карту для проходження, де був зазначений 
маршрут. Квест складався із 4 секцій, на кожній із яких 
студенти отримували певну кількість балів та частину 
вислову, який вони мали зібрати для виграшу.

Захід подарував молоді позитивні враженння та 
емоції, згуртував студентів, розвинув вміння працюва-
ти в команді, орієнтацію у книжковому фонді бібліоте-
ки.

інтелект-шоу «ЗуНу-55»

Інтелект-шоу «ЗУНУ-55», приурочене ювілею кла-
сичного університету Тернополя, об’єднало таланови-
тих студентів освітніх програм «Міжнародні відносини, 
суспільні комунікації та регіональні студії» та «Схо-
дознавство» ННІМВ ім. Б.Гаврилишина.

Випробування передбачали перевірку знань юнаків 
та дівчат із історії закладу вищої освіти, його символі-
ки, структури, традицій, а також завдання  про відомих 
випускників та знаних особистостей вишу.

«Пошуки відповідей на цікаві запитання дали мож-
ливість молоді проявити й випробувати власний інте-
лект, увагу, кмітливість, зосередженість і навіть почут-
тя гумору», - поділився враженнями ведучий заходу 
Дмитро Худик.

Перемогла студентська команда «Демократи & ди-
пломати». 

Захід організував колектив відділу гуманітарної 
освіти та виховання спільно з колективом кафедри 
міжнародних відносин та дипломатій.

уперше студентка 
з австрії навчатиметься в 
класичному університеті 

У рамках співпраці Західноукраїнського національного 
університету та Віденської вищої педагогічної школи 

(проєкт Еразмус + КА 107) до Тернополя вперше 
приїхала на семестрове навчання австрійка Ліза Бауер 
(Lisa Bauer, Pädagogische Hochschule Wien, Österreich).

Разом зі студентами спеціальності «Бізнес-кому-
нікації та переклад» Ліза Бауер взяла участь у заходах 
3-го Міжнародного тижня у класичному університеті 
Тернополя.

Упродовж семестру вона відвідуватиме лекції та се-
мінари, що проводяться англійською мовою, зокрема 
«Лінгвокраїнознавство», «Діловий етикет», «Англій-
ську мову», «Міжнародні відносини та світову політи-
ку», «Міжнародний менеджмент», а також «Українську 
мову».

Науковці вишу відвідали 
католицький університет 

в Ружомберку
Ректор ЗУНУ разом із колегами відвідали з робо-

чим візитом Католицький університет в Ружомберку. 
Науковці з України приїхали у Словаччину для нала-
годження зв’язків із закладами-партнерами, а також 
для вирішення питань організації міжнародної конфе-
ренції 2022 12th International Conference on Advanced 
Computer Information Technologies (АСІТ’2022).

Окрім підписання угод про співпрацю між універ-
ситетами та меморандуму щодо організації прове-
дення заходу, делегація побувала у мерії міста Левоча, 
яка також співпрацює із Католицьким університетом. 
Представники класичного університету Тернополя зу-
стрілися із локальним організаційним комітетом кон-
ференції АСІТ’2022. Було погоджено меморандум про 
розподіл обов’язків між українською та словацькою 
сторонами щодо організації АСІТ’2022. Конференція 
проводитиметься на базі Католицького університету 
в місті Списька Капітула, де функціонує структурний 
підрозділ закладу вищої освіти. Списька Капітула роз-
ташована у районі Спиське Подградє (Словаччина) і є 
частиною світової спадщини ЮНЕСКО. Місто було го-
ловним центром церковної адміністрації у ХІІ столітті.

У ході зустрічі професора, ректора ЗУНУ Андрія Кри-
соватого та голови локального організаційного комі-
тету доктора Петера Майди погоджено питання щодо 
грантової підтримки зі словацької сторони учасників 
з України. Зокрема, словацька сторона зобов’язалась 
залучити міжнародні фонди для підтримки універси-
тетів, з якими співпрацює Католицький університет, 
та виділити 50 грантів для підтримки українських на-
уковців для участі у конференції АCIT’2022. А також 
грантової підтримки 10 студентів класичного універ-
ситету Тернополя чи школярів, які у 2022 році плану-
ють вступати на навчання до ЗУНУ. 

Також у зустрічі взяли участь партнери ЗУНУ з Пів-
денночеського університету - співорганізатори конфе-
ренції АСІТ’2022.

Під час зустрічі з ректором Католицького універси-
тету Ярославом Демко йшлося про співпрацю між ви-
шами: обмін студентами та викладачами, участь у між-
народних науково-дослідних та освітніх проєктах.

Результативною була зустріч Андрія Крисоватого 
з представниками мерії. Обговорили питання щодо 
навчання словацьких студентів у ЗУНУ. Зараз на різних 
факультетах вишу навчаються студенти зі Словаччини.

Домовилися і про спільну зустріч усіх партнерів 
конференції АСІТ’2022: ЗУНУ (Україна); Католицький 
університет у Ружомберку (Словаччина); Південно-
чеський університет (Чеська Республіка); Технологіч-
ний університет м. Деггендорф (Німеччина); Вроцлав-
ський університет економіки та бізнесу (Польща).

Конференція Advanced Computer Information 
Technologies (Сучасні комп’ютерні інформаційні техно-
логії) у наступному році буде вже дванадцятою. У 2017-
у вона отримала статус міжнародної, а з 2018-го матері-
али конференції індексуються в наукометричних базах 
Web of Science та Scopus. Тому словацька сторона вия-
вила бажання долучитись до проведення заходу такого 
рівня.

Поїздка була цікавою та результативною як для 
поступу класичного університету Тернополя, так і для 
підвищення міжнародного іміджу української освіти та 
науки.

велика реставрація на Тернопільщині: відновлюють два замки
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Цьогорічна осінь особлива 
для православної 
громади села Звиняч 

Білобожницької громади, що на 
Чортківщині. Адже тутешньому 
храму нещодавно виповнилося 
100 років. Відзначили цю 
особливу дату урочистим 
Богослужінням з нагоди 
ювілею, яке очолив архієрей 
ПЦУ – єпископ Тернопільський і 
Теребовлянський Павло, також 
долучилося понад два десятки 
священників. 

«У храмі зібралося багато вірян не 
лише із Звиняча, а й довколишніх сіл. 
Зокрема, приїхали церковні хори із су-
сідніх парафій, - розповідає настоятель 
храму отець Михайло Ткачук. - А ще за-
вітав знаменитий чоловічий хор з мого 
рідного села Чорнолізці Тисменицького 
району, що на Івано-Франківщині. Було 
дуже душевне і урочисте Богослужіння. 
Ми вшанували молитвою всіх фундато-
рів, будівничих, священників, які служи-
ли у цій церкві з часу її спорудження». 

Церква Різдва Пресвятої Богородиці 
має глибоке коріння. Почали її будува-
ти у 1912 році на місці храму Вознесін-
ня Господнього. Вирішили звести нову 
святиню тому, що діюча не вміщала усіх 
мешканців великого села Звиняч, яке 
активно розвивалося і розросталося. 
Тож розібрали стіни і взялися до роботи. 
Храм будували довго і лише в 1921 році 
відбулося перше Богослужіння. 

«Ініціатором побудови церкви був 
знаменитий отець Микола Галущин-
ський – непересічна особистість, бать-
ко знаменитого педагога, засновника 
українського стрілецтва Михайла Галу-
щинського, - розповідає отець Михайло. 
- На парафії у Звинячі він прослужив 42 
роки. Але в новому храмі - тільки два з 
них, і в 1923 році він помер. Саме до ньо-
го у Звиняч двічі приїздив Іван Франко 
та багато відомих людей»

Звиняцька церква - простора, кра-
сива і велична. Отець Михайло каже, її 
двері ніколи не зачинялися для людей, 
навіть у непрості радянські часи атеїс-
тичної пропаганди, коли святині пере-
творювали на склади чи господарські 
приміщення. Приходили за молитвою 
парафіяни з сусідніх Вербівців, Будано-
ва, інших сіл. 

Під час святкування століття храму 
освятили новий дзвін Благовіст, який 
цьогоріч придбали на заміну старовин-
ному 170-річному дзвону. 

«Він був найбільший у нашому хра-
мі і дуже давній ще із храму Вознесіння 
Христового, - розповідає отець Михайло. 
– Не знаємо, чому це сталося. Спершу ми 

його відремонтували, але звук вже був 
не той. Бувало, він зовсім не дзвонив. 
Тому до сторіччя місцевий господар і 
благодійник Василь Градовий подару-
вав нашому храму новий дзвін. Замо-
вили ми його у волинських майстрів. 
І через чотири місяці нам виготовили 
500-кілограмового дзвона. Старовин-
ний раритетний дзвін встановили біля 
церкви як пам’ятник на кам’яному по-
стаменті. Він нагадуватиме людям про 

давню і славну історію їхнього храму та 
села, про минуле, яке варто пам’ятати, 
будуючи майбутнє». 

Також під час святкової літургії 
вручили нагороди активним вірянам 
Звиняцької парафії Різдва Пресвятої 
Богородиці. Зокрема, з благословення 
предстоятеля ПЦУ, митрополита Київ-
ського і всієї України Епіфанія орден 
святого рівноапостольного князя Во-
лодимира отримав настоятель храму 

отець Михайло Ткачук. Орденом Свято-
го Миколая Чудотворця нагородили по-
стійного спонсора й мецената святині, 
директора ПАП «Дзвін» Василя Градово-
го. Нагороди отримали також хористи, 
парафіяни, жертводавці святині. 

Юля ТОМЧИШИН, 
фото Івана ПШОНЯКА. 

«Наш храм був відчиНеНий у НайскладНіші часи, 
тут завжди звучала молитва і слово боже»

Церква Різдва Пресвятої Богородиці у Звинячі 
вже сотню років об’єднує вірян Чортківщини
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Для прикладу, чиновники 
лякають, що у майбутньому 
пенсій не буде. І, водночас, 

не пропонують якихось реаль-
них реформ. Що, почувши таке, 
думають люди, зокрема, мо-
лодшого віку? Тут ні до чого не 
дороблюся, тож краще податися 
за кордон. І платня вища, і пенсія 
буде, якщо працювати легально. 
А ще можна залишитися в іншій 
країні жити. 

Податковий тиск також «виштов-
хує» чимало людей працювати закор-
дон. Фіскальне навантаження зростає. 
Особливо це відчутно для малого й се-
реднього бізнесу. Найперше для тих, хто 
працює «по-білому» - сплачує всі подат-
ки. А тим часом «тіньова економіка» в 
Україні зашкалює. Торік, приміром, рівень 
«тіньової економіки» в нашійї держави 
становив 40% від офіційного ВВП, підра-
хували експерти. Майже половина! Там 
«лежать» гроші для достойніших пенсій, 
соціальних виплат... Але туди зась? 

У багатьох країнах якийсь відсоток 
економіки знаходиться в «тіні», але щоб 
так, як у нас... За даними Мінекономіки 
та Інституту економічних досліджень 
Лейбніца при Мюнхенському універси-

теті, станом на липень цього року рі-
вень «тіньової  економіки», зокрема у 
США становив 4,8%, в Німеччині - 8,5%, 
Польщі - 20,7%... Лише Болгарія із країн 
Заходу «перестрибнула» через показ-
ник 30,1%. Україна ж побила всі (анти)
рекорди. 

Багато йшлося про те, що наша краї-
на  здатна повторити економічний успіх 
Польщі. Забудьмо і не мріймо! Як пише 
польське видання «Gremi Personal», 
тамтешній уряд готує податкові піль-
ги для українських трудових мігрантів 
і підприємців. Так, у перший рік після 
переїзду до Польщі заробітчани плати-
тимуть удвічі менші збори за місцевих. 
А протягом наступних трьох років - по-
даток, сплачений за попередні 12 міся-
ців, зменшиться на 50%. Фантастика! Бо 
українська економічна політика поля-
гає в тому, щоб тиснути на бізнес. Наші 
політики роблять все, щоб збільшити 
податки й посилити адміністрування 
бізнесу.

До речі, для економічного зростання 
Польщі потрібні п’ять-шість мільйонів 
трудових мігрантів. Українській владі є 
над чим задуматися. Хоча... малоймовір-
но, що хтось цим у нас сушитиме голову. 

Поляки спростили умови працев-
лаштування. На шість місяців заробітча-

ни можуть приїхати без бюрократичних 
бар’єрів. Але головна мета наших сусідів 
- максимально перевести трудову мігра-
цію українців до Польщі в еміграцію. 
Щоб люди залишалися.

Як зазначив для «Gazeta.ua» прези-
дент Асоціації компаній з міжнародного 
працевлаштування Василь Воскобой-
ник, до нас могли б їхати на роботу гро-
мадяни із Середньої Азії та Північної 
Африки. Але є перешкоди в законодав-
стві. «Якщо хочете взяти іноземця на 
просту роботу, наприклад, двірником, 
ви повинні платити йому не менше 10 
мінімальних зарплат. Мінімум 60 ти-
сяч гривень. Наші закони витісняють 
мігрантів у «сіру зону», на відміну від 
законів сусідньої Польщі», - наголосив 
експерт. 

Українські політики та представ-
ники влади люблять говорити про по-
вернення заробітчан додому. Але, якщо 
копнути глибше, то... Безробіття в Укра-
їні сягає 10,5% від працездатного насе-
лення, а це - 16,7 мільйонів людей. Якщо 
мігранти повернуться, це призведе до 
зростання безробіття, збільшення соці-
альної напруги та соціального вибуху. 
Крім того, Україна апріорі не може за-
безпечити людей високооплачуваною 
роботою. 

До слова, українські заробітчани по-
чали обирати Німеччину, а не Польщу, 
бо там більше платять. Якщо до спалаху 
Covid-19 в Польщі перебували близько 
двох мільйонів працівників з України, 
включаючи нелегальних, то зараз їх 
близько мільйона, передає «Польське 
радіо». За даними агентства Personnel 
Service, українці все частіше їдуть до Че-
хії та Німеччини.

«Наразі мінімальна зарплата в Поль-
щі складає 2800 злотих. В Україні - 6000 
гривень, що втричі менше у перерахун-
ку. В Німеччині з 1 липня цього року 
мінімалка сягає 1536 євро, це - 7041 
злотий», - кажуть у Personnel Service. І  
стверджують: тисячі українців працю-
ють в Німеччині нелегально. Але дефі-
цит працівників, на який скаржиться 
дедалі більше німецьких роботодавців, 
змушує владу закривати очі на неле-
гальних іммігрантів. 

Робочі руки потрібні в багатьох кра-
їнах. А коли економіки після пандемії 
коронавірусу почнуть активно відновлю-
ватись і зростати, робочої 
сили треба буде ще більше. 
І європейці, приміром, роз-
раховують на українців. А 
на що розраховує Україна? 

ЕкоНоМічНЕ «Диво» по-укРаїНсЬки: 
спровадити чим більше людей на заробітки

ольга чоРНа.

Держава своїми діями та законами піштовхує людей залишати Україну 
в пошуках заробітків та кращого життя. І, що найгірше, люди не 

бачать перспектив. Про це свідчать усі соцопитування в останні роки.     

як зазначили у Бюро безоплатної 
правової допомоги, відповідь на це 
питання можна знайти у постанові 

Кабміну від 15 травня № 833 «Про затвер-
дження Порядку провадження торговель-
ної діяльності та правил торговельного 
обслуговування на ринку споживчих 
товарів».

Відповідно до постанови, всі суб’єкти госпо-
дарювання зобов’язані забезпечити доступ спо-
живачів до торговельних об’єктів без здавання на 
збереження особистих речей, окрім товарів, які 
реалізуються у таких торговельних об’єктах. Тобто, 
якщо ви, скажімо, прийшли до продуктового мага-
зину з хлібом, який купили в іншій булочній, то ма-
єте покласти його до камери схову. Якщо ж у ваших 
особистих речах немає товарів, які можна придбати 
і в цьому магазині також - здавати їх в камеру схову 
не обов’язково. Про це пише «Finance.ua».

Узагалі не пустити вас до магазину охоронець 
не має права. Адже в своїй діяльності вони керують-
ся, зокрема, і Законом «Про охоронну діяльність», а 
його стаття 10 прямо вказує, що здійснювати дії, які 
посягають на права, свободи та власність фізосіб, а 
також ставлять під загрозу їх життя та здоров’я, 
честь, гідність і ділову репутацію забороняється.

Якщо ви поклали свої речі до камери схову, всю 
відповідальність за них несе магазин, навіть незва-
жаючи на оголошення про зворотне, які нерідко 
можна побачити в торгівельному залі, оскільки ці 
написи прямо суперечать вимогам Цивільного ко-
дексу України. Адже саме на адміністрацію магази-
ну покладено обов’язок створити умови для збере-
ження речей споживачів. 

Коли ви кладете свої речі до камери схову ма-
газину, тим самим ви їх передаєте, а магазин при-
ймає на зберігання, і це підтверджується видачею 
номерного жетона, чи якогось іншого знака, який 

посвідчує прийняття речей на зберігання. Фактич-
но ви укладаєте з адміністрацією магазину договір 
зберігання.

Згідно з вимогами Цивільного кодексу, якщо 
зберігання здійснюється безоплатно, зберігач зо-
бов’язаний піклуватися про річ, як про свою власну. 
У разі ж втрати чи пошкодження речей, прийнятих 
на зберігання, зберігач (магазин) відповідає на за-
гальних підставах та має відшкодувати всі збитки: 
у разі втрати (нестачі) речей - у розмірі їхньої вар-
тості; у разі пошкодження речей - у розмірі суми, на 
яку знизилася їхня вартість.

Що робити, коли, здійснивши покупки, ви не 
знайшли в камері схову своїх речей? Викликайте 
представників адміністрації та охорону магазину. 
Якщо домовитися про добровільну компенсацію 
вартості зниклих речей не вдасться, тоді: викли-
кайте поліцію та вимагайте складення протоколу 
стосовно зникнення речей; вимагайте вилучення 
відеозаписів із камер спостереження магазину; 
фіксуйте все, що відбувається, на камеру свого те-
лефону; візьміть контактні дані покупців, які стали 
свідками події.

Якщо магазин не визнає свою вину - можете 
звернутися до суду із позовною заявою про від-
шкодування не лише прямої матеріальної шкоди 
(вартості зниклих речей), а ще й моральної шкоди, 
яка була вам задана внаслідок бездіяльності адміні-
страції магазину.

що робити і хто відповідатиме, коли з 
камери схову магазину зникли ваші речі 

Чи може охоронець не пустити покупця до магазину з речами та 
хто нестиме відповідальність, якщо речі з камери схову зникнуть.

Хто боргує зарплату 
на Тернопільщині

Сума заборгованості з виплати зарплати на підприємствах 
краю станом на 1 вересня склала 60,4 млн грн. 

У загальній структурі боргу основна сума заборгованості 
припала на підприємства промисловості (37,2%), охо-
рони здоров’я та надання соціальної допомоги (28,4%) і 

будівництва (22,9%). Про це повідомляє Головне управління ста-
тистики в області.

Деяким українським водіям 
«світять» нові штрафи

Штраф можна буде 
отримати за ке-
рування авто на 

«механіці», якщо в авто-
школі водій складе іспит 
на «автоматі». Річ у тім, що 
через три місяці майбутні 
водії отримуватимуть права спецкатегорії - тим, хто 
навчався на «автоматі», ставитимуть у відповідній 
графі цифру 78. Вона означатиме заборону водити 
авто з механічною коробкою передач.

Нововведення пов’язане з виконанням європейської ди-
рективи: там розділили «механіку» і «автомат» ще в 2013 році. 
Водії в Україні вже сьогодні можуть обміняти свої права на до-
кумент європейського зразка.

Нові правила не стосуватимуться тих, хто отримував права 
давно - жодних відміток в їхніх документах ставити не будуть. 
Це через те, що раніше вони складали іспит на «механіці», тому 
мають право їздити і на «автоматі».

Як радять автоінструктори, вчитися краще на «механіці», 
щоб стати універсальним водієм - тоді в дорозі буде спокій-
ніше, а відтепер ще й економніше. Адже водії, які пересядуть 
на «механіку» з «автомата», отримуватимуть штрафи, пише 
«Finance.ua».

На українських водіїв незабаром чекають нові штрафи - все 
через важливі нововведення, які раніше анонсували в МВС.
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«Допоможіть зібрати 
інформацію про людей 
на фото» – з таким 

проханням у міську «Просвіту» 
звернувся молодий чоловік 
Володимир Рябовол. Зараз він 
живе в Одесі.

Багато років сімейні альбоми просто 
перевозили з місця на місце, але пів року 
тому Володимир вирішив оцифрувати 
старі світлини й одна з них особливо 
зацікавила: на чорно-білому фото діти, 
вдягнені у вишиваний одяг, і вчитель-
ка чи вихователька садочку або школи.  
Роки -  1930-1938, місце - село Винявки 
(сучасна Хмелівка, що на Теребовлянщи-
ні, Микулинецька ОТГ). З підпису слідує, 
що діти навчались у садочку, організова-
ному «Просвітою».

«Підкажіть, у кого можна дізнатися 
інформацію про дитячий садочок «Про-
світи», який діяв у селі у  30–х роках ми-
нулого століття. Можу поділитись світ-
линою своєї родини, бо моя бабуся Ема 
Мархівка родом саме з цього села», - за-
значив Володимир.

Спілкуючись далі, дізнаємося, що ді-
вчинка у намисті у другому ряду знизу 
з кінця і є бабуся Ема, за метрикою Єва - 
Мархівка Ема Йосипівна, яка народилась 
22 липня 1938 року. Батько - Мархівка 
Йосип Михайлович, мати - Мархівка Ан-
тоніна Олексіївна.

Ема закінчила 9 класів, працювала 
телефоністкою з 1955 по 1959 роки (є 
світлина, де Ема на роботі на комутаторі 
у Ковалівці в 1958 році), потім - слюсарем 
по 1979 рік. Вчилась у дитячому садочку 
«Просвіти», брала участь у художніх по-
становках, вийшла заміж у 1959 році за 
Марилів Федіра, народила доньку і сина, 
мешкала в Бурштині, була набожною, хо-
дила до церкви. Є онуки і правнуки. По-
мерла 19 січня 2000 року.

В Еми була сестра Марія, яка тепер 
розповіла, що вчитись у «Просвіті» вже 
не змогла, бо в той час прийшли «совіти» 
і почали говорити, що все українське – то 
бандерівці, тому вона вчилася в радян-
ській школі. Зі слів бабусі Марії, багато 
таких читалень (шкіл) «Просвіти» було 
по селах. Там люди читали книги, грали 
у різних виставах, танцювали, займались 
цікавими справами, вчили інших. Такі 
собі культурно-патріотичні гуртки, від 
яких залишились тільки гарні спогади. 
На жаль, хто саме вчився, хто викладав у 
«Просвіті», жінка не пам’ятає.

Ще одна світлина зроблена вже знач-
но пізніше – бабусі Емі на фото біля соро-
ка років.

«Мене ще цікавило, чи  були у Хмелів-
ці розкопки братніх поховань. Просто у 
літньому віці бабуся брала участь в од-
ному такому зібранні з пошуку вбитих 
українців. Є фото біля церкви, де люди 
стоять, а перед ними лежать на тканинах 
кістки людей», - розповів Володимир.

Про розкопки він почув, коли йому 
було років шість: «Я в дитинстві підслу-
хав про цю подію, але мені вже у 28 років 
не згадати, що я почув в 5-6 років».

Спілкуючись далі, розуміємо, які траге-
дії доторкнулись до родини Володимира.

«Справжнє прізвище батька Еми, Йо-
сипа, - не Мархівка, а Хабурський. А дідо 
- Михайло Хабурський. Після розстрілу 
радянською владою родини справжніх 
Мархівок наша родина взяла їхнє пріз-
вище. І  потім вже прізвищем Мархівка 

записували нашу родину по лінії бабці. 
Тільки я не розумію, чому совіти не пе-
ревірили появу мешканців з прізвищем 
родини, яку нещодавно знищили. Цю та-
ємницю вже ніхто мені не відкриє», - під-
сумовує Володимир.

З матеріалів про село дізнаємось, що 
від вересня 1939 року Хмелівка – під 
радянською владою. Саме тоді почали-
ся масові арешти і розстріли «неблаго-
надійних», серед них заарештований і 
закатований у Тернопільській тюрмі в 

1941 році Р. Хабурський (1917 р. н.). Від 
6 липня 1941  до 24 березня 1944 років 
село – під нацистською окупацією. Після 
«звільнення» радянською армією поча-
лася нова хвиля масових арештів «воро-
гів народу». Вночі 27 березня 1944 року 
група червоноармійців оточила село і 
провела каральну акцію, внаслідок якої 
спалили частину села та розстріляли Іва-
на Хабурського.

Можливо, багато чого могли би роз-

казати свідки тих часів, але вуста більшо-
сті з них запечатані й зараз тривогою за 
свої родини, які колись «за совітів» пере-
жили страшні трагедії.

І все ж, якщо хтось з читачів впізнає 
своїх родичів на світлинах або зможе 
більше розказати про події, які зафіксо-
вані на світлинах, – просимо відгукнути-
сь, адже пізнаючи історію своїх родин, 
будуємо своє незалежне майбутнє.

Олена МУДРА.

ісТоРія оДНієї свіТлиНи 
Давня світлина з родинного альбому привела жителя 

Одеси на Тернопільщину, в село Хмелівка, і відкрила 
чимало таємниць. Проте, і чимало загадок…
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Розрахувався за ліки 
сувенірною купюрою

До співробітників Тернопільського район-
ного управління поліції надійшло повідом-
лення від працівника однієї із цілодобових 

аптек про те, що чоловік розрахувався за медикамен-
ти підробленою купюрою. Як з’ясувалося, близько 6 
години до аптеки зайшов незнайомець. Купуючи ліки, 
він дав фармацевту купюру номіналом 1 000 гривень. 
Провізор віддав клієнту 535 гривень решти. Вже згодом 
працівник аптеки виявив, що гроші не справжні, а сувенірні.

Правоохоронці застерігають краян від таких ви-
падків. Проявляйте пильність при розрахунку го-
тівкою та уважно роздивляйтеся купюру, яка до вас 
потрапила. Звертайте увагу на наявність серії, номе-
ру, «водяних» знаків, захисної стрічки та рельєфних 
елементів.

Збаразькі поліцейські встановили 
особу зловмисника, який надав 
неправдиве повідомлення про 

замінування готелю. За такий телефонний 
дзвінок чоловіку може загрожувати 
позбавлення волі на строк від двох до 
шести років

- 27 вересня близько 21.50 на лінію 102 зателе-
фонував невідомий чоловік і повідомив про закла-
дення вибухового пристрою в готелі на території 
Байковецької громади, - розповіли у поліції Терно-
пільської області. - Під час спілкування з операто-
ром незнайомець плутався та зізнався, що нічого не 
заміновував, і запитав, що йому буде за такий вчи-
нок. Відтак поставив слухавку і більше на зв'язок не 
виходив.

На місце події негайно були скеровані слідчо-о-
перативна група та вибухотехніки, які обстежили 
готель та прилеглу до нього територію. Вибухового 

пристрою вони  не виявили.  
Особу та місцезнаходження зловмисника опера-

тивники Збаразького відділення поліції встанови-
ли того ж вечора. Ним виявився 34-річний житель 
Тернополя. Як з’ясувалося, чоловік перебував у стані 
алкогольного сп’яніння та зробив неправдиве пові-
домлення через непорозуміння з дружиною.

За даним фактом розпочато кримінальне прова-
дження. Дії тернополянина слідчі кваліфікують за ч. 
1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про за-
грозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження 
об'єктів власності) Кримінального кодексу України. 
Триває досудове розслідування.

Поліцейські звертаються до громадян із прохан-
ням телефонувати до екстрених служб тільки у ви-
падках, коли дійсно необхідна допомога. Виїжджа-
ючи на неправдиві виклики, правоохоронці, лікарі, 
рятувальники витрачають немало часу та зусиль 
для перевірки інформації та можуть не встигнути 
вчасно надати допомогу тим, хто її дійсно потребує.

9 тисяч гривень привласнили 
невідомі, вчинивши аферу, 
пов’язану з мобільним телефоном 

тернополянки.

- До поліцейських звернулася 30-річна жінка 
і повідомила, що до неї зателефонував чоловік, 
який представився працівником мобільного опе-
ратора. За «легендою» афериста, через технічні 
роботи були можливі подальші несправності зі 
зв’язком. Аби згодом без труднощів відновити 
з’єднання, необхідно, мовляв, повідомити дані 
жінки та останні набрані номери. Заявниця, не за-
думуючись про наслідки, так і зробила. Вже через 
певний проміжок часу вона отримала сповіщення 
про оформлення кредиту через мережу Інтернет 
на суму 9000 гривень,  - розповіли у поліції Терно-
пільської області.

Суть афери, за допомогою якої діяли пройди-
світи, в тому, щоб отримати саме дублікат вашої 
сім-карти, кажуть правоохоронці. Після цього 
зловмисник може без труднощів розпоряджатися 

вашими коштами.
- Схема проста й водночас дієва. Зловмисни-

ки можуть представлятися співробітниками різ-
них установ, аби дізнатися ваші набрані й вхідні 
дзвінки. Якщо це їм не вдається, вони дзвонять 
на телефон жертви під будь-яким приводом, щоб 
зробити так, аби залишити на телефоні абонента 
пропущені або вхідні дзвінки. Того ж дня потер-
пілі отримують сповіщення або навіть не зна-
ють про той факт, що їх SIM-карту заблоковано.  
Шахраї звертаються до оператора під виглядом 
власника номера та називають перелік останніх 
дзвінків, які самі ж раніше спровокували, й виго-
товляють дублікат SIM-карти, -  розповіли у полі-
ції.

Зрозуміло, що здобиччю аферистів стають 
кошти з мобільного рахунку жертви. Але основна 
мета пройдисвітів - спустошити саме електронні 
гаманці людей, адже мобільні телефони прив’яза-
ні до банківських карт. Саме завдяки цьому вони 
отримують доступ і до різноманітних транзакцій 
з ними. 

1500 доларів за ухилення 
від служби в Зсу

- Жінка вимагала кошти від місцевого мешканця. За 1500 
доларів США обіцяла посприяти у вирішенні питання щодо 
ухилення від проходження військової служби в лавах ЗСУ. А 
саме - оформлення документів для визнання громадянина 
непридатним до проходження військової служби, - розповів 
заступник начальника УСР в Тернопільській області Віталій 
Кравчук.

Затримали жінку одразу після одержання нею неправо-
мірної вигоди. Поліцейські вилучили 1500 доларів США. Ви-
рішується питання про повідомлення завідувачці  відділення 
лікарні про підозру за ч. 3 ст. 368 (вимагання та отримання 
службовою особою неправомірної вигоди) Кримінального ко-
дексу України та обрання запобіжного заходу. 

Заявниця повідомила, що  неї зателефонував незнайомий чоловік та зареко-
мендував себе співробітником банку. Він запевнив дівчину, що є певні технічні 
несправності в банківській системі. Аби усунути недоліки, необхідно вказати 

персональні дані, після цього відбудеться активування рахунку. як тільки потер-
піла зробила, що просили, вона отримала два сповіщення. Спершу з поточного 
рахунку зникло 11370 гривень, а згодом й з кредитного – майже 20 тисяч гривень.

Працівники поліції нагадують мешканцям Тернопілля, що не варто вірити незнайомим особам, 
які телефонують. Не потрібно повідомляти особисту інформацію невідомим. Пам’ятайте, праців-
ники банківських установ не будуть телефонувати та дізнаватися ваші персональні дані. Якщо ж 
пролунав дзвінок або надійшло смс-повідомлення – найкраще дізнатися детальну інформацію у 
найближчому відділенні банку або зателефонувати на гарячу лінію банку.  

За минулий місяць співробіт-
ники поліції області офор-
мили 7 303 адмінматеріалів 

у сфері безпеки дорожнього 
руху. Серед найпоширеніших 
порушень - перевищення без-
печної швидкості, недотримання 
правил обгону, керування тран-
спортними засобами без доку-
ментів та напідпитку.

- У вересні на дорогах Тернопіль-
щини трапилося 255 дорожньо-тран-
спортних пригод. Із них 52 – із 
постраждалими, в яких 7 людей заги-
нули,  ще 62 отримали травми, - розпо-
віли  у поліції Тернопільської області. 
- 16 аварій вчинили водії, які сіли за 
кермо напідпитку. Також минулого мі-
сяця поліцейські склали 163 адмінпро-

токоли за керування транспортними 
засобами у нетверезому стані (ст. 130 
Кодексу України про адміністративні 
правопорушення).   

У поліції нагадують, що нетверезе 
керування передбачає:

- штраф 17 000 гривень з позбав-
ленням права керування транспорт-
ними засобами на 1 рік;

- якщо ці дії вчинені повторно 
(вдруге) протягом року — штраф 34 
000 гривень або адмінарешт 10 діб з 
позбавленням права керування на 3 
роки;

- якщо особа вже двічі протягом 
року притягалася до відповідальності 
за такі дії — штраф 51 000 гривень або 
адмінарешт на 15 діб з позбавленням 
права керування на  10 років з конфіс-
кацією транспортного засобу.

Лиходій не лише отримав ліки задарма, 
йому ще й дали понад 500 гривень решти

посварився з дружиною і «замінував» готель

Тернопільські поліцейські викрили у 
хабарництві заввідділення районної лікарні

За ДОПОмОгОю ДублікаТу Сім-карТи афериСТи 
ОфОрмили креДиТ на ТернОПОлянку

і штрафи не лякають…
У вересні тернопільські поліцейські виявили на дорогах 

області 163 нетверезих водіїв

псевдобанкір виманив понад 
30 тисяч гривень

Шахрайство розслідують лановецькі поліцейські. 24-річна мешканка 
району втратила понад 30 тисяч гривень.
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у литовській церкві 
правитимуть 

українською мовою

У литовському місті Каунас у косте-
лі георгія Мученика проводитимуть 
регулярні Богослужіння українською 
мовою. Служби призначені для грома-
ди українців греко-католиків. Літургії 
відправлятимуть василіани, повідомляє 
РІСУ. Василіани проводитимуть сповіді, 
хрестини, освячення домівок та інші ри-
туали. Вони є єдиними греко-католиць-
кими священнослужителями в Литві. Опі-
куються не лише місцевими українцями й 
литовцями, а й заробітчанами та студен-
тами. Служать парафіянам у Клайпеді, 
Електренаї, Йонаві й Каунасі.

Covid-пандемія призвела до 
скорочення тривалості життя

Проаналізувавши коронавірусну 
статистику 29 країн світу, в тому числі 
більшої частини держав Західної Євро-
пи, а також США і Чилі, вчені дійшли 
висновку, що в 27 країнах тривалість 
життя знизилася у зв’язку з пандемією 
Covid-19. Це - рекордне скорочення життя 
після Другої світової війни, пише «Gazeta.
ua». Найпомітніше зниження тривалості 
життя зафіксовано серед чоловіків у США. 
Порівняно з 2019 роком, чоловіки тут ста-
ли жити в середньому на 2,2 року менше. 
На другому місці - Литва, де тривалість 
життя чоловіків скоротилася на 1,7 року.

в італії мотивують 
не викидати їжу

Працівникам магазинів та місць гро-
мадського харчування не завжди вда-
ється розрахувати необхідну кількість 
продукції. Буває, все миттєво розмітають 
з прилавків, але буває, що частина їжі так 
і залишається непроданою. Мерія Риму 
звернула увагу на ринки, магазини, бари 
та ресторани, які в кінці робочого дня від-
правляють надлишки продуктів у сміття. 
Чиновники пропонують не бути жадібни-
ми й віддавати непродану їжу в соціаль-
ні фонди. Адже статистика показує, що в 
Італії за рік 5,6 млн тонн їжі потрапляє на 
сміттєзвалище, а це близько 17% усього 
споживання в країні. А головним стимулом 
для власників бізнесу стане зниження по-
датків на 25% за таку благодійність.

у польщі спробують 
повернути бджіл, 

джмелів і метеликів
Бджоли й метелики є найбільш по-

ширеними запилювачами. Вони необ-
хідні для продовження росту плодових 
дерев та інших рослин у дикій природі. У 
Варшаві розбили двадцять «острівців», 
засаджених шавлією, волошками й мар-
гаритками. Таким чином у місто хочуть 
повернути комах, пише «Закон і Бізнес». 
Зникнення запилювачів ставить під за-
грозу існування рослин і дерев, які потре-
бують допомоги (а таких - більше 80%). 
Тобто через зменшення кількості бджіл 
ми не тільки втратимо мед, а й зіткнемось 
із дефіцитом більшості овочів, фруктів, 
ягід, злаків і горіхів.

у Ризі може з’явитися
 нічний мер 

У столиці Латвії найближчим часом 
може з’явитися нова адміністратив-
на посада - нічний мер. Він керуватиме 

нічним життям міста: від роботи нічних 
клубів і кафе - до розгляду скарг місцевих 
жителів на занадто гучні заходи в позау-
рочний час. Також відповідатиме за без-
пеку на вулицях у темну пору доби, пише 
«Європульс». В останні роки Рига стає все 
більш популярною серед туристів, але 
гості заважають місцевим жителям. Че-
рез нічні вечірки часто трапляються кон-
флікти. Тому головним завданням нічного 
мера буде пошук стратегії розвитку нічно-
го життя Риги, щоб нічні клуби не заважа-
ли жителям, і водночас нічне життя міста 
розвивалося. Вперше у світі посада ніч-
ного мера з’явилася в Амстердамі у 2012 
році. Тепер нічні мери є в Парижі, Цюріху, 
Хельсінкі, Празі та в інших містах.

Німців навчають 
жити без опалення

жителям Німеччини показали ві-
део, яке повинно навчити їх виживати 
в разі вимкнення опалення та електри-
ки в будинках на тривалий термін. За 
інформацією «РБК», відео розповсюдило 
Федеральне управління з питань цивіль-
ного захисту та допомоги під час стихій-
них лих. На відео - жінка похилого віку, яка 
мерзне в будинку. А тому використовує в 
помешканні верхній одяг, шарф і рукави-
ці. Для утеплення заклеює вікна фольгою 
та самостійно збирає невелику настільну 
«піч». Відео з’явилося на тлі газової кризи 
в Європі й браку палива у підземних схо-
вищах. Ціна газу в Європі сягнула понад 
$1400 за 1 тисячу кубів. Такого досі ніколи 
не було. Це - «привіт» європейцям від Пу-
тіна і російського «Газпрому».

у Британії знищать 
тисячі свиней через 
дефіцит працівників

У Великій Британії підприємства 
галузі тваринництва б’ють на сполох 
- через дефіцит працівників їм дове-
деться утилізувати до 120 тисяч сви-
ней. Представниця Національної асоціа-
ції свиноводства Ліззі Вілсон закликала 
уряд вжити негайних заходів, пише «The 
Guardian». Кризу галузі спричинили Brexit 
та пандемія Covid -19, адже десятки тисяч 
працівників із-за кордону, які раніше за-
довільняли попит робочої сили країни, не 
змогли, зокрема, відкрити необхідні візи. 
Раніше у Британії з подібною проблемою 
зіткнулась паливна галузь - нафтовим 
компаніям не вистачало близько 100 ти-
сяч водіїв, які б доставляли бензин та ди-
зель до АЗС. Тепер на фермах не вистачає 
м’ясників, які займаються переробкою 
продуктів тваринництва. Керівники під-
приємств та профспілки вже попереджа-
ли уряд про кризу, але тільки зараз влада 
заявила про план видачі тимчасових віз 
для 5 тисяч іноземних водіїв вантажівок і 
5500 працівників птахівництва.

через брудне повітря 
помирає майже 7 млн людей

У ВООЗ зв’язали брудне повітря з 
важким перебігом коронавірусу. Пога-
на якість повітря посилює ризик важкого 
перебігу Covid -19. Про це свідчать дані 
Всесвітньої організації здоров’я, заявила 
директорка департаменту ВООЗ з питань 
навколишнього середовища і здоров’я 
Марія Нейра, пише «24 канал». «Погана 
якість повітря, яким ми дихаємо, є сер-
йозним фактором для гострих і хронічних 
респіраторних захворювань, а також сер-
цево-судинних. На додаток до цього вплив 
забрудненого повітря призводить до за-
хворювань, які підвищують ризик розвит-
ку важкого Covid при зараженні ним», - за-
явила Нейра. Вперше від 2005 року ВООЗ 
оновила рекомендації щодо якості пові-
тря. 90% населення Землі дихає повітрям, 
яке не відповідає стандар-
там. І щороку через бруд-
не повітря передчасно 
помирають приблизно 7 
мільйонів людей. 

опалювальний сезон 
можуть відкласти 

Експерти повідомляють, що опалю-
вальний сезон в Україні може розпоча-
тися пізніше, ніж зазвичай. Причиною 
цього є відсутність коштів та проблеми із 
закупівлею газу через високі світові ціни. 
Мовляв, місцева влада може затягувати 
підписання договорів щодо постачання 
«блакитного палива» від НАК «Нафтогаз» 
та сам старт опалювального сезону, пише 
«Перший діловий». Деякі міста можуть від-
класти опалювальний сезон аж на листопад.

За 5 років партії витратили 
понад 3 млрд грн

За останні п’ять років українські по-
літпартії витратили понад три мільяр-
ди гривень. Про це повідомив голова Ко-
мітету виборців України Олексій Кошель. 
«Левова частка цих грошей - це кошти, 
які були отримані з державного бюджету, 
тобто, це гроші платників податків. Ми 
проаналізували витрати партій з моменту 
запровадження державного фінансування 
- у звіті вказано 2016-2020 роки», - сказав 
він. Голова КВУ зазначив: дослідження по-
казало, що 40% коштів партії витрачають 
на пряму рекламу. Значні суми йдуть на 
телерекламу. 

Фінансовий стан більшості 
родин погіршився 

Протягом року українці відчули зна-
чне зростання цін, а також погіршення 
свого фінансового стану. Про це свідчать 
результати соцопитування центру «Со-
цис». Так, 94,6% опитаних зазначили, що 
впродовж року відчули зростання цін. Крім 
того, 64,3% українців відзначили, що за цей 
рік фінансовий стан їхніх родин погіршив-
ся. При цьому 33,6% українців вважають 
відповідальним за соціально-економічну 
ситуацію в країні президента Зеленського, 
30,3% - уряд, а 18,4% - Верховну Раду.

Рівень пенсій може 
значно скоротитися

В Україні розмір пенсій буде щорічно 
скорочуватися. В результаті, вже незаба-
ром замість 30% від зарплати на заслуже-
ному відпочинку можна буде отримувати 
лише 20%. Але і це не межа. Такими тем-
пами діюча пенсійна система може зовсім 
розвалитися. Про це повідомила міністр 
соціальної політики Марина Лазебна, 
пише «Mind». «Пенсія складає 30% зарпла-
ти. Це мало, ми це знаємо. Але ми знаємо 
й перспективу. Перспектива - буде 20%», - 
наголосила Лазебна. 

в українців зменшилися 
заощадження 

В українців у квітні-червні скоро-
тилися заощадження на 86,5 мільярда 
гривень. За інформацією Держстату, до-
ходи становили 1079,8 млрд, а витрати 
- 1166,4 млрд. У другому кварталі обсяг 
номінальних доходів населення збільшив-
ся на 20,9%, порівняно з аналогічним пе-
ріодом минулого року. Водночас, витрати 
населення підскочили на 35,9%.

скільки юнаків заберуть 
восени до армії

13 575 осіб планують призвати на 
строкову службу цієї осені. Перші від-
правлення почнуться 5 жовтня, а останні 
- 21 грудня, повідомляє «Армія Inform» із 
посиланням на начальника відділу комп-
лектування рядовим, сержантським скла-
дом та призову управління персоналу 

штабу командування Сухопутних військ 
ЗСУ полковника Миколу Качаненка. Із Тер-
нопільщини підлягають відправленню до 
війська 417 хлопців: у ЗСУ- 217,  Держспе-
цтрансслужбу - 15, Нацгвардію - 130, Дер-
жприкордонслужбу - 55.

у нас - «частково  
вільний інтернет»

Правозахисна організація Freedom 
House віднесла Україну до категорії кра-
їн із «частково вільним інтернетом». На-
шій державі в рейтингу інтернет-свободи 
дісталося 62 бали зі 100 - на один бал біль-
ше, ніж торік, йдеться у звіті про ситуацію 
зі свободою глобальної мережі. Таку ж 
оцінку отримали Ангола та Еквадор. Най-
вищі показники в Ісландії (96 балів), Есто-
нії (94 бали), Канади та Коста-Ріки (по 87 
балів). В Україні трапляються блокування 
сторінок у соцмережах, а коментатори по-
декуди займаються «маніпуляціями громад-
ською думкою» в політичних інтересах влади. 
Також бувають переслідування блогерів та 
авторів політичного контенту, кібернапади на 
опозиціонерів і правозахисників. В організації 
вказують на появу в Україні законодавчих іні-
ціатив, котрі мають на меті цензуру контенту.

україна втратила майже 
14 млрд грн через контрабанду 

Обсяги нелегального імпорту та 
контрабанди товарів в Україну щорічно 
досягають 226-320 млрд грн. З огляду 
на розмір середньозважених ставок, дер-
жбюджет протягом 2019-2020 років міг 
недоотримати 10-14 млрд грн ввізного 
мита, йдеться у звіті Рахункової палати. 
Причина - неефективні рішення Кабміну, 
Державної митної служби та Державної 
фіскальної служби щодо здійснення мит-
ного контролю й адміністрування подат-
ків на міжнародну торгівлю та зовнішні 
операції. Обсяги нелегального імпорту та 
контрабанди товарів в Україну традицій-
но суттєві, а центральні органи виконав-
чої влади їх практично не аналізували. 

підвищиться податок 
на нерухомість

У 2022 році в Україні підвищить-
ся податок на нерухомість, і українці 
заплатять на 21% більше податків за 
житло, ніж у 2021-у. Про це сказано у 
Податковому кодексі України, пишуть 
«Українські Новини». Зокрема, у 2022 році 
сума податку за квартиру площею 100 ква-
дратів зросте з 2832 грн до 3600 грн. При 
цьому розмір податку розраховується ви-
ходячи з розміру мінімальної зарплати за 
той рік, за який сплачується податок - за 
кожен зайвий квадратний метр потрібно 
платити 1,5% від мінімальної зарплати. 
Цього року це 70,8 грн, а в - 2022-му вже 
90 грн. При цьому платити необхідно тіль-
ки за зайву площу (для квартири за кожен 
квадрат вище ніж 60 метрів, а за будинок 
- вище ніж 120 квадратів). Найбільше за-
платять ті, у кого метраж квартири пере-
вищує 300 кв м. Власникам такого житла 
доведеться заплатити податок у розмірі 
25 тис грн. Таку ж суму заплатять власни-
ки приватних будинків, загальна площа 
яких перевищує 500 кв м.

в україні сортується 
лише 4% сміття

«На тлі нелегальних звалищ і запо-
внених полігонів, ми сортуємо тільки 
приблизно 4% твердих побутових відхо-
дів», - заявив президент Володимир Зе-
ленський на засіданні Конгресу місце-
вих і регіональних влад, пише «Gazeta.
ua». В Україні утворюється 10 млн тонн 
твердих побутових відходів, водночас 
лише 79% населення охоплені послугами 
з вивезення ТПВ, 93% яких вивозяться на 
сміттєзвалища, додала заступниця керів-
ника Офісу президента Юлія Свириденко. 
За її даними, лише за минулий рік в Укра-
їні утворено 462 млн тонн відходів. Згідно з 
рішенням РНБО, всі громади до кінця 2021 
року мають створити регіональні плани 
управління відходами, які надалі мають ста-
ти частиною національного плану.

україна світ

ольга чоРНа.
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* * * * *
Завершився чемпіонат Тернопільської області у вищій лізі сезону-2021. 

3 жовтня відбулися матчі заключного 18-го туру:
• «Нива» (Теребовля) – «Зоря» (Хоростків) – 2:1 (2:1)
•  «Агрон-ОТГ» (В. Гаї) – ФК «Нараїв» – 3:0 (1:0)
•  «Кристал-U-19» (Чортків) – «Поділля» (Васильківці) – 1:2 (0:0)
• «Медобори» (Зелене) – «Рідна Борщівщина» – 3:0 (неявка коман-

ди з Борщева, рішення по дисциплінарних санкціях щодо команди 
«Рідна Борщівщина» буде прийнято КДК Асоціації футболу Терно-
пільщини).

Відтак, чемпіоном області став великогаївський «Агрон-ОТГ», «Медо-
бори» із Зеленого – срібні призери, а теребовлянська «Нива» - володар 
бронзових нагород.

* * * * *
Також відбулися матчі заключного 17-го туру (третій тур фінальної ча-

стини) у першій лізі чемпіонату Тернопільської області:
• ФК «Вишнівець» – «Колос» (Бучач) – 4:0 (1:0)
• ФК «Трибухівці» – ФК «Мельниця» (Мельниця-Подільська) – 0:0
У підсумку бучацький  «Колос» став переможцем, на другому місці -  

вишнівчани, а бронзові нагороди отримають футболісти ФК «Трибухівці».
* * * * *

3 жовтня відбулися матчі заключного 17-го туру (третій тур фінальної 
частини) у другій лізі чемпіонату Тернопільської області:

•  «Збруч» (Гусятинська ОТГ) – «Колос» (Зборів) – 1:1 (0:0)
• «Поділля» (В. Березовиця) – «Нічлава» (Копичинці) – 3:1 (1:0)
• Чемпіон – «Поділля», у «Нічлави» - срібло, а команда з Гусятинщи-

ни – третя.

У 2 турі групового раунду Ліги 
чемпіонів донецький "Шахтар" у 
Києві зіграв внічию проти мілан-
ського "Інтера" 0:0.

* * * * *
3-й тур Ліги чемпіонів відбу-

деться 19 жовтня. "Шахтар" зіграє 
проти "Реалу", а на "Інтер" чекає 
зустріч з молдавським "Шерифом" 
Юрія Вернидуба.

У 1 турі обидві команди невда-
ло стартували на груповому раун-
ді Ліги чемпіонів. Віце-чемпіони 
України сенсаційно поступилися у 
Тирасполі дебютанту турніру - "Ше-
рифу" - 0:2. "Інтер" у Мілані програв 
мадридському "Реалу" - 0:1. 

* * * * *
У 2 турі групового раунду Ліги 

чемпіонів київське "Динамо" роз-
громно поступилося в гостях мюн-
хенській "Баварії" – 0:5. Відтак, 
українська команда  з одним очком 
займає третє місце. Мюнхенці ма-
ють 6 пунктів та очолюють турнір-

ну таблицю. Португальська "Бенфі-
ка", яка у 2 турі переграла у Лісабоні 
іспанську "Барселону" 3:0, з 4 бала-
ми - друга. Каталонці не мають жод-
ного очка та йдуть останніми.  У 3 
турі, 20 жовтня,  "Динамо" зіграє в 
гостях проти "Барселони". 

* * * * *
У 2 турі групового етапу Ліги 

конференцій луганська "Зоря" про-
грала італійській "Ромі" з рахунком 
0:3. Після поразок "Ромі" (0:3) і "Бо-
до-Глімт" (1:3) у 1 турі, наша коман-
да має 0 балів і займає в таблиці 
групи C останнє місце.

* * * * *
Італійська "Рома" з двома пере-

могами йде першою. Слідом - нор-
везький "Бодо-Глімт", у нього 4 
бали. Третя позиція у болгарського 
ЦСКА - 1 набраний пункт.

* * * * *
У наступному турі "Зоря" зіграє 

проти ЦСКА з Софії. Матч відбудеть-
ся 21 жовтня.

У вересні  Ігор Климовський поки-
нув посаду головного тренера 
тернопільської команди.  Більше 

того, його публічні висловлювання 
про, буцімто, борги із зарплатами, 
змусили футбольний клуб виступити 
із заявою. У ній, зокрема, йдеться про 
те, що поширена Климовським інфор-
мація не відповідає дійсності.

Натомість, екс-тренер чомусь скромно 
змовчав  про причини невдалих результатів в 
останніх матчах під його керівництвом.. Адже 
проблеми у організації гри почали з’являтися, 
починаючи із домашнього матчу з волочиським 
"Агробізнесом". Після цього команда безславно 
покинула розіграш Кубка України, мінімально 
поступившись друголіговому "Епіцентру", ди-
вом не програла у виїзній зустрічі з «Поділлям».

Усе це змусило керівництво клубу провести 
зустріч із тренерським штабом з метою почути 
та обговорити варіанти виходу із кризи. Але 
головний тренер так і не озвучив свого чіткого 
бачення подальшого розвитку команди та по-
дав у відставку напередодні важливих матчів 
у чемпіонаті. Яскраве підтвердження цьому – 
виїзний матч «Ниви» проти харківського «Ме-
таліста». Той факт, що напередодні тернопіль-
ська команда втратила головного тренера, а 
його обов’язки виконував чинний спортивний 
директор клубу Сергій Задорожний, розслабив 
суперників та й футбольних оглядачів також – 

усі прогнозували 
легку перемогу 
Харкову.

Сталося інак-
ше – «Нива» про-
демонструвала 
свої наміри вже 
на початку зустрічі. Ігор Семенина підкинув но-
гою м’яч на Ігоря Гаталу в штрафний майдан-
чик жовто-синіх, той красиво віддав пас Сергі-
єві Кисленку, а останній упіймав Олександра 
Рибку на протиході – 0:1.

«Металіст» зумів реабілітуватися вже за де-
сять хвилин – 1:1, а вже у кінці тайму «Нива» 
знову пропустила. – 2:1. Харків’яни зуміли втри-
мати прийнятний для себе рахунок і вже на 10 
очок відірвалися від "Кривбаса". 

Незважаючи на чергову поразку, «Нива» 
поки що зберігає за собою місце у верхній ча-
стині турнірної таблиці.  Та чи надовго, адже 
вже 6 жовтня тернопільська команда прийма-
тиме одного з лідерів Першої ліги - «Оболонь».

Тим часом, стало відомо, що наразі три-
вають переговори з трьома потенційними 
претендентами на посаду головного тренера, 
проте конкретика в цьому питанні з'явиться не 
скоро. Тому діями тернопільських футболістів 
в поєдинку з «пивоварами» знову керуватиме 
спортивний директор  Сергій Задорожний. А вже 
у матчі 13 туру - з «Волинню», в «Ниві» сподіва-
ються, що буде новий керманич.

* * * * *
Збірна України зіграє проти Фінляндії 

в рамках відбору на Чемпіонату світу-2022. 
Поєдинок відбудеться в суботу, 9 жовтня, на 
Олімпіаштадіоні у Гельсінкі. Початок о 19:00 
за київським часом. Окрім того, матч 8-го туру 
кваліфікації до ЧС-2022 Україна – Боснія і Гер-
цеговина відбудеться 12 жовтня. Початок поє-
динку о 21:45. 

* * * * *
На чемпіонаті світу з футзалу відбувся фі-

нальний матч. Збірна Португалії з рахунком 
2:1 переграла Аргентину. У матчі за третє місце 
збірна Бразилії перемогла Казахстан - 4:2. 

* * * * *
Іноземні вболівальники не зможуть відві-

дати змагання на зимових Олімпійських іграх у 
Пекіні. Про це повідомила прес-служба Міжна-
родного олімпійського комітету.

Квитки продаватимуть тільки мешканцям 
материкової частини КНР, якщо вони відпові-
датимуть карантинним вимогам. Зимові Олім-
пійські ігри в Пекіні-2022 відбудуться з 4 по 20 
лютого, а зимові Паралімпійські ігри - з 4 по 13 
березня.

* * * * *
Українські спортсмени, які на Олімпіаді уТо-

кіо  посіли четверте, п'яте та шосте місця, отри-
мають грошову винагороду від держави. Про це 
розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Мова 
йде про 25 українських олімпійців та їх трене-
рів. За 4-те місце виплатять 200 тисяч гривень, 
за 5-те місце – 140 тисяч гривень, за 6-те – 100 
тисяч гривень.

При цьому тренерам, які готують збірну до 
зимових Олімпійських ігор, також буде призна-
чено 12 стипендій КМУ. Розмір такої стипендії 
– понад 40 тис грн.

За золоті, срібні та бронзові медалі на цих 
іграх спортсменам передбачили виплати по 
125, 80 та 55 тисяч доларів відповідно.

* * * * *
Збірна України виборола чотири медалі на 

чемпіонаті Європи з акробатичної гімнастики, 
що завершився в італійському Пезаро. Зокре-
ма, спортсмени здобули одне "золото", одне 
"срібло" та дві "бронзи". Для українських акро-
батів це найбільша кількість нагород і перша 
перемога на континентальній першості з 2011 
року. Тоді "синьо-жовті" вісім разів піднімалися 
на п'єдестал, у тому числі двічі - на першу схо-
динку (у статичних вправах жіночих і змішаних 
дуетів).

Одразу дві нагороди взяли Вікторія Козлов-
ська й Таїсія Марченко, а українська чоловіча 
команда повторила результат цьогорічного 
чемпіонату світу. Для всіх медалістів з України 
це був дебют на європейському п'єдесталі.

* * * * *
Збірна України з важкої атлетики завоюва-

ла 48 медалей на чемпіонаті Європи серед юні-
орів і молоді, що завершився у фінському місті 
Рованіемі. Зокрема, українські спортсмени ви-
грали 19 золотих нагород. Такий результат доз-
волив збірній посісти третє місце в медальному 
заліку, поступившись лише Росії (76 медалей) 
та Вірменії (43).

Якщо рахувати лише "великі" медалі, тоб-
то за сумою двох видів програми - ривка й по-
штовху, - Україна все одно лишається на третій 
позиції з 15 нагородами: по п'ять золотих, сріб-
них і бронзових. На минулому молодіжному 
чемпіонаті 2019 року українці мали 43 медалі 
(11 золотих), з них 16 - "великих" (три "золота").

* * * * *
Збірна українських шахісток здобула «брон-

зу» чемпіонату світу. У четвертьфінальному 
матчі наша команда з рахунком 3:1 виграла у 
Вірменії та потрапила до півфіналу. Там на них 
чекала грізна команда федерації шахів Росії. 
Підсумок - 1:3 не на нашу користь. В іншому 
півфіналі збірна Індії перемогла грузинок.

У фіналі команда РФ обіграла індійських 
шахісток і стала переможницею. Збірним Укра-
їни (під орудою Михайла Бродського) та Грузії 
було вручено бронзові медалі .

споРТаРЕНа

Тернопільський футбол

єврокубки

У кінці вересня 
в Угорщині 
відбулися 

представницькі 
змагання зі спортивної 
гімнастики, які стали 
заключними перед 
чемпіонатом світу в 
японії.

На етапі Гран-прі учас-
ниця збірної команди Укра-
їни, вихованка комунально-
го закладу Тернопільської 
міської ради "КДЮСШ ім. Ю. 
Горайського" Анастасія Ба-
чинська стала найуспішні-
шою гімнасткою у жіночих 
змаганнях. 

Вона кваліфікувалася до всіх чотирьох фіналів та здобула 
одразу три нагороди:

"золото" – у вільних вправах (12.7), обійшовши угорську спортсменку 
Ченге Бачкай і канадійку Сідней Тернер;

"срібну" медаль – в опорному стрибку (13.175);
"бронзу"  – у вправах на брусах (13.2).
Загалом, українська збірна зі спортивної гімнастики на етапі Гран-прі в 

угорському Сомбатгеї здобула дев'ять медалей, чотири з яких золоті.

Тріумф тернопільської 
гімнастки

у «Ниви» знову негаразди

У 10 турі чемпіонату 
України з футболу 
"Динамо" зіграло вні-

чию з "Шахтарем" та зберег-
ло лідерство. Матч у Києві на 
НСК "Олімпійський" завер-
шився з рахунком 0:0. 

"Динамо" набрало 26 очок 
та залишилося на першому 

місці. "Шахтар" має 23 пункти 
та йде другим. 

10-й тур:
• "Динамо" - "Шахтар" 0:0
• "Зоря" - "Десна" 2:0
• "Металіст 1925" - "Минай" 

1:0
• "Верес" - "Олександрія" 0:0
• "Колос" - "Чорноморець" 2:1

• "Львів" - "Дніпро-1" 0:1
• "Ворскла" - "Інгулець" 3:0
• "Маріуполь" - "Рух" 0:2

Українська Прем’єр-Ліга, 
опитавши фахівців, визначи-
ла найяскравішого футболіс-
та з усіх, які взяли участь у 
матчах 10-го туру VBET Ліги.  
За підсумком голосування 
перемогу здобув півзахисник 
«Ворскли» Олівьє Тілль.

нічия на ОлімПійСькОму 
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ЩОб врОДилО ряСнО, 
уДОбріТь ЗавчаСнО

Що варто робити, аби відновити 
запаси корисних речовин на грядках

Найперше потрібно очистити місця майбутніх 
грядок від бур’янів і рослинних залишків та 
винести їх за межі ділянки. якщо вони без оз-

нак хвороб, то можна закласти їх у компостну купу, 
а потім внести в якості добрива під перекопування 
ґрунту. При потребі, разом з добривами додайте 
крейду або вапно, щоб привести в норму рівень 
кислотності.

Очищати город від бур’янів потрібно якомога ретельніше. 
Всі повзучі бур’яни, пирій із частинами його кореневої системи й 
кульбаби потрібно просто викорчувати з городу всіма можливими 
способами, скільки б сил ви на це не витратили.

Коли ґрунт вільний від бур’янів і рослинних залишків, мож-
на його удобрити необхідними для кожної рослини елементами: 
азотом, фосфором і калієм. Оскільки на цих грядках у поточному 
сезоні нічого рости вже не буде, то можна внести сечовину (20-25 г 
на квадратний метр), суперфосфат (18-20 г на квадратний метр) і 
хлористий калій (15-20 г на кв. м.). У цьому випадку хлористого ка-
лію боятися не варто, оскільки до весни хлор нейтралізується й буде 
безпечний для рослин. Крім цього, бажано внести добре перепрілий 
гній по 5-6 кг на квадратний метр, або перегній (3-4 кг на квадрат-
ний метр) і деревну золу -  по 250-300 г на квадратний метр ґрунту.

Якщо ґрунти на ділянці важкі й глинисті,  необхідно внести 
річковий пісок по відру на квадратний метр, бажано упереміж з 
компостом у тій же кількості. Це підвищить пухкість ґрунту і під-
силить його родючість.

Піщані ґрунти погано втримують вологу й живильні речовини. 
Тут необхідно внести  на квадратний метр по відру глини, а також 
добре перепрілий компост (5-6 кг)), листовий перегній (3-4 кг) і 
тирсу (відро на квадратний метр). Щодо тирси - будьте уважні - 
вона може закислити ґрунт, тому потрібно використовувати мак-
симально сіру, тобто, майже перепрілу тирсу.

Кислі ґрунти, де кислотно-лужний баланс (ph) нижчий 6.0, не-
обхідно вапнувати або вносити крейду. Якщо кислотність нижча 
4.5, треба застосовувати вапно по 200-250 г на квадратний метр, 
якщо кислотність від 5.5 до 4.6, то крейду: 250-300 г крейди на ква-
дратний метр.

Природно, що добрива, крейду і вапно восени на грядки вносять, 
розкидаючи по поверхні, потім перекопують, або переорюють город. 

Персики - рослини-самогубці. 
Вони у врожайний рік на-
стільки навантажуються 

плодами, що взимку можуть 
вимерзнути, оскільки їм просто 
не вистачає сил і часу для визрі-
вання пагонів.

Садівники ж не розуміють, що стало-
ся з деревом: воно нормально плодоносило, 
а наступного року загинуло або сильно підмерзло. 
Зазвичай звинувачують низьку зимостійкість, 
ураження хворобами та інші другорядні фактори. 
А треба було просто провести нормування вро-
жаю.

Зазвичай зайві зав’язі обсипаються одразу 
після квітнення, часто навіть у більшій кількості, 
ніж потрібно. Тут можуть бути різні причини: під-
мерзання бруньок, погане запилення, відсутність 
запилювачів, немає комах, що літають, холодний 
поривчастий вітер...

Після неврожайного року, якщо погода сприяє 
запиленню, зав’язей може виявитися значно більше, 
ніж потрібно. Дерево перевантажується і наступно-
го року зовсім не плодоносить. У таких випадках ка-
жуть, що настала періодичність плодоношення.
Запобігти неприємним наслідкам врожайних 

років можна двома шляхами:
❶ ЗА ДОПОМОгОЮ АЗОТНИх ДОБРИВ

Їх необхідно внести з поливом не менше 30 г 
на кв. м вздовж проекції крони одразу після ряс-
ного квітнення. Від такої підгодівлі одразу поч-
нуть обсипатися квітки і зав’язі. Про цей ефект 
треба пам’ятати і за умови звичайної підгодівлі 

квітучих дерев. Коли багато азоту, квіт-
кам на дереві немає місця.

❷ ВРУЧНУ ПРОРІДжУВАТИ 
КВІТКИ АБО ПЛОДИ

Якщо їх багато, то під вагою вро-
жаю ламаються гілки, плоди мають 

невисоку якість, вони виростають дріб-
ними, нетоварними, мають слабке забарв-

лення. Ручне проріджування - прийом трудо-
місткий і тривалий, але якщо у вас лише кілька 
персиків і вони невеликі, то це цілком реальний 
обсяг роботи. Перед початком обов’язково стру-
шуйте гілки, щоб опали вражені шкідниками і 
загиблі зав’язі. Не можна розпочинати проріджу-
вання до початку природного опадання зав’язей. 
Воно відбувається двома хвилями: одразу піс-
ля квітнення і друге - червневе осипання. У цей 
час корисно рослини поливати і підгодовувати. І 
лише після другої хвилі переходять до нормуван-
ня зав’язей. Для цього у кожному суцвітті залиша-
ють по 1-2 зав’язі, інші видаляють.

Сильні гілки після проріджування треба за-
вантажити сильніше, ніж слабкі. Якщо провести 
нормування за усіма правилами, то врожай не 
знизиться, а якість плодів значно збільшиться. Не 
знадобиться установка підпор і не будуть під ва-
гою врожаю ламатися гілки.

Після нормування не забудьте про своєчасну 
допомогу саду, оскільки він відчуватиме стрес. 
Обробіть крони Новосилом - 3 мл на 10 л води і 
підгодуйте по листю кальцієвою селітрою, 30-40 г 
на 10 л води. Під коріння корисно внести Фертику.

Знезаражуємо від 
збудників хвороб

В ґрунті можуть перебува-
ти шкідливі мікроорганізми, 
які не дозволять виростити 
багатий урожай. Тому варто 
знезаразити ділянку. Для цьо-
го вам знадобиться розчин 1% 
мідного купоросу. На один ква-
дратний метр землі потрібно 
використовувати п'ять літрів 
засобу. Полийте ґрунт, після 
чого накрийте його поліети-
леном. Через п'ять днів зніміть 
покривний матеріал. Якщо 
варіант з мідним купоросом з 
якоїсь причини вам не підхо-

дить, розведіть спеціальний 
розчин на основі марганцівки. 
У ємність, наповнену 10 літра-
ми води, киньте пару кристалів. 
Рідина повинна забарвитися в 
яскраво-рожевий колір.

удобрюємо грунт
На один квадратний метр 

знадобиться: п'ять кілограмів 
перегною, 25 грамів калійної 
солі, а також 30 грамів подвій-
ного суперфосфату. Отриману 
суміш розсипте по грядках, а 
потім перекопайте ґрунт при-
близно на три багнети лопати. 
У погожий день полийте ґрунт, 
накрийте його плівкою і зали-

ште на два тижні. Таким чином 
поживні речовини швидше до-
сягнуть нижніх шарів ґрунту. 
Удобрити грядки можна і при-
родним шляхом. Для цього за-
сійте ряди гірчиці, вівса і горо-
ху на відстані 30 сантиметрів 
один від одного. Коли прийде 
час, помістіть зубчики озимого 
часнику між сидератами.

яскраві, сонячні чорнобривці – обов’язко-
вий атрибут українських квітників і не 
тільки. Досвідчені городники знають про 

корисні властивості цих квітів і висаджують їх 
по всій ділянці, щоб віджахнути різних шкідни-
ків і оздоровити землю.

ВІДЛяКУЮТЬ ШКІДНИКІВ ТА БУР’яНІВ
Поки не вдарили морози, зберіть квітки чор-

нобривців.  Фітонциди, які містяться в усіх части-
нах цієї культури, допомагають захистити грядки 
від цибульної мухи, колорадського жука й капус-
тяної білявки. Коріння рослини виділяло тіофен, 
який відлякує ґрунтових шкідників, а також при-
гнічує ріст деяких бур’янів: наприклад, пирію й 
хвоща. Тому чорнобривці можна висаджувати по 
краях грядок, у широких міжряддях, у пристов-
бурних колах. І красиво, і корисно!

Багато садівників зустрічаються з такими 
небезпечними шкідниками полуниці, як немато-
да й довгоносик. Фітонциди, які виділяють чор-
нобривці, відлякують цих комах. Тому суцвіття, 
здрібнені стебла, а також пелюстки й кошики, що 
залишилися після збору насіння, можна закопати 
в землю між рядами полуниці. А якщо при посад-
ці кущиків на дно кожної лунки покласти кілька 

суцвіть чорнобривців, захист від нематоди гаран-
тований!

ЗБАгАЧУЮТЬ І ПОКРАЩУЮТЬ гРУНТ
Усі частини чорнобривців: і квітки, і стебла – 

восени можна зашпаровувати в землю разом із 
сидератами, закопуючи їх на багнет лопати. У ре-
зультаті вийде прекрасне добриво, яке буде «пра-
цювати» кілька років і захищати грядки від фі-
топатогенів і шкідників. Якщо ви готуєте грядку 
для осінніх посадок цибулі, часнику або моркви, 
то перекопати сидерати й чорнобривці необхідно 
за місяць до цього.

Після підзимової посадки овочів грядки мож-
на замульчувати ялиновим гіллям і зрізаними 
стеблами чорнобривців. Це вбереже землю від 
промерзання, а майбутні сходи – від шкідників. 
Навесні ялинове гілля потрібно забрати, а стебла 
чорнобривців можна залишити в міжряддях.

Прибираючи чорнобривці з ділянки, можна 
не висмикувати їх з коріннями, а просто зрізати 
надземну частину. Коренева система цих рослин 
поліпшує склад і структуру ґрунту, підвищує по-
вітря- і вологопроникність, запобігає вимиванню 
важливих мікроелементів. А корисні речовини, 
які виділяє коріння, надовго залишаються в землі.

чому морква крива і зелена?
При сортуванні коренеплодів можна помітити, що 

далеко не всі з них мають ідеальну форму й колір 
шкірки. Дефекти деяких екземплярів можуть 

розповісти багато чого...
Мульчуємо соломою і загортаємо верхівки

Легкий зеленуватий відтінок у верхній частині коренеплоду – це не 
відхилення від норми. Він з’явився в результаті простого біологічного 
процесу – перетворення хромопластів у хлоропласти під дією сонячних 
променів. Тобто, позеленіння відбувається через звичайний хлорофіл. 
Коренеплід з таким «дефектом» не отруйний. Але ця частина моркви 
має гіркуватий смак, тому її потрібно зрізати при вживанні в їжу. 

Щоб уникнути позеленіння моркви, надавайте перевагу стій-
ким до позеленіння верхівок сортам і гібридам. Це, зокрема: Ред 
Кор, Шантене, Лангесвіт, Фрютфул, Натофі, Анета F1, Наполі F1, 
Фіона F1. Мульчуйте посадки соломою шаром завтовшки 10-15 см. 
Наприкінці серпня - на початку вересня не забудьте підгорнути 
моркву на 3-5 см вище за рівень ґрунту.

потрібен пухкий ґрунт та добриво
Напевно, кожен, хто хоч раз вирощував моркву, діставав із землі 

незвичайні коренеплоди з «ніжками», «ріжками» і «носами». Така 
цікава конфігурація виникає через те, що корінець на ранній стадії 
розвитку зіштовхнувся з перешкодою – каменем або занадто щіль-
ним ґрунтом. Не зумівши подолати перешкоду, морква намагаєть-
ся компенсувати зупинений ріст за рахунок того, що пускає бічні 
відростки. Аби цього уникнути, варто садити моркву на легких, 
пухких ґрунтах. Якщо тривала спека, то їй потрібен полив в пер-
ший місяць після посадки. Також, якщо земля удобрена, з гарним 
шаром гумусу, вона теж буде пухкіша. Тому не шкодуйте добрива на 
грядки з цим коренеплодом. 

Чому персик потребує порятунку?

СаДимО ОЗимий чаСник: як ПіДгОТуваТи Землю
В кінці вересня багато городників приступають до висаджування озимого часнику. 
Щоб отримати гарний врожай, потрібно ретельно підготувати ділянку для цього

чоРНоБРивЦі МилуюТЬ око і пРиНосяТЬ коРисТЬ
Що робити із цими квітами після цвітіння

Господар
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СТРУНИ СЕРЦЯ

* * * * *
А завтра ми прокинемось у жовтні 
Й гаряча кава …гострим медом,
І крапельки танцюючого сльоту,
І вірші, зіткані з дощу сюжетного
З були́х, так й незакінчених романів.
…Все розставить жовтень коріандний -
По своїх місцях хрусткою праною.

* * * * *
Листопадить жовтень,
Обліжним дощем.
Ти кладешся золотом
Збоку на плече.
…Затяжні обійми –
Не  тривала мряка.
Межи нами – хімія,
Яка вгрілась й дякує.

* * * * *
Листя мідного сиплеться більше,
Ніж пильних думок.
…Цього року – нестримана суміш
Одягнених крон.
Акварелями гаміаци́нтними
Листочки піщані  -
Опираються бути  розмитими
Зразу ж, дощами.

* * * * *
Мінливі погоду і настрій
У жовтні, зубною, ми, пастою -
Намиємо до глянцу й блиску.
І зранку щоденно, туристами,
Вдивлятимемось, мов уперше,
В світ дорогоцінний тутешній.

* * * * *
Мульчуємо у жовтні ґрунт,
Як почуття, що літом розпалились.
Розкутості – на стишні аскетизми,
Соломкою – на очі, слух і звук.
…Ерозіями втратитися можуть
Й зароблене, і віра, і надії.
Вслухаємося в осінь, у ворожку,
З любов’ю - у погодні аритмії…

* * * * *
На бал запрошує чуттєва осінь.
У парку тільки ми, і ліхтарів молочні тіні.
Повітря мускусом пахне, соснами;
На небі - ковш Ведмедиці, магічні лінії…
…Дресс-код – бурштинові хустинки й шалики.
А ти у очі заглядаєш у мої,
Де офарбовані у райдугу сигнали -
Ілюмінації грибних осінніх днів.

* * * * *
Під ногами - волога на листячку:
Дозволяє в буденне, арктичне -
Зазирнути люстерковим поглядом,
Вуркотіти незнаному - голубом.
…Демонструє нам жовтень містичний,
Як втрачається все накопичене.

* * * * *
У морквяно-гарбузний рушник-вишиванку
Завернула травичку і кронове небо
Надихальниця осінь. Й земляни, щоранку,
Чують ли́стє-віта́ючий від землі ...шепіт.
...Ми розчулюємося: листо́чковий танок -
Передвісник  малюючих сніжних сметанок.

* * * * *
Я хочу зміцнити коріння - тобою!
Тепер, не прогаю наш жовтень алойний.
І ми пересадимося з різних латок
В родюче джерельце, і разом,і – святом.
…Вдвох – не пересохнемо у спільних тягах.
Коли є для кого, стають люди - магами.

Євгеній ЮХНИЦЯ.

У музиці - життя, 
любов, печаль,
Й душа стає, 

немов тендітні квіти…
Вкраїнська пісня… 

Не страшний їй час,
У ній звучання рідні 

й позитивні…
Вона живе 

у кожному із нас,
Мабуть, таки 

на генетичнім рівні.

На фото Івана ПШОНЯКА: учасники вокального ансамблю 
«Гаївчанки» із села Гаї Розтоцькі на Зборівщині.

гніздечко
Сімейне

Вони мучили Ольгу, пере-
слідували… Здавалося: 
це навіть не сон, а відбу-

вається насправді. Кому могла 
розповісти про це Ольга? Від-
крити таємницю, яку носила 
у собі ось уже майже шістнад-
цять років. Вона була тоді лише 
на другому курсі університету. 
Після його закінчення хотіла 
вчитися далі – мріяла стати 
лікарем. І раптом це кохання… 

 Воно захопило її, як весняна повінь. 
Ольга навіть не опиралася – плила за 
течією міцних чоловічих рук, жагучої 
пристрасті, чогось п’янкого і солодко-
го, невідомого їй досі. Чоловік, якого 
вона так безтямно любила, був набага-
то старшим від неї. Ольгу це не лякало, 
навпаки, потай гордилась, що її кохав 
вродливий, впевнений у собі, забезпе-
чений чоловік. Засипав Ольгу дороги-
ми дарунками. Не раз відчувала на собі 
заздрісні погляди одногрупниць, коли 
приходила у новому модному платті чи 
кофтині. 

Інколи вона все-таки запитувала ко-
ханого: мовляв, що буде далі?

- Довірся мені, - заспокоював він її, 
і Ольга відчувала себе маленькою ді-
вчинкою, якій не варто ні про що піклу-
ватися. 

 Вона помилилася. Коли призналася 
Вікторові, що вагітна, чекала радості, 
здивування, розуміння… А вийшло зов-
сім по-іншому. Він дивився на неї недо-
вірливо, аж перелякано.

 - Цього не може бути, - заперечував. – 
Я ж купував тобі таблетки. 

     Ольга чесно зізналася: вона забула 
про ті пігулки. Він обдав її крижаним по-
глядом.

  - Тоді це твої проблеми. До речі, аби 
ти знала: у мене є дружина, син… Чому 
раніше про це не сказав? Але ж ми не 
збиралися одружуватися. Я тобі нічого 
не обіцяв. Просто кохав. І я не винен, що 
ти, Оленько, усе зрозуміла по-іншому. А 
тепер – мені пора. 

 Вона не вірила, що Віктор так просто 
зачинить за собою двері. Але за вікном 
шумів тільки вітер. Проплакала усю ніч. 
Уранці спохопилася: вона ж не знає про 
Віктора нічого. Де він живе, де працює? 
Познайомилися вони випадково, на ву-
лиці. Падав дощ, а вона була без пара-
сольки. І раптом десь з глибини вечірніх 
сутінків виринув Віктор. Прикрив її сво-
єю широкою парасолею.

 - Така гарна дівчина, а мокне. Ось моя 
машина, сідай, підвезу. 

 Ольга на мить завагалася. Він засмі-
явся.

 - Не бійся, я маленьких дівчаток не 
ображаю.

  Віктор справді відвіз її до гуртожит-
ку. Та вже наступного дня чекав біля 
училища.

 - Заїхав подивитися, чи не застудила-
ся моя дощова принцеса, - пожартував. 

 Відтоді усе й почалося. Точніше, після 
того, як Ольга переселилась у квартиру, 
винайняту для неї Віктором. 
 І все-таки він повернувся. Привіз гроші.

 - Ось. Тут вистачить, щоб обійшлося 
без клопотів. Вибач, але до лікарні пі-
деш сама. Мене у місті багато хто знає. 

 Вона поплакала ще кілька днів і зі-
бралася в поліклініку. Одразу сказала 
лікарці, мовляв, чим швидше, тим кра-
ще, гроші у неї є.

  - Залишіть їх для дитини. Перерива-
ти вагітність уже пізно… 

У село до батьків Ольга їхати боялася. 
Старалася, щоб і в училищі не дізнали-
ся. З нетерпінням чекала канікул. Єдина 
втіха – Віктор заплатив за квартиру на-
перед. Та й господиня трапилася добра: 
ні про що не розпитувала, не дорікала 
Ользі. 

 Немовля народилося передчасно. Се-
мимісячне, кволе. Ользі було байдуже. 
Вона давно знала, що відмовиться від 
дитини.

 - Хоча б назвіть дівчинку, щоб не була 
безіменна. Дайте прізвище, - попросила 
лікарка, коли Ольга писала відмову. 

 Вона вивела акуратним почерком: 
Вікторія. А прізвище дала дівоче своєї 
мами. Десь підсвідомо хотілося, аби ді-
вчинка мала щось і від неї, хай тоненьку 
ниточку. 

 Намагалася про все забути, стерти з 
пам’яті і почати життя з чистого арку-
ша. Закінчила училище й одразу пішла 
на роботу. Влаштувалася медсестрою у 
дільничній лікарні невеликого міста. Її 
ровесниці уже давно повиходили заміж, 
а вона ніяк не наважувалася. На запи-
тання та докори батьків віджартовува-
лася, мовляв, навіщо мені чоловік, де 
його доброго знайти? Ліпше удочерю 
собі дівчинку… 

Батьки сердилися, а Ольга усе часті-
ше думала про це. Про свою, загублену 
десь у дитячому будинку доньку. Вона 
розшукає і забере її. Удочерить. А тоді 
вийде заміж.

 Котрогось дня вона справді зупини-
лася перед дверима дитячого будинку. 
Донька була тут. Ольга розпитувала у 
виховательки про дівчинку. 

- Віка дуже розумна і талановита. Поба-
чите, як вона малює. Тільки дівчинка хво-
ра, від народження. Віка не може ходити. 

І знову в Ольги, як тоді, коли Віктор 
зрадив її, щось обірвалося всередині. 
Віддала цукерки для Віки виховательці. 
Поглянула на доньку здалеку, коли та 
гралася з іншими дітьми. І поспішила 
попрощатися. 

Ще кілька разів Ольга їздила у дитя-
чий будинок. Передавала доньці одяг, 
домашні ласощі. І тільки один-єдиний 
раз зустрілася віч-на-віч з Вікою. Була 
рання осінь. Ольга приїхала в інтернат, 
у який перевели доньку. Ішла стежи-
ною, рясно вкритою обпалим листям. І 
раптом:

 - Допоможіть, будь ласка… 
  Віка!..

 - Я не можу переїхати через бордюр. 
А виховательки нема. Піднесіть трішки 
візок. Це – неважко.

 В Ольги трусилися руки. Нахилилася 
над візком і відчула на щоці тепле ди-
хання доньки.

 - Ну ось, дякую, - Віка усміхалася Оль-
зі. – Ой, а чого ви плачете? Дитяча рука 
торкнула Олине обличчя.

 - Не треба. Бачите, я не плачу…
 Візок покотився далі, залишивши 

Ользі погляд карих оченят доньки. Це 
вже потім, удома, Ольга згадувала: об-
личчя Віки сміялося, а очі – сумні-сумні. 
А, може, це тільки здалося?

  Більше в інтернат Ольга не їздила. 
Ніби боялася ще однієї зустрічі з донь-
кою. То навіщо травмувати себе і дити-
ну? А потім у її житті з’явився Андрій. 
Тихий, ніби і нічим не примітний. У мі-
стечку усі хвалили Андрія: за те, що мав 
золоті руки і добру душу. А вроду? Один 
вродливий в Ольги уже був. 

 Вони одружилися. Незабаром Ольга 
народила доньку. У сім’ї панувало тихе 
спокійне щастя. І раптом ця безглузда 
трагедія: Іринку прямо біля дому збив 
п’яний мотоцикліст. Уже який день 
донька не приходить до тями, нікого не 
впізнає, не розмовляє. А Ользі, тільки 
ледь задрімає, з’являється один і той же 
сон: Іринка, а поруч інша дівчинка. Сто-
їть біля Іринки, усміхається, а очі - сумні. 
Ольга кличе то одну, то другу, а нікотра 
до неї не йде. 

 І тоді вона дала обітницю – поїхати в 
інтернат і забрати додому Віку. Людські 
пересуди? Що їй до того? Андрій? Якщо 
кохає – зрозуміє. А ні – Ольга і без ньо-
го проживе, з доньками. Тільки ось хай 
Іринка одужає. 

 Донька справді поверталась до жит-
тя. Лікарі знову розводили руками, 
мовляв, тільки диво врятувало дівчин-
ку. Ольга ж дякувала Всевишньому. Ко-
трогось дня вона зібралася і поїхала в 
інтернат. Ішла тією самою з пожухлою 
травою стежиною. А ось бордюр, біля 
якого вона зустрілася з донькою.

 - Ви шукаєте Віку? Її уже немає, - літ-
ня вихователька дивилася на Ольгу 
байдуже і втомлено. 

- Її перевели в інший інтернат?
 - Ви не зрозуміли. Віка померла. Ви ж 

так довго не їхали. Навіть не телефону-
вали. Не знали, що вона тяжко хворіла. 
До речі, Віка часто запитувала, коли 
приїде схожа на неї тьотя. Якщо хочете, 
ходімо, я покажу, де її могила. 

 Десь високо, у небесах, дрібним до-
щиком плакав вітер. Маленький горбик 
землі і тиша.

 - Я прийшла, я приїхала до тебе, доню. 
– шепотіла Ольга. – Прости, що пізно… 

І знову, як колись, у той далекий день 
її зустрічі з Вікою, відчула на обличчі до-
торк дитячих долонь. 
А, може, то просто по-
віяв вітер, що ридав у 
небесах… 

 Просто життя

Михайло бачив її майже щодня. 
Оксана вивозила свого первістка 
на прогулянку і зустріч з нею 

і її маленьким синочком приносила 
Михайлові світлі хвилини радості. Вже 
кілька років, як не стало його рідного 
сина Мар’яна, що загинув в нерівному 
бою під Іловайськом. І згадка про нього 
весь час пекла Михайла нестерпним 
болем, як незагоєна рана. Тому свою 
батьківську любов він переносив на це 
крихітне дитя Оксани, яке ще тільки-но 
спиналося на ноги, посміхалося до ньо-
го і щось радісно вигукувало на своїй 
нерозбірливій дитячій мові. Здавалося, 
що ось таким, в ті далекі роки, був його 
син Мар’ян, цей пустотливий, життє-
радісний хлопчик, що, як сонячний 
промінчик, осявав душі Михайла і його 
дружини Олени. 

Між собою Михайло та Оксана були лише до-
брими знайомими. Він пам’ятав її ще з малень-
кої, худенької дівчинки, яка бігла за мамою і весь 
час допитливо поглядала на нього своїми тем-
но-карими оченятами. А зараз це вже була моло-
да вродлива жінка, яка щоразу зустрічала його 
привітною посмішкою і вступала з ним в бесіду. 

Оксана знала про трагічну сторінку в житті 
Михайла, коли загинув його син. Тому жаліла чо-
ловіка в глибині душі і давала йому можливість, 
хоч недовгий час, під час прогулянки, побути з 
її маленьким Олесем. Вона бачила, як світилися 
радісно очі Михайла, коли він брав на руки її си-
ночка, а думками був десь там, в тому часі, коли, 
ось таким, був його син Мар’ян.

– Коли б мені мати отакого внучка, як твій 
Олесь, - якось з жалем в голосі мовив Михайло, 
коли вони з Оксаною та хлопчиком  прогулюва-
лися парком. – А то так порожньо в хаті. Сидимо 
з дружиною, як осиротілі. Лише портрет сина 
нагадує про нього…

– А хочете, ми будемо з Олесем заходити до 
вас? 

– Це було би для нас з дружиною справжнім 
святом, – зраділо мовив Михайло.

Відтоді Оксана стала часто бувати з сином 
в домі Михайла та Олени. Поява в оселі малої 
дитини втішала їх обох і вони вперше за кілька 
років відчули себе не такими самотніми. Правда, 
на початку, Олена ревниво поглядала на Оксану, 
та побачивши, що її чоловік ставиться до неї, як 
до рідної доньки, перестала вишукувати у їхній 
поведінці якоїсь двозначності і повністю пере-

ключилася на маленького Олеся. Вона обнімала 
дитину, цілувала, носила по кімнаті, і Михайло 
бачив, яка дружина в ці хвилини щаслива. Іноді 
Олена, забувшись, називала Олеся Мар’яном, та 
схаменувшись в ту ж мить, лякливо поглядала 
на Оксану чи та не вискаже свого невдоволен-
ня. Але Оксана, поглядаючи на стіну, де висів 
портрет Мар’яна, лише зажурено зітхала, бо тут 
все нагадувало про нього. Їй, навіть, здавалося, 
що поряд з ними витає невидима душа Мар’яна 
і втішається, що нарешті його батьки не самі, що 
в кімнаті лунає дитячий сміх і приносить усім 
радість.

– Це хто так до вас майже щодня приходить? 
– випитували Олену язикаті сусідки.

– Це позашлюбна донька мого чоловіка, – ви-
гадувала навмисне Олена.

– Справді? – дивувалися ті. 
– А що ви думали? – посміхалася Олена, а 

сусідки чимшвидше спішили розповсюдити но-
вину: «Ви знаєте, чоловік Олени був гулякою. У 
нього є позашлюбна донька. А виглядав таким 
доброчесним…»

Михайло байдуже сприймав плітки сусідок, а 
найбільше посміювалася з них Оксана:

– То виходить, що ми з вами – рідня?
– А так, доню, – говорила Олена. – Ти нам те-

пер – донька, а Олесь – наш онучок. Тільки при-
ходь до нас частіше з синочком і принось в наш 
дім радість… 

Ігор ТОПОРОВСЬКИЙ.
 м. Хоростків.

Дощова 
принцеса
Ольга молила Бога про одне: повернути до життя її єдину 

доньку, її кровиночку. Та Іринка згасала, мов свічка. Лікарі 
безпорадно розводили руками. А тут ще ці видіння…

Музика жовтня
Тому тебе і нарекли жовтнем, бо ти жовтий, бо ти все 

навкруги зажовтавив, все що бачив, що траплялось 
на твоєму шляху, ти замальовував всіма відтінками 

жовтизни.
Осінь вступила в стадію прекрасного. У свою кульмінацію - в свій тріумф!
Жовтій, кружляй, обіймай, приголуб...
Люблю все в тобі, аж до найменшої прожилки на найменшому опалому 

листочку.
Чуєш, як грає сорокова мелодія Моцарта? Це твоя музика. Музика жовтня.
І так самозречено цвіте конюшина рожевим і білим, наче на весну. Їй-богу, 

є щось весняного в осені.
А ще трошки і прозвучить реквієм. Пейзажі стануть сірі, голі і безлюдні.
Це і буде остання стадія осені - вмирання.
Цей сум стане таким предвічним, пречистим і бездонним, що мене аж роз-

риватиме зсередини.
Тоді я піду в аптеку купляти пілюлі на основі трав: лаванди, кропиви, ме-

ліси, м'яти... Щоби змогти відпровадити осінь. Чорну, вбогу, німотну, заре-
вану, немічну.
Провізорка запитає для чого саме я купляю ліки: депресія чи безсоння, 

тривожні стани?
Ні, - відповім я, - це щоби пережити осінь. Останню її мелодію, її реквієм.
Вона подивиться на мене, як на причинну, чи юродиву, тоді ми разом роз-

сміємось і та аптекарка скаже, що їй допомогає міцна кава.
А поки що ти ще в своїй красі, повноті, дивишся в небо очима маргариток 

і хризантем, святкуватимеш Івана й Покрови, тішитимеш людей барвами 
і шурхотом віджилих пелюсток.
І...гратимеш сорокову мелодію геніального Мацарта.

Неля ДРИБОТІЙ.

Настроєве Невигадане Приносити в дім 
радість

 • Любов – це коли хочеш пере-
живати з кимось усі чотири пори 
року. Коли хочеш бігти з кимось від 
весняної грози під всипаний квіта-
ми бузок, а влітку збирати ягоди і 
купатися в річці. Восени - разом са-
дити дерева і заклеювати вікна від 
холоду. Взимку допомагати пережи-
ти нежить і довгі вечори… 

(Рей Бредбері 
(«Вино з кульбаб»). 

• Жінка створена з ребра чоло-
віка. Не з ноги, щоб бути приниже-
ною, і не з голови, щоб перевершу-
вати. А з боку, щоб бути поруч з ним, 
бути рівною йому. З-під руки, щоб 
бути завжди захищеною, і з боку 
серця, щоб бути коханою. 

(Святий Августин)

• Коли приходить кохання, 
душа наповнюється неземним бла-
женством. А знаєш чому? Знаєш від 
чого це відчуття величезного ща-
стя? Тільки від того, що ми уявля-
ємо, нібито прийшов кінець самоті.

 (Гі де Мопассан)
 • У коханні головне - несподіва-

но з`явитися й вчасно зникнути. 
(Теодор Драйзер)

• Той, хто кохає, бачить серцем, 
а не очима. 

(Башар ібн Бурд) 
• Треба бути трохи схожими, 

щоб розуміти одне одного, але й 
трохи різними, щоб одне одного ко-
хати. 

(Жеральді)

Про любов - кiлькома рядками

Зіна КУШНІРУК
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жовтневим фаворитом, 
безсумнівно, залишається 
гарбуз. Його можна приго-

тувати, як солоним, так і солодким. 
Із солодкого ще, неодмінно, приго-
туйте страви з грушею та сливами. 
Додавайте частіше в раціон гриби, 
а саме, печериці. І не забудьте роз-
бавити вечері чимось незвичним. 
Наприклад, приготувати страву із 
ріпи. Що саме готувати із сезонних 
продуктів? Дивіться в нашій добір-
ці рецептів.

вЕРшковЕ пюРЕ З Ріпи 

ПОТРІБНО: 600 г ріпи, 300 г моркви, 
100 мл вершків та 50 г вершкового масла, 
спеції - куркума, сіль, розмарин, червоний 
мелений перець. 

ПРИгОТУВАННя: ріпу та моркву очи-
стити, нарізати кубиками та залити водою. 
Посолити та варити, поки коренеплоди не 
стануть повністю м’якими. Потім злити 
воду, додати масло й куркуму, потовкти в 
пюре. Можна перетерти через сито. Готове 
пюре змішати ложкою з вершками, поси-
пати перцем та прикрасити розмарином. 
Важливо: якщо хочете пришвидшити про-
цес приготування й перебити пюре міксе-
ром - будьте готові до інакшої консистенції. 
Вона буде більш збита й тягуча, масляниста. 
Для правильного пюре, усе ж, краще зроби-
ти все вручну. А моркву, наступного разу, 
можна буде замінити на гарбуз, броколі чи 
інший компонент.

гаРБуЗовий суп: 
швиДкий РЕЦЕпТ 

ПОТРІБНО: 300 г гарбуза, 200 г карто-
плі, 100 г моркви, 50 г вершкового масла 
та 100 мл вершків, куркума, мускатний 
горіх, сіль, прованські трави, розмарин та 
гарбузове насіння для прикраси. 

ПРИгОТУВАННя: гарбуз, картоплю та 
моркву почистити, покришити та трохи 
обсмажити на вершковому маслі. Потім 
залити водою і варити до повної готов-
ності. Перебити в пюре зручним способом 
(можна й міксером) та додати вершки 
(вже змішавши вручну). Додайте решту 
спецій, налийте суп у тарілки. Для подачі 
прикрашайте поверхню супу краплями 
вершків, гарбузовим насінням та гілоч-
кою розмарину.

суп-пюРЕ З БуРяка: 

ПОТРІБНО: буряк – 500 г, овочевий 
бульйон – 1 л, червоний винний оцет – 
1 ст. л., картопля – 4 шт., цибуля – 1 шт., 
вершки (за бажанням) – 200 мл, мелений 

чорний перець, паприка, сушений базилік, 
сіль – за смаком, кедрові горіхи і зелень – 
для подачі.

ПРИгОТУВАННя: буряк помити, почи-
стити та порізати невеликими кубика-
ми. Довести до кипіння бульйон, додати 
буряк і винний оцет. Варити на слабкому 
вогні 40 хв. Картоплю і цибулю почисти-
ти і нарізати кубиками. Потім додати до 
буряка і варити поки всі овочі не стануть 
м'якими. Зняти з вогню, трохи остудити і 
збити всі овочі блендером, після чого по-
вернути на плиту і додати вершки (можна 
замінити бульйоном) і спеції. Довести до 
кипіння. Подавати з кедровими горішка-
ми і свіжою зеленню.

ЦвіТНа капусТа-ФРі
ПОТРІБНО: 1 великий качан цвітної 

капусти, 2-3 яйця, молоко, паніруваль-
ні сухарі, 6-7 ст. л. борошна, 2 ч. л. суміші 
морської солі, чорного перцю, куркуми 
і копченої паприки (для приправи), ра-
фінована олія (для фритюру), вершкове 
масло (для подачі).

ПРИгОТУВАННя: цвітну капусту 
акуратно розберіть на суцвіття і бланшу-
йте в киплячій підсоленій воді протягом 
п’яти хвилин. Щоб зупинити термічну об-
робку, вийміть її, обдайте холодною водою 
і обсушіть. Борошно і приправу змішайте. 
Обваляйте в ньому бланшовані суцвіття, 
умочіть у збиті яйця (можна з молоком) 
і запаніруйте в сухарях. Повторіть. Пані-
рування повинне бути подвійним. Обсма-
жуйте заготовку в розігрітій рафінованій 
олії невеликими порціями. Зайвий жир 
приберіть за допомогою паперового руш-
ника. Подавайте з шматочком вершкового 
масла. Так ще смачніше.

гРиБНий пиРіг 
З опЕНЬкаМи і сиРоМ 

ПОТРІБНО: опеньки - 800 г, борошно - 
650 г, вода - 1 склянка, сир Гауда - 150 г, 
вершкове масло - 50 г, олія - 50 мл, яйце - 2 
шт., цукор - 1 ст. л., дріжджі сухі - 1 ст. л., 
сіль, перець.

ПРИгОТУВАННя: змішуємо 3 ст. л. бо-
рошна, ⅓ склянки теплої води, 1 ст. л. цу-
кру, 1 ст. л. сухих дріжджів; відставляємо 
в тепле місце. 600 г просіяного борошна 
насипаємо гіркою, робимо в центрі ямку 
і розбиваємо в неї яйце. Повільно дода-
ємо ⅔ склянки води і попередньо при-
готовану суміш (пункт 1) з дрібкою солі. 
Замішуємо тісто і залишаємо його рости. 
В кип'яток кидаємо опеньки, доводимо 
їх до кипіння, виловлюємо шумівкою і 
підсушуємо. Потім обсмажуємо гриби на 
олії до готовності. Коли тісто збільшить-
ся в 2-3 рази, з'єднуємо його з розтопле-
ним вершковим маслом, вимішуємо знову, 
кладемо в миску і накриваємо, залишає-
мо в теплому місці, щоби воно підійшло. 
Коли тісто збільшиться в об'ємі, ділимо 
його на дві нерівні частини. Ту, що більша, 
розкатуємо в товстий пласт і укладаємо в 
форму для запікання. Зверху кладемо гри-

би, посипаємо сиром, накриваємо другою 
частиною тіста і закріплюємо краї. Змащу-
ємо пиріг яйцем і ставимо його в розігріту 
до 180°C духовку на 40 хв. 

ДЕсЕРТ іЗ пРяНою гРушЕю 
ПОТРІБНО: 1 велика стигла груша, 100 

г домашнього сиру, 1 ст. л цукрової пудри, 
50 г меду, 50 г коньяку, пара крапель ли-
монного соку, спеції - кориця, мускатний 
горіх, сушений імбир та трохи меленого 
перцю чилі. 

ПРИгОТУВАННя: грушу розріжте нав-
піл, почистіть від насіння та шкірки, але 
залиште хвостик. У каструлі змішайте по-
ловину меду й коняку, 200 мл води. Варіть 
у цьому сиропі грушу 5–7 хв. Потім злийте 
воду, додайте решту коньяку з медом, усі 
спеції. Вимішайте грушу, але обережно, 
щоби та не поламалася. Сир разом із пу-
дрою перебийте міксером до зникнення 
зернистості. Він має стати повітряним, 
ніжним та однорідним. Викладіть сиркову 
масу кулькою на край тарілки. А по центру 
помістіть пряну грушку.

оРигіНалЬНий осіННій салаТ 
іЗ ЗапЕчЕНиМ виНогРаДоМ 

ПОТРІБНО: 500 г винограду, 1 ст. л. олії, 
2 яйця, сіль, 300 г вершкового козячого 
сиру, 1 щіпка червоного перцю, 250 г ли-
стя салату, 1 червона цибулина, 1,5 ст. л. 
лимонного соку, 3-4 ст. л. оливкової олії, 
мелений перець, цукор, 3 ст. л. подрібне-
них волоських горіхів. 

ПРИгОТУВАННя: виноград миємо, рі-
жемо на половинки і розкладаємо в неве-
ликі змащені форми для випічки. Беремо 
яйця, відокремлюємо білки від жовтків. 
Білки солимо і збиваємо. Сир змішуємо з 
жовтком і червоним перцем, змішати зі 
збитими білками. Цією масою заливаємо 
виноград і запікаємо в духовці 10-15 хв 
при температурі 200 градусів. Якщо сир-
на скоринка почне пригорати — то страва 
готова і слід виймати. Поки сир з виногра-
дом запікається, вимийте листя салату. 
Очистіть цибулю. Наріжте салат і цибулю. 
Приправте сіллю, перцем, щіпкою цукру і 
лимонним соком. Посипте готову страву 
цією сумішшю і тертими волоськими го-
ріхами. 

ТЕРТий пиРіг З гРушЕю і Халвою
ПОТРІБНО: маргарин — 200 г, цукор — 

1 склянка, сода — 1/4 ч. л., сіль — 1/2 ч. л., 
яйця — 2 шт., борошно — 3 склянки, груші 
— 5-6 шт., халва — 200-250 г. 

ПРИгОТУВАННя: борошно просіваємо 
в миску, додаємо сіль, цукор, розпушувач 
і перемішуємо. Яйця вбиваємо в невелику 
мисочку, злегка збиваємо виделкою. До 
борошна додаємо яйця і м’який маргарин, 
замішуємо тісто. 1/3 тіста прибираємо в 
холодильник. Решту тіста натираємо або 
просто викладаємо на дно форми, зма-
щеної маргарином, рівним шаром. Розмір 
форми — 35х24 см. Груші очищуємо від 
шкірки, розрізаємо на 4 частини, видаля-

ємо насіння і нарізаємо довільно невели-
кими шматочками. Розкладаємо груші на 
тісто. Зверху посипаємо халвою. Розтира-
ємо тісто. Відправляємо пиріг в розігріту 
до 200 ° духовку. Випікаємо до золотистої 
скоринки.

ТаРТ Зі сливою Та йогуРТоМ 
ПОТРІБНО ДЛя ТІСТА: 100 вершкового 

масла, 200 г борошна, 1 жовток, 20 г цукру, 
2 ст. л. льодяної води та трохи лимонного 
соку. 

ДЛя НАЧИНКИ: 400 г стиглих слив, 150 
г йогурту грецького (без цукру та смако-
вих додатків), 2 яйця, 1 білок, 130 г цукру, 
2 ст. л. крохмалю. 

ПРИгОТУВАННя: починаємо з тіста, а 
саме, перетираємо холодне масло з борош-
ном. Потім додаємо всі інші компоненти й 
замішуємо тісто. Можна просто перебити 
все в кухонному комбайні. Тісто загор-
ніть у харчову плівку та поставте в холо-
дильник. Сливи розділіть на половинки 
та очистіть від кісточок. Йогурт змішайте 
з яйцями та білком, цукром і крохмалем. 
Збийте все до однорідної маси. У форму 
для десерту викладіть тонким шаром ті-
сто, зробіть високі бортики. Викладіть по-
ловину слив. Залийте їх йогуртовою осно-
вою. Потім викладіть решту слив, посипте 
трохи цукром. Випікайте орієнтовно 25 
хв. при температурі 180 градусів. Пода-
вайте, коли трохи охолоне. Подібний тарт 
можна готувати також зі шматочками гру-
ші, виноградом чи інжиром.

кЕкси З гаРБуЗоМ 

ПОТРІБНО: 90 г вершкового масла, 280 
г борошна, 1 ст. л меленої кориці, 3 яйця, 
1 ст. л цукру, 180 мл молока, 350 г м'якоті 
гарбуза, 1 ст. л розпушувача.

ПРИгОТУВАННя: просійте борошно в 
миску і змішайте з розпушувачем, кори-
цею і дрібкою солі. В окремому посуді змі-
шайте яйця, молоко і м'яке масло. Додайте 
цукор і гарненько збийте. Поступово вси-
паючи борошняну суміш, замісіть тісто 
і змішайте з тертим гарбузом. Розмістіть 
формочки для кексів на деко і заповніть їх 
сумішшю на 3/4 об'єму. Випікайте при тем-
пературі 200 градусів протягом 20-25 хв.

жЕлЕ З оБліпиХи
ПОТРІБНО: сік обліпихи – 1 л, цукор – 

600-800 г.
ПРИгОТУВАННя: нагрійте обліпихо-

вий сік до 70°C в емальованій каструлі. 
Всипте в гарячий сік цукор і доведіть су-
міш до кипіння. Потім варіть суміш, по-
ступово зменшуючи вогонь. Варити треба 
доти, доки в каструлі не залишиться 2/3 
від початкової кількості соку. Не забувай-
те знімати піну. Для перевірки готовності 
желе вам знадобиться холодне блюдце. 
Додайте на нього краплю суміші. Якщо 
желе вже готове, крапля швидко застигне. 
Готове желе розлийте в гарячі стерилізо-
вані банки й відразу ж їх законсервуйте.

Чим багатий жовтень: 
яскраві рецепти сезонних страв

Тільки від згадки про традиційні продукти жовтня віє теплом. 
адже страви з ними подають гарячими, запікають, заправляють 

прянощами. Додають гострі спеції чи солодкий мед. 
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До уваги власників автотранспорту!

Тернопільська обласна державна адміністрація (Організатор перевезень) оголошує 
конкурс на право здійснювати перевезення пасажирів на внутрішньообласних 

автобусних маршрутах загального користування в звичайному режимі руху.

ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ КОНКУРСУ:

До уваги власників автотранспорту! 
Тернопільська обласна державна адміністрація (Організатор перевезень) оголошує конкурс 

на право здійснювати перевезення пасажирів на внутрішньообласних автобусних маршрутах 
загального користування в звичайному режимі руху. 

 
Перелік об'єктів конкурсу: 

 
Час відправл. 
з пунктів № п/п № рейсів 

номер м-ту Назва маршруту Протяж 
м-ту (км)

почат. кінце
в. 

к-сть 
обор. 
рейс. 

к-
сть 
авт.

Періодич-
ність 

виконання 

1. 807/808, 
809/810 

Кременець-Ланівці 
ч/з Вишнівець 53 6-50 

14-15 
8-30 

17-25 2 2 щоденно 
 

2. 137/138, 
139/140 

М.Вікнини(Збараж)-
Тернопіль 74 6-45 

17-10 
11-40 
13-55 2 2 щоденно 

3. 219/220 Підволочиськ-Тернопіль 
ч/з Кошляки 83 12-30 16-20 1 2 щоденно 

4. 883/884, 
885/886 Козина-Тернопіль 70 5-50 

16-00 
8-05 

18-10 2 2 щоденно 
 

5. 255/256, 
249/250 Тернопіль-Калагарівка 70 6-00 

17-05 
7-45 

19-00 2 2 щоденно 
 

6. 83/892, 
891/84 

Залізці-Тернопіль 
ч/з Кривчики 

84 
73 

5-45 
13-00 

10-45 
16-10 2 2 щоденно 

7.
69/70, 
71/72, 
73/74 

Тернопіль-В.Вікнини 
ч/з Вишнівець 68 

6-10 
12-50 
16-25 

8-00 
14-40 
18-00 

3 2 щоденно 
 

8. 91/92, 
93/94 Дзвиняча-Тернопіль 54 6-10 

13-25 
11-30 
15-50 2 2 щоденно 

 

9.
75/76, 

175/176, 
177/178 

Тернопіль-Коханівка ч/з 
Вишнівець 63 

6-25 
12-25 
17-05 

7-20 
14-05 
18-40 

3 2 щоденно 

10.
265/266, 
261/262, 
263/264 

Тернопіль-Пізнанка 56 
6-20 
13-00 
16-15 

8-00 
14-35 
18-00 

3 2 щоденно 

11. 913/914, 
915/916 

Іванівка-Тернопіль 
ч/з Підволочиськ 60 6-55 

14-40 
12-10 
17-50 2 2 щоденно 

12.
477/478, 
479/480, 

481 
Осівці-Киданів-Тернопіль 69 

7-10 
12-20 
17-50 

10-10 
15-35 

 
3  

2 
щоденно 

 

13.
105/106, 
107/108, 
109/110 

 
Тернопіль- Буглів ч/з 

Вишгородок 
 

 

55 
6-35 
13-00 
17-10 

7-45 
15-00 
18-40 

3 2 щоденно 

14. 609/610, 
611/612 Тернопіль-Бишки-Конюхи 67 7-40 

17-20 
10-05 
19-25 2 2 щоденно 

 

15.
 

677/678, 
679/680 

 
Бержани-Тернопіль 

ч/з Зборів 

 
79 

 
6-05 
11-50 

 
11-50 
15-50 

 
2 

 
2 

 
щоденно 

16. 20-96 Чортків-Швайківці 24 

6-05 
7-25 
13-00 
17-25 

6-35 
8-20 

13-55 
18-05 

4 2 щоденно 

17. 20-74 Чортків-Сокиринці 

52 
44 
52 
44 
52 
44 

5-00 
13-00 
17-00 

 

7-00 
14-45 
18-35 

 

3 2 

щоденно 
щоденно 
щоденно 
щоденно 

5 
5 

18. 20-24 Тернопіль-Хоптянка 
ч/з Скалат 

37 
43 
43 

7-10 
14-20 
18-50 

8-10 
16-35 
19-57 

3 2 
щоденно 
щоденно 

5,6 

19. 20-21 Тернопіль-Остап’є ч/з 
Скалат 45 7-10 

15-45 
14-35 
17-40 2 2 щоденно 

20. 20-77 Підгайці-Бережани 
ч/з Літятин 27 8-10 9-10 1 2 щоденно 

21. 20-78 Підгайці-Бережани 
ч/з Літятин 27 6-30 11-40 1 2 щоденно 

22. 20-79 Бережани-Козова 
ч/з Ценів 33 9-10 

12-00 
10-00 
13-30 2 2 щоденно 

23. 20-11 Тернопіль-Гніздичне 
ч/Ігровицю 41 

4-45 
14-00 
17-35 

6-10 
15-20 
19-00 

3 2 1,2,3,5,6,7 

24. 20-30 Остальці - Сущин - 
Тернопіль 

45 
32 
44 
36 
45 
37 

8-00 
11-10 

 
16-20 

 

6-25 
9-10 

 
12-40 

 
17-55 

4 2 щоденно 
 

25. 20-83 Чортків-Тудорів 22 8-05 
12-40 

8-45 
13-20 2 2 щоденно 

26. 20-87 Чортків-Шипивці 35 
6-30 
12-45 
15-10 

7-45 
13-55 
16-25 

3 2 щоденно 
 

27. 20-15 Збараж-Ланівці 37 6-20 13-30 1 2 щоденно 
 

28. 20-68/1 Кременець-Шумськ 
ч/з Жолобки 36 8-30 

6-50 
9-55 

12-00 2 2 1,2,3,4,5,7 

29. 20-70 Кременець-В.Загайці 
39 
39 
21 

5-30 
14-00 
10-50 

6-45 
15-10 
11-35 

3  
2 

1,2,3,4,5,7 
1,2,3,4,5,7 

5 

30. 20-71/1 Кременець-Ланівці 
ч/з Катеринівку 46 

6-25 
15-10 
6-25 

8-10 
17-00 
12-10 

3  
2 

1,2,3,4,5 
1,2,3,4,5,7 

7 

31. 20-73 Ланівці-Вишнівець 28 6-00 
10-00 

7-00 
10-30 2 2 щоденно 

32. 887/888, 
889/890 

Очеретне(Збараж)-
Тернопіль 

 
68 7-25 

15-00 
12-15 
18-10 2 2 щоденно 

33.
759/760, 
761/762, 
763/764 

Тернопіль-Устечко 60 
5-20 
10-00 
15-20 

7-00 
12-45 
17-25 

3 2 щоденно 

34. 801/802 Кременець-Бережани 
ч/з Почаїв, Зборів 122 7-10 14-15 1 2 5,6 

35. 20-97 Підволочиськ - Мала Лука 31 
5-40 
10-55 
15-55 

6-45 
12-05 
17-05 

3 2 щоденно 

36. 20-18 Тернопіль-Лозівка ч/з 
Богданівку, Терпилівку 

43; 49; 
46 

6-00 
11-00 

6-00 
11-00 3 2 щоденно 

15-45 15-45 

37. 20-1 Тернопіль – Ст. Збараж 26 

8-05 
10-40 
12-10 
14-00 
15-40 
17-50 

9-10 
11-25 
13-05 
14-55 
16-50 
18-55 

6 2 щоденно 
 

38 20-105 Чортків-Буданів 32 6-45 
17-40 

8-00 
18-50 2 2 щоденно 

 

39 
827/828, 
829/830, 
831/832 

Тернопіль-Зелене 59 
5-25 
12-45 
16-30 

6-50 
14-15 
18-35 

3 2 щоденно 

40 301/302, 
303/304 Білий Потік-Тернопіль 98;77 5-50 

14-35 
9-55 
16-45 2 2 щоденно 

41 381/382, 
383/384 Чортків-Тернопіль 75 6-05 

13-10 
9-05 
15-40 2 2 щоденно 

42 945/946; 
947/948 Тернопіль-Джурин 99 7-45 

14-30 
13-30 
17-30 2 2 щоденно 

43 949/950 Тернопіль-Королівка 122 8-35 15-30 1 2 щоденно 

44 721/722; 
723/724 Тернопіль-Оліїв 52 5-45 

16-30 
6-53 
17-50 2 2 щоденно 

45 20-35 Тернопіль-Теребовля-
Хмелівка 43;21 

6-15 
7-20 
8-30 
12-40 
15-40 
9-45 

18-00 
7-55 
12-00 
15-00 
17-10 
9-10 

1,3,4,7=
5; 

2,5=6 
2 1,2,3,4,5,7 

46 20-36 Тернопіль-Гумниська ч/з 
Теребовлю 41 

5-40 
10-05 
16-10 
19-50 

 

6-50 
11-30 
18-00 

 
 

3 2 щоденно 

47 20-86 Гримайлів-Чортків ч/з 
Хоростків 50 7-20 

13-45 
8-50 
15-20 2 2 щоденно 

48 20-40 Тернопіль-Маловоди ч/з 
Купчинці 37,44 

6-00 
8-45 
16-30 
19-45 

7-15 
9-45 
18-20 
20-46 

4 2 щоденно 

49 20-12 Добромірка-Тернопіль ч/з 
Збараж 

50,5; 
45,5 

6-50 
12-50 

11-20 
16-00 2 2 щоденно 

50 20-8 Тернопіль-Болязуби 45 
5-40 
13-00 
18-05 

7-10 
15-40 
19-33 

3 2 щоденно 

51 20-68/3 Кременець-Шумськ ч/з 
Жолобки 36 7-10 

14-30 
10-30 
18-0 2 2 щоденно 

52 20-68/1 Кременець-Шумськ ч/з 
Жолобки 36 8-30 

6-50 
9-55 
12-00 2 2 щоденно 

53 20-59 Тернопіль-Мильне ч/з 
Залізці 46 6-30 

15-45 
7-50 
18-10 2 2 щоденно 

54 
 

559/560 
561/562 

Тернопіль-Бучач ч/з 
Золотники 81 6-35 

13-55 
9-55 
16-25 2 2 щоденно 

55 269/270 Увисла-Хоростків-
Тернопіль 75 7-30 12-20 1 2 щоденно 

56 20-37 Тернопіль-Романівка ІІ 50 7-45 
13-45 

11-40 
16-50 2 2 щоденно 

57 995/996, 
997/998 

Серетець-Тернопіль ч/з 
Зборів 78 7-50 

14-00 
10-40 
16-50 2 2 щоденно 

58 1001/1002, 
1003/1004 Підволочиськ - Тернопіль 61 8-00 

13-55 
11-10 
16-50 2 2 щоденно 

59 999/1000 Загірці-Тернопіль 97 7-25 16-20 1 2 щоденно 
60 1007/1008 Тернопіль-Пилипче 140 5-00 11-00 1 2 щоденно 

61 
471/472, 
473/474, 
475/476 

Тернопіль-Хоростків 60 
6-20 
12-45 
17-30 

7-50 
14-55 
19-20 

3 2 щоденно 

 
Умови конкурсу 

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

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

На конкурс виносяться об’єкти із затвердженими паспортами автобусних маршрутів. 
 Рухомий склад, що пропонується перевізником-претендентом для перевезення пасажирів на 
маршрутах, повинен за пасажиромісткістю, класом, технічними та екологічними показниками 
відповідати вимогам чинного законодавства у сфері автомобільного транспорту. 
 Структура парку автобусів, що працюватимуть на маршруті загального користування, має 
відповідати таким критеріям: 

1) сфера використання автобусів за видами сполучень: 
на приміських автобусних маршрутах загального користування повинні бути задіяні 

автобуси категорії М 2 класу А та В та (або) категорії М 3 класу А, В та І, II, III; 
на міжміських внутрішньообласних маршрутах протяжністю до 150 км – категорії М 2 

класу А та В та (або) категорії М 3 класу А та В,II та III; 
на міжміських внутрішньообласних маршрутах протяжністю понад 150 км – категорії М3 

класу В, ІІ та ІІІ 
2) перевізник-претендент зобов’язаний мати достатню кількість транспортних засобів для 

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

Автобуси, які пропонуються перевізником-претендентом для резерву (автобуси для заміни 
рухомого складу у разі виходу техніки з ладу), повинні бути не нижче за показниками категорії, 
класу, комфортності основних транспортних засобів, передбачених цими Умовами та Порядком. 
 На кожному об'єкті конкурсу, який включає приміські автобусні маршрути загального 
користування, перевізник повинен забезпечити роботу транспортних засобів, пристосованих для 
перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в кількості до 50 
відсотків – з 1 січня 2020 року. 
 Транспортні засоби, пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення, повинні бути пристосовані для користування інвалідами з вадами 
зору, слуху та з ураженнями опорно-рухового апарату, а також передбачати можливість 
встановлення зовнішніх звукових інформаторів номера і кінцевих зупинок маршруту, текстових та 
звукових систем у салоні для оголошення зупинок. Загальний перелік відповідних вимог 

15-45 15-45 

37. 20-1 Тернопіль – Ст. Збараж 26 

8-05 
10-40 
12-10 
14-00 
15-40 
17-50 

9-10 
11-25 
13-05 
14-55 
16-50 
18-55 

6 2 щоденно 
 

38 20-105 Чортків-Буданів 32 6-45 
17-40 

8-00 
18-50 2 2 щоденно 

 

39 
827/828, 
829/830, 
831/832 

Тернопіль-Зелене 59 
5-25 
12-45 
16-30 

6-50 
14-15 
18-35 

3 2 щоденно 

40 301/302, 
303/304 Білий Потік-Тернопіль 98;77 5-50 

14-35 
9-55 

16-45 2 2 щоденно 

41 381/382, 
383/384 Чортків-Тернопіль 75 6-05 

13-10 
9-05 

15-40 2 2 щоденно 

42 945/946; 
947/948 Тернопіль-Джурин 99 7-45 

14-30 
13-30 
17-30 2 2 щоденно 

43 949/950 Тернопіль-Королівка 122 8-35 15-30 1 2 щоденно 

44 721/722; 
723/724 Тернопіль-Оліїв 52 5-45 

16-30 
6-53 

17-50 2 2 щоденно 

45 20-35 Тернопіль-Теребовля-
Хмелівка 43;21 

6-15 
7-20 
8-30 
12-40 
15-40 
9-45 

18-00 
7-55 

12-00 
15-00 
17-10 
9-10 

1,3,4,7=
5; 

2,5=6 
2 1,2,3,4,5,7 

46 20-36 Тернопіль-Гумниська ч/з 
Теребовлю 41 

5-40 
10-05 
16-10 
19-50 

 

6-50 
11-30 
18-00 

 
 

3 2 щоденно 

47 20-86 Гримайлів-Чортків ч/з 
Хоростків 50 7-20 

13-45 
8-50 

15-20 2 2 щоденно 

48 20-40 Тернопіль-Маловоди ч/з 
Купчинці 37,44 

6-00 
8-45 
16-30 
19-45 

7-15 
9-45 

18-20 
20-46 

4 2 щоденно 

49 20-12 Добромірка-Тернопіль ч/з 
Збараж 

50,5; 
45,5 

6-50 
12-50 

11-20 
16-00 2 2 щоденно 

50 20-8 Тернопіль-Болязуби 45 
5-40 
13-00 
18-05 

7-10 
15-40 
19-33 

3 2 щоденно 

51 20-68/3 Кременець-Шумськ ч/з 
Жолобки 36 7-10 

14-30 
10-30 
18-0 2 2 щоденно 

52 20-68/1 Кременець-Шумськ ч/з 
Жолобки 36 8-30 

6-50 
9-55 

12-00 2 2 щоденно 

53 20-59 Тернопіль-Мильне ч/з 
Залізці 46 6-30 

15-45 
7-50 

18-10 2 2 щоденно 

54 
 

559/560 
561/562 

Тернопіль-Бучач ч/з 
Золотники 81 6-35 

13-55 
9-55 

16-25 2 2 щоденно 

55 269/270 Увисла-Хоростків-
Тернопіль 75 7-30 12-20 1 2 щоденно 

56 20-37 Тернопіль-Романівка ІІ 50 7-45 
13-45 

11-40 
16-50 2 2 щоденно 

УМОВИ КОНКУРСУ
Конкурси з перевезення пасажирів на приміських та 

міжміських автобусних маршрутах загального користуван-
ня, що не виходять за межі території Тернопільської області 
(внутрішньообласних маршрутах) проводяться відповідно 
до вимог Закону України «Про автомобільний транспорт», 
Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на 
автобусному маршруті загального користування, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 
2008р. №1081 (зі змінами) та Умов конкурсу з перевезення 
пасажирів на приміських та міжміських автобусних маршру-
тах загального користування, що не виходять за межі тери-
торії Тернопільської області (внутрішньообласних маршрутах) 
затверджених розпорядженням голови обласної державної 
адміністрації від 6 серпня 2019 року № 482-од зареєстрованих 
в Головному територіальному управлінні юстиції у Тернопіль-
ській області  від      20 серпня 2019 року за №113/1134.

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

На конкурс виносяться об’єкти із затвердженими 
паспортами автобусних маршрутів.

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

Структура парку автобусів, що працюватимуть на 
маршруті загального користування, має відповідати та-
ким критеріям:

1) сфера використання автобусів за видами сполучень:
на приміських автобусних маршрутах загального ко-

ристування повинні бути задіяні автобуси категорії М 2 кла-
су А та В та (або) категорії М 3 класу А, В та І, II, III;

на міжміських внутрішньообласних маршрутах про-
тяжністю до 150 км – категорії М 2 класу А та В та (або) кате-
горії М 3 класу А та В,II та III;

на міжміських внутрішньообласних маршрутах про-
тяжністю понад 150 км – категорії М3 класу В, ІІ та ІІІ

2) перевізник-претендент зобов’язаний мати достатню 
кількість транспортних засобів для виконання перевезень, 
що визначені для обслуговування об’єкта конкурсу та пе-
ревезень, які повинні виконуватися відповідно до чинних 
договорів. Достатня кількість транспортних засобів визна-
чається як кількість автобусів, необхідних для виконання 
перевезень, та кількість резервних транспортних засобів, 
яка становить 10 відсотків необхідної кількості автобусів 
для виконання перевезень.

Автобуси, які пропонуються перевізником-претенден-
том для резерву (автобуси для заміни рухомого складу у разі 
виходу техніки з ладу), повинні бути не нижче за показни-
ками категорії, класу, комфортності основних транспортних 
засобів, передбачених цими Умовами та Порядком.

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

Транспортні засоби, пристосовані для перевезення осіб 
з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, по-
винні бути пристосовані для користування інвалідами з ва-
дами зору, слуху та з ураженнями опорно-рухового апарату, 
а також передбачати можливість встановлення зовнішніх 
звукових інформаторів номера і кінцевих зупинок маршру-

ту, текстових та звукових систем у салоні для оголошення 
зупинок. Загальний перелік відповідних вимог встановлю-
ється згідно з порядком визначення класу комфортності 
автобусів, сфери їх використання за видами сполучень та 
режимами руху, затвердженого Мінінфраструктури.

У разі відсутності в перевізників-претендентів автобу-
сів, що відповідають Умовам, вони мають право подавати до 
Конкурсного комітету заяву на участь у конкурсі та доку-
менти, що містять характеристику наявних автобусів, які пе-
ревізник претендент пропонує використовувати на даному 
маршруті, а також інвестиційний проект-зобов’язання щодо 
оновлення парку автобусів на цьому маршруті на визначе-
ний період до п’яти років.

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

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

Договір з переможцем конкурсу Організатор укладає 
на термін від трьох до п'яти років, а у разі відсутності в пе-
ревізника-претендента автобусів, що відповідають Умовам, 
договір укладається на один рік.

Перевезення пасажирів на маршрутах повинно здійс-
нюватися згідно з державними соціальними нормативами у 
сфері транспортного обслуговування. 

Перевізники, які здійснюють перевезення пасажирів, 
повинні забезпечувати пільгові перевезення пасажирів, 
згідно з чинним законодавством України.

Автомобільний перевізник – переможець конкурсу по-
винен самостійно забезпечувати перевезення.

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

Документи на участь у конкурсі приймаються до 26 
жовтня 2021 р. з 8 год. до 17 год. 15хв. (в п'ятницю до 16 
год.) за адресою м. Тернопіль, вул. Грушевського, 8, каб. 545. 
Управління розвитку інфраструктури та дорожнього госпо-
дарства Тернопільської облдержадміністрації (Замовник 
перевезень).

Увага! За роз’ясненнями щодо переліку та оформлення 
документів для участі в конкурсі звертайтесь за телефона-
ми: 51 91 56, за адресою: м. Тернопіль, вул. Грушевського, 8, 
щоденно в робочі дні з 8 год. до 17 год. 15 хв. (в п'ятницю до 
16 год.) Управління розвитку інфраструктури та дорожньо-
го господарства обласної державної адміністрації а також 
52-15-79, 52-45-90, за адресою: м. Тернопіль, вул. Галицька, 
38, щоденно в робочі дні з 8 год. 30 хв. до 17 год. (в п'ятницю 
до 16 год.) УДП «Укрінтеравтосервіс» (Робочий орган кон-
курсного комітету).

Конкурс відбудеться 16 листопада 2021 р. о 10 год. в 
приміщенні Тернопільської облдержадміністрації, каб 824.

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

Реквізити для сплати коштів: 
філія «Тернопільський ДОНКК» УДП «Укрінтеравтосервіс» 

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

Оголошення



№38 (425) /6 жовтня - 12 жовтня 2021 р. Програма ТБ Наш День14 nday.te.ua

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05 Я вдома.
06.30 М/ф «Нiкудишко».
06.40 М/ф «Iванко та Воронячий Цар».
06.50 М/ф «Тредичiно».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 00.05, 02.20, 05.25 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, 20.05 Д/с «Дика природа Ко-

лумбiї».
13.10, 01.40 Прозоро: про актуальне.
14.00 UA:Фольк. Спогади.
15.10, 21.35, 00.30, 02.45, 05.50 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».
21.45 «Зворотнiй вiдлiк».
23.30 Перша шпальта.
00.40 Т/с «Бальтазар».
02.55 Погода.
03.00 Енеїда.
03.55 Д/ф «Клiтка для двох».
04.55 Д/с «Дикi тварини».

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, 03.35 «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, 21.30 Т/с «Моя улюблена 

Страшко».
22.30 Х/ф «Зоонаглядач».
00.30 «Танцi з зiрками».

Iíòер
03.00 Х/ф «Москаль-чародiй».
04.45 «Телемагазин».
05.15, 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.
10.05, 18.00, 19.00 «Стосується кож-

ного».
12.25 Х/ф «Крах».
14.25 Х/ф «Амазонiя».
16.05 «Чекай на мене. Україна».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Велика справа».
23.50 Х/ф «Ганнiбал».
02.20 «Подробицi» - «Час».
02.50 Т/с «Голос янгола».

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

Стогнiєм.
10.10 «На трьох».
10.30 Х/ф «Пасажир».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.15, 16.10 Т/с «Розтин покаже 2».
16.45, 21.30 Т/с «Дiльничний з ДВРЗ 2».
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.20, 02.30 Прихована небезпека.
22.25 Свобода слова.
00.00 Х/ф «Перший лицар».
03.15 Я зняв!

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

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Том и Джеррi».
07.20 Орел i решка.
09.30 Х/ф «Бетховен 3».
11.25 Х/ф «Бетховен 4».
13.20 Х/ф «Бетховен «5.
15.15 Х/ф «Бетховен».
17.00 Хто зверху? (12+).
19.00 Пекельна кухня.
21.10 Х/ф «Людина-мурашка».
23.35 Х/ф «Хлопчаки-нальотчики».
01.40 Вар`яти.
02.35 Служба розшуку дiтей.
02.40 Зона ночi.
04.50 Абзац.

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 «Найекстремальнiший».
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 Сьогоднi.
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 «Несолодка помста».
01.30 Телемагазин.
02.00 Гучна справа.
03.00 Реальна мiстика.

Ê1
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.40 «Орел i решка. Шопiнг».
09.35, 18.00 «Орел i решка. Перезаван-

таження».
10.25, 20.00 «Орел i решка. Дива свiту 2».
11.30 Х/ф «Один день».
13.30, 21.00 «Iнше життя».
14.30 Т/с «Беверлi-Хiлс, 90210».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
01.25 Т/с «Три сестри».
03.15 «Нiчне життя».
ÍТÍ
06.00 «Таємницi свiту».
07.20, 17.00, 03.05 «Випадковий свiдок».
10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: Маямi».
12.30, 16.30, 19.00, 02.35 «Свiдок».
14.45 Т/с «Досьє «Майорка».
18.20 «Свiдок. Агенти».
23.00, 03.30 Т/с «Нарко 2».
00.50 Х/ф «Атака Юрського перiоду».
ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.30, 22.00 Т/с «Прибулець».
10.30 Х/ф «Тiльки для закоханих».
12.15, 03.50 Панянка-селянка.
14.00 Богиня шопiнгу. Екстремальний 

сезон.
15.00, 04.50 Зiрки, чутки та Галлiвуд.
16.00 Богиня шопiнгу.
18.00 СуперЖiнка 2.
19.00 Одного разу пiд Полтавою.
21.00, 02.15, 03.15 Країна У 2.2.
23.00, 02.45 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. Ганапольським.
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.
07.00 Страх у твоєму домi.
07.55 Бандитська Одеса.
10.05, 01.30 Речовий доказ.
11.15 Довiдник дикої природи.
12.15 Теорiя Змови.
13.10 Прихована реальнiсть.
14.05 Дива нашого життя.
15.05 Дикий i живий.
16.05, 21.45 Як влаштований Всесвiт.
17.00 Таємницi глибин з Джеремi Вей-

дом.
17.55, 00.30 Гучна справа.
18.55, 22.40 Вiн i вона. Бiй за життя.
19.50 Неймовiрнi винаходи.
20.50 Таємниця глибин з Джеремi 

Вейдом.
23.35 Крiзь простiр i час з Морганом 

Фрiменом.
02.30 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
03.20 Україна: забута iсторiя.
04.10 Дика природа Чилi.
05.05 Мiстична Україна.
Enter-фіëьм
06.05 Х/ф «Веселi Жабокричi».
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 «Зорянi долi».
11.30 Х/ф «Перевертень в погонах».
13.00 Х/ф «Тривожна вiдпустка адвоката 

Ларiної».
14.50, 19.00, 00.45, 02.30 Т/с «Пуаро 

Агати Крiстi».
16.50, 22.45 Т/с «Суто англiйськi вбив-

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

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.50 «ДжеДАI».
06.30 Т/с «Карпатський рейнджер».
10.10 Х/ф «Перлини дракона: Еволю-

цiя».
11.55 Х/ф «Автомонстри».
13.55, 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».
22.35, 00.35 Т/с «CSI: Мiсце злочину».
00.10 «Дубинiзми».
02.25 «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-рятiвнички».
09.30 Т/с «Друзi».
11.30 Мамареготала.
15.15 Т/с «Сишиш-шоу. Бар».
16.15 Т/с «СуперКопи».
17.50 Т/с «Швидка».
19.30 Т/с «Полiцiя Гаваїв».
21.20 Т/с «Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць».
00.50 Мамареготала. Найкраще.

ªâроñïорò
01.00, 20.40 Новини.
01.05 Кузовнi автоперегони. Кубок свiту. 

Мiст. Перегони 1.
01.45 Кузовнi автоперегони. Кубок свiту. 

Мiст. Перегони 2.
02.30 Легка атлетика. Чикагський ма-

рафон.
04.00 Велоспорт. «Тур де Вандея». 

Чоловiки.
05.00 Велоспорт. «Париж - Тур». Чо-

ловiки.
06.00 «Зал слави». Атланта-1996.
07.00, 09.30, 13.30, 14.45, 20.00 Снукер. 

Northern Ireland Open. Коло 1.
08.00, 11.40 Велоспорт. «Тур Ломбардiї». 

Чоловiки.
10.25 Стрiльба з лука. Топ-5.
10.30 Стрiльба з лука. Кубок свiту. Янк-

тон. Блоковий лук.
11.00 Стрiльба з лука. Кубок свiту. Янк-

тон. Класичний лук.
11.30 Стрiльба з лука. Кубок свiту. 

Янктон.
11.35 The Minute.
12.30 «Зал слави: Токiо-2020».
19.00 Легка атлетика. Бостонський 

марафон.
20.45 Снукер. Northern Ireland Open. 

Коло 2.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00 Топ-матч.
06.10 Андорра - Англiя. Вiдбiр до ЧС-

2022.
08.10 Фiнляндiя - Україна. Вiдбiр до 

ЧС-2022.
10.00 «Великий футбол».
11.00 Матч. Фiнал. Лiга Нацiй УЄФА.
13.15 Огляд 2-го iгрового дня. Вiдбiр 

до ЧС-2022.
15.00, 19.00, 22.30 Футбол News.
15.20 Нiмеччина - Румунiя. Вiдбiр до 

ЧС-2022.
17.10, 04.00 «Fan Talk».
19.20 Волинь - Нива (Т). Чемпiонат Укра-

їни. Перша Лiга.
21.00, 23.40 «Вiдбiр до ЧС-2022. Матч-

центр».
21.35 Live. Хорватiя - Словаччина. Вiдбiр 

до ЧС-2022.
00.20 Латвiя - Туреччина. Вiдбiр до 

ЧС-2022.
02.10 Кiпр - Мальта. Вiдбiр до ЧС-2022.
05.45 Програма передач.

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05 Я вдома.
06.30 М/ф «Iсторiя про дiвчинку, яка 

наступила на хлiб».
06.40 М/ф «Козлик та його горе».
06.50 М/ф «Як їжачок шубку мiняв».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 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, 20.00, 22.00 Д/с «Дика природа 

Колумбiї».
13.10, 01.25 Прозоро: про актуальне.
14.00 UA:Фольк. Спогади.
15.10, 21.45, 00.10, 05.45 Спорт.
15.20 Концерт. Хорея Козацька.
16.30 Д/с «Боротьба за виживання».
17.00 Прозоро: про головне.
18.20, 19.05 «По-людськи».
23.00 Бiгус Iнфо.
00.25 Т/с «Бальтазар».
02.45 Енеїда.
03.40 Х/ф «Вавилон ХХ».

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, 03.40 «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, 21.30 Т/с «Моя улюблена 

Страшко».
22.30 Х/ф «Пляж».
01.00 Х/ф «Термiнал».

Iíòер
03.45, 18.00, 19.00 «Стосується кож-

ного».
04.30 М/ф.
05.05 «Телемагазин».
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, 11.00 «Корисна програма».
12.25 Х/ф «Операцiя «Тушонка».
14.35, 15.35 «Речдок».
16.25 «Речдок. Особливий випадок. Пiд 

чужим iм`ям».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Велика справа».
23.50 Х/ф «Перекладачка».
02.20 «Подробицi» - «Час».
02.50 Т/с «Голос янгола».

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.25 Факти.
04.45, 20.20 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.10 «На трьох».
10.55, 13.15 Х/ф «Поклик вовка».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.55 Т/с «Розтин покаже 2».
14.55, 16.20 Т/с «Пес».
17.45, 21.30 Т/с «Дiльничний з ДВРЗ 2».
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
22.25 Т/с «Доброволець».
01.15 Х/ф «Унiверсальний солдат 4».
03.10 Я зняв!

ÑТБ
04.25, 14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
05.15 Т/с «Коли ми вдома».
05.35 Т/с «Комiсар Рекс».
08.35 МастерШеф.
12.00, 14.50 Т/с «Слiпа».
15.40, 18.05 Т/с «Слiд».
19.05 СуперМама.
20.15, 22.50 Т/с «Колiр помсти».
23.05 Т/с «Майор i магiя».

Íоâий êаíаë
05.55, 07.10 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.15 Орел i решка.
09.25 Т/с «Надприродне».
13.45 Любов на виживання.
15.40 Х/ф «Вiдпустка за обмiном».
18.35 Х/ф «Зiзнання».
20.40 Х/ф «Людина-мурашка i Оса».
23.00 Екси.
01.00 Х/ф «Здiйсненi».
02.40 Зона ночi.
04.50 Абзац.

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 «Найекстремальнiший».
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 Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
10.30 Т/с «Виходьте без дзвiнка 3».
12.30 Iсторiя одного злочину.
14.30, 15.30, 17.00 Т/с «Топтун».
20.10 «Говорить Україна».
21.35 Футбол. Вiдбiр до ЧС-2022. Укра-

їна - Боснiя i Герцеговина.
23.50 Т/с «Несолодка помста».
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».
08.45 «Орел i решка. Шопiнг».
09.40 «Орел i решка. На краю свiту».
10.35, 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 «Три сестри».
03.20 «Нiчне життя».

ÍТÍ
06.20 «Свiдок. Агенти».
07.50, 09.00, 17.00, 02.55 «Випадковий 

свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.25 «Свi-

док».
10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: Маямi».
14.45 Т/с «Досьє «Майорка».
18.20 «Будьте здоровi».
23.00, 03.30 Т/с «Нарко 2».
00.50 «Легенди бандитського Києва».
01.50 «Правда життя».
03.00 «Правда життя. Професiйнi 

байки».
04.55 «Top Shop».
ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.30, 22.00 Т/с «Прибулець».
10.30 Х/ф «Твої, мої i нашi».
12.15, 03.50 Панянка-селянка.
14.00 Богиня шопiнгу. Екстремальний 

сезон.
15.00, 04.50 Зiрки, чутки та Галлiвуд.
16.00 Богиня шопiнгу.
18.00 СуперЖiнка 2.
19.00 Одного разу пiд Полтавою.
21.00, 02.15 Країна У 2.2.
23.00 Сiмейка У.
23.30, 03.15 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, 
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.
07.00 Страх у твоєму домi.
07.50 Бандитський Київ.
09.50, 01.30 Речовий доказ.
11.00 Довiдник дикої природи.
12.00 Гордiсть України.
13.00 Прихована реальнiсть.
13.55 Дива нашого життя.
14.55, 22.40 Дикий i живий.
15.55, 21.45 Як влаштований Всесвiт.
16.55 Таємницi глибин з Джеремi 

Вейдом.
17.55, 00.35 Гучна справа.
18.55 Вiн i вона. Бiй за життя.
19.50 Неймовiрнi винаходи.
20.50 Таємниця глибин з Джеремi 

Вейдом.
23.35 Таємнi космiчнi катастрофи.
02.30 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
03.20 Україна: забута iсторiя.
04.15 Дика природа Чилi.
05.05 Мiстична Україна.

Enter-фіëьм
05.50 Х/ф «Сватання на Гончарiвцi».
07.10, 09.00, 02.00 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 09.40 «Моя правда».
09.30, 01.30 «Зорянi долi».
10.30 Х/ф «Кобзар. Iсторiя однiєї 

книги».
11.30 Х/ф «Поет i княжна».
13.00 Х/ф «Золотi дукати примари».
14.50, 19.00, 00.30, 02.30 Т/с «Пуаро 

Агати Крiстi».
16.50, 22.30 Т/с «Суто англiйськi 

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

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.50, 19.30 «ДжеДАI».
06.15 Х/ф «Вторгнення: Битва за рай».
08.15 Х/ф «Вiдсiч».
10.10 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
12.05 Т/с «Брати по кровi 2».
14.05, 16.55 «Загублений свiт».
17.55, 01.55 «Секретнi матерiали».
18.15 «Спецкор».
19.25 «Спорт Тайм».
20.25, 21.30 Т/с «Козирне мiсце».

22.30, 00.05 Т/с «CSI: Мiсце злочину».
02.10 «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-рятiвнички».
09.30 Т/с «Друзi».
11.30 Мамареготала.
15.15 Т/с «Сишиш-шоу. Бар».
16.20 Т/с «СуперКопи».
17.50 Т/с «Швидка».
19.30 Т/с «Полiцiя Гаваїв».
21.20 Т/с «Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць».
00.50 Мамареготала. Найкраще.

ªâроñïорò
01.00 Велоспорт. «Тур Ломбардiї». 

Чоловiки.
02.30 Автоперегони на витривалiсть. «6 

годин Спа».
04.00, 07.00, 09.35, 13.30, 14.45, 20.45 

Снукер. Northern Ireland Open. 
Коло 2.

06.00 «Зал слави: Сiдней-2000».
08.00 Тенiс. «Ролан Гаррос». Жiнки. 

Фiнал.
09.30 The Minute.
11.00 Боротьба. ЧC. Осло. Огляд.
11.30 Топ-5. Реслiнг.
11.35 Велоспорт. «Гран Пьємонте». 

Чоловiки.
12.30 «Зал слави». Токiо-2020. Легка 

атлетика.
19.00 Велоспорт. «Мiлан - Турин». 

Чоловiки.
20.10 «Cycling Show».
20.40 Новини.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00 Топ-матч.
06.10 Матч за 3-є мiсце. Лiга Нацiй 

УЄФА.
08.10 Пiвн. Македонiя - Нiмеччина. 

Вiдбiр до ЧС-2022.
10.00, 15.00, 19.00 Футбол News.
10.20 Фiнляндiя - Україна. Вiдбiр до 

ЧС-2018.
12.10 «Великий футбол».
13.10 Хорватiя - Словаччина. Вiдбiр до 

ЧС-2022.
15.20, 17.45, 20.15 Yellow.
15.30 Огляд 1-го iгрового дня. Вiдбiр 

до ЧС-2022.
16.50 Live. Казахстан - Фiнляндiя. Вiдбiр 

до ЧС-2022.
19.20, 04.50 Вiдбiр до ЧС-2022. Огляд 

туру.
20.30, 22.30, 23.40 «Головна команда».
21.35 Live. Україна - Боснiя i Герцего-

вина. Вiдбiр до ЧС-2022.
00.30 Огляд 2-го iгрового дня. Вiдбiр 

до ЧС-2022.
03.00 U-21. Україна - Фарерськi острови. 

Вiдбiр до Євро-2023.
05.45 Програма передач.

Поíедіëоê

Віâòороê

11 жовтня

12 жовтня
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05 Я вдома.
06.30 М/ф «Колосок».
06.40 М/ф «Козлик та Ослик».
06.50 М/ф «Чарiвнi окуляри».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 02.10, 05.10 Новини.
07.05 Маршрутом змiн.
07.20, 04.55 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 «Дика природа 

Колумбiї».
13.10, 01.25 Прозоро: про актуальне.
14.00, 03.55 UA:Фольк. Спогади.
15.10, 21.45, 00.10, 02.45, 05.45 Спорт.
15.20 Концерт.
16.30 Д/с «Боротьба за виживання».
17.00 Прозоро: про головне.
18.20, 19.05 «По-людськи».
23.00 Перша шпальта.
00.25 Т/с «Бальтазар».
03.00 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 «ТСН».
09.25, 10.20, 04.10, 05.35 «Життя вiдо-

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

лана».
20.43 «ПроCпорт».
20.45, 21.30 Т/с «Моя улюблена 

Страшко».
22.30 Х/ф «Впiймай мене, якщо змо-

жеш».
01.25 Х/ф «Мiст шпигунiв».

Iíòер
03.45, 18.00, 19.00 «Стосується кож-

ного».
04.30 М/ф.
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, 11.00 «Корисна програма».
12.25 Х/ф «Прибульцi».
14.40, 15.40 «Речдок».
16.25 «Речдок. Особливий випадок».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Велика справа».
23.50 Х/ф «Викрадення».
01.35 Х/ф «День перший, день ос-

таннiй».
02.50 Т/с «Голос янгола».

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».
10.40, 13.15 Х/ф «Перший лицар».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.00 Т/с «Розтин покаже 2».
15.00, 16.15 Т/с «Пес».
17.45, 21.30 Т/с «Дiльничний з ДВРЗ 2».
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.20 Секретний фронт.
22.30 Т/с «Доброволець».
01.20 Х/ф «Поклик вовка».
03.20 Я зняв!

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

Íоâий êаíаë
05.55, 07.25 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.30 Орел i решка.
09.35 Т/с «Надприродне».
13.10 Любов на виживання.
15.10 Х/ф «Бетховен 2».
17.00 Хто зверху? (12+).
19.00 Дiти проти зiрок.
20.40 Х/ф «Перший месник».
23.05 Х/ф «Цар скорпiонiв».
00.55 Вар`яти.
02.35 Служба розшуку дiтей.
02.40 Зона ночi.
04.50 Абзац.

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 «Найекстремальнiший».
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 3».
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 «Виховання вiдчуттiв».
01.30 Телемагазин.
02.00 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.35 «Орел i решка. Шопiнг».
09.35 «Орел i решка. На краю свiту».
10.35, 18.00 «Орел i решка. Перезаван-

таження».
12.30 «Орел i решка. Дива свiту 2».
13.30, 21.00 «Iнше життя».
14.30 Т/с «Беверлi-Хiлс, 90210».
20.00 «Орел i решка. Дива свiту».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
01.25 Т/с «Три сестри».
03.15 «Нiчне життя».

ÍТÍ
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».
14.45 Т/с «Досьє «Майорка».
18.20 «Вартiсть життя».
23.00, 03.30 Т/с «Нарко 2».
01.00 «Легенди бандитського Києва».
01.55 «Правда життя».
03.05 «Правда життя. Професiйнi 

байки».
04.55 «Top Shop».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.30, 22.00 Т/с «Прибулець».
10.30 Х/ф «П`ятий елемент».
12.50, 03.50 Панянка-селянка.
14.00 Богиня шопiнгу. Екстремальний 

сезон.
15.00, 04.50 Зiрки, чутки та Галлiвуд.
16.00 Богиня шопiнгу.
18.00 СуперЖiнка 2.
19.00 Одного разу пiд Полтавою.
21.00, 02.15 Країна У 2.2.
23.00 Сiмейка У.
23.30, 03.15 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, 
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.
07.00 Страх у твоєму домi.
08.00 Бандитська Одеса.
10.00, 01.30 Речовий доказ.
11.10 Довiдник дикої природи.
12.10 Гордiсть України.
13.05 Прихована реальнiсть.
14.00, 04.20 Дика природа Чилi.
15.00, 22.40 Дикий i живий.
16.00, 21.45 Як влаштований Всесвiт.
16.55 Таємницi глибин з Джеремi 

Вейдом.
17.55 Секретнi територiї.
18.55 Вiн i вона. Бiй за життя.
19.50 Неймовiрнi винаходи.
20.50 Таємниця глибин з Джеремi 

Вейдом.
23.35 Таємнi космiчнi катастрофи.
00.35 Гучна справа.
02.30 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
03.20 Великi українцi.
05.10 Мiстична Україна.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф «Лимерiвна».
07.10, 09.00, 02.00 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00 Моя правда.
09.25, 01.40, 02.30 «Зорянi долi».
09.30 «Моя правда».
09.35 Х/ф «В пустелi i в джунглях».
13.00 Х/ф «Заповiт турецького аги».
14.50, 19.00 Т/с «Пуаро Агати Крiстi».
16.50 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
22.25 Х/ф «Заручниця».
00.05 Х/ф «Сiмнадцятий трансатлан-

тичний».
02.50 Кiноляпи.
03.50 Саундтреки.
04.50 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 Х/ф «Ромео + Джульєтта».
08.20 Х/ф «Захисник».
10.10 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
12.05 Т/с «Брати по кровi 2».
14.00, 16.55, 19.30 «Загублений свiт».
17.55 «Секретнi матерiали».
18.15, 01.50 «Спецкор».

18.50, 02.25 «ДжеДАI».
19.25 «Спорт Тайм».
20.25, 21.25 Т/с «Козирне мiсце».
22.25, 00.00 Т/с «CSI: Мiсце злочину».
03.00 «Цiлком таємно-2017».
03.35 «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-рятiвнички».
09.30 Т/с «Друзi».
11.30 Мамареготала.
15.15 Т/с «Сишиш-шоу. Бар».
16.15 Т/с «СуперКопи».
17.50 Т/с «Швидка».
19.30 Т/с «Полiцiя Гаваїв».
21.20 Т/с «Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць».
00.55 Мамареготала. Найкраще.

ªâроñïорò
01.00, 02.00 Кузовнi автоперегони. Ку-

бок свiту. Мiст. Ревью.
01.30 «EWC All Access».
02.30 Мотоперегони на витривалiсть. 

(16+).
04.00, 07.00, 09.30, 14.05 Снукер. 

Northern Ireland Open. Коло 2.
06.00 «Зал слави: Афiни-2004».
08.00 Тенiс. US Open. Жiнки. Фiнал.
11.00 «Cycling Show».
11.30 Велоспорт. «Тур де Єврометро-

поль». Чоловiки.
12.30 «Зал слави». Токiо-2020. Ве-

лоспорт.
13.30 Боротьба. ЧC. Осло. Огляд.
14.00, 20.40 Топ-5. Реслiнг.
14.45, 20.00, 20.45 Снукер. Northern 

Ireland Open. Коло 3.
19.00 Велоспорт. «Тур Ломбардiї». 

Чоловiки.
20.35 Новини.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00 Топ-матч.
06.10 Албанiя - Польща. Вiдбiр до 

ЧС-2022.
08.10 Португалiя - Люксембург. Вiдбiр 

до ЧМ-2022.
10.00, 15.00, 19.00, 22.30 Футбол News.
10.20, 13.00 «Головна команда».
11.10 Україна - Боснiя i Герцеговина. 

Вiдбiр до ЧС-2022.
13.50, 22.50 Огляд 2-го iгрового дня. 

Вiдбiр до ЧС-2022.
15.20 Металiст - Кремiнь. Чемпiонат 

України. Перша Лiга.
17.10 Данiя - Австрiя. Вiдбiр до ЧС-2022.
19.20 Вiдбiр до ЧС-2022. Огляд туру.
20.15 Матч. Фiнал. Лiга Нацiй УЄФА.
00.55 Пiвн. Македонiя - Нiмеччина. 

Вiдбiр до ЧС-2022.
02.45 Латвiя - Туреччина. Вiдбiр до 

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

до ЧС-2022.
05.45 Програма передач.

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 02.25 Енеїда.
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 23.40, 02.00, 

04.00, 05.35 Новини.
07.10 М/ф «Ходить гарбуз по городу».
07.20 М/ф «Як Петрик П`яточкiн сло-

никiв рахував».
07.30 М/ф «Як козаки кулiш варили».
07.40 М/ф «Як козаки прибульцiв 

зустрiчали».
08.05 Д/с «Дикi Дива».
08.25, 01.30, 03.25 #ВУкраїнi.
09.00 Божественна лiтургiя Право-

славної Церкви України на свято 
Покрова Пресвятої Богородицi.

12.00 Сильна.
13.05 Х/ф «Страченi свiтанки».
15.00 Х/ф «Столiття Якова», 1-4 с.
19.05 Т/с «Злочини минулого - мiжна-

роднi версiї».
21.25 Д/с «Особливий загiн. Супер-

чуття».
22.25 Д/с «Свiт дикої природи».
23.00 Схеми. Корупцiя в деталях.
00.05 Спецпроєкт «Життя пiслязавтра».
01.00 Спецпроєкт «Спадок».
02.20, 03.55, 04.20, 05.30 Погода.
04.25 UA:Фольк. Спогади.

Êаíаë “1+1”
06.30, 07.10, 08.10 Снiданок з «1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 03.45 «ТСН».
09.10 «Снiданок З 1+1».
09.35 «Свiт навиворiт».
11.55 «Мандруй Україною з Дмитром 

Комаровим».
20.36 «ПроCпорт».
20.38 «Чистоnews».
20.45 Х/ф «Титанiк».
00.45 Х/ф «Чєркаси».
02.40, 05.30 «Життя вiдомих людей».

Iíòер
03.45, 01.45 «Подробицi» - «Час».
04.15, 18.00, 19.00 «Стосується кож-

ного».
05.05 «Телемагазин».
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, 11.00 «Корисна програма».
12.25 Х/ф «Прибульцi 3: Узяття Басти-

лiї».
14.40, 15.35 «Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий випадок».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Велика справа».
23.50 Х/ф «Звiрина лють».
02.40 Т/с «Голос янгола».

ICTV
04.10 Скарб нацiї.

04.20 Еврика!
04.25 Факти.
04.45 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.05 Х/ф «Нашi Котики».
11.35, 13.00 Х/ф «Джон Вiк».
12.45 Факти. День.
13.45 Х/ф «Джон Вiк 2».
16.05 Х/ф «Джон Вiк 3».
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Т/с «Брюс».
22.55 Х/ф «Атлантида».
01.25 Анти-зомбi.
02.10 Я зняв!

ÑТБ
03.50, 14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
04.35 Х/ф «Мiсiс Даутфайр».
07.20 Х/ф «Анжелiка, маркiза янголiв».
09.50 Х/ф «Чудова Анжелiка».
11.55 Х/ф «Анжелiка i король».
14.20, 14.50 Х/ф «Неприборкана Ан-

желiка».
16.25, 18.05 Х/ф «Анжелiка i султан».
19.05 СуперМама.
20.15, 22.50 Т/с «Колiр помсти».
23.05 Т/с «Майор i магiя».

Íоâий êаíаë
05.55, 07.10 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.15 Орел i решка.
10.05 Х/ф «Мумiя: Гробниця Iмператора 

Драконiв».
12.20 Х/ф «Людина-мурашка».
14.40 Х/ф «Людина-мурашка i Оса».
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Перший месник: Друга 

вiйна».
23.55 Х/ф «Чесний злодiй».
01.30 Вар`яти.
02.35 Служба розшуку дiтей.
02.40 Зона ночi.
04.50 Абзац.

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 «Найекстремальнiший».
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. 

День захисника.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
09.00 Т/с «Помилки молодостi».
13.30, 15.20 Х/ф «Позивний «Банде-

рас».
16.10 Х/ф «Захар Беркут».
20.00 Т/с «Таємна любов. Повернення».
00.00, 02.00 Т/с «Виховання вiдчуттiв».
01.30 Телемагазин.
02.40 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.35 «Ух ти show».
08.45 «Орел i решка. Шопiнг».
09.45 «Орел i решка. На краю свiту».
10.40, 18.10 «Орел i решка. Перезаван-

таження».
12.30, 20.00 «Орел i решка. Дива свiту».
13.30, 21.00 «Iнше життя».
14.30 Т/с «Беверлi-Хiлс, 90210».
16.10 Х/ф «Ларго Вiнч: Початок».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
01.25 «Орел i решка. Навколо свiту».
02.15 Т/с «Три сестри».
03.15 «Нiчне життя».

ÍТÍ
06.45 М/ф «Пригоди козака Енея».
07.10 М/ф «Як козаки...»
08.20 Х/ф «Ярослав Мудрий».
11.20, 20.30 Т/с «CSI: Маямi».
14.50 Т/с «Досьє «Майорка».
16.40, 02.40 «Випадковий свiдок».
18.20, 02.05 «Правда життя».
19.00 Х/ф «За двома зайцями».
23.00, 03.25 Т/с «Нарко 2».
01.05 «Легенди бандитського Києва».
03.00 «Речовий доказ».
04.55 «Top Shop».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.30, 22.00 Т/с «Прибулець».
10.30 Х/ф «Лицар дня».
12.50, 03.50 Панянка-селянка.
14.00 Богиня шопiнгу. Екстремальний 

сезон.
15.00, 04.50 Зiрки, чутки та Галлiвуд.
16.00 Богиня шопiнгу.
18.00 СуперЖiнка 2.
19.00 Одного разу пiд Полтавою.
21.00, 02.15 Країна У 2.2.

23.00 Сiмейка У.
23.30, 03.15 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 Марафон до дня захисникiв i 
захисниць України.

08.10, 09.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.15, 
14.15, 16.10, 17.10, 18.15 Марафон 
до дня захисника i захисниць 
України.

МÅГА
06.00 Судiть самi.
07.00 Страх у твоєму домi.
08.00 Бандитський Київ.
09.00 Речовий доказ.
10.10 Правда життя.
11.10 Гордiсть України.
12.10 Гучна справа.
13.10 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
17.10, 00.40 Дика природа Чилi.
18.10 Прихована реальнiсть.
19.05 Таємницi людського мозку.
20.05 Таємниця глибин з Джеремi 

Вейдом.
21.00 Таємнича свiтова вiйна.
22.50 Справжня гра престолiв.
23.40 Секретнi територiї.
01.40, 05.05 Мiстична Україна.
02.35 Бандитська Одеса.

Enter-фіëьм
05.35 Х/ф «Кам`яна душа».
07.10, 09.00, 02.00 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 10.10 «Моя правда».
09.30, 02.30 «Зорянi долi».
11.00 Т/с «Право на захист».
14.00 Т/с «Пуаро Агати Крiстi».
21.00 Т/с «Мiс Марпл Агати Крiстi».
22.50 Т/с «Запороги».
01.35 Т/с «Зорянi долi».
03.00 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 «Загублений свiт».
12.50 Х/ф «Аватар».
16.00 Х/ф «Свiт Юрського перiоду».
18.20 Х/ф «Червона спека».
20.25, 21.25 Т/с «Козирне мiсце».
22.25, 00.00 Т/с «CSI: Мiсце злочину».
01.50 «Цiлком таємно-2017».
03.50 «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-рятiвнички».
09.30 Т/с «Друзi».
11.30 Мамареготала.
15.15 Т/с «Сишиш-шоу. Бар».
16.20 Т/с «СуперКопи».
17.50 Т/с «Швидка».
19.30 Т/с «Полiцiя Гаваїв».
21.20 Т/с «Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць».
00.50 Мамареготала. Найкраще.

ªâроñïорò
01.00 Олiмпiйськi iгри. «Speed Boarders».
01.30 Олiмпiйськi iгри. «Сiмейнi традицiї 

на Балканах».
02.30 Олiмпiйськi iгри. Д/ф «Любити 

Марадону».
04.00, 04.30, 05.00 Олiмпiйськi iгри. 

«Всупереч усьому».
05.30 Олiмпiйськi iгри. «Бiг в КНДР».
06.30, 07.00 Олiмпiйськi iгри. «Олiмпiй-

ський форпост».
07.30, 09.35, 14.00, 14.45, 20.00 Снукер. 

Northern Ireland Open. Коло 3.
08.00 Тенiс. Australian Open. Чоловiки. 

Фiнал.
09.30 Топ-5. Реслiнг.
11.00 «GolfTV Weekly».
11.30 Велоспорт. «Тур де Франс». 

Огляд.
12.30, 19.10 Велоспорт. «Тур де Франс». 

Презентацiя маршруту.
19.00, 20.40 Новини.
19.05 The Minute.
20.45 Снукер. Northern Ireland Open. 

Коло 4.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00 Топ-матч.
06.10 Казахстан - Фiнляндiя. Вiдбiр до 

ЧС-2022.
08.10 Матч за 3-є мiсце. Лiга Нацiй 

УЄФА.
10.00, 15.00, 19.00, 22.30 Футбол News.
10.20, 12.55 «Студiя Live».
11.05 U-21. Україна - Фарерськi острови. 

Вiдбiр до Євро-2023.
13.25 Огляд 1-го iгрового дня. Вiдбiр 

до ЧС-2022.
15.20, 18.10 «Головна команда».
16.20 Україна - Боснiя i Герцеговина. 

Вiдбiр до ЧС-2022.
19.20 Yellow.
19.30 Огляд матчу «Пiвн. Македонiя - 

Нiмеччина». Вiдбiр до ЧС-2022.
19.40 Португалiя - Люксембург. Вiдбiр 

до ЧС-2022.
21.35 Вiдбiр до ЧС-2022. Огляд туру.
22.50 Англiя - Угорщина. Вiдбiр до 

ЧС-2022.
00.35 Албанiя - Польща. Вiдбiр до 

ЧС-2022.
02.20 Данiя - Австрiя. Вiдбiр до ЧС-2022.
04.05 Кiпр - Мальта. Вiдбiр до ЧС-2022.
05.55 Програма передач.

Ñереда

Чеòâер

13 жовтня

14 жовтня
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 02.25 Енеїда.
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.40, 02.00, 

03.50, 05.35 Новини.
07.10 М/ф «Капiтошка».
07.20 М/ф «Повертайся, Капiтошко».
07.30 М/ф «Як козаки сiль купували».
07.40 М/ф «Як козаки у футбол 

грали».
08.05 Д/с «Дикi Дива».
08.25, 01.30, 03.20, 05.05 #ВУкраїнi.
09.40 Мiста та мiстечка.
09.55 Х/ф «Авраам: охоронець вiри», 

1 i 2 с.
13.30 Х/ф «Столiття Якова», 1-4 с.
17.35 Т/с «Злочини минулого - мiж-

народнi версiї».
21.25 Д/с «Особливий загiн. Супер-

чуття».
22.25 Д/с «Свiт дикої природи».
00.05 Синдром вiйни. Я повернувся 

(16+).
01.00 Вiйна: iсторiї початку.
02.20 Погода.
04.15 Мирний птах.

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, 19.30, 

04.50 «ТСН».
09.25, 10.20, 06.00 «Життя вiдомих 

людей».
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день».
15.30 Х/ф «Титанiк».
20.13 «ПроCпорт».
20.15 «Чистоnews».
20.20 «Лiга смiху».
22.35 «Маскарад».
00.20 Х/ф «Пропала грамота».
02.05 Х/ф «Термiнал».

Iíòер
03.45, 18.00 «Стосується кожного».
04.45 «Телемагазин».
05.15, 23.05 «Слiдство вели...» з Л. 

Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Но-

вини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.00, 11.00 «Корисна програма».
12.25 Х/ф «Прибульцi в Америцi».
14.25, 15.25, 00.55 «Речдок».
16.25 «Речдок. Особливий випадок».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Єлизавета: Золоте сто-

лiття».

ICTV
04.05 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей.
04.25, 01.25 Факти.

04.45 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.00, 20.10 Дизель-шоу.
10.10 Х/ф «Таксi 5».
12.25, 13.00 Х/ф «Таксi».
12.45 Факти. День.
14.35 Х/ф «Таксi 2».
16.05 Х/ф «Таксi 3».
17.55, 19.10 Х/ф «Таксi 4».
18.45 Факти. Вечiр.
23.00, 01.50 «На трьох».
03.25 Я зняв!

ÑТБ
04.25, 14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Но-

вини.
05.15 Т/с «Коли ми вдома».
05.50, 19.00, 22.50 Холостячка Злата 

Огнєвiч.
10.55, 23.50 Як вийти замiж.
11.50, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа».
00.45 Битва екстрасенсiв.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.10 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.15 Орел i решка.
10.20 Пекельна кухня.
12.25 Дiти проти зiрок.
13.55 Х/ф «Перший месник».
16.25 Х/ф «Перший месник: Друга 

вiйна».
19.10 Х/ф «Макс Стiл».
21.00 Х/ф «Перший месник: Проти-

стояння».
00.05 Екси.
02.15 Служба розшуку дiтей.
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, 08.10, 21.30 Актуально: Еко-
номiка. Полiтика. Соцiум.

07.15 Д/с «Найекстремальнiший».
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.
10.30 Т/с «Виходьте без дзвiнка 3».
12.30, 03.00 Iсторiя одного злочину.
14.30, 15.30, 17.00 Т/с «Топтун».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Свобода слова Савiка Шустера.
00.00, 02.00 Реальна мiстика.
01.30 Телемагазин.
05.00 Х/ф «Позивний «Бандерас».

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.35 «Ух ти show».
08.45 «Орел i решка. На краю свiту».
09.45 «Орел i решка. Перезаванта-

ження».
11.40, 20.00 «Орел i решка. Дива 

свiту».
12.40, 21.00 «Iнше життя».
13.35 Х/ф «Ларго Вiнч: Початок».
15.35 Х/ф «Ларго Вiнч 2: Змова в 

Бiрмi».
17.50 Х/ф «Револьвер».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
01.25 «Орел i решка. Навколо свiту».
03.10 «Нiчне життя».

ÍТÍ
06.00 М/ф «Ну, постривай!»
07.25 М/ф «Як козаки...»
09.00, 16.40, 03.10 «Випадковий 

свiдок».
10.45 Х/ф «За двома зайцями».
12.10, 19.30 Т/с «CSI: Маямi».
14.50 Т/с «Досьє «Майорка».
18.20 «Таємницi свiту».
19.00, 02.40 «Свiдок».
23.00, 03.35 Т/с «Нарко 2».
01.00 «Легенди бандитського Києва».
02.00 «Правда життя».
05.00 «Top Shop».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.30, 22.00 Т/с «Прибулець».
10.30 Х/ф «Мiсiя неможлива: На-

слiдки».
13.15, 03.50 Панянка-селянка.
14.00 Богиня шопiнгу. Екстремальний 

сезон.
15.00, 04.50 Зiрки, чутки та Галлiвуд.
16.00 Богиня шопiнгу.
18.00 СуперЖiнка 2.
19.00 Одного разу пiд Полтавою.
21.00, 02.15 Країна У 2.2.
23.00 Сiмейка У.
23.30, 03.15 Країна У 2.1.
00.00 Т/с «Королi палат».
01.00 Танька i Володька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
16.00, 17.00 «Репортер». Новини.

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. Шамано-
вим 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. Ганаполь-

ським 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.
07.00 Страх у твоєму домi.
08.00 Бандитська Одеса.
08.50 Речовий доказ.
10.10 Правда життя.
11.10 Гордiсть України.
12.10 Гучна справа.
13.10 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
17.10, 00.40 Дика природа Чилi.
18.10 Прихована реальнiсть.
19.05 Таємницi людського мозку.
20.05 Таємниця глибин з Джеремi 

Вейдом.
21.00 Таємнича свiтова вiйна.
22.50 Справжня гра престолiв.
23.40 Секретнi територiї.
01.40, 05.00 Мiстична Україна.
02.35 Академiк Корольов.
03.20 Полювання на НЛО.
04.05 Актори-фронтовики.

Enter-фіëьм
05.55 Х/ф «Кам`яний хрест».
07.10, 09.00, 02.00 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 09.45 «Моя правда».
09.30, 01.35, 02.30 «Зорянi долi».
10.35 Т/с «Право на захист».
13.35 Т/с «Персона».
19.20 Т/с «Пуаро Агати Крiстi».
21.00 Т/с «Мiс Марпл Агати Крiстi».
22.50 Т/с «Запороги».
03.00 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.
04.50 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 Х/ф «Спогад».
07.50 «Загублений свiт».
15.00 Т/с «Операцiя Дезертир».
19.30 Х/ф «Красунчик Джоннi».
21.10 Х/ф «Тюряга».
23.20 Х/ф «Напад на Уолл-стрiт».
01.20 Х/ф «Парк Юрського перiоду».
03.10 «Цiлком таємно-2017».

05.10 «Вiдеобiмба 2».
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-рятiвнички».
09.30 Т/с «Друзi».
11.30 Мамареготала.
15.15 Т/с «Сишиш-шоу. Бар».
16.20 Т/с «СуперКопи».
17.50 Т/с «Швидка».
19.30 Х/ф «Полiцейська iсторiя».
21.40 Х/ф «Полiцейська iсторiя 2».
00.10 Х/ф «Нова полiцейська iсторiя».
02.40 Мамареготала. Найкраще.

ªâроñïорò
01.00 Велоспорт. «Гран Пьємонте». 

Чоловiки.
02.30 Автоперегонин на витривалiсть. 

«6 годин Монци».
04.00, 07.00, 09.30, 13.00 Снукер. 

Northern Ireland Open. Коло 4.
06.00 «Зал слави: Лондон-2012».
08.00 Тенiс. «Ролан Гаррос». Чоловiки. 

Фiнал.
11.30 Велоспорт. «Париж - Тур». 

Чоловiки.
12.25 Топ-5. Реслiнг.
12.30 «GolfTV Weekly».
13.45, 20.00, 20.45 Снукер. Northern 

Ireland Open. 1/4 фiналу.
20.40 Новини.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00 Топ-матч.
06.10 Румунiя - Вiрменiя. Вiдбiр до 

ЧС-2022.
08.10 «Fan Talk».
10.00, 15.00, 20.15, 22.30 Футбол 

News.
10.20, 12.40 «Вiдбiр до ЧС-2022. Матч-

центр».
10.55 Хорватiя - Словаччина. Вiдбiр 

до ЧС-2022.
13.15 Пiвн. Македонiя - Нiмеччина. 

Вiдбiр до ЧС-2022.
15.20 Матч. Фiнал. Лiга Нацiй УЄФА.
17.30, 22.00 Огляд 2-го iгрового дня. 

Вiдбiр до ЧС-2022.
18.00 «УПЛ. Розклад туру».
19.00, 21.25 «УПЛ Online».
19.25 Live. Шахтар - Зоря. Чемпiонат 

України.
22.50 Металiст - Кремiнь. Чемпiонат 

України. Перша Лiга.
00.35 Португалiя - Люксембург. Вiдбiр 

до ЧС-2022.
02.20 Казахстан - Фiнляндiя. Вiдбiр 

до ЧС-2022.
04.05 Англiя - Угорщина. Вiдбiр до 

ЧС-2022.

05.55 Програма передач.

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 04.35 Енеїда.
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.40, 02.00, 

05.35 Новини.
07.10 М/ф «Як козак щастя шукав».
07.20 М/ф «Як козаки на весiллi 

гуляли».
07.40 М/ф «Як козаки наречених 

виручали».
08.05 Д/с «Дикi Дива».
08.25 #ВУкраїнi.
09.10 Телепродаж.
09.40 Вiдтiнки України.
10.10 Х/ф «Столiття Якова», 1-4 с.
13.55 Країна пiсень.
14.25 Концертна програма В. Крищен-

ка «Дозвольте запросити Вас на 
ювiлей».

17.30 Т/с «Злочини минулого - мiж-
народнi версiї».

21.25 Д/с «Особливий загiн. Супер-
чуття».

22.25 Д/с «Свiт дикої природи».
00.05 Жюль Верн. Подорож довжиною 

у життя.
01.00 Бiгус Iнфо.
01.30 Перша шпальта.
02.25 Д/ф «Перехрестя Балу».
03.25 Д/ф «Висота 307.5».
04.25 Невiдомi Карпати.

Êаíаë “1+1”
06.30, 07.00 «Життя вiдомих людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00 «Свiт навиворiт».
18.30 «Свiт навиворiт 12. Пакистан».
19.30, 05.25 «ТСН».
20.13 «ПроCпорт».
20.15 «Чистоnews».
20.20 «Маскарад».
22.00 «Жiночий квартал».
23.40 «Свiтське життя».
00.40 Х/ф «Гуцулка Ксеня».
02.35 Х/ф «Мiст шпигунiв».

Iíòер
03.45 «Вiйна усерединi нас».
04.40 «Телемагазин».
05.10 «Орел i решка. Перезаванта-

ження».
06.55 «Слово Предстоятеля».
07.05 М/ф «Як приручити дракона 2».
09.00 «Готуємо разом. Домашня 

кухня».
10.00 «Все для тебе».
11.00 «Позаочi».
12.00 Х/ф «Будьте моїм чоловiком».
13.40 Х/ф «Здрастуй i прощай».
15.30 Т/с «Прозрiння», 1-4 с.
20.00 «Подробицi».
20.30 «Мiсце зустрiчi».
22.10 Т/с «Любов неждана нагряне», 

1-4 с.
02.00 Х/ф «Все можливо».

ICTV
04.50 Скарб нацiї.
05.00 Еврика!
05.05 Факти.
05.30 Не дай себе ошукати.
06.25 Анти-зомбi.
07.20 Громадянська оборона.
08.20 Прихована небезпека.
09.10, 13.00 Т/с «Дiльничний з ДВРЗ 

2».
12.45 Факти. День.
15.20 Х/ф «Поганi хлопцi».
17.30, 19.10 Х/ф «Поганi хлопцi 2».
18.45 Факти. Вечiр.
21.00 Х/ф «Поганi хлопцi назавжди».
23.35 Х/ф «Нашi Котики».
01.50 Х/ф «Атлантида».
03.35 Я зняв!

ÑТБ
04.35 Вiкна-Новини.
05.25, 10.55 Т/с «Колiр помсти».
07.50 Неймовiрна правда про зiрок.
16.40 Хата на тата.
19.00 МастерШеф.

Íоâий êаíаë
06.00 Хто проти блондинок? (12+).
08.00 М/ф «Звiрополiс».
09.55 Kids` Time.
10.00 Орел i решка. Земляни.
11.00 Орел i решка. Чудеса свiту.
12.10 Хто зверху? (12+).
14.10 М/ф «Суперсiмейка 2».
16.40 Х/ф «Залiзна людина».
19.10 Х/ф «Залiзна людина 2».
21.50 Х/ф «Залiзна людина 3».
00.35 Х/ф «Зiзнання».
02.25 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 «Найекстремальнiший».
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, 19.30, 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 «Секретно: Друга свiтова 

вiйна».
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, 19.00 Сьогоднi.
07.30 Х/ф «Позивний «Бандерас».
07.40 Х/ф «Захар Беркут».
10.30 Т/с «Мiраж».
14.40 Т/с «Уроки життя i водiння», 1 с.
15.20 Т/с «Уроки життя i водiння».
20.00 Головна тема.
21.00 Спiвають все! Фiнал.
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».
08.30 «Ух ти show».
09.10 «Орел i решка. Шопiнг».
10.00 Х/ф «Ларго Вiнч 2: Змова в 

Бiрмi».
12.15 Х/ф «Револьвер».
14.30 «Орел i решка. Навколо свiту».
00.00 Т/с «Ганнiбал».
03.15 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.30 Х/ф «Нi пуху, нi пера».
06.50 Х/ф «Дорога на Сiч».
08.30 Х/ф «Богдан-Зиновiй Хмель-

ницький».
10.55 «Легенди карного розшуку».
12.05 «Випадковий свiдок. Навколо 

свiту».
13.20, 19.30 Т/с «Коломбо».
19.00, 02.35 «Свiдок».
23.30 Х/ф «Фунт плотi».
01.30 «Таємницi кримiнального свiту».
03.05 «Випадковий свiдок».
03.20 «Речовий доказ».
03.50 «Правда життя. Професiйнi 

байки».
04.45 «Top Shop».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
10.00 Х/ф «Найкращий друг».
11.30 Х/ф «Зорянi таляри».
12.30, 14.00, 15.30, 00.55 Одного разу 

пiд Полтавою.
13.30, 15.00, 16.30, 02.15 Танька i 

Володька.
17.00 Х/ф «Так, можливо».
19.10 М/ф «Бебi-бос».
20.50 Х/ф «Клони».
22.35 Х/ф «Дiвчина без комплексiв».
01.30 Сiмейка У.
02.50 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. Кал-

нишем.
20.00 «Культурна полiтика» з Ю. 

Литвиненко.
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.
08.45 Речовий доказ.
09.55 Правда життя.
10.55, 18.05 У пошуках iстини.
12.05, 23.40 Секретнi територiї.
13.05 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
17.05 Довiдник дикої природи.
19.00 Таємнi космiчнi катастрофи.
21.00 Таємнича свiтова вiйна.
22.50 Справжня гра престолiв.
00.40 Дика природа Чилi.
01.40, 05.20 Мiстична Україна.
02.25 Амосов. Сторiччя.
03.30 Прокляття вiдьом.
04.30 Потойбiччя. Сни.

Enter-фіëьм
05.50 Х/ф «Лiсова пiсня».
07.10, 09.00, 02.10 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00 «Моя правда».
09.30, 01.35, 02.40 «Зорянi долi».
10.00 Х/ф «Право на захист».
14.20 Т/с «Персона».
19.20 Т/с «Пуаро Агати Крiстi».
21.00 Т/с «Мiс Марпл Агати Крiстi».
22.50 Т/с «Запороги».
03.00 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.
04.50 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 «Шаленi перегони».
07.00, 08.05 «ДжеДАI».
09.15 «Вiпи i топи».
11.10 «Загублений свiт».
13.10 Х/ф «Джек-стрибунець».
15.15 Х/ф «Дiлова жiнка».
17.45 Х/ф «Громобiй».
19.55 Х/ф «Озброєнi i небезпечнi».
22.10 Х/ф «Ритм-секцiя».
00.20 Х/ф «Червона спека».
02.40 «Вiдеобiмба 2».
03.40 «Цiлком таємно-2017».
05.45 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
06.15 Телемагазин.
07.20, 12.20, 00.50 Мамареготала. 

Найкраще.
08.20 М/ф «Темний плащ».
09.40 М/ф «Качинi iсторiї».
11.00 М/с «Сiмпсони».
19.20 Х/ф «Палкi втiкачки».
21.00 Х/ф «Вiдчайдушнi шахрайки».
23.00 Т/с «Спецпризначенцi».

ªâроñïорò
00.00, 04.00, 07.00, 09.30, 13.30 

Снукер. Northern Ireland Open. 
1/4 фiналу.

01.00 Велоспорт. «Тур Ломбардiї». 
Чоловiки.

02.30 Мотоперегони на витривалiсть. 
«12 годин Ешторiла».

06.00 «Зал слави: Рiо-2016».
08.00 Тенiс. US Open. Чоловiки. Фiнал.
11.30, 18.35 Легка атлетика. Чикаг-

ський марафон.
12.30 «Зал слави». Токiо-2020. Тенiс.
14.45, 19.30, 20.45 Снукер. Northern 

Ireland Open. Пiвфiнал.
18.30, 20.40 Новини.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 23.55, 02.00 Топ-матч.
06.10 Пiвн. Македонiя - Нiмеччина. 

Вiдбiр до ЧС-2022.
08.10, 19.45 Україна - Боснiя i Герце-

говина. Вiдбiр до ЧС-2022.
10.00, 14.45, 19.25, 22.45 Футбол 

News.
10.20 «УПЛ. Розклад туру».
11.20, 13.35 «УПЛ Online».
11.45 Шахтар - Зоря. Чемпiонат 

України.
14.05 Вiдбiр до ЧС-2022. Огляд туру.
15.05, 18.15, 21.45 Yellow.
15.15 Нива (Т) - ВПК-АГРО. Чемпiонат 

України. Перша Лiга.
17.05 Огляд 2-го iгрового дня. Вiдбiр 

до ЧС-2022.
17.25 Live. Феєнорд - Валвейк. Чем-

пiонат Нiдерландiв.
21.30 Огляд матчу «Португалiя - Люк-

сембург». Вiдбiр до ЧС-2022.
21.55 Live. ПСВ - Зволле. Чемпiонат 

Нiдерландiв.
00.10 Львiв - Динамо. Чемпiонат 

України.
02.10 Iстанбул Башакшехiр - Бешик-

таш. Чемпiонат Туреччини.
04.00 Марiуполь - Металiст 1925. Чем-

пiонат України.
05.45 Програма передач.

П’яòíиця

Ñóáоòа

15 жовтня

16 жовтня



№38 (425) /6 жовтня - 12 жовтня 2021 р.Програма ТБ Наш День 17nday.te.ua

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 04.35 Енеїда.
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 00.00, 02.00, 

05.35 Новини.
07.10 М/ф «Як козаки сiль купували».
07.20 М/ф «Як козаки у хокей грали».
07.40 М/ф «Як козаки олiмпiйцями 

стали».
08.10 Погода.
08.15 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 Жюль Верн. Подорож довжиною 

у життя.
14.35 Телепродаж.
15.10 UA:Фольк. Спогади.
16.25 Концерт. Дмитро та Назарiй 

Яремчуки.
17.35 Т/с «Злочини минулого - мiжна-

роднi версiї».
19.30 Д/с «Тваринна зброя».
20.20 Д/с «Боротьба за виживання».
21.25 Х/ф «Вiнсент на шляху до моря».
23.15 #@)?$0 з Майклом Щуром.
00.25 Концерт. С. Асафатов.
01.00 Д/ф «Бити. Молитися. Тримати».
02.25 Д/ф «Замiнованi вiрнiстю».
03.25 Д/ф «Одесити на Донбасi».
04.25 Невiдомi Карпати.

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, 04.50 «ТСН-Тиждень».
21.00 «Танцi з зiрками».
00.20 «Лiга смiху».
02.45 Х/ф «Тринадцять».

Iíòер
03.50 Х/ф «Стежки-дорiжки».
05.15 Х/ф «Зайчик».
06.50 Х/ф «Бiнго Бонго».
09.00 «Готуємо разом».
10.00, 11.00, 12.00 «Iнше життя».
12.55 «Речдок. Велика справа».
17.30 Х/ф «Вбивство в Схiдному екс-

пресi».
20.00 «Подробицi тижня».
22.00 Х/ф «В зонi особливої уваги».
00.00 Х/ф «Хiд у вiдповiдь».
01.35 «Речдок».

ICTV
04.40 Скарб нацiї.
04.50 Еврика!
04.55 Факти.
05.20 Не дай себе ошукати.
06.00 Прихована небезпека.
07.00, 01.25 Анти-зомбi.
08.00 Секретний фронт.
09.00 Громадянська оборона.
10.00, 13.00 Т/с «Пес».
12.45 Факти. День.
14.55 Т/с «Брюс».
18.45 Факти тижня.
21.15 Х/ф «Хенкок».
23.05 Х/ф «Я - робот».
02.55 Я зняв!

ÑТБ
05.20 МастерШеф.
13.45 СуперМама.
18.40 Битва екстрасенсiв.
21.00 Один за всiх.
22.10 Таємницi ДНК.

Íоâий êаíаë
05.50, 23.40 Вар`яти.
06.05, 08.30 Kids` Time.
06.10 М/ф «Суперсiмейка».
08.35 М/ф «Суперсiмейка 2».
10.50 Х/ф «Залiзна людина».
13.25 Х/ф «Залiзна людина 2».
16.00 Х/ф «Залiзна людина 3».
18.45 Х/ф «Доктор Стрендж».
21.00 Х/ф «Джон Картер: Мiж свiтами».
02.40 Зона ночi.
04.50 Абзац.

5 êаíаë
06.00 Вiкно до Америки.
06.10, 00.15 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 «Найекстремальнiший».
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 «Прямим текстом з Юрiєм Лу-

ценком».

20.10 Машина часу.
21.00 Час новин. Пiдсумки дня.
21.20 Вечiрнiй преЗЕдент.
21.30 Вечiр з Янiною Соколовою.
01.10 Д/с «Великi танковi битви».
03.10 Обережно, дiти!
04.10 Фiзкульт ура!

Êаíаë «Óêра¿íа»
05.50 Сьогоднi.
06.50, 04.20 Реальна мiстика.
09.15 Т/с «Чужий грiх».
13.00 Т/с «Будинок, який...».
17.00 Т/с «Кейс», 1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом 

Панютою.
21.00 Т/с «Кейс».
23.00, 02.00 Т/с «Мiраж».
01.30 Телемагазин.
03.50 Гучна справа.
05.30 Т/с «Топтун».

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Кротик i Панда».
08.30 «Ух ти show».
09.25 «Орел i решка. Шопiнг».
10.20 Х/ф «За п`ять крокiв до ко-

хання».
12.35 Х/ф «Простачка».
14.30 «Орел i решка. Навколо свiту».
00.00 Т/с «Ганнiбал».
03.15 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.15 Х/ф «Сватання на Гончарiвцi».
06.45 «Слово Предстоятеля».
06.55 «Випадковий свiдок. Навколо 

свiту».
09.15 Т/с «Коломбо».
18.30 «Легенди карного розшуку».
22.10 Х/ф «Патруль часу».
00.05 Х/ф «Фунт плотi».
02.10 «Речовий доказ».
ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
10.00 М/ф «Велика мандрiвка».
11.30 Х/ф «Попелюшка».
12.30, 14.00, 15.30, 22.50, 00.20, 02.10 

Одного разу пiд Полтавою.
13.30, 15.00, 23.20, 00.50 Танька i 

Володька.
16.30 М/ф «Бебi-бос».
18.15 Х/ф «Еон Флакс».
20.00 Х/ф «Трансформери: Помста 

полеглих».
23.50, 01.35 Сiмейка У.
02.45 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 Випадковий свiдок.
08.45 Речовий доказ.
09.55, 02.30 Правда життя.
10.55, 17.50 У пошуках iстини.
11.50, 23.40 Секретнi територiї.
12.50 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
16.50 Довiдник дикої природи.
19.00 Таємнi космiчнi катастрофи.
21.00 Таємнича свiтова вiйна.
22.50 Справжня гра престолiв.
00.40 Левиний рик.
01.40, 05.05 Мiстична Україна.

Enter-фіëьм
05.50 Х/ф «Лiсова пiсня. Мавка».
07.10, 09.00, 02.00 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00 «Моя правда».
09.30, 01.35, 02.30 «Зорянi долi».
09.50 Т/с «Право на захист».
12.50 Т/с «Персона».
19.20 Т/с «Пуаро Агати Крiстi».
21.00 Т/с «Мiс Марпл Агати Крiстi».
22.50 Т/с «Запороги».
03.00 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.
04.50 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 «Шаленi перегони».
07.05 «ДжеДАI».
08.10, 00.40 «Загублений свiт».
13.15 Х/ф «Сонце, що сходить».
16.00 Х/ф «Гра на виживання».
17.50 Х/ф «Гра пам`ятi».
19.30 Х/ф «Термiнатор 2».
22.20 Х/ф «Час».
01.40 «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.
19.05 Х/ф «Жарти в сторону».
21.00 Х/ф «Жарти в сторону: Шалена 

мiсiя в Маямi».
23.15 Т/с «Спецпризначенцi».

ªâроñïорò
00.30 Кiнний спорт. Global Champions 

Tour. Шаморiн. Конкурс.
01.30 Велоспорт. «Гран-прi Плюмлека i 

Морбiана». Чоловiки.
02.30 Автоперегони на витривалiсть. «24 

години Ле-Мана».
04.00, 05.00, 07.00, 12.30, 13.45 Снукер. 

Northern Ireland Open. Пiвфiнал.
06.00 «Зал слави: Токiо-2020».
08.00 Легка атлетика. Токiйський ма-

рафон.
08.45, 18.05 Легка атлетика. Паризький 

марафон.
11.30 Легка атлетика. Амстердамський 

марафон.
14.45, 19.30 Снукер. Northern Ireland 

Open. Фiнал.
18.00, 20.40 Новини.
20.45 Снукер. Northern Ireland Open. 

Фiнал. Друга сесiя.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 12.40, 01.20, 03.25, 05.30 

Топ-матч.
06.10 Шахтар - Зоря. Чемпiонат України.
08.10 ПСВ - Зволле. Чемпiонат Нiдер-

ландiв.
10.00, 13.15, 14.45, 17.45, 20.15, 23.00 

Футбол News.
10.20 Львiв - Динамо. Чемпiонат України.
12.10, 13.00, 13.30, 15.55, 18.55 «УПЛ 

Online».
12.50, 23.20 Yellow.
13.55 Live. Мiнай - Десна. Чемпiонат 

України.
16.55 Live. Iнгулець - Рух. Чемпiонат 

України.
19.25 Live. Олександрiя - Ворскла. 

Чемпiонат України.
21.20 «Великий футбол».
23.30 АЗ Алкмар - Утрехт. Чемпiонат 

Нiдерландiв.
01.35 Галатасарай - Коньяспор. Чемпiо-

нат Туреччини.
03.40 Феєнорд - Валвейк. Чемпiонат 

Нiдерландiв.
05.45 Програма передач.
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Поíедіëоê, 11 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, 

19.00,22.00, 00.30, 03.30 
Провінційні вісті. Тиж-
день

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
14.10 Машина часу
14.30 Відкрита зона
17.15 Те, що любиш
17.30 Про нас 
19.30 Наші вітання
20.00 На контролі
21.30 Погляд зблизька
22.40, 04.00 Х.ф. «Коли орел 

атакує» +16
00.15 Час-Tайм
01.00 Х.ф.«Життя навиворіт» 

Віâòороê, 12 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, 

19.00,22.00, 00.30, 03.30 
Провінційні вісті.

07.35 Погляд зблизька
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 ПроОбраз з Наталкою 

Фіцич
19.30 Наші вітання
20.00 Межа правди
21.00 Усіма широтами
21.30 Shift. Життя в цифрі 
21.45 ЗУНУ NEWS 
22.35, 04.00 Х.ф.«Все, що я 

бажав на Різдво» 
01.00 Х.ф.«Насмішка» 

Ñереда, 13 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, 

19.00,22.00, 00.30, 03.30 
Провінційні вісті.

07.35 Межа правди
08.30 ЗУНУ NEWS 
08.45, 17.00 Древо
08.55, 17.55 Цінуй справжнє
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 15.00, 18.00 Т.с. «Розслі-

дування Мердока»
11.15 Shift. Життя в цифрі
11.30 Усіма широтами
12.00, 02.30 Хіт-парад
14.10 Те, що любиш 
14.30 Відкрита зона
17.30 Українські традиції

19.30 Наші вітання
20.30 Відкрита зона
21.00 Усіма широтами
21.30 ПроОбраз з Наталкою 

Фіцич
22.40, 04.00 Х.ф. «Дорога на 

грецьке весілля» +12 
01.00 Х.ф.«Нікчемний» 

Чеòâер, 14 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, 

19.00,22.00, 00.30, 03.30 
Провінційні вісті.

07.35 Український гастротур
08.30, 17.00 Древо
09.00, 00.40 Час-Tайм
10.30, 15.00, 18.00 Т.с. «Розслі-

дування Мердока»
11.15, 21.30 ПроОбраз з Натал-

кою Фіцич
11.30 Усіма широтами
12.00, 02.30 Хіт-парад
13.45 Те, що любиш
14.00 Машина часу
14.30 Відкрита зона
15.45, 19.55 Цінуй справжнє
17.30 «Нескорені духом», 

Т.А.Н.Го
19.00, 03.30 Завтра-сьогодні
19.30 Наші вітання
20.00 Х.ф. «Святі і солдати»
22.00 Євромакс
22.35, 04.00 Х.ф.«Пам’ятай про 

мене» 
01.00 Х.ф.«Його мати та я» 

П’яòíиця, 15 жоâòíя
06.00, 09.30, 13.00, 16.00 Кін-

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

19.00,22.00, 00.30, 03.30 
Провінційні вісті.

07.35 Х.ф. «Святі і солдати»
09.00, 00.40 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 
14.00 Машина часу
14.30 Відкрита зона
17.00 Древо
17.30 ПроОбраз з Наталкою 

Фіцич
19.00 Єдина країна 
19.30 Наші вітання
20.10 Погляд зблизька
20.40 Слід
21.00 Українські традиції
21.20 Цінуй справжнє
21.30, 03.00 Х.ф. «Будинок для 

відпочинку»
23.00, 04.30 Х.ф.«Крізь об’єк-

тив» +16 
01.00 Х.ф.«Бруд» +18 

Ñóáоòа, 16 жоâòíя
06.00, 09.30, 14.40 Кіндер клуб
06.45, 09.15 За спорт
07.00 У фокусі Європа
07.35 Про нас 
08.00 Єдина країна 
08.30 Завтра-сьогодні
08.55 Цінуй справжнє
09.00 Час-Tайм
10.30 Про нас 
12.00 ПроОбраз з Наталкою 

Фіцич
12.30 Х.ф.«Країна розваг» 

16.30 Shift. Життя в цифрі 
17.00 Хіт-парад 
18.00 Наші вітання
19.00 Єдина країна
19.30 У фокусі Європа
19.55 Цінуй справжнє
20.10 Оксана Білозір. Концерт 

«Сповідь» , 2ч. 
22.00 Х.ф. «Розлучення по 

французьки» +16 
00.10 Вікно в Америку

Íедіëя, 17 жоâòíя
06.00, 12.30 Кіндер клуб
07.00, 09.15 За спорт
07.15 Українські традиції
07.40 Х.ф.«Довірся чоловіко-

ві» +16 
09.30, 21.00 Єдина країна
10.00 Пряма трансляція Боже-

ственної Святої Літургії з 
Архикатедрального Со-
бору УГКЦ м.Тернопіль 

11.40 Shift. Життя в цифрі
12.00 «Кіндер ШОУ»
14.00 Сільський календар 
14.30 Межа правди
15.30 Слід 
16.00 Машина часу
16.25 Цінуй справжнє
16.30 Євромакс
17.00 Вікно в Америку
17.30 Про нас
18.00 Наші вітання
19.00, 00.00, 03.30 Провінційні 

вісті. Тиждень
20.00, 03.00 Огляд світових 

подій
20.30 Про нас
21.40 Цінуй справжнє
21.45, 04.15 Х.ф.«Коханка» 

+16 
23.30 У фокусі Європа
01.00 Х.ф.«Довірся чоловіко-

ві» +16 

 UA: Терíоïіëь
Поíедіëоê, 11 жоâòíя
6.00 піщана казка
6.15 М/ф «Іванко та воронячий 

цар»
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 Х/ф « Чемпіони» 12+
11.10 Культ Особистості
11.25 Енеїда 
11.55 Дерево
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
13.45 Ок, я тобі поясню англій-

ську
13.50 Додолики 
14.00 Українська абетка пер-

шосвіт 
14.10 М/ф «Дощику, дощику, 

припусти»
14.20 М/ф « Чарівні Окуляри»
14.30 М/ф «Як песик і кошеня 

мили підлогу»
14.40 М/ф «Дівчинка і зайці»
14.45 М/ф «Лисичка з качал-

кою»
15.06 Буковинські загадки
15.15 Відтінки України 
15.45 Д/ф «З України до 

Голлівуду» 
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 «Білявка Мерилін» 
22.30 Новини 
23.00 Сьогодні головне
23.55 загадки чернівецьких 

атлантів
0.00 Д/ф «З України до Гол-

лівуду» 

Віâòороê , 12 жоâòíя
6.00 Веселі саморобки
6.15 М/ф «Велика подорож»
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»
11.50 Культ.Особистості
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 
14.00 Українська абетка пер-

шосвіт 
14.10 М/ф «Справа доручаєть-

ся детективу Тедді»
14.20 М/ф «Найсправжнісінька 

пригода»
14.30 М/ф «Подарунок»
14.40 М/ф «Капітошко»
14.45 М/ф « Як Петрик П’я-

точкін слоників рахував «
15.06 Древо 
15.20 Відтінки України
15.45 Культ Особистості
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 Х/ф «Гетьманські клей-

ноди»

Ñереда, 13жоâòíя
6.00 Веселі саморобки
6.15 М/ф «Ведмедик і той хто 

живе в річці»
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»
11.50 Культ.Особистості
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 
14.00 Українська абетка пер-

шосвіт 
14.10 М/ф «Бегемот та cонце»
14.20 М/ф «Козлик та його 

горе»
14.30 М/ф «Повертайся, Ка-

пітошко»
14.40 М/ф « Лис і дрізд «
14.45 М/ф «Кривенька ка-

чечка»
15.06 Древо 
15.20 Відтінки України
15.55 Буковинські загадки
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 Життя післязавтра
22.00 StopFakeNews 
22.10 Шерифи для нових гро-

мад
22.30 Новини 
23.00 Сьогодні головне
23.55 загадки чернівецьких 

атлантів
0.00 Х/ф «Страчені світанки»

Чеòâер, 14 жоâòíя
6.00 піщана казка
6.15 М/ф «Маленький великий 

пес»
6.25 Українська абетка всесвіт 

першосвіт
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Сус-

пільному.
7.00, 8.00, 8.55, 13.00, 19.00, 

22.30 Новини
9.00 Загадки чернівецьких 

атлантів
9.10 Х/ф «Лісова пісня»
10.40 Д/ф «Хто створив Змієві 

Вали?» 
11.30 Хоритця online . Запо-

різька Січ
11.50 Незвідана Україна
12.10 Геолокація: ВОЛИНЬ
12.35 Артефакти
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 М/ф «Як козаки у фут-

бол грали»
14.10 М/ф «Як козаки на ве-

сіллі гуляли
14.30 М/ф «Як козаки олімпій-

цями стали»
14.45 М/ф «Як козаки сіль 

купували»
15.00 Концертна програма
15.45 Сильні 
16.05 Крутий заміс 
16.35 Вистава «Іду за Вас»
18.30 Прем*єра «Коли не по-

вернувся з війни»
19.20 Маршрутом змін
19.30 #ВУКРАЇНІ 
19.55 Задача з зірочкою
20.00 Народжені рікою 
20.15 Голоси Донбасу 
20.35 Крутий замі 
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
23.00 Д/ф «Док на прийомі « 
23.55 загадки чернівецьких 

атлантів
0.00 Д/ф «Війна на нульовому 

кілометрі» 12+

П’яòíиця, 15 жоâòíя
6.00 піщана казка
6.15 М/ф «Черевички»
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 Х/ф «Білий птах з чорною 

ознакою»
10.50 Прем*єра. Д/ф «Пе-

черні»
11.40 Енеїда 
12.10 Геолокація: ВОЛИНЬ
12.35 Незвідана Україна 
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»
15.06 Українська музика в 

архітектурі. Академічний 
ансамбль пісні і танцю 
«Сіверські клейноди»,

15.55 Д/ф «Бовсунівські ба-
бусі» 12+

17.30 Край пригод 
18.00 Дебати 
19.00 Сьогодні головне
19.55 Задача з зірочкою 
20.00 Умандрували :за Хар-

ковом 
20.25 Шукачі пригод 
21.00 Концертна програма
21.50 Шерифи для нових гро-

мад
22.00 #ВУКРАЇНІ 
22.30 Новини 
23.00 Сьогодні головне
23.55 загадки чернівецьких 

атлантів
0.00 Д/ф «Хто створив Змієві 

Вали?» 

Ñóáоòа, 16 жоâòíя
6.05 М/ф «Повертайся, Капі-

тошко»
6.10 М/ф «Бегемот та cонце»
6.20 Дитячі портрети . Словенія
6.25 Веселі саморобки 
6.30 Додолики в
6.45 піщана казка
7.00, 8.00, 9.00, 22.30 Новини
7.10 М/ф «Лисичка з качал-

кою»
7.20 М/ф «Кривенька качечка»
7.30 М/ф « Як Петрик П’яточ-

кін слоників рахував «
7.40 Ок, я тобі поясню англій-

ську 
7.45 Лайфхак українською
8.10 Ранок на Суспільному.

Дайджест
8.30 Країна пісень 
9.10 Візуальний код 
9.35 Антропологія 
10.05 Мистецтво жити.
10.20 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 
12.40 Х/ф «Вавилон ХХ»
14.20 Вижити у рифах 
15.15 Х/ф «Поруч з Ісусом: 

Марія Магдалина» 
17.00 На згадку 
17.30 Гендерні окуляри
17.45 Маршрутом змін
18.00 Крутий заміс 
18.30 #ВУКРАЇНІ 
19.00 Голоси Донбасу 
19.15 Відтінки України
19.45 «Створюй із Суспільним.

Розслідування 
20.05 Прем*єра. Правдоборці 
20.10 Т/ш «Зворотний відлік» 
21.55 Задача з зірочкою
22.00 #ВУКРАЇНІ 
23.00 Де є бої, там є герої
23.55 Загадки чернівецьких 

атлантів
0.00 Х/ф «Білий птах з чорною 

ознакою»

Íедіëя, 17 жоâòíя
6.05 М/ф «Дострибни до хма-

ринки»
6.10 М/ф «Некмітливий го-

робець»
6.20 Веселі саморобки 
6.30 Додолики 
6.45 піщана казка
7.00, 8.00, 8.55, 22.30 Новини
7.10 М/ф «Велика подорож»
7.20 М/ф « Курка, яка несла 

всяку всячину»
7.30 М/ф «Літачок Ліп «
7.40 Ок, я тобі поясню
7.45 Лайфхак українською
8.10, 9.00 Ранок на Суспільно-

му.Дайджест
8.25 Країна пісень
9.10 Відтінки України 
9.35 Антропологія 
10.05 Історії (не)забутих сіл 

Тернопільщини , 
10.20 Прем*єраЛюди Є, 
10.20 Роздивись
10.45 Недалечко 
11.00 Геолокація: ВОЛИНЬ
11.25 Шукачі пригод 
11.45 Край пригод 
12.00 «Баба Єлька». Експедиція 

на піч 
12.25 Голоси Донбасу 
12.40 Х/ф «Легенда про кня-

гиню Ольгу»
14.50 Д/ц «Підводний всесвіт» 
15.15 Х/ф «Білявка Мерилін
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 
23.00 Розсекречена історія.
23.55 Задача з зірочкою
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Температура збивала 
з ніг у прямому сенсі. 
Мольберт і полотно на 

ньому сиротливо стояли у кухні, 
де Валентина облаштувала 
собі невеличку майстерню. 
Відстань від ліжка до мольберту 
в однокімнатній квартирі на 
дев’ятому поверсі раптово стала 
довжелезною, пензлі важкими,  
а олійні фарби несила було 
змішувати. Хвороба диктувала 
свої правила - простір змінився, 
єдине, що могла робити 
художниця, - переглядати 
Інтернет у смартфоні. І один 
телефонний дзвінок змінив 
усе: «Валя, спробуй малювати 
у смартфоні, це не складно, а 
тобі потрібно, як повітря, бо ж 
художник живий, доки творить».  

Сергій Смерчинський, чоловік та 
арт-директор художниці Валентини Са-
дикходжаєвої, схопився за ідею та швид-
ко завантажив програмку в телефон.

«Я пам’ятаю свої перші спроби – і це 
було як магія: ось полотно, а ось палітра 
поряд, - розказує Валентина. - А пальці 
- вони як пензлі, вгадують твої думки, 
ловлять емоції -  і на полотні, на екрані, 
вимальовуються зовсім нові картини. 
Світлини змінюються дотиком, фарби 
додаються дотиком, лінії додаються до-
тиком, все можна легко змішувати – го-
тові зображення, відомі полотна, квіти, 
плями, розтушовування, міксування – 
це неймовірно цікаво.

Смартфон став ще більш дружнім до 
художниці – відтепер кожна прогулян-
ка приносила нові ідеї, нові світлини. 
Експерименти з власними портретами, 
з малюнками, які зачепили в Інтернеті, 
створення малюнків в цифровому про-
сторі – кількість готових колажів, кар-
тин росла.  І часом те, що зображалось, 
нагадувало сон. Напевно тому, коли ми-
нула хвороба і з’явилась ідея показати 
творчість у цифровому форматі, назва 
постукала сама у шибку: «І вам наснить-
ся все, що бачилось у сні».

Перший день жовтня для родини 
Сергія та Валентини був зворушливим 
і повним приємних клопотів. Вперше 
двадцять картини цифрового живопису, 
надруковані на полотні у великих розмі-
рах, мали побачити друзі та шануваль-
ники. Разом з директоркою арт-галереї 
«Na пошті» Марічкою Юрчак розвішували 
картини, готували апаратуру, тестували, 
чи звучить музика, чи вмикаються проєк-
тори. І ось він - зірковий час кожного твор-
ця – персональна виставка відкрита.

Простір арт-галереї заповнила му-
зика і співи, які записувало подружжя 
разом із друзями. На екранах змінюють 
одна одну картини художниці, гості роз-
дивляються картини на стінах, хтось вже 
і до танцю готовий, кожного присутнього 
виставка налаштувала на власну хвилю.

«Мені дуже подобаються загалом 
роботи Валентини, сьогодні відчуваю 
задоволення, адже прийшов на вернісаж 
і тут побачив ілюстрації для своїх нових 
книг! І я маю надію, що ілюстратором 
моєї наступної збірки віршів буде Ва-
лентина Садикхожаєва, - ділиться вра-
женнями поет, бард, письменник Сергій 
Лазо. - Для мене важливий асоціативний 
ряд, має бути настрій, емоції віршів пе-
редаються через слова та ілюстрації, 
щоб читачі відчули гармонію внутріш-
ню з тим матеріалом поетичним, який в 
мене вже є на думці».

Валентина - епатажна  жінка еле-
гантного віку.

«Олено, заціни мою зачіску», - каже 
мені, і дійсно, її яскраве волосся у цей 

день було неперевершеним. У свої 75 ро-
ків художниця змогла підкорити цифро-
вий простір, емоційні роботи нікого не 
залишили байдужими. Кожна картина 
може зайняти достойне місце на стінах 
галерей сучасного мистецтва, може ста-
ти акцентом простору домашнього, офі-
сного, частинкою декору.

«Сьогодні вперше за 11 років у нас 
відкрилась виставка, - коментує подію 
чоловік Валентини, її арт-директор 
Сергій Смерчинський. - Ця виставка 
присвячена творчості Валентини, яка 
змогла змінити стиль малювання. Вона 
протягом пів року малювала на телефо-
ні. Валентина ніколи не знає, що буде, 
зробить пару мазків - і тоді починає тво-
рити».

Виставка картин - завжди зворушли-
во. Перед очі глядача вперше презенту-
вати свої роботи, відчути захоплення 
інших, будувати плани на майбутнє. Ви-
ставка - це зустріч друзів, шанувальни-
ків, просто людей, які зайшли на подію. 
Креативний простір «Na пошті» вперше 
наповнився картинами цифрового жи-
вопису, написаними пальцем у смарт-
фоні - абстрактні, колажні твори, які їх 
авторці не дали впасти духом упродовж 
непростого перебігу Covid-19, коли не 
було сили підійти до мольберту і взяти у 
руки пензлі. Сьогодні художниця готова 
поділитись своїм натхненням з кожним.

Олена МУДРА.

«І вам насниться все, що бачилось у снІ»

Мешканець американського міста 
Гранд-Форкс Білл Фішер знайшов 
під капотом свого автомобіля багато 

волоських горіхів. 

Як повідомляє Grand Forks Herald, під Chevrolet 
чоловік виявив 70 кілограмів горіхів, які туди захо-
вала білка, що мешкає поруч з його будинком. Саме 

під автомобілем Фішера вона вирішила зробити «зи-
мове сховище».

«Склад» під авто американець помітив не відра-
зу. Якось запустивши двигун, він почув дивні звуки. 
Коли відкрив капот, то побачив, що весь моторний 
відсік заповнений горіхами.

«Мені довелося також зняти крила автомобіля, 
щоб дістати горіхи з усіх отворів. Попри це «занач-

ки» залишилися. Під час поїздки чую з боку рами 
стукіт і перекочування. Є місця, куди мені не діста-
тися», - каже чоловік. 

Білка сховала в авто 
американця 70 кг горіхів

помаранчева радіСть»
ПОТРІБнО
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Повідомляємо про початок громадського 
обговорення звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля планованої діяльності, зазначеної у пункті 
1 цього оголошення, з метою виявлення, зби-
рання та врахування зауважень і пропозицій 
громадськості до планованої діяльності.

1. ПЛАНОВАНА ДІяЛЬНІСТЬ
Кременецька міжгосподарська шляхо-

будівельна пересувна механізована колона 
№9 планує видобувати пісковики, вапняки 
(корисна копалина загальнодержавного зна-
чення) з родовища «Соколина гора» площею 
7,6 га длявиробництва щебеню та бутового 
каменю.

Родовище вапняків та пісковиків «Соко-
лина гора» розташоване в Кременецькому 
районі Тернопільської області. Найближчий 
населений пункт с. Дунаїв за 1,5 кілометри 
на південний захід від родовища. Обласний 
центр м. Тернопіль знаходиться за 70 км на 
південь від родовища.

Згідно форми 5-гр залишок запасів станом 
на 01. 01. 2019 року становить: по категорії - В 
- 469,6 тис. м3; по категорії – С1 - 75,0 тис. м3.

При виробничій потужності кар’єру 5,0 
тис. м3 з видобутку гірничої маси за рік, тер-
мін роботи кар’єру складе понад 108 років.

2. СУБ’ЄКТ гОСПОДАРЮВАННя
Кременецька міжгосподарська шляхобу-

дівельна пересувна механізована колона №9,  
код ЄДРПОУ0 5423627.

Юридична адреса: 47002, Тернопільська 
область, Кременецький район, місто Креме-
нець, вулиця Вокзальна, будинок10А.

Тел.: (067) 494-49-04. Начальник – Цьмух 
Петро Степанович.

e-mail: petrotsmukh57@gmail.com

3. УПОВНОВАжЕНИЙ ОРгАН, 
яКИЙ ЗАБЕЗПЕЧУЄ ПРОВЕДЕННя гРОМАД-

СЬКОгО ОБгОВОРЕННя
Управління екології та природних ресур-

сів Тернопільської обласної державної адміні-
страції, що розташоване за адресою: 46008, 
вул. Шашкевича, 3, м. Тернопіль, e-mail: 
eco_ter@eco.te.gov.ua, груніна Світлана 
Олександрівна,тел. (0352) 22 00 20.

 4. ПРОЦЕДУРА ПРИЙНяТТя 
РІШЕННя ПРО ПРОВАДжЕННя 

ПЛАНОВАНОї ДІяЛЬНОСТІ ТА ОРгАН, яКИЙ 
РОЗгЛяДАТИМЕ РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ 

ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛя
Продовження спеціального дозволу на 

користування надрами з метою видобування 
вапняків та пісковиківродовища «Соколина 
гора», відповідно до Постанови Кабінету міні-
стрів України №615 від 30 травня 2011 року 
«Про затвердження порядку надання спеці-
альних дозволів на користування надрами», 
що видається Державною службою геології та 
надр України.

5. СТРОКИ, ТРИВАЛІСТЬ ТА ПОРяДОК 
гРОМАДСЬКОгООБгОВОРЕННя ЗВІТУ З 

ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛя, 
ВКЛЮЧАЮЧИ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ЧАС І 

МІСЦЕ УСІх ЗАПЛАНОВАНИх 
гРОМАДСЬКИх СЛУхАНЬ

Тривалість громадського обговорення 
становить25 робочих днів (не менше 25,але 
не більше 35 робочих днів) з моменту офіцій-
ного опублікування цього оголошення (зазна-
чається у назві оголошення) та надання гро-
мадськості доступу до звіту з оцінки впливу 
на довкілля та іншої додаткової інформації, 
визначеної суб’єктом господарювання, що пе-

редається для видачі висновку з оцінки впли-
ву на довкілля.

Протягом усього строку громадського об-
говорення громадськість має право подавати 
будь-які зауваження або пропозиції, які, на її 
думку, стосуються планованої діяльності, без 
необхідності їх обґрунтування. Зауваження 
та пропозиції можуть подаватися в письмовій 
формі (у тому числі в електронному вигляді) 
та усно під час громадських слухань із внесен-
ням до протоколу громадських слухань. Про-
позиції, надані після встановленого строку, не 
розглядаються.

Тимчасово, на період дії та в межах тери-
торії карантину, встановленого Кабінетом Мі-
ністрів України з метою запобігання поширен-
ню на території України гострої респіраторної 
хвороби (COVID-19), спричиненої коронавіру-
сом SARS-CoV-2, до повного його скасування та 
протягом 30 днів з дня скасування карантину, 
громадські слухання не проводяться і не призна-
чаються на дати, що припадають на цей період.

Громадські слухання (перші) відбудуться: 
не передбачаються.

Громадські слухання (другі) відбудуться: 
не передбачаються.

6. УПОВНОВАжЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОРгАН 
АБО УПОВНОВАжЕНИЙ ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ 
ОРгАН, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЄ ДОСТУП ДО ЗВІТУ 
З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛя ТА ІНШОї 

ДОСТУПНОї ІНФОРМАЦІї ЩОДО 
ПЛАНОВАНОї ДІяЛЬНОСТІ

Управління екології та природних ресур-
сів Тернопільської обласної державної адміні-
страції, що розташоване за адресою: 46008, 
вул. Шашкевича, 3, м. Тернопіль, e-mail: 
eco_ter@eco.te.gov.ua, груніна Світлана 
Олександрівна, тел. 0352-22-00-20.

7. УПОВНОВАжЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОРгАН 
АБО УПОВНОВАжЕНИЙ

територіальний орган, до якого надають-
ся зауваження і пропозиції, та строки надання 
зауважень і пропозицій.

Управління екології та природних ресур-
сів Тернопільської обласноїдержавної адміні-
страції, що розташоване за адресою: 46008, 
вул. Шашкевича,3, м. Тернопіль, e-mail: eco_
ter@eco.te.gov.ua,груніна Світлана Олексан-
дрівна, тел. (0352) 220020.

Зауваження і пропозиції приймаються 
протягом усього строку громадського обгово-
рення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 
цього оголошення.

8. НАяВНА ЕКОЛОгІЧНА ІНФОРМАЦІя 
ЩОДО ПЛАНОВАНОї ДІяЛЬНОСТІ

Звіт з оцінки впливу на довкілля планова-
ної діяльності на 211 аркушах.

9. МІСЦЕ (МІСЦя) РОЗМІЩЕННя ЗВІТУ З 
ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛя ТА ІНШОї 
ДОДАТКОВОї ІНФОРМАЦІї (ВІДМІННЕ ВІД 
ПРИМІЩЕННя, ЗАЗНАЧЕНОгО У ПУНКТІ 6 

ЦЬОгО ОгОЛОШЕННя), А ТАКОж ЧАС, 
З яКОгО гРОМАДСЬКІСТЬ МОжЕ 

ОЗНАЙОМИТИСя З НИМИ
Громадськість може ознайомитися з до-

кументами з 6 жовтня 2021 року у адмінпри-
міщенні с.  Дунаїв (колишньої Дунаївської 
сільської ради) за адресою 47023, вул. Цен-
тральна, 1, с. Дунаїв, Кременецького р-ну, 
Тернопільської обл., староста – Плетюк Сер-
гій Анатолійович.

(дата офіційного опублікування в Єдиному 
реєстріз оцінки впливу на довкілля )

201810302036
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на 

довкілля планованої діяльності)

оголошЕННя
про початок громадського обговорення 

звітуз оцінки впливу на довкілля

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

«Букооп» 
продає 43/200 частин примі-

щення будівлі універмагу пло-
щею 546,9 кв.м. за адресою м. 
Бучач, вул. Галицька 10 Д. 

Ціна продажу становить 
2 350 000 гривень.
Реєстрація заяв 

проводиться за адресою:
 м. Тернопіль, майдан Волі, 4.

Телефон для довідок 
52-10-44.

як працює новація 
і до кого потрібно 
звертатися, аби 

скористатися цією мож-
ливістю

З1-го жовтня пацієнти з 
діабетом зможуть отримати 
інсулін безоплатно або з доп-
латою в будь-якій аптеці, яка 
працює за договором з Наці-
ональною службою здоров'я. 
Про це під час брифінгу роз-
повіла директорка департа-
менту охорони здоров'я ТОДА 
Ольга Ярмоленко.

Щоб з 1 жовтня вже отри-
мувати інсуліни за програ-
мою “Доступні ліки” пацієнту 
з діабетом потрібно відвідати 
ендокринолога. Це необхідно 
для того, щоб лікар створив 
індивідуальний план лікуван-
ня і вніс його в електронну 
систему.

В індивідуальному плані 
ендокринолог фіксує встанов-
лений діагноз та призначення 
інсуліну із визначенням типу, 
виду та дозування. На основі 
індивідуального плану ліку-
вання буде формуватися елек-

тронний рецепт на препарати 
інсуліну.

Важливо, що повторний 
рецепт зможе також виписати 
і сімейний лікар. І це полегшує 
доступ пацієнта до необхідно-
го лікування. Однак сімейний 
лікар може виписати електро-
нний рецепт за вже встанов-
леним ендокринологом пла-
ном лікування, але не може 
змінити призначення ендо-
кринолога.

Вже з електронним рецеп-
том пацієнт обирає будь-яку 
аптеку, в будь-якому регіоні 

країни, яка має договір з НСЗУ 
за напрямком реімбурсації ін-
сулінів. В аптеці потрібно на-
дати електронний рецепт або 
назвати його номер та код під-
твердження й отримати при-
значений препарат.

Перелік аптек, у яких 
можливо отримати інсулін 
за електронним рецептом, 
можна буде дізнатись у кон-
такт-центрі НСЗУ за номером 
16-77 або на сайті nszu.gov.ua. 
Ця інформація буде доступ-
ною після укладення догово-
рів з аптеками.

як повідомили у 
Держпродспоживслужбі 
Тернопільської області,  

в ході розтину трупа тварини 
виявлено ознаки пневмонії, 
гастроентериту та лімфаденіту, 
а збільшення та заокругленість 
країв селезінки викликало 
підозру на сибірку. Лабораторні 
аналізи підтвердили цю 
хворобу у поні. 

У вівторок, 5 жовтня, під головуванням 
заступника голови ОДА Ігоря Гайдука про-
вели державну надзвичайну протиепізоо-
тичну комісію при Тернопільській обласній 
держадміністрації.

- Ми прийняли рішення вважати епізо-
отичну ситуацію в області щодо сибірки на 
території міста Тернополя - неблагополуч-
ною, а на території області загрозливою. 
Також вирішили, що Тернопільське міське 
управління Головного управління Держпрод-
споживслужби в області активізує роботу з 

оздоровчих заходів щодо сибірки на території 
парку «Топільче», - зазначив Ігор Гайдук.

У межах Тернополя організують кон-
троль за станом здоров'я тварин в індиві-
дуальних господарствах. Дев’ять осіб, які 
мали контакт з тваринами, під постійним 
наглядом фахівців. 

У Тернопільській ОДА запевняють, за-
грози для жителів області немає. У парку 
«Топільче» тварини перебувають у заго-
родженому просторі. Їх провакцинували. 
До огорожі фахівці радять не наближатися. 

Також відібрали зразки грунту у парку, аби 
перевірити її на наявність збудника сибір-
ки. Поки що не відомі інші випадки зара-
ження сибіркою. 

Сибірка - це гостра інфекційна хвороба 
тварин і людини, що протікає переважно 
у вигляді шкірної форми, значно рідше - в 
легеневій і кишковій формах з явищами 
сепсису. Спори бактерій сибірки можуть за-
лишатися в латентному стані в грунті про-
тягом тривалих періодів часу і активува-
тися, коли поверхня грунту порушується, 
наприклад, у результаті повені, зливи або 
зсувів. Захворювання, як правило, з'явля-
ється знову, коли спори згодом потрапля-
ють в шлунок тварини з травою на пасови-
щах. Людина може заразитися, доглядаючи 
за тваринами, вживаючи м’ясо хворої тва-
рини або ж носячи хутро. Від людини до 
людини хвороба не передається. 

інсулін можна отримати за програмою «Доступні ліки» 

у тернопільському парку «Топільче» 
виявили сибірку вперше за 25 років

Небезпечну хворобу діагностували у загиблого поні й оголосили карантин
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Овен 
Постраждають ті роди-

ни, де сiмейнi проблеми 
тягнуться багато часу. 
Можна припустити роз-
виток конфліктів і навiть 
розлучення, оскiльки по-
дружжя не бажає посту-
патися один одному.

Телець 
З’явиться можливість 

непогано заробити. По-
стане питання, куди 
краще вкласти гроші. 
Уникайте проєктів, що 
обіцяють швидкий при-
буток. Особистi стосунки 
значно погiршаться.

Близнюки 
Можливі вдалі опе-

рації з нерухомістю. Не 
бійтеся найризиковані-
ших проєктів і авантюр. 
Якщо ви скористаєтеся 
шансами, то ваше фінан-
сове становище значно 
покращиться.

Рак 
Стріла, випущена ранi-

ше, потрапить просто в 
яблучко. Тиждень над-
звичайно важливий для 
кар’єри i честолюбних 
прагнень. Що б ви не за-
тівали — все доведете до 
логічного кінця.

лев 
Новий професійний ви-

ток дозволить піднятися 
ще на одну сходинку соці-
ального успіху. Ви почне-
те новий проєкт, який ма-
тиме продовження. Ви не 
скаржитиметеся на від-
сутність роботи — її буде 
стільки, що на інші справи 
часу не залишиться.

Діва 
Уникайте розголосу 

багатьох таємниць, бо це 
завдасть вашiй репутації 
великої шкоди і позба-
вить симпатії не тільки 
близької людини, а й 
інших людей. Основою 
поведінки повинні стати 
обережність, терпіння і 
мудрість.

ТеРези 
Ви продовжите спра-

ву, розпочату минулого 
тижня, на вас чекають як 
удачі, так і розчарування. 
Бiльшiсть iз вас планують 
переїзд або відкриття 
своєї справи. Навряд чи ці 
проєкти вдасться реалiзу-
вати найближчим часом.

СкОРпіОн
Зірки радять сміливі-

ше приймати рішення, 
брати на себе відпо-
відальність. Саме від 
цього залежить ваше 
майбутнє. До складних 
моментів можна відне-
сти погіршення відносин 
зі старими партнерами і 
фінансовi проблеми.

СТРілець 
На цьому тижнi витрат 

буде багато, але й мож-
ливостей заробити гро-
шi теж чимало. У декого 
витрати можуть бути 
пов’язані з бізнесом, а 
в інших — з ремонтом 
оселi.

кОзеРіг 
Ви ґрунтовно і красиво 

будуватимете своє жит-
тя. На вашому прикладі 
колеги переконаються в 
простій істині: до великої 
мети потрібно рухатися 
маленькими кроками.

вОДОлій 
Небезпеки немає — 

попереду інші можливо-
сті та інші перспективи. 
Дорогу до успіху вам не 
доведеться прокладати 
поодинці. Друзі, рідні, 
колеги по роботі візь-
муть участь у вашій долі 
й допоможуть досягти 
кар’єрних висот.

РиБи 
Багато представників 

цього знака можуть роз-
раховувати на отриман-
ня кредиту, спонсорську 
допомогу, підтримку 
батьків або близької лю-
дини. Можливі й вдалі 
операції з нерухомістю.

ГОРОСКОП з 6 по 12 жовтня

Вітаємо!
Працівників Почаївського

психоневрологічного будинку-інтернату - 
іменинників жовтня!

Ковальчук Софію Андріївну, 
Борака Михайла Петровича,  

Шляпську Антоніну Григорівну, 
Грушицьку Руслану Ростиславівну, 

Циганюк Нелю Олексіївну,
Буц Марію Вікторівну, 

Бондарчука Валерія Васильовича, 
Фарину Віру Іванівну, 

Молчанець Володимира Федоровича, 
Онишків Віталія Мироновича! 

Нехай любов незгасно світить,
Хай доля радісно співа,
Для Вас усі найкращі квіти
І найласкавіші слова.
Бажаєм Вам життя прожити
Без сліз, без горя, без біди.
Нехай воно щасливим буде
Сьогодні, завтра і завжди!                        

З повагою, колектив Почаївського 
психоневрологічного будинку-інтернату.

Вітаємо!
 Добру, милу, чарівну донечку і похресницю

Олесю Богданівну Вівчар
з Тернополя

 із 20-річчям і Днем ангела! 
Своїх двадцять Ти з нетерпінням чекаєш – 
День народження до Тебе всміхається. 
Хай усе, що Ти тільки бажаєш, 
В житті молодому збувається! 
Як горизонт палає на сході дня світлом ясним, 
Життя Твоє хай буде довгим, 

щасливим, прекрасним!
 Без кінця всі ріки течуть, впадають 

вони до моря… 
Бажаєм Тобі ніколи не відчувати горя!
 Бажаєм, щоб Ти кохала, коханою, щоб була!
 Щоби вірних друзів багато доля Тобі дала!
 Радості, благ і здоров’я зичим Тобі міцного,
 Красивого, як світання, 

безмежного щастя земного!
 Хай Господь обдаровує ласкою, 
Щоб життя Твоє стало казкою! 

З любов’ю – мама Оля, 
тато Андрій, хресна Мирослава.

Вітаємо! 
Чарівну, ділову 

жінку, начальника 
поштового відділення 

зв’язку смт. 
Вишнівець

 Аллу Вікторівну 
Москаль

 з Днем народження! 

Хай квітнуть дні яскравим цвітом, 
І будуть в них сердечність і тепло. 
Щоб у житті було чому радіти,
 А смутку в серці щоб ніколи не було. 
Хай щастя сонцем усміхається
 І доля сповнює теплом, 
Усе омріяне збувається
 Й дорога стелиться добром! 
Бажаємо здоров’я, сонця, літа, 
Любові й щастя повен дім, 
Душа хай буде ласкою зігріта 
І соняхом квітує золотим! 
Хай Матінка Божа, Цариця Свята, 
Дарує веселі і многії літа! 

З повагою – колектив «Нашого ДНЯ».

нещодавно зразковий художній ансамбль 
танцю «Ольвія» (керівник Ольга голи-
шева) лановецького міського комуналь-

ного будинку дитячої та юнацької творчості 
побував на міжнародному фестивалі-конкурсі 
«Славянски вєнєц», що проходив у сонячній 
Болгарії. «Ольвія» - візитка лановеччини, ро-
дзинка цього  талановитого краю. Творчість 
учасників ансамблю відома у всій Україні. 
вони є переможцями численних міжнародних 
та всеукраїнських фестивалів. 

У конкурсі в Болгарії змагалися колективи зі Сло-
венії, Молдови, Болгарії, Румунії, України. Вихованці 
«Ольвії» нагороджені дипломом лауреата 1 ступеня за 
кожний номер: гуцульські танці «Веселкова бартка», 
«Карпатські візерунки», волинська полька «Ой за мос-
том» (дует Юлія Парій та Максим Гуштик). І, звісно ж, за   
український танець «Гопак». Колектив також одержав 
найвищу нагороду фестивалю - гран прі за гуцульський 
танець «Карпатські візерунки». 

підготував Мирослав кОлОМійЧУк.

У Міжнародний день 
учителя на Софійській 
площі у києві відбулася 

церемонія нагородження 
найкращих педагогів України 
Global Teacher Prize Ukraine. 
приємно, що серед них і наша 
краянка. Оксана юрків, вчи-
телька козівської державної 
гімназії ім. в. герети, стала 
найкращою вчителькою фіз-
культури у 2021 році. 

Пані Оксана виступала за ГК 
«ТНЕУ Тернопіль», молодіжну наці-
ональну збірну з гандболу, а також 
була бронзовою призеркою чемпіо-
нату України з гандболу.

Окрім викладання фізичної куль-
тури, Оксана Юрків також є клас-
ною керівницею. Її клас перемагає 
практично в усіх змаганнях. Аби 
втримати цікавість учнів до занять, 

вчителька урізноманітнює свої уро-
ки новими видами спорту (флорбол, 
петанк, фрізбі), також мріє впро-
вадити корфбол. Під час дистан-
ційного навчання заклад, в якому 
працює пані Оксана, був одним з 
небагатьох, де проводили заняття з 
фізичної культури онлайн завдяки 
G SuiteforEducation. Так, вчителька 
впевнено опанувала інформацій-
ні технології, та ще й навчає інших 
вчителів не лише свого закладу, а й 
усього району.

«Я живу фізкультурою, люблю 
спорт, а ще більше люблю дітей, - за-
значає Оксана Юрків. - Перш за все 
хочу сформувати в них звичку здо-
рового способу життя. Період пан-
демії та карантин змусив більшість 
змінити пріоритети. Адже саме 
здорова нація — успішна країна! А 
також хочеться максимально наси-
тити учнів позитивними емоціями, 

щоб згадуючи мої уроки фізичної 
культури, у них виникала усмішка та 
приємні спогади!»

Отримуючи нагороду, Оксана 
Юрків передала привіт своєму 3-Б 
і сказала, що пройшла цього дня 20 
тисяч кроків. У подрунок вона отри-
мала 30 тисяч гривень і освітню по-
їздку в Німеччину.

Оксана Юрків з ТернОпільщини сТала 
найкращОЮ вчиТелькОЮ фізкульТури в україні

ЛанОвецьКа «ОЛьвія» ПідКОРиЛа БОЛГаРію


