У Тернополі
презентували
книгу, у якій зібрали
28 неймовірних
історій українських
волонтерів

Життєві історії
у “Сімейному гніздечку”

У Зарваниці
організовують
3 стор.

реколекції для
подружніх пар

7 стор.

«Я знала,
що дороги

наші зійдуться…»

аш
Н День

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

Україна відзначає три славетних
свята – День захисника Вітчизни,
День українського козацтва та
Покрови Пресвятої Богородиці.

День захисника
Вітчизни є особливим для тих, хто
зі зброєю в руках
боронить
нашу
землю від агресора.
Це свято особливе, бо нагадує нам
про громадянський
обов'язок і важливе
призначення кожного – оберігати і
захищати Батьківщину. Вклоняюся
подвигу тих, хто віддав своє життя в ім’я свободи
України, мужньо захищаючи рідну землю.
Кожен поліцейський своєю справою має постійно
підтверджувати право носити почесне звання – захисник України. Окрема подяка поліцейським, котрі з
перших днів проведення спершу Антитерористичної
операції, а нині - Операції об’єднаних сил, самовіддано
несуть службу на Сході України, неухильно виконуючи покладені на них обов’язки.
Хочу висловити найщиріші вітання учасникам бойових дій, військовослужбовцям, ветеранам та усім
воїнам, які надійно стоять на захисті суверенітету,
територіальної цілісності й недоторканості держави.
Дякую Вам за відданість Україні та її народу! Бажаю Вам і Вашим сім’ям міцного здоров’я, щастя,
життєвих гараздів, міцності духу, родинного миру
та спокою. Нехай любов до України й людська шана
надихають вас на нові звершення у благородній справі вірного служіння Українському народові!
Олександр Богомол, начальник ГУНП
в Тернопільській області,
генерал поліції третього рангу.

Мріяли про подорожі в часі,
але вважаєте це нездійсненним?
Вам - до Збаража
У місті розробили захоплюючий
туристичний маршрут, який вразить
найвибагливіших мандрівників.

Погода в Тернополі
й області

13 жовтня - хмарно, без
опадів, температура повітря вночі 1-3, вдень 8-11
градусів тепла. Схід сонця
- 7.36, захід - 18.31.
14 жовтня - хмарно, без
опадів, температура повітря вночі 4-5, вдень 10-11
градусів тепла. Схід сонця
- 7.37 захід - 18.29.
15 жовтня - хмарно з
проясненням, без опадів,
температура повітря вночі
1-2, вдень 11-12 градусів
тепла. Схід сонця - 7.39, захід - 18.27.
16 жовтня - хмарно з
проясненням, без опадів,
температура повітря вночі

1-3, вдень 11-12 градусів
тепла. Схід сонця - 7.40, захід - 18.25.
17 жовтня - хмарно, без
опадів, температура повітря вночі 3-4, вдень 11-12
градусів тепла. Схід сонця
- 7.42, захід - 18.23.
18 жовтня - хмарно, без
опадів, температура повітря вночі 4-5, вдень 12-13
градусів тепла. Схід сонця
- 7.44, захід - 18.21.
19 жовтня - хмарно з
проясненням, без опадів,
температура повітря вночі
3-4, вдень 12-13 градусів
тепла. Схід сонця - 7.45, захід - 18.19.
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У потяги і автобуси пускатимуть
лише вакцинованих чи з тестом

Кабмін затвердив нові правила
пасажирських перевезень на час карантину

З

21 жовтня усі пасажири, водії
та екіпаж в транспорті, що
здійснює міжрегіональні
перевезення, повинні мати
документ про вакцинацію або
негативний результат ПЛР-тесту на
коронавірус.
Це стосується тих регіонів, де встановили "жовтий", "помаранчевий" або "червоний" рівень епіднебезпеки, тобто всієї
України. Таке рішення ухвалив Кабмін напередодні на своєму позачерговому засіданні.
Як зазначила під час брифінгу в ТОДА
директорка департаменту охорони здоров'я Ольга Ярмоленко, ці зміни є вимушеним кроком для того, щоб призупинити
поширення коронавірусу:
- Наявність як у водіїв, так і в пасажирів документів, які б підтверджували їх
COVID-безпечність, є необхідною умовою
для регулярних та нерегулярних перевезень у будь-якому виді транспорту. Таким
чином, зможемо вберегти життя і здоров'я
українців. Маються на увазі автобусні
маршрути, а також авіаційний та залізничний транспорт міжобласного сполучення.
Відповідальність за наявність у пасажирів
та водіїв зазначених документів несе перевізник.
Ольга Ярмоленко пояснює, обмеження
стосується міжобласного сполучення, адже,
зазвичай, це більші відстані і відповідно
триваліше перебування людей у закритому просторі, а це може сприяти поширенню
коронавірусу.
Для проїзду потрібно буде мати
один з таких документів:
• документ, що підтверджує отримання
повного курсу вакцинації або документ, що
підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини для регіонів "жовтого" рівня епідемічної небезпеки;
• міжнародний, внутрішній сертифікат
або іноземний сертифікат, що підтверджує
вакцинацію від COVID-19 однією чи двома дозами однодозної вакцини, дозволених ВООЗ;

• негативний результат ПЛР-тесту або
документ про одужання від коронавірусу,
чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням
мобільного додатка Дія;
• негативного результату тестування
методом експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години.
До міських перевезень та перевезень
в межах однієї області ці правила застосовуватись не будуть, додали в уряді. Також
поки що не відомі розміри штрафів, які загрожують перевізникам. Перевірки проводитимуть поліцейські та працівники Держпродспоживслужби.
За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії в Україні щепилися 7,6 млн
людей. На Тернопільщині одну дозу вакцини отримало 30% населення, а двома
щепилося вже 20%. Понад 97% людей, які
потрапляють до українських лікарень, є невакцинованими, наголошують там.

На Тернопільщині відновлюють
автошлях Бучач-Товсте

У

рамках програми Президента
«Велике будівництво» триває відновлення автошляху
Т-20-16 Бучач-Товсте.
Роботи розпочалися у
вересні, зазначають в
Службі автомобільних
доріг Тернопільської
області.
Підрядна організація
рухається з двох сторін:
від Трибухівців до Язловця та від Товстого до Поділля. Вже на обох відрізках укріплено основу та
влаштовано вирівнюючий
шар покриття. Стартувало
укладання фінішного шару
зі ЩМА. Загальна протяжність ділянок, де влаштовано нове покриття, ста-

Тема тижня

Новини ЗУНУ

Студенти класичного
університету Тернополя на Європейському
молодіжному форумі EYFON

С

туденти Школи міжнародних комунікацій
Західноукраїнського національного університету
3-9 жовтня 2021 року взяли участь у Європейському
молодіжному форумі EYFON (Austria, Neumarkt).

Спудеї вивчали європейські цінності, відносини країн Євросоюзу
з сусідами, обговорювали майбутнє ЄС, зміни клімату, політичні проблеми та їх рішення, обмінювались досвідом, пізнавали культуру різних країн Європи, спілкуючись зі студентами з університетів Австрії,
України, Словаччини, Італії, Німеччини та інших країн. Молодь покращувала навички спілкування іноземними мовами, розглядала питання взаємної поваги в Європі.
Досвід міжкультурного діалогу був неоціненний. Окрім спеціалізованих лекцій, майстер-класів та обговорень, учасників чекала різноманітна програма дозвілля.
Форум проходив у центральній Австрії, у місті Neumarkt in der
Steiermark, у замку Europaburg. Для студентів проводили цікаві розважальні заходи, де вони мали змогу практикувати мовні навички та
обмінюватись досвідом з молоддю звідусіль в Європі.
Сертифікати за участь у Європейському молодіжному форумі
EYFON отримали студенти: Вікторія Геляс (БКП-22), Ірина Мишка
(БКП-21), Анна Бурчик (БКП-21), Олександр Романський (БКП-21),
Анна-Марія Старицька (БКП-21), Павло Малінович (ІПЗ-22), Вікторія
Семенюк (ПРм-11), Вадим Шухман (МЕНМ-31), Юлія Балабан (МП-21),
Назар Черсак (ПР-42), Ірина Зварич (ДІД-41), Аліна Ярощук (ПДм-11)
та доцент кафедри кримінального права та процесу, заступник декана
юридичного факультету Світлана Мазепа і професор кафедри іноземних мов та ІКТ, директор Школи міжнародних комунікацій Ольга Царик.

ЗУНУ інтегрувався з єдиним
порталом держпослуг - Дія

З

ахідноукраїнський національний університет став
одним із перших закладів вищої освіти, який здійснив
інтеграцію із єдиним порталом державних послуг - Дія.

новить 10 км. У місцях, де
ширина дороги не відповідала нормативам, її розширено.
Об’єкт є перехідним, ремонт дороги Т-20-16 буде
продовжено на усій протяжності дороги у 2022
році (між Поділлям та Язловцем).
Крім того, у межах на-

селених пунктів буде влаштовано зовнішнє освітлення, пішохідні доріжки.
Штучні споруди у складі
дороги теж відремонтують, встановлять бар’єрне
огородження, нові автопавільйони, дорожні знаки.
На фінішний шар покриття
нанесуть розмітку.

Тепер абітурієнтам, студентам, випускникам, працівникам класичного університету Тернополя не обов’язково використовувати паперові та пластикові оригінали документів, для того, щоб подати їх
у приймальну комісію ЗУНУ чи звернутися у навчально-методичний
відділ. Заклад вищої освіти співпрацює із Дією, застосовуючи сценарій Шеринг - це функціонал, який дозволяє отримати копії цифрових
документів користувача застосунку Дія та після його підтвердження
на передачу даних цифрова копія потрапляє одразу у систему вишу.
У яких випадках використовуються цифрові документи у класичному університеті Тернополя? У приймальній комісії, при вступі до
зво, коли потрібно пред’явити документ, що засвідчує особу та/або
надати копію документа при оформленні особи на навчання; при
ідентифікації студента на вході до зво; для поселення у гуртожиток;
при оформленні читацького квитка у бібліотеці; для інших процедур,
де є необхідність пред’явити документ або зробити копію документа,
що засвідчує особу.
Встановивши Дію, можна: користуватися цифровими документами; отримувати державні послуги у декілька кліків; ділитися копіями
цифрових документів.

Суспільство

nday.te.ua

Наш День

№39 (426) / 13 жовтня- 19 жовтня 2021 р.

3

«Нас ніхто ні про що не просив. Все, що ми
робили і продовжуємо - ми робимо з любові.
До людей, до своєї Землі. До своєї країни».
У Тернополі презентували книгу, у якій зібрали
28 неймовірних історій українських волонтерів

У

холодному напівпідвалі
п’ятничного артпростору «Na пошті»
було небагато людей. Але ті,
хто прийшли на презентацію
книги «Волонтери: сила
небайдужих» від Українського
інституту національної пам’яті
(УІНП), не відчували холоду.
Очі були прикуті до екрану,
де змінювались світлина за
світлиною.

У цей вечір тут звучали розповіді,
спогади, навертались сльози. Комусь їх
ледь вдавалось стримати - оживала нещодавня історія України, яку зафіксували спогади волонтерів – усього 28 документальних свідчень про волонтерок і
волонтерів, які своїми плечима підтримали армію країни у перші роки збройної
агресії Росії проти України.
Цю книгу не продають, її дарують,
тим, хто не байдужий, хто хоче знати,
як тисячі українців об’єднались у різних
містах і чинили опір, давали неймовірну
підтримку, робили те, що здавалось неможливим і рятували життя. На обгортці
книги читаємо: "Нас ніхто ні про що не
просив. Нам ніхто не наказував. Все, що
ми робили і продовжуємо робити - ми робимо з любові. До людей, до своєї Землі.
До своєї країни." Авторка, журналістка
Наталка Позняк-Хоменко епіграфом до
своєї книги взяла слова тернопільської
волонтерки Лілії Мусіхіної, тому саме її
питаємо - як це було, взяти на себе таку
ношу – відповідальність за тих, хто захищає Україну?
На презентацію книги Ліля прийшла
дуже жіночна у беретці, у пальті, прикрашеним світлим шарфиком, на обличчі
- легкий макіяж, а зі світлини книги «Волонтери: сила небайдужих» на нас дивиться дівчина-молода жінка у військовому камуфляжі, з короткою стрижкою
і з впертістю в очах. Так склалась доля,
що Ліля Мусіхіна мусила стати попереду
і тримати небо, разом з десятками небайдужих тернополян.
«Ми приїхали після Майдану в лютому 2014 року, і в мене спочатку на видавництві стояли ящики з тим, що потрібно
людям на фронті. Тоді я написала заяву
на відпустку за власний рахунок, і «переїхала» у штаб. Через штаб пройшло сотні,
тисячі людей - від молодших, таких, як
моя Еля, до ровесників, які також брали
відпустку за власний рахунок, тому що
тут «реальні речі робляться», сідали і починали робити те, що я – писали писанки, збирали аптечки, пекли, розписували
ночами пряники. Були і комічні випадки
- тканина з ХБК, що була вдома в людей
«на всяк випадок», почала перешиватись
на труси, їх шили тисячами. Мені здається, що був залучений весь Тернопіль.

Крім нашого штабу, були ще – «Штаб
Білана» на Східному – де чоловіки «варили» буржуйки, був логістичний центрсклад, організований підприємцями, де
збирали продукти харчування, медичні
препарати. Ми разом робили неймовірні
речі, аж до ремонту БТРа, який знайшли на Теребовлянщині і відправили на
фронт. Купувались тепловізори, автомобілі. Все трималось на довірі, якби не вірили мені, не вірили б тим, хто був поруч
зі мною», - розповідає Ліля.
Авторка книги Наталка Позняк-Хоменко розпочала збирати історії волонтерів з подій Революції Гідності. Українці
змогли дати поняттю волонтер зовсім
інший зміст – зміст тотожний зі словом
«захисник Вітчизни» і кожна сторінка у
цій книзі це підтверджує. Серед них історія зі шкарпетками: «Наша армія справді
була гола і боса, ми шукали варіанти, як
їх одягнути і багато чого купляли, - розказує Ліля Мусіхіна. - Юра притягнув
промисловий в’язальний верстат щоби
в'язати шапки, і сам приходив і в’язав.
Зверху шапка чорна, а з середини була
синьо-жовта, як прапор України. А мама
його в’язала теплі шкарпетки. Одного
дня він прийшов, приніс пару шкарпеток
і дві ампули з морфієм, і сказав: «Мама
моя померла». Виявляється, мама його
була хвора на рак. Знімаючи біль морфієм, вона в’язала шкарпетки для армії
до останньої хвилини життя і віддала ці
дві ампули, бо рахувала, що вони будуть
більше потрібні воїнам. І це ціна нашої
стабільності і того, чому ми можемо не
відчувати, що у нас іде війна. Хтось дав
більше, хтось дав менше, хтось віддав все
- і внесок мами Юри, і дитини, що поклала свої «обідні» десять гривень у скриньку і залишилась голодною, і бізнесмена,

що купив декілька машин, насправді, їхній вклад рівноцінний, бо люди віддавали, те, що могли. І солдати на фронті, і ми
з вами робили все, щоб врятувати Україну, і ми маємо її втримати зараз».
Після презентації гості отримали
примірники книги з автографами авторки. Своїми враженнями поділились на
соціальних сторінках: «Волонтери - це
ангели-охоронці. І не кажіть, що вони
невидимі! Вони живі люди, з реальними
іменами і долями, красиві, справжні і людяні. Без них, не було б нас, - дописує тернополянин Микола Сивирин. – Волонтер
- це мільйони слів сказаних в телефонну
слухавку, тонни зібраної, відсортованої,
доправленої допомоги на фронт, омиті
сльозами зустрічі полеглих героїв і безмежна любов до дітей, що змусила стати
на боротьбу».
Тернополянка Ірина Максимюк була
серед тих, хто допомагав пекти пряники і писати писанки: «Спогади, постійно
переходили з посмішки в сльози і знову
навпаки. Не хочу рахувати скільки років
пройшло, бо війна так і не закінчилася, а
ми так вірили в швидку перемогу, робили що могли і чекали весни... Дякую Богу,
що подарував мені таких крутезних людей!»
Серед тих, хто буде мати у своїй бібліотеці книгу «Волонтери. Сила небайдужих», журналістка Ірина Белякова:
«Коли писала матеріал, читала уривками
- зревілась... Ніби знову повернулась в ті
роки... Книга, яка ще пахне свіжою друкарською фарбою... І в сотню разів приємніше отримати її в дарунок від однієї
з героїнь та тієї, хто не на словах, і не з
телевізора знає, що таке волонтерство».
Люди знають, Ліля Мусіхіна була
жертовна та терпелива, але у 2016 році

настав час, коли далі іти таким шляхом
було несила: «Все пропускалось через
серце, але є видно якась межа, яку ти
можеш через себе пропустити, ось і все.
Тому прянична банда це вже історія».
Зібрані історії волонтерів від Львова,
Харкова, Володимира-Волинського до
Одеси і Сан-Франциско неодмінно стануть основою для нових книг. Започаткували серію книги «Дівчата зрізають
коси» та «Капелани: на службі Богу й
Україні». Усі книги є у відкритому доступі
на сторінці УІНП.
Наталя Позняк-Хоменко переконана, що стати за короткий час воїнами,
людям абсолютно мирних професій допомогли саме волонтери. Не лише тому,
що вони їх одягли, нагодували і забезпечили. А в першу чергу тому, що вони дали
їм сенс. Сенс того, за що вони воюють і
відчуття, що у них є надійний тил.
Олена МУДРА.
Фото Ольги Гумен та
Оксани Бойко.

До слова, за даними представництва
ООН в Україні, починаючи з 2014 року кожен п’ятий українець мав волонтерський
досвід або ж жертвував кошти на волонтерські проєкти. А якщо рахувати якісь
разові акції чи просто кошти, хоч раз
перераховані на армію, то, як свідчить
опитування, проведене Фондом Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва та Київським міжнародним інститутом соціології, у 2015-му таких було 47 відсотків.
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Як власнику житла
«виписати» особу без її згоди

К

ількість зареєстрованих
осіб у житловому
приміщенні впливає
на умови проживання в
ньому, наприклад, на право
отримувати субсидії, на
оплату компослуг та послуг
із утримання будинку.
Буває, людина в квартирі
зареєстрована, але роками там
не живе. Як власнику житла її
«виписати»?
«Найпростіший спосіб - це звернутися з проханням до тієї особи, яку ви
бажаєте зняти з реєстрації, щоб вона
добровільно вирішила дане питання.
Проте, не завжди людина може чи бажає це робити. У такому випадку потрібно звертатися до суду з позовною
заявою про усунення перешкод у користуванні житловим приміщенням
шляхом втрати особою права користування ним», - йдеться в повідомленні
Координаційного центру з надання
правової допомоги, пише Finance.ua.
Законодавством передбачена можливість зняти особу з реєстрації без її
згоди за рішенням суду. Головною підставою в цьому випадку, відповідно до
Цивільного кодексу України, є: відсутність члена сім’ї без поважних причин
понад один рік, якщо інше не встановлено домовленістю між ним і власником житла або законом.
До якого суду подавати позовну заяву: позовна заява про визнання особи
такою, що втратила право користування жилим приміщенням та зняття з
реєстрації подається в порядку цивільного судочинства до районних, районних у містах, міських та міськрайонних

Актуально

Для ТИХ, ХТО МАЄ СТАРІ АВТО, можуть
запровадити новий податок

Це - так званий утилізаційний збір. Із такою
пропозицією виступили в Держекоінспекції.

З

а словами голови відомства Андрія Мальованого, відсутність
розгалуженої мережі центрів для здачі і знешкодження старих авто, необхідність доплачувати за знищення машини не
стимулюють водіїв утилізувати старі авто, згідно з вимогами законодавства. Відповідно, такий бізнес не є високоприбутковим.

судів за місцезнаходження жилого приміщення.
Які необхідні документи? До позовної заяви, оформленої відповідно до вимог ЦПК України, обов’язково додаються докази, що обґрунтовують позовні
вимоги, наприклад: копія паспорта, копія довідки облікової картки платника
податків; довідка сільської, селищної
ради, ЖКГ щодо зареєстрованих осіб
в будинку; довідка сільської, селищної
ради, ЖКГ, якою буде підтверджено, що
особа, яка зареєстрована, не проживає
певний проміжок часу; покази свідків,
які можуть підтвердити, що особа, яка
зареєстрована, не проживає за певною
адресою, та можливі причини; документ, що підтверджує право власності
на житло; квитанція про сплату судового збору.
Після набрання судовим рішенням
законної сили, необхідно звернутися
із заявою про зняття з реєстрації місця
проживання особи до центру надання
адміністративних послуг.

Голова Держекоінспекції підкреслив, що для вирішення проблеми потрібно
застосовувати аналогічні з Європою механізми, серед яких: доплати автовласникам при купівлі нового авто після належної утилізації старого; стягнення утилізаційного збору після закінчення експлуатації автомобіля;
високі штрафи для тих, хто порушує норми утилізації авто; розширена відповідальність автовиробника, який повинен подбати про подальше «знешкодження» відпрацьованого товару.
В Україні тільки 5% автовласників віддають свої машини на утилізацію. А
потрапляючи на звалища, вживані авто забруднюють грунт свинцем, іржею, відпрацьованими мастилами, пише УБР.
«Протягом 2020-го утилізовано лише 13 тисяч авто. Решта забруднює навколишнє середовище на звалищах», - додав Андрій Мальований.

США відновили лотерею Green Card

А

дміністрація президента
США Джо Байдена оголосила про початок реєстрації для участі у програмі видачі
імміграційних віз на 2023 рік.
Це також називають лотерею
Green Card («зелена карта»).

Як передає «Голос Америки», водночас тисячі переможців лотерей
минулих років надалі потерпають
від затримання обробки документів.
Надії людей на швидкий початок нового життя у США не збулися.
Влада Штатів визнає серйозне
відставання в обробці наявних заявок. Чимало із них подали ще під час
адміністрації Дональда Трампа. Тоді

процес суттєво сповільнився через
пандемію коронавірусу.
Водночас право на отримання
візи не переноситься на наступний
рік. Саме тому деякі переможці так
і не здійснили свою мрію. Люди ініціювали судовий позов проти влади
США. Вони сподіваються хоча б у такий спосіб отримати проїзні документи.
Тим часом у Держдепі США заявили: перемога у лотереї не гарантує,
що людина отримає візу або пройде
співбесіду на отримання візи. Це
лише означає, що людина має право
брати участь в програмі отримання
імміграційних віз.

Земля в Україні перебуває під особливою
охороною держави. Справді?

Чорноземи наші, але... Україна посідає друге місце серед країн світу за загальною
площею земель, яку контролюють іноземні інвестори. Такі результати
аналітичного звіту, опублікованого міжнародною ініціативою Land Matrix.

П

онад 3,3 мільйона
гектарів землі
сільськогосподарського
призначення в нашій країні
підконтрольні міжнародним
інвесторам. За цим показником
Україну випередила лише
Індонезія, де під їхнім контролем
понад 3,6 мільйонів гектарів.
Також до п’ятірки лідерів
рейтингу увійшли Росія,
Бразилія та Папуа-Нова Гвінея.
За словами аналітиків, така кількість сільськогосподарської землі, що
контролюють «великі гравці» світового
аграрного ринку, становить суттєві загрози для екологічної безпеки країни.
Також це може призвести до значної
економічної шкоди.
«Зазвичай, вони ведуть інтенсивне
сільське господарство, яке має негативні наслідки для довкілля. Йдеться
про забруднення води, ґрунтів та зменшення біорізноманіття. Концентрація
земель може призвести до масштабної
деградації ґрунтів, якщо не почати змінювати підходи до сільськогосподар-

ської практики вже зараз та посилювати екоконтроль за агровиробниками»,
- вважає керівник відділу екологізації
промисловості ГО Екодія Михайло Амосов, передає «Главком».
Земля - природне багатство для вітчизняної економіки. Тим паче, зважаючи на неврожайні роки, які спостерігаються в багатьох країнах світу. Землю
потрібно берегти, не виснажувати. Та
іноземцям головне що? «Видушити» з
наших чорноземів найбільше прибутків.
А далі - хоч пустеля…
І ще про економіку. В уряді говорять
про її післяковідне відновлення. Малюють райдужні картинки. Експерти ж, у
свою чергу, кажуть: в Україні «відновлення» економіки відбувається за рахунок надходження в країну імпорту.
Так, економіст Олег Пендзин у коментарі «ГолосUA» зазначив: «Україна це класичний варіант колоніальної економіки, яка продає сировину та робочу
силу, а натомість отримує товари тривалого користування. Тому ми ходимо в імпорті, їздимо на імпортному транспорті,
в побуті використовуємо імпорт. Наші
співвітчизники, які працюють за кор-

доном, щороку перераховують в країну
12,5 мільярда доларів. Ці гроші йдуть на
ринок, на якому купують імпорт, а потім
повертаються назад в ті країни, які цей
імпорт виробляють. А ми знову залишаємося ні з чим».
Будинки, які зводять в Україні, також
обслуговуються за рахунок імпорту.
І ще на тему економіки. Інфляція у
вересні в Україні підскочила із 10,2%
до 11%. Це найвищий трирічний максимум. Інфляція понад 11% була останній
раз у травні 2018 року - 11,7%.
У Нацбанку пояснили: інфляція - це
зростання загального рівня цін, що відображає зниження купівельної спроможності грошової одиниці. Чим вищий
рівень інфляції у країні, тим більшу загрозу він несе для економіки.
Тим часом ціни в Україні збільшуються. На продовольство в тому числі. І
світові ціни на продукти харчування ростуть вже другий місяць поспіль. Зокрема, вартість деяких продуктів досягла
свого десятирічного максимуму. Цьому
сприяло зростання ціни на зернові та
рослинні олії, заявили в ООН. У вересні
- аж на 32,8%.

Наступний рік, прогнозують експерти, легшим не буде. Ціни в Україні
на продовольство можуть підвищитися
майже удвічі. Усе через високу вартість
газу та виробничої сировини.
...«Земля є основним національним
багатством, що перебуває під особливою охороною держави», - йдеться в
українському законодавстві. Справді?
Під особливою охороною? На кого працює наше «національне
багатство»? Адже українці за харчі платять дорожче, ніж європейці. А
такої землі, як у нас, в них
немає.

Ольга ЧОРНА.

Мандруємо Тернопіллям
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Мріяли про подорожі в часі, але вважаєте
це нездійсненним? Вам - до Збаража

-Р

аніше в Збаражі всі на нас
звертали увагу. Я йшов
по місту в обладунках,
а перехожі задивлялися, навіть
соромно було і незручно - всіх
впізнавав, мене в шоломі - ніхто.
А тепер збаражани знають, що
в таких лицарських обладунках
ходили наші предки в минулих
століттях. Ми раді, що допомагаємо
відчути неймовірну атмосферу
наших міст, містечок і сіл, розповідає Тарас Леземезюк із
клубу реконструкції «Збаразький
гарнізон».

Разом з колегою він відтворює поєдинок під час штурму Старозбаразької фортеці татарами у 1474-му році. Хлопці в 50-кілограмових обладунках рухаються легко і
вправно. Дзвенить метал мечів - і виникає
відчуття, немов у часі справді відкрився
портал і можна підгледіти за минулим.
Так у Збаражі презентували журналістам і туроператорам маршрут для одночи дводенної мандрівки. У департаменті
культури та туризму Тернопільської ОДА
розповідають, зараз активно розробляють екскурсійні напрямки, аби в область
приїздили все більше гостей. Назва нового
маршруту – «Збараж. Три культури – одна
історія». На ньому майже півсотні цікавих
локацій. Таким Збараж ви ще не бачили! А
хто побуває вперше, має всі шанси закохатися.
Розробив маршрут краєзнавець з Тернопільщини, начальник відділу туризму та
охорони культурної спадщини Збаразької
міської ради Руслан Підставка. Гостей запрошують погуляти місцевими горами, на
одній з яких височіла старовинна фортеця.
Відвідати оборонну церкву і унікальний
старовинний млин. Заглибитися в єврейські, польські й українські квартали, де
в кожного будинку - своя маленька зворушлива історія. І, звісно, скуштувати місцевої їжі.

Таємниці Княжої гори

Починається мандрівка з мальовничої
Княжої гори. Не всі знають, що саме тут у
13-16 століттях стояла перша - Старозбаразька фортеця.
- Вперше місто згадується у Галицько-Волинському літописі в 1214-му році,
- розповідає Руслан Підставка. – Тільки записане поселення як «Збираж». Одна з версій походження назви - збирати, тобто це
місце, де збиралися для захисту від кочівників. Але перша писемна згадка – це лише
офіційне свідоцтво про народження для міста. Розкопки вказують, що на цих землях
вже в 9-12 століттям існувало городище.
Розповіді краєзнавця переносять в атмосферу минулих часів. Якими були люди,
які жили під загрозою постійних нападів?
Захищена валами і урвищем фортеця не
завжди могла втримати оборону. В 15 столітті її штурмували татари, які спустошили
навколишні території. Князь Василь Збаразький мужньо захищався у фортеці, а
коли побачив, що втримати її не вдасться,
відкрив браму і впустив татар всередину.
Після цього сторожа знову закрила браму,
і князь підпалив замок, згорівши разом із
татарами. Згодом фортецю відбудували,
та після чергового руйнування в 1648 році
вже не відновлювали. Занепало і місто, яке
було розташоване довкіл.
Нову твердиню почали будувати в іншому місці, де і зараз є відомий туристам
замок. Вслід за фортецею змінило локацію
і місто. А про замок на Княжій горі сьогодні
нагадує тільки символічний хрест.

У місті розробили захоплюючий туристичний маршрут,
який вразить найвибагливіших мандрівників.

Церква з бійницями і
унікальний млин

З Княжої через мальовничий ліс ми переходимо на сусідню гору – Монастирок.
Інша її назва – Чернеча. На цій горі – теж
особлива аура. Колись тут був монастир, а
в 1600 році побудували церкву Спаса, яка
є і досі. Храм унікальний, адже виконував
оборонну функцію, про що свідчать широкі стіни й бійниці по всьому периметру
будівлі. Настоятель храму отець Михайло
Найко розповідає, тут бували Пилип Орлик та Іван Мазепа. На одній зі стін можна
побачити справжній сонячний годинник.
А на території храму є так званий хрест
тверезості. В 1848 році в Австро-Угорщині
скасували кріпацтво і селяни отримали невеличкі земельні наділи, каже священник.
Водночас в селах почали будувати шинки,
а їх власники споювали місцевих і виманювали землю. Тоді один з парохів, Іван
Наумович, заснував товариство тверезості.
Просвітницька робота не минула намарне,
і зафіксований факт, що в 1875 році місцеві
селяни присягнулися не пити, а в пам'ять
про це збудували символічний хрест.
- Церква була відкрита до 1961 року,
- каже отець Михайло. - Потім радянська
влада її закрила, а невдовзі ключі були забрані начальником КДБ. Є свідчення, що в
1981-1982 роках сюди дуже часто приїжджала міліція, заходили в церкву з кірками,
що робили, ніхто не бачив. За якийсь час
двері залишили відкритими, коли люди
зайшли, то жахнулися - все було побито,
поруйновано, підлога вся зірвана, стіни
роздовбані. Зникло багато старовинних
ікон, стародруків, книг - і лише в 1989 році
церкву знову передали громаді, відремонтували і зробили розпис.
З Чернечої гори спускаємося вздовж
Хресної дороги до підніжжя і потрапляємо
на іншу локацію маршруту - старовинний
млин. Як свідчать давні карти, млин на

цьому місці був уже в 1784 році. А сучасну
будівлю звели в 1920-х роках збаразькі
промисловці Давід і Абрам Бляуштейни – з
каменю, коли попередній дерев’яний згорів. У радянські часи потужний млин працював удень на воді з річки Гнізна, вночі
- запускали генератор. Унікальність його в
тому, що всередині збережена ще австрійська техніка і обладнання. Таких тепер –
одиниці. Сільська громада викупила млин
і взяла на свій баланс, там мріють створити
невеличку таверну і реконструювати окремі механізми, які будуть діяти і молоти
зерно на муку.

Шифри на будинках і
шарм старого костелу

Від мальовничих збаразьких пагорбів
маршрут веде у місто. В центрі нашу увагу привертає яскравий мурал на одному з
будинків. Руслан Підставка розповідає, на
ньому зображені найцікавіші туристичні
об’єкти Збаража. Кожен з них містить QRкод – спеціальний шифр, який потрібно
«зчитати» мобільним телефоном, після
чого на екрані висвітлиться інформація
про цей об’єкт. Так можна легко дізнатися, що зелений будинок неподалік мосту
колись був шинком Арона Френзеля, а вишукана будівля з шпичастим червоним дахом – готелем «Брістоль», в якому спинявся
Іван Франко і багато інших відомих людей.
Окраса маршруту – величний костел

святого Антонія, яким опікувалися монахи-бернардинці. Це – пам’ятка архітектури
загальнодержавного значення.
- Скульптури виготовлені для храму одним з найвідоміших тогочасних скульпторів Антоном Осінським. Кажуть, що він тісно співпрацював, чи навіть дружив, чи був
учнем легендарного Іоанна Георга Пінзеля.
Розписи збережені з 18-го століття, - розповів Руслан Підставка.
Костел надзвичайно красивий і зовні, і
всередині. Відчути його атмосферу можна,
завітавши на служби в будні о 18-ій, а в суботу-неділю – о 10 годині.
…Завершується мандрівка дегустацією місцевих смаколиків. Враження від
старовинного Збаража і його околиць не
минають і кілька днів потому. Хочеться
вернутися поблукати його вуличками і мальовничими горами. В цю осінню пору вони
вкриті травами й кущами глоду, помережані
затишними стежками для прогулянок і з них
відкривається неймовірний вид на місто.
Відкрити для туристів цей маршрут
мають 6 травня наступного року, каже Роман Підставка. Екскурсії будуть проводити
працівники місцевого туристично-інформаційного центру. Тож
плануйте
мандрівки
Тернопіллям – весняний
Збараж обіцяє ще більше
пригод і емоцій.

Антоніна БРИК
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Ринок праці

У службі зайнятості
Тернопільщини зареєстровано
172 вакансії у військових частинах

З

а 9 місяців цього року послугами Тернопільської
обласної служби зайнятості скористалися 552
військовослужбовці, які брали участь в АТО
(ООС), із них 36 мали інвалідність.
118 колишніх воїнів були працевлаштовані у сферах сільського господарства, переробній промисловості, торгівлі, будівництві, 43 - уклали контракти на військову службу та повернулись у ЗСУ; 4 - були забезпечені тимчасовою роботою.
Десятеро колишніх воїнів скористалися можливістю пройти
курси цільового призначення за напрямками «Особливості роботи у плодовому саду у весняний період», «Нові технології виробництва цегли», «Сучасні нормативно-правові вимоги до дотримання безпечних умов праці в процесі трудової діяльності».
А також стажувались у роботодавців за професіями: верстатник
деревообробних верстатів, менеджер (управитель) зі збуту, навчалися на пекаря, тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва. Після закінчення профнавчання шестеро
демобілізованих учасників АТО (ООС) вже знайшли роботу.
На 1 жовтня для 148 колишніх воїнів триває пошук підходящих місць праці, з них 38,5% - молодь віком до 35 років, 47,3% - з
вищою освітою.
До слова, на сьогодні у службі зайнятості Тернопільщини зареєстровано 172 вакансії у військових частинах. Є робота на посадах командирів, номерів обслуги гармат, стрільців, операторів,
головних сержантів, розвідників та ін., а також для механіків,
водіїв, монтажників, електриків, техніків, кухарів, телефоністів.

Наш День

Соціум

Мінімальна пенсія рідним загиблих в АТО/ООС зросте

З

ахистити людей, чиї рідні загинули,
захищаючи незалежність і
суверенітет України, - обов’язок
держави, наголосив прем’єр-міністр
Денис Шмигаль.

цездатних батьків, дружині (чоловіку) захисників, що загинули в зоні проведення АТО/ООС.
«Підвищену пенсійну допомогу з наступного року отримають понад дві тисячі людей,
чиї рідні загинули за Україну, боронячи мир та
Уряд на позачерговому засіданні 11 жовтня спокій українських осель. Адресна допомога до
підтримав рішення про встановлення з 1 січня пенсії надаватиметься їм незалежно від того,
2022 року мінімальної пенсійної виплати на чи вже отримують такі виплати інші члени рорівні не менше ніж 7800 грн кожному з непра- дини», - зазначив прем’єр.

В Україні хочуть запровадити звання «Батько-герой»

Г

рупа народних
депутатів
зареєструвала
у Верховній Раді
законопроєкт №6162
«Про внесення змін до
деяких законодавчих
актів щодо присвоєння
почесного звання
«Батько-герой».
Як передає «Укрінформ»,
текст документа оприлюднено на сайті парламенту.
«Цим законопроєктом пропонується запровадити почесне звання «Батько-герой»
задля відзначення ролі батька

у сім’ї та вихованні дітей, популяризації відповідального
батьківства», - йдеться у пояснювальній записці.
Законопроєктом пропонується внести зміни до Закону
«Про державні нагороди України» щодо запровадження нового почесного звання «Батько-герой», а також до Закону
«Про державну соціальну допомогу особам, які не мають
права на пенсію, та особам з
інвалідністю» та Закону «Про
пенсії за особливі заслуги перед Україною» щодо встановлення рівних соціальних гарантій для жінок і чоловіків,

які мають звання «Мати-героїня» та «Батько-герой», відповідно.
Очікується, що ухвалення
проєкту сприятиме утвердженню гендерної рівності та
подоланню гендерних стереотипів у сфері сімейних відносин та вихованні дітей, популяризуватиме відповідальне
батьківство в Україні.

Біля тебе може бути сто наставників і контролерів, та всі
вони безсилі, якщо не змусиш себе зважати на безпеку
Нині в Тернопільській області проживають 2,2 тисячі осіб, які на роботі отримали
травму, що обернулася втратою працездатності, а майже для тисячі - інвалідністю.
Статистика підраховує, які виплати за трудовим каліцтвом вони отримують, які
протези використовують. А як їм живеться і що думається – знають лише вони самі.

Л

юди з обмеженими
фізичними можливостями
за внутрішнім душевним
станом мають різний вік. На
жаль, в нас особа з інвалідністю
– це людина з обмеженими
можливостями, в цивілізованому
світі – з підвищеними
потребами…

Про багатьох таких людей можна сказати, що вони реалізовують себе набагато більше, аніж на сто відсотків здорові
люди, в яких немає іскри життя. Але крім
їх бажання, громадянської активності,
вони потребують допомоги тих організацій, які мають забезпечувати певні соціальні гарантії держави. І Фонд соціального страхування України фінансує значну
кількість видів медичних та соціальних
послуг для потерпілих на виробництві.
Зокрема, Фондом забезпечується проходження відновного лікування на базі
реабілітаційних відділень санаторно-курортних закладів для усіх працюючих
за наявності медичних показань; санаторно-курортне лікування для потерпілих на виробництві, які стали особами
з інвалідністю; лікування в закладах
охорони здоров’я всіх прямих наслідків
після виробничих травм; фінансування
лікарських засобів і виробів медичного
призначення; технічних та інших засобів
реабілітації, візків; протезування, ме-

дичного і постійного стороннього догляду, побутового обслуговування потерпілих та інших медико-соціальних послуг.
За 9 місяців цього року відділеннями
управління виконавчої дирекції Фонду
в Тернопільській області виділено 4,05
млн гривень в області на медико-соціальну реабілітацію потерпілих на виробництві, в тому числі майже 883 тис. гривень – на санаторно-курортне лікування,
44,2 млн гривень – на страхові виплати.
Відчуваєш моральне задоволення від
своєї роботи, коли після вдалого реабілітаційно-відновного лікування до потерпілих повертається здоров‘я, бажання
жити наповнено і щасливо. А таких випадків є чимало. Правда, останнім часом
пандемія внесла корективи у звичне
життя громадян та роботу реабілітаційних закладів.
Загалом в державі для потерпілих
внаслідок професійних захворювань або
нещасних випадків на виробництві, зокрема у разі гострих професійних хвороб на COVID-19, а також членів їх родин
було профінансовано за 8 місяців 2021
року понад 7,7 млрд гривень щомісячних
страхових виплат.
Один з основних напрямків діяльності відділень УВД ФССУ в Тернопільській
області полягає у тому, щоб якнайменше
таких нещасних випадків на виробництві траплялося. Убезпечити працівників, проводячи профілактичну роботу зі
страхувальниками, допомагаючи належним чином організувати на виробництві
системи управління охороною праці, покликані страхові експерти відділень УВД
ФССУ в Тернопільській області. Але якщо
такий випадок стався — відповідно до
законодавства фінансується максимальне лікування та реабілітація людини.

Коли потерпілий отримав травму, що
призвела до стійкої втрати працездатності, Фонд забезпечує усі виплати, аби
потерпілі та їх сім’ї були соціально захищеними. Адже турбота про людей з обмеженими можливостями характеризує
рівень цивілізованості кожної держави
та суспільства в цілому.
Фонд соціального страхування України здійснює страхування на випадок
тимчасової або стійкої втрати працездатності внаслідок нещасного випадку
на виробництві або професійного захворювання, а також смерті потерпілого. У
кожному із зазначених випадків передбачено страхові виплати безпосередньо
потерпілим або членам їх сімей.
Мабуть, багатьом врізалося у пам’ять
повідомлення про нещодавній смертельний випадок у кар’єрі в Чортківському
районі. Під колесами вантажівки загинула працівниця, яка сиділа на камені в
кар’єрі і потрапила у «сліпу зону» автомобіля “БелАЗ”, що рухався заднім ходом.
Внаслідок наїзду жінка отримала
серйозну політравму та масивну крововтрату, у неї були розтрощені дві
нижні кінцівки, вона перебувала у стані
травматичного больового шоку. На жаль,
врятувати потерпілу не вдалося. Проводиться розслідування.
На жаль, це не перший цьогорічний
випадок у цьому кар’єрі. У квітні там загинула людина під час ремонтних робіт
кузова автомобіля “БелАЗ”. Після цієї
важкої втрати, напевно, не було зроблено належних висновків. Кожне з порушень безпеки праці, якщо його вчасно не
виправити, не вділити уваги навчанню,
інструктажу, може кардинально змінити чиюсь долю. І потім вже ні слова, ні матеріальне відшкодування не зможе повною мірою

компенсувати працівникові втраченого
здоров'я, або ще гірше - повернути життя.
Загалом, за 8 місяців 2021 року в Тернопільській області трапилось 38 нещасних випадків на робочому місці, з них 24
– пов’язані з виконанням безпосередніх
обов’язків, в тому числі 13 – смертельних, з них 5 - страхових. Пандемія додала
сумної статистики – загалом розслідувано 280 випадків професійних захворювань медпрацівників, пов’язаних з роботою, з яких 14 - летальних.
Зі всіх чинників, які призводять до
фатальних наслідків – травматизму і навіть смерті на виробництві, майже всі випадки - людський фактор. Це ті основні
причини, які спричиняють травматизм, і
усунення яких не потребує ніяких матеріальних затрат, коли люди ігнорують
засоби особистого захисту, особливо,
під час епідемії COVID-19, елементарні
правила безпеки праці, стають неуважні, зловживають алкоголем та загалом
виробничою дисципліною. Працівники самі мають розуміти: біля тебе може
бути сто наставників і контролерів, та всі
вони безсилі, якщо не зможеш сам змусити себе зважати на безпеку особисту
і тих, хто поруч. Такі істини стосуються
не лише безпеки виробництва. До речі,
за розрахунками німецької ради підприємців, наслідки нещасних випадків коштують у десятки разів дорожче, ніж вартість заходів щодо їх запобігання.

Григорій РАДЗІХ,
заступник начальника управління –начальник відділу профілактики страхових випадків
управління виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
України в Тернопільській області.

Духовність
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Наш День

№39 (426) / 13 жовтня- 19 жовтня 2021 р.

7

«Якщо у родині панує любов та злагода, тоді
щастя їх спільного життя змінює світ до добра»
У Зарваниці організовують реколекції для подружніх пар

У

Тернополі вже 19 років
діє міжнародна спільнота
«Подружні зустрічі», яка
організовує реколекції для пар у
шлюбі та має на меті поглибити і
покращити взаєморозуміння між
чоловіком і жінкою.

Реколекції тривають протягом трьох
днів у Марійському духовному центрі в
Зарваниці. Розпочинаються у п’ятницю і
закінчуються в неділю. Чоловік і дружина приїздять удвох, їх поселяють разом і
вони присвячують цей час своїй парі.
- Програма реколекції – закрита і її
наперед не розголошують, -- розповідає
Софія Гусак, яка разом з чоловіком є лідерами тернопільського осередку «Подружніх зустрічей». – Дуже важливо, щоб
пара залишила вдома батьків, дітей, всі
клопоти, роботу, гаджети і мали час одне
для одного. Всю програму реколекцій
вони переживали удвох. Вийшли з колеса
буденності, турбот і подивилися один на
одного з іншого боку. Могли порефлексувати, помріяти, поговорити про речі,
на які завжди не вистачає часу щодня.
Під час реколекції відбуваються зустрічі,
духовні бесіди із священниками, літургії.
Проводять їх священники-аніматори, які
мають великий досвід у роботі з родинами, а також допомагають подружні пари,
які також мають досвід у спільноті. І головним реколектантом є Господь.
Організатори подружніх зустрічей
розповідають, їх реколекції часто змінюють життя подружжя, про що свідчать
багато відгуків. А від міцності, єдності
чоловіка та жінки у великій мірі залежать стосунки батьків і дітей. Якщо лю-

бов, злагода, спокій, розуміння панують
у родині, тоді щастя і радість їхнього
спільного життя обдаровує своєю теплотою всіх довкола, та змінює світ до добра.
- Люди свідчать про те, що після реколекцій зуміли врятувати свій шлюб, народили довгоочікуване маля - додає пані
Софія. - Або ж у родині з’явилася третя
дитина і подружжя розповідає, що наважилися на її народження після цих реколекцій. Я переконана, що плодами наших
реколекцій є вбережені від розлучень
сім’ї, народжені діти і щасливі родини.
Реколекції лише частина роботи спільноти «Подружні зустрічі». ЇЇ мета – постійна
робота і допомога сім’ям у різних форматах.
- За час свого існування тернопіль-

ський осередок спільноти «Подружніх
зустрічей» провів реколекції для понад
тисячі пар, - розповідає Софія Гусак. -Ми
підтримуємо зв’язок із ними на майбутнє. Подружжя, яким підходить таких формат роботи над шлюбом, надалі
працюють у групах при парафіях храмів.
Також для учасників реколекцій діє вайбер-чат, у якому вони можуть завжди отримати молитовну підтримку, попросити поради і допомоги, отримати корисну
інформацію.
Цьогоріч реколекції для подружніх
пар відбудуться 22-24 жовтня, 5-7 листопада, 10-12 грудня. Зареєструватися можна за телефоном (097) 58-52195 (Софія).

Також щовівторка до 7 грудня триватимуть «Вечори для закоханих».
Це цикл 9 зустрічей, які щовівторка
о 19:00 будуть проводити онлайн (в
zoom) для пар, які зустрічаються або
вже готуються до шлюбу. Підключення можливо з усіх куточків України та
світу. Тривалість вечора 2 години. Учасники одержують офіційну посвідку приготування до шлюбу.
Більше можна дізнатися за телефоном
(050) 443-14-21.
Юля ТОМЧИШИН.

Свято Покрови – свято похвали Небесній Матері

14 жовтня, у четвер, християни відзначатимуть одне з найбільших свят

С

вято Покрови Божої Матері – це свято
похвали нашій небесній Матері, яка
перевищує всіх матерів світу своєю
безмежною добротою і любов’ю. Вона
піклується про всіх християн з однаковою
дбайливістю і ніколи не відмовляє у Своїй
допомозі в душевних і тілесних потребах
тим, хто приходить під Її материнський
покров.

У 910 році за царювання Льва Мудрого (896-911),
сарацини, або араби (магометани) вдерлися в єдиновірну нам Візантію і обложили її столицю Константинополь. Неминуча погибель нависла над містом. Сарацини, як фанатики магометанства, нікого не милували,
дітей і старців убивали, а дорослих і здорових продавали в неволю. Тоді ж у місті виникла страшна хвороба,
від якої майже кожен десятий помирав. У тому своєму
нещасті і біді пішов увесь віруючий народ на молитву
до Влахернської церкви, в якій зберігалася риза (верхній одяг) Богоматері, Її покривало на голову (мафорій,
або хустка) і частина поясу, перенесені з Палестини в
5 столітті. Цілу ніч християни безперервно благали в
Пресвятої Богородиці помочі і заступництва.
Люди пам’ятали, що Вона ще на землі клопоталася
за них, згадуючи весілля в Кані, то тим сильнішим могло бути Її заступництво тепер, коли Вона сіла на небі,
на престолі слави біля престолу Божого Сина. Тому до
Неї щиро звертаються царгородці в страху перед переважаючими силами ворога і щиро благають Її про скору допомогу та порятунок.
Коли побожний народ заповнив усю церкву і молився під час всенощного богослужіння, з’явилася над

людьми, йдучи в повітрі, Пресвята Владичиця Богородиця, осяяна небесним світлом і оточена ангелами
та сонмом святих небожителів. Святий Хреститель
Господній Іван і апостол Іван Богослов супроводжували Царицю Небесну. Ставши на коліна, Пресвята Діва
довго молилася за християн, а потім, увійшовши в вівтарну частину храму, наджертовник, продовжувала
молитву. А тоді зняла з голови покривало і розгорнула
його над богомольцями, ніби охоронила їх тим від ворогів видимих і невидимих. Святий Андрій з трепетом
спостерігав дивне видіння і запитав свого учня, блаженного Єпіфанія, що стояв поруч з ним: «Чи бачиш ти,
брате, Царицю і Владичицю на молитві за весь світ?»
Єпіфаній відповів: «Бачу, святий отче, і боюся».
За простертим над народом покровом можна було
пізнати, що благодать Божа зійшла на цих людей, що
їхні прохання вислухані. Довго дивилися обидва святі
на цю чудесну появу і молилися. Як свідчить візантійський історик Зонара, весь віруючий народ, дізнавшись про це і маючи явний доказ милосердя Пресвятої
Богородиці, зміцнив свій дух, сміло кинувся на ворогів,
розбив і прогнав їх за межі Візантійської імперії. За велику ласку і поміч Пресвятої Діви Марії у визволенні
людей від земних нещасть визначено цю дату як день
Покрови Пресвятої Богородиці.
Немає в світі такого куточка, куди б не долетів промінь милосердя Пресвятої Діви Марії. Церковна історія записала вже дуже багато випадків, коли Небесна
Опікунка роду людського виблагала у Господа великі
милості в справах вічного і дочасного добра людини.
І це справді велике щастя, що Провидіння Боже дало
людям таку швидку і постійну Помічницю в Особі Богородиці.

Тому усі ми поспішаймо під цей материнський покров Пресвятої Діви, нашої посередниці перед Богом.
До Неї піднімаймо свої руки, благаймо Її, щоб випросила для нас у Свого Сина, нашого Спасителя, мирне і щасливе життя на землі, і покладаймо на Неї всю надію,
бо Вона є Матір’ю милосердя, уздоровленням хворих і
очищенням грішників. Прославляймо Пресвяту Богородицю, нашу Заступницю і Покровительку, і молімось
до Неї, любімо і величаймо: «Радуйся,
Радосте наша, покрий нас від всякого
зла чесним Твоїм омофором!».
о. Богдан ЗІНЧЕНКО,
член національної
Спілки журналістів України.
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Грабіжники представляються
працівниками газової служби

Наш День

У Бережанах син напідпитку
знущається з матері

Посеред дня у Кременці з помешканння
пенсіонерки викрали три тисячі гривень

Д

воє незнайомок постукали
у двері 91-річної бабусі та
представилися працівниками газової служби. Вони повідомили,
що оглядають лічильники, і жінка
впустила їх до хати. Допоки господиня
показувала одній шахрайці лічильник
та газову плиту на кухні, інша непрохана гостя встигла обнишпорити іншу
кімнату та знайти заховані у шафі
гроші – 3 тисячі гривень, повідомляють в обласному управлінні поліції.
Пройдисвітки швидко попрощалися та покинули дім, а пенсіонерка
лише через декілька годин помітила
пропажу готівки. Зателефонувала в
поліцію. За фактом крадіжки розпочато кримінальне провадження.
Поліцейські вкотре застерігають

краян не довіряти незнайомцям. Якщо
до вас завітала підозріла особа, котра
назвалась працівником будь-якої державної чи комунальної установи, в
першу чергу попросіть її пред’явити
посвідчення, також зателефонуйте на
підприємство, аби з’ясувати усі законні обставини такого візиту.
У випадку відмови від надання
зазначених документів або при відсутності їх, одразу телефонуйте в
поліцію. Правоохоронці перевірять
законність таких візитів. Застережіть
своїх родичів від подібних шахрайств!
Наголосіть, що під виглядом обміняти
купюри старого зразка, перевірити лічильники води чи газу до людей часто
приходять аферисти, тому слід бути
дуже обачними!

«Ваші ліки неефективні,
ми повернемо вам гроші»

На Тернопільщині запрацювала нова шахрайська схема

У

пастку аферистів потрапив 72-річний мешканець села
Підгороднє, що біля Тернополя. Невідомі видурили у
нього грошові кошти, обіцяючи повернути готівку за
неефективні препарати, які він купував для лікування.

Пенсіонер розповів, що впродовж тривалого часу купував медичні препарати на лікування. Однак нещодавно до нього зателефонував незнайомець, який представився співробітником поліції. Він повідомив, що продавці ліків виявилися шахраями, а препарати не ліцензійні.
Чоловіку запропонували повернути витрачені кошти в сумі 3000 гривень, однак для оформлення певних документів необхідно заплатити. Чоловік впродовж трьох місяців перерахував на невідомі банківські рахунки
майже 24 тисячі гривень. Коли ж заявник намагався зв'язатися з додзвонювачем, зрозумів, що став жертвою аферистів, адже телефон вже був вимкнений.
Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.
Правоохоронці звертаються до мешканців області з проханням купувати медпрепарати в офіційних місцях. Не потрібно довіряти невідомим, які
телефонують до вас з подібного роду інформацією. Пам'ятайте зловмисники щодня придумують нові способи афер з метою незаконно збагатитися за чужий рахунок.

В області все більше водіїв
сідають за кермо напідпитку
Патрульні з початку року зафіксували
на 25% більше порушників, ніж за
такий же проміжок часу торік

В

ід початку цього року тернопільські патрульні склали 800 протоколів за ст. 130
(Керування транспортним засобом в стані
сп’яніння) КУпАП. Керувати транспортним засобом у стані сп'яніння надзвичайно небезпечно,
застерігають в обласному управлінні патрульної
поліції
«Водій, перебуваючи в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, має знижену увагу та швидкість реакції, через що може не зорієнтуватись в дорожній обстановці. Саме тому, керування в стані сп’яніння є одним із
найтяжчих порушень у сфері безпеки дорожнього руху,
адже дорожньо-транспортні пригоди за участю таких водіїв мають надзвичайно тяжкі чи трагічні наслідки, - зазначають правоохоронці.
Пам’ятайте, що нетверезий водій є загрозою для життя
та здоров’я інших учасників дорожнього руху — водіїв, пішоходів, велосипедистів, а також і для самого себе!

Надзвичайні новини

Д

На Тернопільщині з початку року на сімейних
дебоширів складено 4 229 адмінпротоколів

о співробітників Бережанського відділу поліції за допомогою звернулася 61-річна мешканка Бережан. Жінка скаржилася на свого
сина, який у стані алкогольного сп’яніння систематично влаштовує
конфлікти та погрожує їй розправою. З’ясувалося, 45-річний родич заявниці перебуває на профілактичному обліку поліції за вчинення домашнього насилля.

Тепер щодо сімейного кривдника поліцейські розпочали кримінальне провадження
за ч. 1 ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України. Максимальне
покарання, передбачене санкцією статті, – до двох років позбавлення волі.
Це не поодинокий випадок. Майже щодня до правоохоронців надходить близько
десяти повідомлень про домашнє насильство. За дев’ять місяців поліцейські області
здійснили понад 8 500 виїздів на такі звернення.
З початку року на сімейних дебоширів складено 4 229 адмінпротоколів. За фактами, пов’язані з домашнім насильством, розпочато 220 кримінальних проваджень. На
профілактичному обліку поліції області за вчинення домашнього насилля перебуває
понад 2 800 осіб.

Понад тисяча тонн сої зникла
із складу на Кременеччині

К

Директора підприємства підозрюють
у розтраті 9 мільйонів гривень

ерівник
сільськогосподарського
підприємства з Черкащини,
орендуючи складські приміщення
на Кременеччині, з вересня 2019
року по січень 2020 року отримав
на відповідальне зберігання
близько 4 тисяч тонн зерна сої
на загальну суму понад 27 млн
грн, - повідомляють в обласній
прокуратурі.
Збіжжя було призначене для експорту за
кордон. Проте частину сої - понад 1,4 тисяч
тонн, яку залишили на відповідальне зберігання товариства, вивезли зі складських приміщень. Сума збитків підприємству з Тернопільщини, завданих внаслідок розтрати його
майна, становить понад 9 млн грн.
За процесуального керівництва Терно-

пільської обласної прокуратури повідомлено
про підозру директору товариства у розтраті
чужого майна в особливо великих розмірах (ч.
5 ст. 191 КК України). Триває розслідування.

У Тернополі встановили 4 камери для
фіксації порушень правил дорожнього руху

У

нашому місті з 8 жовтня автоматично фіксують
перевищення швидкості авто за допомогою
камер. Їх встановили на трьох вулицях міста.
Як повідомили в управлінні патрульної поліції в
Тернопільській області, обрали місця, де найчастіше
стаються аварії.

Найбільш аварійна ділянка в Тернополі – вулиця Степана Будного.
Тут за останні 3 роки було 60 аварій. Тепер на цій вулиці є камера, яка
фіксуватиме порушення.
Прилади фіксації правопорушень “КАСКАД”, які контролюватимуть
дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі також розташовані
на просп. Злуки, 45-Б (напрямок спрямування приладу вул. Богдана Лепкого), просп. Злуки, 47-Б (напрямок спрямування приладу Збаразьке
шосе), вул. Протасевича, 8 (напрямок спрямування приладу просп. Степана Бандери).
Максимальна дозволена швидкість руху в населених пунктах – 50
кілометрів на годину. Розмір штрафу за порушення - 340 грн у разі перевищення встановлених обмежень швидкості руху більш як на 20 км/
год, але не більше 50 км/год; 1700 грн – при перевищенні встановлених
обмежень швидкості руху більш як на 50 км/год. Штраф зменшується
на 50 відсотків, якщо його сплачено протягом 10 банківських днів з моменту отримання постанови.
До слова, з початку року патрульні зареєстрували більше 15 тисяч
порушень, пов’язаних із перевищенням швидкості. Водії сплатили 6
мільйонів гривень штрафів.
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Новини
Україна
Заробітчани надіслали
додому величезні гроші

Обсяг приватних грошових переказів в Україну досяг історично високих
значень: за перші 8 місяців 2021 року
показник наблизився до позначки $9,1
млрд. Про це заявив глава Ради НБУ Богдан Данилишин у Facebook. Прискорення
темпів вакцинації в світі й поступове відновлення міжнародних трудових відносин
послугувало зростанню обсягу грошових
переказів. Так, у січні-серпні цього року
приватні особи перевели в Україну близько $9,1 млрд, а за підсумками перших восьми місяців 2020-го цей показник становив
$7,6 млрд. Левова частка переказів надійшла від заробітчан - близько $7,4 млрд.
За словами Данилишина, ці перекази значно забезпечують збалансованість валютного ринку України.

Можна переказувати
5 тис грн без ідентифікації

Із 8 жовтня українці мають право переказувати 5000 гривень, оскільки ця
сума не підпадає під фінмоніторинг. Раніше при зарахуванні на рахунок готівки в
сумі 5 тисяч гривень або більше відправнику необхідно було ідентифікувати себе
для банку. Фінмоніторинг не поширювався на переказ на суму до 4999 гривень
(включно), а переказ на одну гривню більше, тобто на суму 5 тисяч, уже підлягав фінмоніторингу. Як повідомляє «Gazeta.ua»,
тепер можна перераховувати кошти на
суму 5000 гривень (включно) без фінансового моніторингу.

Чому медики не підлягають
обов’язковій Covid-вакцинації

Очільник Мінохорони здоров’я Віктор Ляшко пояснив, чому медпрацівники не підлягають обов’язковій вакцинації проти коронавірусу, передає
ICTV. Якщо відсторонять вчителя або чиновника від посади через відмову робити
Covid-щеплення, тоді їхні робочі обов’язки
зможуть виконувати колеги. Однак відсторонення медиків можуть коштувати
життя пацієнтам. За його словами, якщо у
медзакладі буде два невакцинованих реаніматологи, а до лікарні потрапить людина, якій необхідна екстрена медична допомога, то це може коштувати їй життя. З цієї
причини медиків наразі не включили до
списку професій, які підлягають обов’язковій імунізації.

Сир істотно зросте в ціні

Сир в Україні значно подорожчав,
але восени ціни виростуть ще більше.
Уже в жовтні деякі великі оператори
планують збільшити вартість на 5%.
Виходить, що на полицях магазинів
він дешевше 220 грн/кг коштувати не
буде. Ціни на сир в Україні майже завжди
були вищі, ніж за кордоном. Але тепер він
ще дорожчий і коштує навіть більше, ніж
в країнах-сусідах, пише «Фінанси.ua». Навіть, якщо ціни стабілізуються в майбутньому, хоча це малоймовірно, багато українців все одно будуть вибирати дешевший
сир із-за кордону, наприклад, польський.
Виробництво українського сиру падає. Європейський продукт в нашій країні вартує
вже значно дешевше.

Переходимо на європейську
модель автошкіл

Україна переходить на європейську
модель роботи автошкіл - вона передбачає скорочений час підготовки майбутніх водіїв. Про це інформує сайт
МВС. За словами заступника міністра
внутрішніх справ Богдана Драп’ятого, Кабмін уже схвалив постанову щодо змін до
навчальної програми підготовки та перепідготовки водіїв. Мінімальна кількість
навчальних годин буде оптимізована, але
при цьому самі автошколи не обмежені в
можливості додаткових занять. Напри-
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клад, у категорії «В» скорочено час теоретичної підготовки з 100 до 63 годин, а
час практичної підготовки не змінено - 40
годин. Також оновлені теми з теоретичної
та практичної підготовки, додано розділ
«Медичне забезпечення» (заходи допомоги при ДТП). Введені теми стосовно електромобілів. Майбутні водії спершу проходитимуть курс теорії, складатимуть іспит,
і лише після його здачі зможуть приступити до практики.

Українці - лідери за
отриманням дозволів
на проживання в ЄС

У 2020 році 601200 українців отримали перші дозволи на проживання в
країнах Євросоюзу, що зробило їх найбільшою групою серед усіх одержувачів. Зокрема, Польща видала 488900 із
цих дозволів (81%). Про це повідомляє
«РБК-Україна» з посиланням на Євростат.
За даними статистичного відомства, далі
йдуть громадяни Марокко (123400 дозволів, з яких 56% були видані в Іспанії); Індії
(79270 дозволів, із яких 14% видані в Німеччині).

НАТО найближчим часом
нам не «світить»

Україна та Грузія стануть членами
Північноатлантичного альянсу. Однак
відбудеться це не найближчим часом. Про
це заявив генеральний секретар НАТО Єнс
Столтенберг, пише «РБК-Україна». Приєднання України та Грузії до НАТО «не питання завтрашнього дня», наголосив генсек Альянсу.

За борги забиратимуть
машину прямо на дорозі

У п’ятьох областях України на дорогах почали зупиняти авто боржників та
примушувати їх до сплати. Тепер Державна виконавча служба і МВС можуть
вимагати від боржників-власників автомобілів виплатити аліменти, комунальні
та інші борги за рішенням судів. Про це повідомив заступник міністра юстиції з питань ДВС Андрій Гайченко у Facebook. Він
не сказав, у яких саме областях вдалися до
таких дій, але уточнив, що незабаром проєкт буде поширений у всій державі. Борги
і штрафи на дорозі не можна заплатити
готівкою. Тому співробітники ДВС дають
водіям бланки із зазначеними в них рахунками. Боржники зобов’язані перерахувати
кошти, в іншому випадку у них в рахунок
боргу можуть вилучити авто, інформує
UBR.ua.

Скільки грошей у людей
«під подушкою»

Обсяг «сірої» економіки України становить до 30% ВВП, повідомив керівник Нацбанку Кирило Шевченко. «Якщо
говорити про обсяг заощаджень громадян
України, які перебувають поза банківською системою після 2010 року, то він дорівнює $30-35 мільярдів - у доларах, євро
та гривні», - сказав Шевченко агентству
«Інтерфакс-Україна». Відсутність оцінки
до 2010 року він пояснив проблемами в
статистиці.

Хліб дорожчатиме

Експерти прогнозують здорожчання
хліба в Україні одразу на чверть. У Всеукраїнській асоціації пекарів повідомляють,
що це станеться через подорожчання газу
та електроенергії. За рік газ подорожчав у
сім разів, електрика - вдвічі. При піковій
вартості частка енергоносіїв у собівартості хліба зросте із 5-7% до 15-20%. Відтак,
хлібобулочні вироби додадуть 10-25% у
ціні, передає «Перший діловий». Також
на ріст цін може вплинути подорожчання
удвічі ключових інгредієнтів випічки - цукру й рослинного масла, і плюс інфляція у понад 10%. Здорожчала й пшениця - на
27-29%. А в 2022 році ціни в Україні підвищаться майже вдвічі, прогнозує економіст
Олександр Теплюк.
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Світ
Світові загрожує
глобальна водна криза

Велика частина країн не готова до
глобальної водної кризи, яка очікує
світ у результаті зміни клімату. З 2000
року кількість стихійних лих, пов’язаних
із повенями, у всьому світі збільшилася
на 134%, порівняно з попередніми двома
десятиліттями. Більшість смертей і економічних втрат через повені припали на
Азію, йдеться в доповіді Всесвітньої метеорологічної організації ООН. Частота
стихійних лих, пов’язаних із посухою, за
згаданий період зросла на 29%. В африканських країнах зареєстровано найбільше смертей через посуху. А найбільшого
економічного збитку від посухи завдано у
Північній Америці, Азії та Карибському басейні. 25% усіх міст вже відчувають регулярну нестачу води. Зростання населення
призведе до ще більшого навантаження на
водопостачання. Вчені стверджують: число людей із обмеженим доступом до води
до 2050 року сягатиме понад 5 мільярдів.

Австралія відмовиться від
туристів до 2022 року

Австралія через пандемію коронавірусу не прийматиме туристів з інших
країн як мінімум до 2022 року. Водночас частину людей пускатимуть у країну, заявив прем’єр-міністр країни Скотт
Моррісон. За його словами, уряд готовий
зняти деякі з найжорсткіших із тривалих
обмежень на поїздки, через які жителі Австралії не можуть виїхати за межі країни.
Пріоритетну увагу нададуть поверненню
кваліфікованих мігрантів і студентів, але
іноземних туристів поки що не пускатимуть у країну. Він додав, що лише за умови цілковитої вакцинації 80% населення
Австралії від 16 років кордони країни можуть відкрити.

Трамп збіднів

45-й президент США Дональд Трамп
не потрапив до списку 400 найбагатших американців уперше за 25 років.
Щоб зайняти місце у рейтингу за версією «Forbes», експрезиденту не вистачило
$400 млн. «На тлі пандемії коронавірусу
його статки скоротилися на $600 млн. Наразі вони становлять $2,5 млрд», - повідомляє видання. У рейтингу минулого року
Трамп посів 339-те місце. Він був у першій
половині списку з 1997 до 2016 року.

Боротьба за ресурси
вже почалася

Подорожчання енергоресурсів і проблеми з поставками багатьох товарів
можуть призвести до глобальної кризи
цієї зими. Таку думку висловив журналіст
одного з провідних американських фінансових видань «Bloomberg» Майкл Уїнфрі.
Автор вважає, що пандемія COVID-19 виявилася великою кризою для людства: у
всьому світі спостерігаються проблеми з
поставками більшості товарів, починаючи від зерна і закінчуючи комп’ютерними
чіпами. А в деяких країнах є й інші проблеми. Наприклад, у Великій Британії спостерігається гострий дефіцит палива, а
полиці супермаркетів порожні через брак
водіїв. За словами Майкла Уїнфрі, цієї
зими температурний режим в Північній
півкулі вплине на різні ринки, і якщо виправдаються найпесимістичніші прогнози метеорологів, то нестача енергоресурсів спричинить повномасштабну кризу.
Уїнфрі вважає, що це призведе до «бійки»
за ресурси. Також у світі скорочуються запаси пшениці, а прогнози з виробництва
зерна тільки погіршуються.

Майже 60% кібератак у світі
влаштовані Росією

Росія частіше за всіх організовує
кібератаки у світі, за ними стоїть 58%
вчинених за підтримки держав кібер-
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нападів. Основними цілями ставали урядові відомства й аналітичні центри у США,
Україні, Великій Британії та членах НАТО,
йдеться у звіті Microsoft щодо кібербезпеки. Був розглянутий період з липня 2020
року по 30 червня 2021-го. У минулий аналогічний період на Росію припадало 52%
зафіксованих у світі кібератак. На другому
КНДР - 23%. Частка кібератак, пов’язаних
із Китаєм, - 8%, але ступінь успішності сягнув 44%.

В Іспанії підліткам
видаватимуть гроші
на культуру

Іспанські підлітки, яким у 2022 році
виповниться 18 років, отримають 400
євро на культурне просвітництво, які
можна буде витратити на книжки, концерти та квитки в кіно. Про це заявив
прем’єр-міністр Педро Санчес, повідомляє
«The Local». Санчес сказав, що це рішення
покращить доступ молоді до культури, і
водночас допоможе іспанській культурній
індустрії, яка зазнала великих фінансових
втрат під час пандемії COVID-19. Аналогічні рішення вже діють в Італії та Франції, де
уряди виділяють для молодих людей 500
євро та 300 євро, відповідно, які можна витратити у культурній сфері. Гроші будуть
розділені на різні частини, тому не можна
буде витратити все, наприклад, на книги.

Кожні 11 хвилин у світі
підліток скоює самогубство

Щороку майже 46 тисяч дітей 1019 років скоюють самогубство. Кожні
11 хвилин у світі підліток вкорочує собі
віку, свідчать результати звіту ЮНІСЕФ
«Стан дітей у світі-2021». 13% підлітків
10-19 років мають діагностовані психічні
розлади. Приблизно один із п’яти людей
15-24 років не зацікавлений у житті. Пандемія Covid-19 стала причиною зростання
кількості депресій і психічних розладів у
підлітків. Уряди країн світу недостатньо
інвестують в охорону психічного здоров’я
дітей, молоді та їхніх опікунів.

Аварія на ЧАЕС: гриби в
Німеччині донині містять
радіацію

Через 35 років після аварії на Чорнобильській атомній станції дикі гриби
в Німеччині все ще містять радіоактивне забруднення. Фахівці стверджують,
що гриби залишатимуться забрудненими
радіацією набагато довше, ніж інші продукти. Про це повідомляє «Reuters». Федеральне управління у справах захисту прав
споживачів та безпеки харчових продуктів
заявило, що 95% зразків грибів, зібраних в
основному на півдні ФРН, містять підвищену
концентрацію ізотопів цезію-137 і цезію-134.

Багато європейців
відмовляються
від покупки житла

За даними міжнародного інформагентства «Anadolu Agency», все більше
європейців втрачають надію придбати
коли-небудь власне житло. Пандемія
посилила соціальну нерівність, фінансову
нестабільність і політичну поляризацію.
За останні роки багато європейців потрапили у пастку занадто високої орендної
плати, а ріст цін на первинну й вторинну
нерухомість в деяких країнах досяг рекордної позначки. За даними Євростату,
з 2010 року ціни на житло в країнах ЄС
зросли на 30,9%. У першому кварталі цього року на ріст вплинула, зокрема, пандемія. Нестача житла, приплив іммігрантів,
низькі процентні ставки, накопичення
заощаджень, спровокованих пандемією,
та стрімкий ріст дистанційної роботи ще
більше прискорили тенденцію до зростання цін
на житло. Приміром, ціни
на нерухомість в Берліні за
10 років виросли на 148%.

Ольга ЧОРНА.
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«Я знала, що дороги

наші зійдуться…»

Сімейне

гніздечко
…Моя Україно,
Квітуча державо,
Для доньки і сина
Співаю я славу.
Для тих, хто сьогодні
Лиш крила здіймає,
Хто в серці гарячім
Надію плекає.
Для вас моя пісня,
Для вас мої мрії.
Летіть у світання,
В світ щастя й надії…

На фото Івана ПШОНЯКА:
Оля Замойська, сестрички Вероніка
та Ангеліна Пентюк з Борщова.

На фото: Аліна Дишкант, Саша Вальчук –
учасники зразкового аматорського танцювального
колективу «Візерунок» будинку культури
с. Великі Вікнини Вишнівецької ОТГ.

«Вам личить осінь...»

Сокровенне

-В

Ч

ам личить осінь,
- сказав колись
Роман Світлані.

«Мені лише двадцять вісім», - відповіла подумки й глянула на нього
своїми дивними очима. У її погляді
було щось від осені - сумне і таємниче.
Роман ніколи не думав, що зустріне жінку, схожу на його велике
кохання, якого спершу добивався,
а потім зрікся…
Відбив Галину у ліпшого друга
Івана. А потім втратив - і Галю, і
друга. Злякався, коли кохана сказала, що вагітна.
- А, може, це дитина від Івана? запитав.
Вона нічого не відповіла. Тільки

глянула своїми дивними очима. І
пішла. Назавжди…
Він був упевнений, що це його
дитина. Але тоді ще не думав про
одруження.
- Ромку, - якось, перестрівши, мовив Іван, - це - мій син. Зрозумів? А
ти… Мені шкода, що ми були друзями.
Роман ні за чим не шкодував. У
нього вже була нова пасія, і не одна.
Коли побачив Галину з маленьким, серце забилося швидше. Але
він заборонив собі будь-які сентименти: «Іван сказав, що це його
син. Хай так і буде».
Одружився з Поліною - одиначкою з багатої родини.
- Ти, Ромку, не відмовляй Полінці
ні в чому, - сказав тесть. - Наша дівчинка звикла жити в розкоші.
«Дівчинка» жила безтурботно.
Роман дружині дорікати не смів,
бо мешкав у подарованій тестем

Етюд

Шматочок

літнього сонечка

Щ

едро квітнуть чорнобривці. Нарізала
холодних, вогких ранішніх квітів. Поставила
у вазу. Пахнуть дитинством. Упереміж із
ароматом кави - тремтливо й неймовірно. Аж плакати
хочеться від цього запаху.

Під вікнами літають шалено-щасливі білки з горіхами. Одна
білка зупиняється перед вікном, яке слугує їй, мабуть, за дзеркало. Чи то задивляється на свою красу. Чи гадає: «Хто ж це мій горіх
тримає?».
І зайченятко прискакує в гості. Прокидається рано. Смішне,
з білим куценьким хвостиком. Стає на задні лапки, озирається
довкола і… скік-скік… Струшує жовтневі роси на ще зеленій траві.
Щасливе, є чим снідати… На десерт скубає квіти. Нечемне…
А ось лілія зацвіла. Так пізно. Жовтого кольору. Мов загублений у квітнику мініатюрний шматочок літнього сонечка…
Ольга ЧОРНА.

квартирі, їздив у подарованій машині. Працював у поважній установі, куди також влаштувався не
без допомоги тестя.
- Поліно, твої батьки запитують,
коли чекати внуків.
- Бавитися з дітьми не хочу і, певно, не захочу. Але цього їм знати не
слід.
…Роман частіше почав згадувати
Галину і сина. Скільки ж йому років? Їм із Галею тоді було по двадцять три. А тепер - сорок. Дорослий вже.
…Світлана прийшла працювати в
їхню установу восени. У двадцять
вісім, наче дівчисько, заплітала
довгу русяву косу. Коли соромилася - червоніла. А коли сміялася - очі
залишалися сумними. У кишенях
любила носити каштани. На щастя.
Сама після розлучення виховувала сина. Дехто думав, що Павлик - її
молодший братик.
Роман уперше побачив Світлану,
коли зайшов до кабінету, де було
її робоче місце. Немов насмішка
долі: нова працівниця глянула на
нього Галиними очима. Побачивши на її столі декілька маленьких
і великих каштанів, сказав:
- Вам личить осінь.
Звернув увагу на фото хлопчика.
Чомусь подумав, що його син колись подібний на цього карапуза.
- Ваш братик? - запитав.
- Син, - відповіла, почервонівши.
Відтоді майже щодня заходив до
кабінету, де працювала Світлана.
Заради неї. А вдавав, що у справах.
Світлана з сином добігали до ліфта. Роман зачекав на них.
- Добрий день, Романе Олександровичу. Дякую. В садочку карантин, - виправдовуючись, мовила.
- От, взяла на роботу.
- Як тебе звати? - запитав Роман
малого.
- Я - цоловік! - серйозно відповів.
- А чоловік має ім’я? - перепитав
Роман.

- Паска.
- Пашка, - засміялася Світлана.
Світлана жила неподалік парку.
Роман у вихідні їздив туди, аби побачити її з малим.
Ось вони гуляють парком. Маленький «цоловік» зашпортався.
Упав. Роман ледве стримався, аби
не підійти й не запитати, чи не вдарився. А ще йому хотілося купити
«Пасці» якусь іграшку.
Роман відчував себе злодієм,
який намагається вкрасти шматочок чужого життя. Він не знав, що з
роками болітиме минуле. І не статки, не статус і навіть не час є ліком
від цього, а чужа жінка з очима зрадженого ним кохання, та її маленький син. Зізнався собі: закохався у
Світлану. Але він не міг зізнатися їй
у почуттях. І боявся, що в Світлани
може з’явитися залицяльник...
...Романа вітали із сорокап’ятиріччям. До кабінету посадовця,
який «вирішує багато», несли дорогі подарунки й розкішні букети.
Нарешті дійшла черга і до його
колективу. Привітальне слово виголошувала Світлана.
- Романе Олександровичу, щиро
вітаємо вас…
Світлана вручила йому вишукану
композицію з троянд і поцілувала.
Це був перший поцілунок жінки,
якою він марив...
...Наступного року Роман став
удівцем. Перед тим, як відійти у
вічність, Поліна запитала:

- Що означає для тебе ця жінка?
- Яка? Я не зраджував тобі.
- Ти в душі був із нею... Я також інколи бувала там… у парку. Підглядала за тобою. І за нею. Я знаю, що
ви разом працюєте. І знаю, що це
не твій син. Але чому вона?..
Роман розповів про зраджену
ним Галину, про Івана і про те, що
в нього є син, з яким жодного разу
не бачився.
- Я відпускаю тебе, Романе… до
неї. Не знаю, чи син пробачить
тобі. А з цією жінкою… може, станеш щасливим. Пробач, що в нас...
що я не хотіла дитини... Я аборт
зробила. Тобі не сказала. Нікому не
сказала...
…У вихідні Роман, як це робив
роками, їхав на вулицю, де живе
Світлана. Тепер, коли у великому
заміському будинку та в міській
просторій квартирі крім нього жодної живої душі, ця гра у жмурки стала його розрадою від самотності.
…Цього разу він мусить поговорити зі Світланою. Зізнатися, що
кохає її. А ще мусить подружитися
з Пашкою.
Осінь струшувала жовте листя.
Роман підняв два
каштани й поклав
до кишені. На щастя…

Ольга ЧОРНА

ерез кілька днів виповниться річниця з дня
смерті матері Аркадія
Петровича, а йому здається, що
це було ніби вчора. Рана на серці
від важкої втрати ніяк не гоїться, щемить невимовним болем,
а спогади про неньку переслідують його і вдень, і вночі. От і
нині наснився Аркадію дивний
сон. Ніби побачив він матір у
квітчастій сукні з розпущеним
хвилястим волоссям на якомусь
роздоріжжі. Вона усміхалася до
нього така вродлива і молода…
Насправді ж матір при житті
щоранку заплітала волосся
тугим віночком і прикривала
хустиною.
Мабуть, ні в кого у їхньому селі не
було стільки хусток, як у мами Євгенії.
Тому що вміла їх берегти. Легенько переполіскувала їх в пахучому миделку – і
під праску. На сонце ніколи не вивішувала, щоб не вигоряли кольори. Євгенія в
усьому мала толк і порядок. Вміла чудово
куховарити, випікала короваї на весілля.
Бувало, перед празником, який припадав
у їхньому селі на Покрову, всю ніч варила,
смажила, пекла.
Аркадій дивувався: навіщо стільки
страв? Хоч знав, що мама дуже чекала на
свою двоюрідну сестру Іванну, в якої було
шестеро дітей. Тож з тіткою, її дітьми і
чоловіком одразу восьмеро людей в хату
заходило. Було кому їсти. Ще й додому їм
мати в сумку складала.
Тітка Іванна для мами була дуже дорога. Коли за півроку після весілля у страшній аварії загинув батько Аркадія, Євгенія ніби розум втратила: «Не хочу жити!
До Степана хочу! Зроблю собі смерть!»
- голосила невтішно. Тоді Іванка забрала
сестру до себе. Очей з неї не зводила, як
могла, розраджувала. А коли дізналася,
що Євгенія чекає дитину, насварила: «Я
шкодувала тебе, Женю. А тепер сварити
мушу. Кажеш, смерть собі заподіяти хочеш? А про маленького ти подумала? Це ж
– плід вашого із Степаном кохання. Тепер
ти мусиш жити заради дитини».
В Іванни діти одне одного гляділи.
Раділи, коли на світ з’явився маленький
Аркадій. Хлопчик ріс в любові і турботах.
Сини Іванни вчили його грати у футбол,
їздити на велосипеді, брали з собою на
рибалку. Аркадій ріс дуже розумним і
допитливим. Із золотою медаллю закінчив школу, вступив у військове училище.
Євгенія заперечувала, не пускала його.
Однак, чи не вперше в житі Аркадій не послухав маму. Заспокоїлась жінка лиш тоді,
коли навідала сина на навчаннях і побачила інших курсантів. Молоденьких, як
і її син, і водночас змужнілих, впевнених
у собі. А як пасувала Аркадію військова
форма! Очей не могла відірвати від сина.
Потім була у нього військова академія, робота у військкоматі в сусідній області. Тут Аркадій познайомився з донь-

кою свого начальника, яка навідувалася
до батька. Темноока, з кучерявим волоссям і тонким станом, Наталя одразу полонила його серце. Якось він відважився
сказати про це дівчині. Вона зашарілася.
Між ними пробігла іскра. Таємно від батька дівчина бігала на побачення, бо той забороняв доньці зустрічатися з хлопцями.
Вважав, що найперше слід здобути вищу
освіту і влаштуватись на престижну роботу. Але хіба у справжнього кохання
можуть бути якісь заборони? Аркадій з
Наталею стали мріяти про спільне майбутнє. Хлопець хотів розповісти про це
своєму начальнику. Однак Наталя чомусь
боялася його реакції і все відкладала на
«потім» цю розмову.
Одного вечора вони сиділи біля річки
під плакучої вербою. Аркадій сказав, що
вже настав час піти до них. Наталя несподівано розплакалася, стала говорити, що
дуже щаслива з Аркадієм, але просить ще
принаймні з тиждень зачекати із заручинами. «Мені слід упевнитись в дечому,
розумієш?» - сказала дівчина. Аркадій
стрепенувся: що таке каже Наталя? Хіба
ж вона сумнівається в ньому? Чи в його
щирому коханні?
Через кілька днів Аркадій довідався, що
сім’я Наталі виїхала в інше місто. Як так – не
міг заспокоїтись він. Невже Наталя знала
про це? І взагалі, що означали ці загадкові
слова: « Мені слід упевнитись в дечому?»
З тих пір життя для Аркадія втратило
смисл. Хоч, здавалося, гріх було нарікати
на долю. Отримав високе військове звання, власне житло, забрав до себе маму з
села. Але молоде серце прагнуло любові,
як квітка сонця. А її, справжньої і чистої,
чомусь не було. Може, тому що ніяк не
міг забути Наталю? Знав лишень те, що
батько її вийшов на пенсію і зі своїм сімейством залишив місто. Намагався відшукати дівчину, але не міг.
Якось Євгенію навідала молода жінка, з якою вона лежала в лікарні. Навезла
багато гостинців. Звали її Христина. Мати
дуже зраділа їй, а коли гостя поїхала сказала: «Ми з Христею подружилися. Вона
– скромна, щира. І теж, як і ти, засиділася
в дівках. Приглянься до неї, сину. Нам бракує молодої господині», - радила Євгенія,
яка останнім часом стала хворіти і боялася, аби колись її син не залишився сам.
Христина зачастила до них. Євгенія
навмисне йшла до сусідки, щоб залишити
їх удвох з Аркадієм. І одного разу він сказав: «Хай буде по-вашому, мамо. Розпишуся з Христиною».
Євгенія дуже тішилася невісткою, називала її донечкою. В усьому догоджала.
Здавалося, сонце щастя вдарило в їхні
вікна. Одне насторожило Євгенію: невістка не спішила заводити дітей. Посилалася на те, що їй слід поправити здоров’я.
Жінка вірила їй. До того злощасного дня,
коли Христина прийшла додому п’яна і
впала в передпокої. Євгенія заледве підняла її, вклала у ліжко, заварила м’ятний
чай з лимоном. Протверезівши, Христя
плакала, клялася, що сталося це зовсім
випадково. Мовляв, зустрілася з давньою
подругою, яка саме повернулася з-за кордону. Та покликала її в бар. Запропонувала дороге вино. Воно було таке смачне і
солодке, гарно пилося…
Не думала тоді Євгенія, ані Аркадій,
що це був лиш початок їх біди. Христя
стала приходити напідпитку все частіше.
Невдовзі її звільнили з роботи. Аркадій
терпів її п’яні дебоші, благав вгамуватися, пропонував повезти на лікування. Але
Христя тільки реготала з його слів. Коли
одного разу він застав маму із синяками

на обличчі – не витримав і подав на розлучення. Євгенія тяжко перенесла їх сімейну кризу. Гіпертонічна хвороба, якою
страждала, призвела до інсульту. Померла Євгенія тихо, у сні.
Мама ввижалася Аркадію у кожному
куточку їх оселі. На лавочці у дворі, на
балконі біля розкішних вазонів, які вона
щоліта висаджувала. І ось цей дивний сон,
коли вона ще така молода й усміхнена…
В день річниці після Служби Божої Аркадій поспішив на автобус, щоб поїхати
на кладовище. Купив дві корзини живих
квітів – для матері і батька, які були похоронені поруч. Замислився, вдивляючись у
вікно автобуса. Злився, що водій часто зупиняється, підбирає пасажирів. Куди спішив – не розумів і сам. На душі було якось
неспокійно і тривожно.
Ось і знову зупинка. До салону заходить молода дівчина. В Аркадія запаморочилося в голові: саме таку, у квітчастому платті, з розпущеним хвилястим
волоссям він бачив у сні. Ніби з небес
зійшла в образі його матері! «Біля вас
можна?» - спитала незнайомка. Присіла
поруч. Аркадій боявся поворухнутися,
вдихнув повітря, витягнув хусточку і витер чоло. «Вам погано?», - захвилювалася
дівчина. Подала йому валідол. Він здивувався: така молода і з валідолом? Дівчина
розповіла, що їздила до хворої подруги
в онкологічне відділення. Картина там
тривожна, іноді всяке буває, тому й прихопила з собою на всяк випадок.
Аркадій раз по раз поглядав на дівчину. Як вона схожа на його покійну матір!
Але хіба таке буває? Він боявся, що дівчина скоро зійде, і він не встигне їй сказати
про це. А потім жалітиме усе життя. «Вибачте. Навіть, не знаю, як вас звати, але
ви дуже схожа на мою матір. Якраз їду до
неї. На могилу», - мовив затинаючись. Дівчина усміхнулася: «Олесею Аркадіївною
мене звати. Або просто Олесею. Це я так,
за звичкою, бо вчителькою працюю».
Аркадій аж здригнувся, ще пильніше
почав вдивлятися в обличчя дівчини. Вишукувати в ньому знайомі риси. «Аркадіївна? Хто твоя матір, дитино?» - заледве
вимовив. Олеся не розуміла, чому так
збентежився той пасажир? Чому, почувши, що її матір звати Наталею, розридався, назвав дочкою? Усі пасажири здивовано поглядали на них.
Олеся не пручалася, коли Аркадій
обійняв її: «Донечко моя…». Мов у тумані,
вона вийшла з автобуса разом з незнайомцем. Не розуміла, чому повірила йому.
Не побоялася піти з ним на кладовище. А
потім вони разом поїхали до неї додому.
«Від долі не втечеш. Так, Наталочко?
Чому ж ти про доньку мені не сповістила?» - були перші слова, які Аркадій сказав Наталі. Легенько обійняв, вручивши
букет її улюблених білих лілій.
Вона стояла перед ним – така вродлива, ніжна, рідна. А з очей потічком котилися по обличчю сльози. «Я слідкувала за
тобою, Аркадію. Але в той час ти вже був
одружений. Я ж, відколи батьки забрали
мене від тебе і виїхали в іншу область,
заміж так і не вийшла. Утім, нам ще є багато про що сказати один одному. Повір,
я знала, відчувала, що рано, чи пізно наші
дороги зійдуться. І ми знову будемо разом, правда?» - мовила Наталя. «Правда»,
- тихенько відповів Аркадій. І теж витер
вологі очі. Усе сильніше тулив Наталю
до себе. А Олеся, загледівши їх в обіймах,
усміхнулася: хай плачуть. Щоб стало легше. Це ж сльози радості й щастя.
Марія МАЛІЦЬКА.
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СТРУНИ СЕРЦЯ

*****
А час біжить і вносить корективи
У наші плани мрії і життя.
Ще вчора – безтурботні і щасливі,
А нині із очей біжить сльоза.
Ще вчора світ готові підкорити,
Сьогодні – стільки світу, що в вікні.
Для себе звикли повсякденно жити,
Що не до Бога нам і в вихідні.
Робота, суєта, важливі справи…
Ми всі серйозні, мудрі, ділові…
А Біблію коли ми відкривали?
Коли молились Богу в простоті?
Коли востаннє з Ним ми розмовляли
Без «поможи», «подай» і «захисти»?
Коли востаннє ми передавали
Творцю свої подячні молитви?
Ми зазвичай на потім відкладаєм
Читання Біблії, відверті молитви.
А з «потім» ще на «завтра» посуваєм:
«Ну, Боже, зрозумій і підожди…
Маленькі діти, невідкладні справи.
Будую дім, щоб все, як у людей.
Подбаю трішки, щоб про мене знали,
Закінчу школу, коледж чи ліцей.
Зароблю гроші, налагоджу бізнес,
Побачу світу, просто поживу.
А Ти, Господь, ну Ти ж не завжди грізний,
Ти ж зачекаєш, коли я знайду
У графіку й для Тебе якесь місце…
Давай на старість? Згоден? Підійде?
Раніше ну ніяк, дивись, не вийде!
Ти ж зачекаєш? Добре так буде?
Дарма наївно думаєш, людино,
Що буде так, як того хочеш ти:
Плануєш і біжиш кудись невпинно,
І в безкінечній круговерті суєти
Все відкладаєш то на «потім», то на «завтра»
Зустрітись з Богом. А життя біжить.
Не знаєш, що чекає за порогом,
Що принесе тобі наступна мить?
А що як «потім» буде не для тебе,
І «завтра» не твоїм уже буде?
Коли піднімеш погляд свій у небо?
Коли молитва з серця попливе,
Мов фіміам, до Божого престолу?
Не проміняй час з Богом на земне.
Проходячи життя сурову школу,
Ти пам’ятай про небо голубе.
Про те, що там розписані всі долі,
Розміряні відрізочки життя,
І ми живем лише по Божій волі,
Йому відоме наше майбуття.
Він контролює біг невтомний часу,
Що мчить і вносить корективи у життя.
Чекає небо на рішучість нашу,
Коли знайдемо часу для Христа,
Для Біблії, для щирої молитви.
Без цього все на світі – марнота.
Навчімось між рутинної гонитви
Шукати час для Господа Христа,
Щоб не жаліти, що роки промчались,
Що десь життя втекло, як один день,
Що Бог чекав, а ми і не старались
Співати щиро вдячності пісень.
Повір, що Богу не потрібно «потім»,
Чи «завтра», чи «опісля», чи «колись».
В ритмі життя прискоренім й завзятім,
Знайти Ісуса ти не опізнись!
Оксана ГУДЗЬ.

Наш День nday.te.ua
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СПОРТАРЕНА
*****
У фінальному матчі Ліги націй
у Мілані збірна Франції перемогла Іспанію. На "Сан-Сіро" Іспанію
вивів вперед Мікель Оярсабаль на
64-й хвилині. Франція відігралася
за 2 хвилини - забив Карім Бензема.
Чинних чемпіонів світу на 80-й хвилині вивів вперед Кіліан Мбаппе.
Бельгія не змогла вибороти
навіть третє місце у вирішальних
матчах турніру. Спочатку бельгійці
дозволили зробити камбек збірній Франції: ведучи в рахунку 2:0,
команда пропустила три м'ячі. А у
матчі за третє місце Бельгія поступилася Італії з рахунком 1:2.
*****
Український борець греко-римського стилю у категорії до 63 кг
Ленур Теміров здобув бронзову нагороду чемпіонату світу в Норвегії,
здолавши у сутичці Талеха Мамедова з Азербайджану - 5:4. Медаль
Темірова стала для збірної України третьою на ЧС в Осло. Також
*****
жовтня стартували
два найпрестижніші
турніри під егідою
Асоціації футболу Тернопільщини: Ліга чемпіонів - серед переможців територіальних та регіональних ліг сезону-2021/22
та Ліга Тернопільщини - серед
призерів територіальних та регіональних ліг сезону-2021/22.
зіграно матчі перших турів.

10

Календар ігор
Ліги чемпіонів:
Група A
❶ Вікторія (В. Бірки) – Тернопільська Суперліга.
❷ Дністер (Стінка) – Бучацька територіальна ліга.
❸ Гайворонка – Теребовлянська територіальна ліга.
❹ Галичина (Чернихівці) –
Збаразька регіональна ліга.
Тур 1 – 10.10.
• Вікторія – Галичина - 5:2 (3:2)
• Дністер – Гайворонка - 0:1
(0:0)
• Тур 2 – 17.10.
• Гайворонка – Вікторія
• Галичина – Дністер
Тур 3 – 24.10.
• Вікторія – Дністер
• Галичина – Гайворонка
Тур 4 – 31.10.
• Гайворонка – Галичина
• Дністер – Вікторія
Тур 5 – 07.11.
• Галичина – Вікторія
• Гайворонка – Дністер
Тур 6 – 14.11.
• Вікторія– Гайворонка
• Дністер – Галичина
Група В
❶ Івачів – Тернопільська Суперліга.
❷ Залізці – Зборівська регіональна ліга.
❸ Товстолуг-Застінка – Тернопільська регіональна ліга.
Тур 1 – 10.10.
• Залізці – Товстолуг-Застінка
- 2:0 (2:0)
• Івачів – вихідний
Тур 2 – 17.10.
• Товстолуг-Застінка – Івачів
• Залізці – вихідний
Тур 3 – 24.10.
• Івачів – Залізці

бронзові нагороди здобули представники вільного стилю Магомед
Закарієв (до 97 кг) та Олександра
Хоменець (до 55 кг).
*****
Британський важковаговик
Тайсон Ф'юрі захистив титул чемпіона світу WBC у поєдинку проти
американця Деонтея Вайлдера. Це
була вже третя зустріч британця
та американця. У грудні 2018 року
вони звели бій внічию. У лютому 2020го Ф'юрі переміг нокаутом та відібрав
у Вайлдера чемпіонський титул.
У ніч проти суботи у Лас-Вегасі
(США) Ф'юрі завершив бій в 11раунді, ударом у скроню нокаутувавши Вайлдера. Також стало відомо,
що Тайсон Ф'юрі отримає за третій
бій проти Деонтея Вайлдера $30
млн., а американець - $20 млн.
7 жовтня WBC оголосила, що
переможець поєдинку між Тайсоном Ф'юрі та Деонтеєм Вайлдером
матиме 30 днів, аби домовитися
з Олександром Усиком про бій за

звання абсолютного чемпіона світу.
*****
У швейцарському Грехене відбувається чемпіонат Європи з велотреку. Українка Олена Старікова
здобула срібну медаль у дисципліні
кейрін. Перемогу сяткувала Леа Софі
Фрідріх з Німеччини. Трійку замкнула росіянка Яна Тищенко.
*****
Завершального дня чемпіонату
Європи з шашок-100 в Італії українці взяли повний комплект медалей у змаганнях із бліцу. Міжнародний гросмейстер Юрій Анікеєв
виграв золото. Бронзу завоював ще
один українець - Артем Іванов.
Срібло до скарбнички збірної
України принесла Ольга Балтажі.
Це друга срібна медаль Ольги на
нинішньому чемпіонаті.
Вікторія Мотричко також виступила успішно. У її активі золото
в турнірі зі швидких шашок та срібло у командних змаганнях.

Тернопільський футбол

• Товстолуг-Застінка – вихідний
Тур 4 – 31.10.
• Товстолуг-Застінка – Залізці
• Івачів – вихідний
Тур 5 – 07.11.
• Залізці - Івачів
• Товстолуг-Застінка – вихідний
Тур 6 – 14.11.
• Івачів– Товстолуг-Застінка
• Залізці – вихідний
Група С
❶ Плотича – Тернопільська
Суперліга
❷ Збруч (Збручанське) –
Борщівська територіальна ліга
❸ Колос (Домаморич) – Тернопільська територіальна ліга
❹ Росохач – Чортківська територіальна ліга
Тур 1 – 10.10.
• Плотича – Росохач - 6:0 (1:0)
• Збруч – Колос - 4:0 (2:0)
Тур 2 – 17.10.
• Колос – Плотича
• Росохач – Збруч
Тур 3 – 24.10.
• Плотича – Збруч
• Росохач – Колос
Тур 4 – 31.10.
• Колос – Росохач
• Збруч – Плотича
Тур 5 – 07.11.
• Росохач – Плотича
• Колос – Збруч
Тур 6 – 14.11.
• Плотича – Колос
• Збруч – Росохач
Група D
❶ Говерла (Дубівці) – Тернопільська Суперліга
❷ Поділля-2 (Васильківці) –
Гусятинська територіальна ліга
❸ Колос (Буглів) – Лановецька територіальна ліга
Тур 1 – 10.10.
• Поділля-2 – Колос - 3:0 (0:0)
• Говерла - вихідний
Тур 2 – 17.10.
• Колос – Говерла
• Поділля-2– вихідний
Тур 3 – 24.10.
• Говерла – Поділля-2
• Колос - вихідний
Тур 4 – 31.10.
• Колос – Поділля-2
• Говерла - вихідний
Тур 5 – 07.11.

• Поділля-2 – Говерла
• Колос – вихідний
Тур 6 – 14.11.
• Говерла - Колос
• Поділля-2 - вихідний

*****
Календар ігор Ліги
Тернопільщини:
Група А
❶ Косів – Чортківська територіальна ліга
❷ Колос (Стрілківці) – Борщівська територіальна ліга
❸ Шумськ-Агроюніт – Кременецько-Шумська територіальна ліга
❹ Лісники– Бережансько-Козівська регіональна ліга
Тур 1 – 10.10.
• Косів – Лісники - 1:0 (1:0)
• Колос – Шумськ-Агроюніт 3:0 (0:0)
Тур 2 – 17.10.
• Шумськ-Агроюніт - Косів
• Лісники – Колос
Тур 3 – 24.10.
• Косів – Колос
• Лісники – Шумськ-Агроюніт
Тур 4 – 31.10.
• Шумськ-Агроюніт - Лісники
• Колос – Косів
Тур 5 – 07.11.
• Лісники– Косів
• Шумськ-Агроюніт – Колос
Тур 6 – 14.11.
• Косів – Шумськ-Агроюніт
• Колос – Лісники
Група В
❶ Іванчани – Збаразька регіональна ліга
❷ Заруддя – Зборівська регіональна ліга
❸ Легіон (Драганівка) – Тернопільська територіальна ліга
❹ Вікнини (Вікно) – Гусятинська територіальна ліга
Тур 1 – 10.10.
• Іванчани – Вікнини - 1:1 (0:1)
• Заруддя – Легіон - 1:0 (0:0)
Тур 2 – 17.10.
• Легіон - Іванчани
• Вікнини – Заруддя
Тур 3 – 24.10.
• Іванчани – Заруддя
• Вікнини – Легіон
Тур 4 – 31.10.
• Легіон - Вікнини
• Заруддя – Іванчани

Спорт

Роки ідуть, а лідери – незмінні

В

иїзний переможний поєдинок відбірного
турніру ЧС-2022 проти Фінляндії став для
воротаря збірної України Андрія П’ятова
ювілейним,
100-м у складі
національної
команди.
П’ятов став
п’ятим гравцем,
якому підкорився
цей гвардійський
рубіж: Анатолій
Тимощук має на
своєму рахунку
144 матчі за синьо-жовтих, Андрій Шевченко — 111, Андрій Ярмоленко —
103, Руслан Ротань — 100.
А от дещо інша статистика. Вона стосується футболістів
збірної з найбільшою кількістю років, у яких вони забивали
бодай один м’яч у ворота суперників. Лідерство у цьому рейтингу наразі зберігає найкращий бомбардир української збірної Андрій Шевченко, який відзначався впродовж 16 років,
забивши 48 м’ячів. На другому місці перебуває чинний голеадор національної збірної України Андрій Ярмоленко, в активі
якого вже 13 гольових років і 43 голи.

Тур 5 – 07.11.
• Вікнини– Іванчани
• Легіон – Заруддя
Тур 6 – 14.11.
• Іванчани – Легіон
• Заруддя – Вікнини
Група С
❶ Хатки – Бережансько-Козівська регіональна ліга
❷ Вигнанка – Чортківська
територіальна ліга
❸ Переволока – Бучацька територіальна ліга
❹ Ласківці – Теребовлянська
територіальна ліга
Тур 1 – 10.10.
• Хатки – Ласківці - 4:0 (2:0)
• Вигнанка – Переволока - 3:2
(1:1)
Тур 2 – 17.10.
• Переволока - Хатки
• Ласківці – Вигнанка
Тур 3 – 24.10.
• Хатки – Вигнанка
• Ласківці – Переволока
Тур 4 – 31.10.
• Переволока - Ласківці
• Вигнанка – Хатки
Тур 5 – 07.11.
• Ласківці– Хатки
• Переволока – Вигнанка
Тур 6 – 14.11.
• Хатки – Переволока
• Вигнанка – Ласківці
Група D
❶ Зелена – Бучацька територіальна ліга
❷ Самець – Тернопільська
територіальна ліга
❸ Збараж – Збаразька регіональна ліга
❹ Таурів – Бережансько-Козівська регіональна ліга
Тур 1 – 10.10.
• Зелена – Таурів - 2:0 (1:0)
• Самець – Збараж - 1:3 (1:2)
Тур 2 – 17.10.
• Збараж - Зелена
• Таурів – Самець
Тур 3 – 24.10.
• Зелена – Самець
• Таурів – Збараж
Тур 4 – 31.10.
• Збараж - Таурів
• Самець – Зелена
Тур 5 – 07.11.
• Таурів– Зелена
• Збараж – Самець
Тур 6 – 14.11.

• Зелена – Збараж
• Самець – Таурів
Група Е
❶ Смиківці – Тернопільська
регіональна ліга
❷ Присівці – Зборівська регіональна ліга
❸ Скала-Айва – Борщівська
територіальна ліга
❹ Максимівка – Збаразька
регіональна ліга
Тур 1 – 10.10.
• Смиківці – Максимівка - 2:1
(0:0)
• Присівці – Скала-Айва - 3:0
(неявка гостей)
Тур 2 – 17.10.
• Скала-Айва - Смиківці
• Максимівка – Присівці
Тур 3 – 24.10.
• Смиківці – Присівці
• Максимівка – Скала-Айва
Тур 4 – 31.10.
• Скала-Айва - Максимівка
• Присівці – Смиківці
Тур 5 – 07.11.
• Максимівка– Смиківці
• Скала-Айва – Присівці
Тур 6 – 14.11.
• Смиківці – Скала-Айва
• Присівці – Максимівка
Група F
❶ Лісма – Тернопільська Суперліга
❷ Зарваниця – Теребовлянська територіальна ліга
❸ Біла – Тернопільська територіальна ліга
❹ Сокіл (В. Березовиця) –
Тернопільска регіональна ліга
Тур 1 – 10.10.
• Лісма – Сокіл - 2:1 (1:0)
• Зарваниця – Біла - 3:0 (0:0)
Тур 2 – 17.10.
• Біла - Лісма
• Сокіл – Зарваниця
Тур 3 – 24.10.
• Лісма – Зарваниця
• Сокіл – Біла
Тур 4 – 31.10.
• Біла - Сокіл
• Зарваниця – Лісма
Тур 5 – 07.11.
• Сокіл– Лісма
• Біла – Зарваниця
Тур 6 – 14.11.
• Лісма – Біла
• Зарваниця – Сокіл

салон
краси

Оголошення

Салон краси вдома -

як обійтися без дорогої косметики

Г

арна шкіра обличчя - мрія багатьох жінок. Спробуйте самі виготовляти безпечні, натуральні
засоби для догляду за личком. Всі необхідні інгредієнти для процедури ви зможете знайти у своїй
кухні чи на поличках найближчого магазину.
Перед тим, як почати застосовувати будь-які засоби, потрібно
класифікувати, до якого з трьох типів відноситься ваша шкіра вона жирна, суха чи комбінована. Ми зібрали дієві маски для всіх.
Вони зволожують шкіру, дарують красу та продовжують молодість.
Наносити маску потрібно на очищену шкіру. Пілінги і скраби
для очищення личка теж можна робити вдома. Наприклад, універсальним продуктом вважаються висівки. У мисці змішують 7 г
висівок і 0,5 л. гарячої води, залишають на 10 хв. Далі слід додати
15 мл молока. Вийде чудовий ніжний скраб. Наносити його слід повільними масажними рухами, не травмуючи шкіру. Через 5 хвилин
змити водою.
А ще вдома можна готувати тоніки, якими протирають шкіру
перед нанесенням крему. Для чутливої шкіри - трояндовий. Одну
столову ложку пелюсток королеви квітів залити склянкою окропу
і довести до кипіння. Настій охолодити, профільтрувати (можна використовувати марлю ), відстояти і використовувати. Для зневодненої шкіри підійде огірковий відвар. Подрібнений на тертці овоч
змішати зі склянкою кип'яченого молока і варити п'ять хвилин.
Остиглий тонік процідити. Він підтягне і зволожить шкіру. Рецепт
на основі м'яти радять проблемній шкірі. Рослину (можна сушену)
слід залити двома склянками окропу. Відвар тримаємо на повільному вогні близько 10 хвилин, потім потрібно процідити і додати 2
ст. л. настоянки календули, ложку борного спирту і кілька крапель
лимонного соку.
Приготовану косметику завжди необхідно тестувати на реакцію шкіри перед нанесенням. А рецептів існує величезна кількість.
Головне підібрати такі, які будуть приносити задоволення і користь вам і вашій шкірі.

Доглядаємо

за комбінованою шкірою

Я

кі ознаки має така
шкіра? Це так звана
проблемна Т-зона,
яка розташувалася
на лобі, підборідді, в
області носа, а також
на його крилах. Вона
відрізняється підвищеною
роботою сальних залоз,
внаслідок чого доставляє
неприємності у вигляді
жирного блиску, розширених пор і прищів. А от на
інших ділянках шкіра може бути нормальною або
навіть сухою.
• Очисна маска. Знадобляться вівсяні пластівці, 1 ст. л. молока і жовток одного яйця. Вівсянку потрібно гарненько перемолоти в кавомолці і залити мо локом. Додаємо яєчний жовток
і розтираємо суміш. Наносимо на лице на 15 хв. хвилин, а потім
йдемо вмиватися теплою водою.

• Тонізуюча маска. 2 ч. л. дріжджів змішати з 1 ст. л. перекису водню (3%). Повинна вийти однорідна суміш. Злегка втираючи, масу наносимо на обличчя тоненьким шаром. Через 15
хвилин настоєм чаю змиваємо.
• Пом’якшувальна маска. Подрібніть в кавомолці ягоди
шипшини, листя м’яти і шавлії. До 1 ч. л. м’яти додаємо 2 ч. л.
шавлії і подрібненої шипшини. Отриману трав’яну суміш заливаємо окропом (300 мл) і відправляємо, накривши, на пів години на водяну баню. Коли настій трохи охолоне й стане теплим,
додаємо до нього сік половинки лимона. Накладаємо маску на
марлеву серветку і залишаємо на обличчі на 20 хв. Змивши маску теплою водою, обов’язково нанесіть на шкіру зволожуючий або живильний крем.
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Швидке відновлення:

5 кращих масок для
сухої шкіри обличчя

У

власниць сухої шкіри сальні
залози не виробляють достатньої
кількості жиру. На суху шкіру погано лягає косметика і навіть підкреслює лущення. Недостатня кількість
вологи створює на личку некомфортне
відчуття, ніби щось "стягує". Крім того,
суха шкіра старіє набагато швидше.

До сухості шкіри можуть привести такі фактори як авітаміноз, неправильний догляд, перебування на морозі чи сонці і навіть вікові зміни. Зарадити можна двома простими способами: пити
більше води і робити маски для обличчя. Доглядати за сухою шкірою обличчя потрібно регулярно.
❶ Вівсянка і йогурт. Ці інгредієнти заспокоюють і зволожують шкіру. Потрібно 1,5 ст. л. сухої
вівсянки, 1,5 ст. л. йогурту, 1 ч. л. яблучного оцту.
Необхідно перемолоти інгредієнти в кавомолці
або блендері і нанести на обличчя. Повинна вийти пастоподібна маска.
❷ Свіжі вершки і мед. Така суміш дуже добре живить шкіру, роблячи її м'якою і зволоженою. Потрібно 2 ст. л. натуральних вершків, 1 л.
меду. Змішайте складові та рівномірно нанесіть
на шкіру обличчя. Також можна нанести на область шиї і декольте. Тримати близько 25 хв. Повторити через 3 дні.

❸ Вітамінна маска. Буває, що сухій шкірі
може не вистачати не тільки вологи, а й вітамінів.
Тому, крім зволожуючих процедур, можна спробувати наситити шкіру потрібними вітамінами і мікроелементами, які продають в аптеках. Потрібно 1 ст. л. меду, 1 жовток, 1 ампула вітаміну А, 1 ст.
л. молока, 1 скибочка чорного хліба. Хліб залийте
гарячим молоком і залиште на 3-5 хв. Після цього
додайте мед, жовток і олійний розчин вітаміну А,
все ретельно перемішайте і нанесіть на обличчя.
Змийте теплою водою через 20 хв. Повторюйте не
частіше, ніж один раз на тиждень.
❹ Жовток і мед. Яєчний жовток нехай і не
найприємніший спосіб зволоження шкіри, але
зате дуже ефективний. Потрібно яєчний жовток, 1 ч.
л. меду. Змішайте субстанцію і нанесіть на обличчя,.
Тримайте 25 хв. Повторювати можна кожні 3 дні.
❺ Морква, сир і вершки. Потрібно кілька
столових ложок соку моркви, 1 ст. л. кисломолочного сиру, 1 ч. л. вершків. Змішайте всі інгредієнти
і розітріть до кремового стану. Нанесіть на обличчя та потримайте 20 хв. Цю маску потрібно змивати теплою водою.

Маски для зволоження обличчя

Х

очете зберегти чи
повернути красу
шкіри? Золоте
правило ідеального лиця:
зволоження необхідно
для будь-якого типу
шкіри. В 50% випадків
шкіра зневоднюється
через неправильний
догляд, агресивну
косметику, нестачу
вітамінів і незбалансоване
харчування. Зволожуючі
маски для обличчя в
домашніх умовах зробити
дуже просто.

• Гарбузова маска. Змішайте 4 ст. л. гарбузового пюре, 1 ст.
л. оливкової олії, ложку меду, 1
ст. л. олії жожоби і 0,5 ст. л. молока. Розмішайте інгредієнти
до однорідної пасти та нанесіть
на обличчя на 20 хв. Маску знімайте паперовою серветкою та
вмийтеся теплою водою.

• Маска на основі яблука.
Велике яблуко розріжте на шматочки та проваріть у 0,5 л води.
Охолодіть до кімнатної температури. Змішайте до пастоподібної суміші відварене яблуко,

1 ст. л. йогурту, 1 ст. л. меду та
1 ст. л. зародків пшениці. Маску
на обличчя нанесіть на 20 хв.
Змийте холодною водою та дитячим милом.

• Бананова. Половинку банана розімніть. Якщо у вас шкіра суха: додайте до бананової
кашки 1 ст. л. натурального йогурту і нанесіть суміш на 15-20
хв. Для жирної шкіри змішайте
бананове пюре з яблучним в
співвідношенні 1:1. Маску нанесіть на обличчя на 10-15 хв.

Маски для жирної шкіри, які справді діють

Ж

ирність і блиск з’являються через
надмірну роботу сальних залоз.
Шкіра може виділяти багато
жиру, якщо є генетична схильність. Також
активує сальні залози гормональний дисбаланс, збій роботи шлунково-кишкового
тракту, гостра, жирна і пряна їжа чи неправильно підібрані косметичні засоби.
На такій шкірі з’являються прищі, чорні цятки,
виникають інші запальні процеси. Водночас, до ранньої появи зморшок жирна шкіра не схильна, а покращити її стан можна з допомогою домашніх масок.

Від прищів
Позбутися висипки допоможе маска на основі
лимона та глини. Вона добре підсушує висипання,
та й робити її просто. Натріть на терці пів огірка та
змішайте з соком половини лимона. Додайте столову ложку косметичної глини і ретельно перемішайте. Протріть обличчя тоніком, нанесіть маску
і залиште на 15 хвилин до висихання. Після цього
змийте прохолодною водою і нанесіть зволожувальний крем.

Для звуження пор
Збийте білок одного яйця і додайте кілька ложок лимонного соку. Нанесіть на обличчя половину суміші, а через 5 хвилин покрийте обличчя
другою частиною маски. Зачекайте 15 хвилин і
вмийтеся, після цього нанесіть крем для зволо-

ження. Зауважте – коли робите цю маску, зведіть
міміку до мінімуму, адже це може призвести до появи зморшок.

Дріжджова маска від жирного блиску
10 г живих дріжджів змішайте з кефіром до
однорідної консистенції. Додайте 1 ч. л. м’якоті
апельсина, нанесіть на шкіру і потримайте 15 хв.
Коли маска почне підсихати, змийте її круговими
масажними рухами.
Очищувальна маска
Розтовчіть 10 таблеток активованого вугілля,
додайте 1 ст. л. чистої теплої води, перемішайте і
нанесіть на шкіру тонким шаром. Таку маску потрібно тримати на обличчі протягом 15 хвилин,
після цього змити й нанести крем. Така чорна маска чудово витягає з пор усі забруднення і запобігає появі запальних елементів.

Зволожувальна маска
Жирну шкіру потрібно не лише підсушувати, а
й зволожувати. Від цього залежить її краса та молодість. Із цією задачею чудово впорається маска з
авокадо. Вона і зволожує, і пори звужує, і запалення знімає. Візьміть 1 ст. л. м’якоті стиглого авокадо,
змішайте з білком одного яйця та 1 ч. л. лимонного соку. Нанесіть на обличчя, зачекайте 15 хвилин
і змийте водою.
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18 жовтня

Понеділок
UA:Перший

ICTV

06.00 Гiмн України.
06.05, 03.00 Геолокацiя: Волинь.
06.30 М/ф «Парасолька i автомобiль».
06.40 М/ф «Парасолька на риболовлi».
06.50 М/ф «Парасолька на полюваннi».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 00.05, 02.20, 05.25 Новини.
07.05 Маршрутом змiн.
07.20 Роздивись.
07.50 Буковинськi загадки.
08.05 Т/с «Курорт».
09.05, 02.55, 05.20 Погода.
09.50 Т/с «Серцебиття».
11.35, 18.20 «По-людськи».
12.35 Д/с «Дикуни».
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. Дмитро та Назарiй
Яремчуки.
16.30 Д/с «Боротьба за виживання».
17.00 Прозоро: про головне.
19.10 Д/с «Особливий загiн. Суперчуття».
20.00 Д/с «Дика природа Iндонезiї».
21.45 «Зворотнiй вiдлiк».
23.30 Перша шпальта.
00.40 Т/с «Бальтазар».
03.30 Х/ф «Українська вендетта».

04.40 Скарб нацiї.
04.50 Еврика!
04.55 Служба розшуку дiтей.
05.00 Громадянська оборона.
06.00 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.10, 19.25 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10.10 «На трьох».
11.50, 13.30 Х/ф «Таксi».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.10, 16.10 Т/с «Розтин покаже 2».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20, 02.20 Прихована небезпека.
21.30 Т/с «Дiльничний з ДВРЗ 2».
22.25 Свобода слова.
00.00 Х/ф «Унiверсальний солдат 4».
03.00 Я зняв!

Êàíàë “1+1”

ÑÒÁ

05.15 Т/с «Коли ми вдома».
05.35 Т/с «Комiсар Рекс».
08.50 МастерШеф.
12.00, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.40, 18.05 Т/с «Слiд».
19.05 СуперМама.
20.15, 22.50 Т/с «Некероване кохання».
23.05 Т/с «Крiпосна».

Íîâèé êàíàë

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, 03.55, 05.30 «Життя вiдомих людей».
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день».
14.45 «Одруження наослiп».
17.10 Т/с «Величне столiття. Роксолана».
20.43 «ПроCпорт».
20.45 Т/с «Моя улюблена Страшко».
21.30, 22.30, 23.55 Т/с «Свати».
23.45 ТСН: 10 вражаючих подiй дня.
01.00 «Танцi з зiрками».

06.00, 07.15 «Kids` Time».
06.05 М/с «Том i Джерi».
07.20 «Орел i решка».
09.25 Т/с «Надприродне».
12.10 Х/ф «Макс Стiл».
14.00 Х/ф «Перший месник: Протистояння».
17.05 «Хто зверху?».
19.00 «Пекельна кухня».
21.00 Х/ф «Механiк».
22.55 Х/ф «Невидимка».
01.05 «Вар`яти».
02.45 «Служба розшуку дiтей».
02.50 «Зона ночi».

05.20, 22.05 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10 «Ранок з Iнтером».
09.20 Ранок з Iнтером.
10.05, 18.00, 19.00, 04.20 «Стосується
кожного».
12.25 Х/ф «Щасливе залишатися».
14.20 Х/ф «Мадам».
16.00 «Чекай на мене. Україна».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Велика справа».
23.50 Х/ф «Перемагаючи час».
01.40 Т/с «Прозрiння».
02.40 «Подробицi» - «Час».
03.10 Х/ф «Бережи мене, мiй талiсман».
05.05 «Телемагазин».

06.00, 07.00, 08.00, 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 Д/с «Найнебезпечнiшi польоти».
07.10, 08.10, 21.30 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум.
07.15 Д/с «Найекстремальнiший».
08.15, 00.25 Вечiр з Янiною Соколовою.
08.50 М/ф.
09.00 Пiдсумки тижня з А. Мiрошниченко.
10.10 Д/с «Секретнi нацистськi бази».
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».

Iíòåð

5 êàíàë

19 жовтня

Вівторок
UA:Перший

ICTV

06.00 Гiмн України.
06.05, 03.00 Геолокацiя: Волинь.
06.30 М/ф «Чому зникла шапка-невидимка».
06.40 М/ф «Чого в лiсi не буває».
06.50 М/ф «Хлопчик з вуздечкою».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 23.35, 02.10, 05.10 Новини.
07.05 Земля, наближена до неба.
07.20 Роздивись.
07.50 Буковинськi загадки.
08.05 Т/с «Курорт».
09.05, 05.05 Погода.
09.15 Телепродаж.
09.50 Т/с «Серцебиття».
11.35, 18.20 «По-людськи».
12.35 Д/с «Дикуни».
13.10, 01.25 Прозоро: про актуальне.
14.00 UA:Фольк. Спогади.
15.10, 21.45, 00.10, 02.45, 05.45 Спорт.
15.20 Концерт. ВIА «Кобза».
16.30 Д/с «Боротьба за виживання».
17.00 Прозоро: про головне.
19.10 Д/с «Особливий загiн. Суперчуття».
20.00, 22.00 Д/с «Дика природа Iндонезiї».
23.00 Бiгус Iнфо.
00.25 Т/с «Бальтазар».
03.30 Х/ф «Тiнi забутих предкiв».

04.00 Скарб нацiї.
04.10 Еврика!
04.15 Факти.
04.35, 20.20, 02.25 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10.10 «На трьох».
10.45 Х/ф «Таксi 2».
12.35, 13.30 Х/ф «Таксi 3».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.50, 16.20, 22.25 Т/с «Пес».
17.45, 21.30 Т/с «Дiльничний з ДВРЗ 2».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
23.50 Х/ф «300 спартанцiв».
03.15 Я зняв!

Êàíàë “1+1”

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з
«1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 16.45,
19.30 «ТСН».
09.25, 10.20, 05.30 «Життя вiдомих
людей».
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день».
14.45 «Одруження наослiп».
17.10 Т/с «Величне столiття. Роксолана».
20.43 «ПроCпорт».
20.45 Т/с «Моя улюблена Страшко».
21.30, 22.35, 23.55 Т/с «Свати».
23.45 ТСН: 10 вражаючих подiй дня.
01.00 Х/ф «Ейс Вентура: розшук домашнiх тварин».
02.45 Х/ф «Зоонаглядач».

Iíòåð

05.30, 22.05 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.00, 11.00 «Корисна програма».
12.25 Х/ф «Любов на кiнчиках пальцiв».
14.40, 15.35 «Речдок».
16.25 «Речдок. Особливий випадок».
18.00, 19.00, 04.20 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Велика справа».
23.50 Х/ф «На глибинi шести футiв».
01.40 Т/с «Прозрiння».
02.40 «Подробицi» - «Час».
03.10 Х/ф «Благi намiри».

ÑÒÁ

05.20 Т/с «Коли ми вдома».
05.55 Т/с «Комiсар Рекс».
09.00 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 «Некероване кохання».
23.05 Т/с «Крiпосна».

Íîâèé êàíàë

06.00, 07.45 «Kids` Time».
06.05 М/с «Том i Джерi».
06.40 М/ф «Том i Джерi: Чарiвний
перстень».
07.50 «Орел i решка».
10.00 Т/с «Надприродне».
12.40 «Любов на виживання».
14.40 Х/ф «Доктор Стрендж».
17.00 «Хто зверху?».
19.00 «Екси».
21.00 Х/ф «Три секунди».
23.05 Х/ф «100 футiв».
01.05 «Вар`яти».

5 êàíàë

06.00, 07.00, 08.00, 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 Д/с «Найнебезпечнiшi польоти».
07.10, 08.30, 21.30 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум.
07.15 Д/с «Найекстремальнiший».
08.35 Д/с «Iсторiя навколо нас».
08.50 М/ф.
09.00, 22.00 Час новин. Пiдсумки дня.
10.10 Д/с «Секретнi нацистськi бази».
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.
23.00 Д/с «Вирiшальнi битви Другої
свiтової вiйни».

Наш День
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!

Êàíàë «Óêðà¿íà»

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00 Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
10.30 Т/с «Виходьте без дзвiнка 3».
12.30 Iсторiя одного злочину.
14.30, 15.30, 17.00 Т/с «Топтун».
20.10 «Говорить Україна».
21.00, 23.10 Т/с «Подорож до центру
душi».
02.00 Гучна справа.
03.00 Реальна мiстика.

Ê1

08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.25 «Ух ти show».
09.15 «Орел i решка. Дива свiту».
11.15, 21.00 «Iнше життя».
12.10 Х/ф «За п`ять крокiв до кохання».
14.25 Х/ф «Простачка».
16.15 Т/с «Беверлi-Хiлс, 90210».
18.00 «Орел i решка. Перезавантаження».
20.00 «Орел i решка. Навколосвiтня
подорож».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
01.25 «Орел i решка. Шопiнг».
02.15 Т/с «Три сестри».
03.10 «Нiчне життя»
.ÍÒÍ
05.55 «Таємницi свiту».
07.25, 17.00, 03.15 «Випадковий свiдок».
10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: Маямi».
12.30, 16.30, 19.00, 02.45 «Свiдок».
14.45 Х/ф «Патруль часу».
18.20 «Свiдок. Агенти».
23.00, 03.20 Т/с «Нарко 3».
00.55 Х/ф «Дельфiйський ефект».

ÒÅÒ

06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.30, 22.00 Т/с «Прибулець».
10.30 Х/ф «Так, можливо».
12.40, 03.50 Панянка-селянка.
15.00, 04.50 Зiрки, чутки та Галлiвуд.
16.00 Богиня шопiнгу.
18.00 СуперЖiнка 2.
19.00 Одного разу пiд Полтавою.
23.00 Одного разу в Одесi.
23.30, 03.15 Країна У 2.1.
00.00 Т/с «Нове життя Василини Павлiвни».
01.00 Танька i Володька.
02.15 Країна У 2.2.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий

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

Êàíàë «Óêðà¿íà»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00 Сьогоднi.
09.00 Звездний путь.
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, 23.10 Т/с «Подорож до центру
душi».
01.30 Телемагазин.
02.00 Гучна справа.
03.00 Реальна мiстика.

Ê1

06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.25 «Ух ти show».
09.00, 18.00 «Орел i решка. Перезавантаження».
11.00, 20.00 «Орел i решка. Навколосвiтня подорож».
12.00 Т/с «Дикий янгол».
13.30, 21.00 «Iнше життя».
14.30 Т/с «Беверлi-Хiлс, 90210».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
01.25 «Орел i решка. Шопiнг».
02.25 Т/с «Три сестри».
03.15 «Нiчне життя».

ÍÒÍ

06.15 «Свiдок. Агенти».
07.50, 09.00, 17.00, 02.45 «Випадковий
свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.15 «Свiдок».
10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: Маямi».
14.45 Т/с «Вавилон-Берлiн».
18.20 «Будьте здоровi».
23.00, 03.15 Т/с «Нарко 3».
01.05 «Легенди бандитського Києва».
01.40 «Правда життя».
02.50 «Правда життя. Професiйнi
байки».
04.55 «Top Shop».

ÒÅÒ

06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.30, 22.00 Т/с «Прибулець».
10.30 Х/ф «Еон Флакс».
12.15 4 весiлля.
13.10, 03.50 Панянка-селянка.
15.00, 04.50 Зiрки, чутки та Галлiвуд.
16.00 Богиня шопiнгу.
18.00 СуперЖiнка 2.
19.00 Одного разу пiд Полтавою.
23.00 Одного разу в Одесi.
23.30, 03.15 Країна У 2.1.
00.00 Т/с «Нове життя Василини Павлiвни».
01.00 Танька i Володька.
02.15 Країна У 2.2.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.45 «Репортер». Новини.

nday.te.ua

Програма ТБ

«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 України».
20.00 «Про полiтику» з С. Орловською
та А. Мухарським.
22.00 «Спецтема» з Т. Березовцем.
23.00 «Перша передача» з О. Федченко.

18.50 «ДжеДАI».
19.25 «Спорт Тайм».
19.30 «Грошi».
20.25, 21.25 Т/с «Козирне мiсце».
22.30, 00.30 Т/с «CSI: Мiсце злочину».
00.05 «Дубинiзми».
02.35 «Вiдеобiмба 2».
04.30 «Зловмисники».
05.30 Телемагазини.
НЛО-ТБ07.20 М/ф «Темний плащ».
08.15 М/ф «Качинi iсторiї».
09.30 Т/с «Друзi».
11.30 Мамареготала.
15.20 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.

МЕГА

ªâðîñïîðò

06.00 Судiть самi.
07.00 Страх у твоєму домi.
07.55 Бандитська Одеса.
09.45, 01.30 Речовий доказ.
11.00 Довiдник дикої природи.
12.00 Гордiсть України.
13.00 Там, де нас нема.
14.00 Левиний рик.
15.00 Повiтрянi воїни.
16.00, 21.45 Як влаштований Всесвiт.
17.00 Дива нашого життя.
17.55, 00.30 Секретнi територiї.
18.50 Дике виживання.
19.50 Неймовiрнi винаходи.
20.50 Таємниця глибин з Джеремi
Вейдом.
22.40 Дикий i живий.
23.35 Таємнi космiчнi катастрофи.
02.30 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
03.20 Борис Патон. Людина майбутнього.
04.10 Правила виживання.
05.05 Мiстична Україна.

01.00 Тенiс. ATP 1000. Iндiан-Веллс.
Пiвфiнал.
02.00, 16.30, 23.35 Тенiс. ATP 1000.
Iндiан-Веллс. Фiнал.
04.00, 09.30, 13.30 Снукер. Northern
Ireland Open. Фiнал.
06.00 Тележурнал. Олiмпiйськi iгри.
07.00, 11.00 Гiрськi лижi. КМ. Зельден.
Жiнки. Слалом-гiгант. Спроба 2.
08.00 Велоспорт. «Гран-прi Плюмлека i
Морбiана». Чоловiки.
11.45 Гiрськi лижi. КМ. Зельден. Чоловiки. Слалом-гiгант. Спроба 2.
12.30 Кiнний спорт. Global Champions
Tour. Шаморiн. Конкурс.
14.30 Легка атлетика. Паризький марафон.
17.30, 19.30, 21.30 Тенiс. ATP 250.
Антверпен. Перше коло.
23.30 Новини.

Enter-фільм

05.50 Х/ф «Така пiзня, така тепла
осiнь...»
07.10, 09.00, 02.25 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 10.00 «Моя правда».
09.30, 02.10, 02.55 «Зорянi долi».
10.50 Т/с «Право на захист».
14.50, 20.40 Т/с «Мiс Марпл Агати
Крiстi».
16.50, 22.30 Т/с «Суто англiйськi
вбивства».
19.00, 00.30 Т/с «Пуаро Агати Крiстi».
03.00 Кiноляпи.
03.50 Саундтреки.
04.50 Кiнотрейлери.

Êàíàë «2+2»

06.00 Т/с «Карпатський рейнджер».
09.40 Х/ф «Красунчик Джоннi».
11.35 Х/ф «Озброєнi i небезпечнi».
13.50, 16.55 «Загублений свiт».
17.55, 02.20 «Секретнi матерiали».
18.15 «Спецкор».

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

06.00, 08.00 Топ-матч.
06.10 «Fan Talk».
08.10 Олександрiя - Ворскла. Чемпiонат
України.
10.00 «Великий футбол».
11.40 ПСВ - Зволле. Чемпiонат Нiдерландiв.
13.20 Галатасарай - Коньяспор. Чемпiонат Туреччини.
15.00, 20.15, 22.30 Футбол News.
15.20 Мiнай - Десна. Чемпiонат України.
17.10 Геренвен - Аякс. Чемпiонат
Нiдерландiв.
19.00 «УПЛ Online».
19.25 Live. Чорноморець - Верес. Чемпiонат України.
21.20 «Extra Time».
22.15 Yellow.
22.50 Трабзонспор - Фенербахче. Чемпiонат Туреччини.
00.35 Iнгулець - Рух. Чемпiонат України.
02.20 Феєнорд - Валвейк. Чемпiонат
Нiдерландiв.
04.05 Марiуполь - Металiст 1925. Чемпiонат України.
05.55 Програма передач.

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.
20.00 «Двобiй» з С. Орловською.
21.00 «Нейтральна територiя» з В. Калнишем та О. Курбановою.
23.00 «Вiйна за незалежнiсть».

02.15 «Вiдеобiмба 2».
04.30 «Зловмисники».
05.30 Телемагазини.

06.00 Судiть самi.
07.00 Страх у твоєму домi.
07.55 Бандитський Київ.
09.45, 01.30 Речовий доказ.
11.00 Довiдник дикої природи.
12.00 Гордiсть України.
13.00 Там, де нас нема.
14.00 Левиний рик.
15.00 Повiтрянi воїни.
16.00, 21.45 Як влаштований Всесвiт.
17.00 Таємницi глибин з Джеремi
Вейдом.
17.55, 00.35 Секретнi територiї.
18.50 Дике виживання.
19.50 Неймовiрнi винаходи.
20.50 Таємниця глибин з Джеремi
Вейдом.
22.40 Дикий i живий.
23.35 Таємнi космiчнi катастрофи.
02.30 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
03.20 Шалiмов. Сто рокiв як один день.
04.15 Правила виживання.
05.05 Мiстична Україна.

00.25, 23.30 Новини.
00.30, 01.00, 01.30 «Всупереч усьому».
02.00 «Сiмейнi традицiї на Балканах».
03.00 «Бiг в КНДР».
04.00 «Speed Boarders».
04.30, 05.00 «Олiмпiйський форпост».
05.30 Д/ф «Любити Марадону».
07.00 Гiрськi лижi. КМ. Зельден. Чоловiки. Слалом-гiгант. Спроба 2.
08.00 Велоспорт. «Париж - Рубе».
Чоловiки.
09.30, 10.30 Тележурнал. Олiмпiйськi
iгри.
11.30 Гiрськi лижi. ЧC. Кортiна-д`Ампеццо. Жiнки. Слалом-гiгант.
Спроба 2.
12.30 Велоспорт. «Тур Ломбардiї».
Чоловiки.
13.30 Велоспорт. «Гран-прi Плюмлека i
Морбiана». Чоловiки.
14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 23.35
Тенiс. ATP 250. Антверпен. Перше
коло.

МЕГА

Enter-фільм

05.50 Х/ф «Сьомий маршрут».
07.10, 09.00, 02.25 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 10.00 «Моя правда».
09.30, 02.15, 02.55 «Зорянi долi».
10.50 Т/с «Право на захист».
14.50, 20.45 Т/с «Мiс Марпл Агати
Крiстi».
16.50, 22.35 Т/с «Суто англiйськi
вбивства».
19.00, 00.35 Т/с «Пуаро Агати Крiстi».
03.00 Кiноляпи.
03.55 Саундтреки.
04.55 Кiнотрейлери.

Êàíàë «2+2»

06.00 «Шаленi перегони».
07.00, 18.50, 19.30 «ДжеДАI».
08.15 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
09.15 Х/ф «Громобiй».
11.25 Т/с «Звонар 2».
15.55, 16.55 «Загублений свiт».
17.55, 02.00 «Секретнi матерiали».
18.15 «Спецкор».
19.25 «Спорт Тайм».
20.25, 21.30 Т/с «Козирне мiсце».
22.35, 00.10 Т/с «CSI: Мiсце злочину».

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин.
07.20 М/ф «Темний плащ».
08.15 М/ф «Качинi iсторiї».
09.30 Т/с «Друзi».
11.30 Мамареготала.
15.20 Т/с «Сишиш-шоу. Бар».
16.30 Т/с «СуперКопи».
18.00 Т/с «Швидка».
19.30 Т/с «Полiцiя Гаваїв».
21.20 Т/с «Морська полiцiя: Полювання
на вбивць».
00.50 Мамареготала. Найкраще.

ªâðîñïîðò

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
06.00, 08.00, 13.50, 20.55, 02.00 Топматч.
06.10, 21.55 «Fan Talk».
08.10 Хатайспор - Газiантеп. Чемпiонат
Туреччини.
10.00, 15.00, 20.30, 22.45 Футбол News.
10.20 Шахтар - Зоря. Чемпiонат України.
12.10 «Великий футбол».
14.05 Чемпiонат Нiдерландiв. Огляд
туру.
15.20 Чорноморець - Верес. Чемпiонат
України.
17.10 «Extra Time».
18.00 Чемпiонат Туреччини. Огляд туру.
18.45 Галатасарай - Коньяспор. Чемпiонат Туреччини.
20.45, 00.00 Yellow.
21.15 «Нiч Лiги чемпiонiв».
00.10 Мiнай - Десна. Чемпiонат України.
02.10 ПСВ - Зволле. Чемпiонат Нiдерландiв.
04.00 Львiв - Динамо. Чемпiонат України.
05.45 Програма передач.

Програма ТБ

nday.te.ua
20 жовтня

Середа
UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 03.00 Геолокацiя: Волинь.
06.30 М/ф «Хто в лiсi хазяїн?»
06.40 М/ф «Тяв та Гав».
06.50 М/ф «Справа доручається детективу Теддi».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 23.35, 02.10, 05.10 Новини.
07.05 Земля, наближена до неба.
07.20 Роздивись.
07.50, 16.30 Буковинськi загадки.
08.05 Т/с «Курорт».
09.05, 05.05 Погода.
09.50 Т/с «Серцебиття».
11.35, 18.20 «По-людськи».
12.35 Д/с «Дикуни».
13.10, 01.25 Прозоро: про актуальне.
14.00 UA:Фольк. Спогади.
15.10, 21.45, 00.10, 02.45, 05.45 Спорт.
15.20 Концерт. Квартет Гетьман.
16.35 Д/с «Боротьба за виживання».
17.00 Прозоро: про головне.
19.10 Д/с «Особливий загiн. Суперчуття».
20.00, 22.00 Д/с «Дика природа Iндонезiї».
23.00 Перша шпальта.
00.25 Т/с «Бальтазар».
03.30 Х/ф «Страченi свiтанки».

Êàíàë “1+1”

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з
«1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 16.45,
19.30 «ТСН».
09.25, 10.20, 05.30 «Життя вiдомих
людей».
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день».
14.45 «Одруження наослiп».
17.10 Т/с «Величне столiття. Роксолана».
20.43 «ПроCпорт».
20.45 Т/с «Моя улюблена Страшко».
21.30, 22.35, 23.55 Т/с «Свати».
23.45 ТСН: 10 вражаючих подiй дня.
01.00 Х/ф «Ейс Вентура: коли природа
кличе».
02.50 Х/ф «Ейс Вентура: розшук домашнiх тварин».

Iíòåð

05.30, 22.05 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.00, 11.00 «Корисна програма».
12.25 Х/ф «Французький поцiлунок».
14.40, 15.35 «Речдок».
16.25 «Речдок. Особливий випадок».
18.00, 19.00, 04.15 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Велика справа».
23.50 Х/ф «У владi стихiї».
01.40 Т/с «Прозрiння».

02.40 «Подробицi» - «Час».
03.10 Х/ф «Зозуля з дипломом».

ICTV

03.55 Скарб нацiї.
04.05 Еврика!
04.10 Служба розшуку дiтей.
04.15 Факти.
04.40 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10.10 «На трьох».
11.40, 13.30 Х/ф «Таксi 4».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.00 Т/с «Розтин покаже 2».
15.00, 16.15, 22.25 Т/с «Пес».
17.45, 21.30 Т/с «Дiльничний з ДВРЗ 2».
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.20, 01.45 Секретний фронт.
23.50 Х/ф «300 спартанцiв 2: Вiдродження iмперiї».
02.45 Я зняв!

06.00 Гiмн України.
06.05, 03.00 Геолокацiя: Волинь.
06.30 М/ф «Казка про доброго носорога».
06.40 М/ф «Двоє справедливих курчат».
06.50 М/ф «Ведмедик i той, хто живе
в рiчцi».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 23.35, 02.10, 05.10 Новини.
07.05 Земля, наближена до неба.
07.20 Роздивись.
07.50 Буковинськi загадки.
08.05 Т/с «Вiктор Гюго: ворог держави».
09.05 Погода.
09.15 Телепродаж.
09.50 Т/с «Серцебиття».
11.35, 18.20 «По-людськи».
12.35 Д/с «Дикуни».
13.10, 01.25 Прозоро: про актуальне.
14.00 UA:Фольк. Спогади.
15.10, 21.45, 00.10, 02.45, 05.45 Спорт.
15.20 Д/ф «Бовсунiвськi бабусi».
16.30 Д/с «Боротьба за виживання».
17.00 Прозоро: про головне.
19.10 Д/с «Особливий загiн. Суперчуття».
20.00, 22.00 Д/с «Дика природа Iндонезiї».
23.00 Схеми. Корупцiя в деталях.
00.25 Т/с «Бальтазар».
03.30 Х/ф «Бiлий птах з чорною ознакою».

Êàíàë “1+1”

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з
«1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 16.45,
19.30 «ТСН».
09.25, 10.20, 05.30 «Життя вiдомих
людей».
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день».
14.45 «Одруження наослiп».
17.10 Т/с «Величне столiття. Роксолана».
20.36 «ПроCпорт».
20.38 «Чистоnews».
20.45 Т/с «Моя улюблена Страшко».
21.45 «Право на владу».
00.45 ТСН: 10 вражаючих подiй дня.
00.55 Х/ф «Тринадцять».
02.55 Х/ф «Ейс Вентура: коли природа
кличе».

Iíòåð

05.30, 22.05 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.00, 11.00 «Корисна програма».
12.25 Х/ф «Любов мiж рядкiв».
14.45, 15.40 «Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий випадок».
18.00, 19.00, 03.40 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».

16.10, 00.10 Д/с «Повiтрянi воїни».
20.20, 02.00 «Велика полiтика».
21.40 Час-Time.
23.00 Д/с «Вирiшальнi битви Другої
свiтової вiйни».
03.10 Обережно, дiти!
04.10 Фiзкульт ура!

Êàíàë «Óêðà¿íà»

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00 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».
21.00, 23.10 Т/с «Подорож до центру
душi».
01.30 Телемагазин.
02.00 Гучна справа.
03.00 Реальна мiстика.

Ê1

05.20 Т/с «Комiсар Рекс».
09.40 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 «Некероване кохання».
23.05 Т/с «Крiпосна».

08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.25 «Ух ти show».
09.00, 18.00 «Орел i решка. Перезавантаження».
11.00, 20.00 «Орел i решка. Навколосвiтня подорож».
12.00 Т/с «Дикий янгол».
13.30, 21.00 «Iнше життя».
14.30 Т/с «Беверлi-Хiлс, 90210».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
01.25 «Орел i решка. Шопiнг».
02.25 Т/с «Три сестри».
03.15 «Нiчне життя».

Íîâèé êàíàë

ÍÒÍ

06.00, 07.50 «Kids` Time».
06.05 М/ф «Зверополюс».
07.55 «Орел i решка».
10.00 Т/с «Надприродне».
12.45 «Любов на виживання».
14.20 Х/ф «Джон Картер: Мiж свiтами».
17.00 «Хто зверху?».
19.00 «Дiти проти зiрок».
20.40 Х/ф «Втеча з Преторiї».
22.45 Х/ф «Метелик».
01.35 «Вар`яти».
02.40 «Служба розшуку дiтей».
02.45 «Зона ночi».

06.20 «Будьте здоровi».
07.55, 09.00, 17.00, 02.40 «Випадковий
свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.10 «Свiдок».
10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: Маямi».
14.45 Т/с «Вавилон-Берлiн».
18.20 «Вартiсть життя».
23.00, 03.10 Т/с «Нарко 3».
01.05 «Легенди бандитського Києва».
01.40 «Правда життя».
02.45 «Правда життя. Професiйнi
байки».

5 êàíàë

ÒÅÒ

06.00, 07.00, 08.00, 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 Д/с «Найнебезпечнiшi польоти».
07.10, 08.30, 21.30 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум.
07.15 Д/с «Найекстремальнiший».
08.35 Д/с «Iсторiя навколо нас».
08.50 М/ф.
09.00, 22.00 Час новин. Пiдсумки дня.
10.10 Д/с «Секретнi нацистськi бази».
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».

06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.30, 22.00 Т/с «Прибулець».
10.30 Х/ф «Клони».
12.15 4 весiлля.
13.10, 03.50 Панянка-селянка.
15.00, 04.50 Зiрки, чутки та Галлiвуд.
16.00 Богиня шопiнгу.
18.00 СуперЖiнка 2.
19.00 Одного разу пiд Полтавою.
23.00 Одного разу в Одесi.
23.30, 03.15 Країна У 2.1.
00.00 Т/с «Нове життя Василини Павлiвни».
01.00 Танька i Володька.
02.15 Країна У 2.2.
05.50 Кориснi пiдказки.

ÑÒÁ

21 жовтня

Четвер
UA:Перший

Наш День

21.00
23.50
01.35
02.45
04.35
04.45

«Речдок. Велика справа».
Х/ф «Наслiдки».
Т/с «Прозрiння».
«Подробицi» - «Час».
М/ф.
«Телемагазин».

16.10 Таємницi вiйни.
20.20, 02.00 «Прямим текстом з Юрiєм
Луценком».
21.40 Час-Time.
23.00 Д/с «Вирiшальнi битви Другої
свiтової вiйни».
00.10 Д/с «Повiтрянi воїни».
03.10 Обережно, дiти!
04.10 Фiзкульт ура!

ICTV

Êàíàë «Óêðà¿íà»

04.05 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.20 Факти.
04.40 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10.10 «На трьох».
11.20, 13.30 Х/ф «Таксi 5».
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, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20, 01.40 Анти-зомбi.
23.35 Х/ф «Ескобар».
02.35 Я зняв!

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00 Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
10.30 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, 23.50 Т/с «Подорож до центру
душi».
23.10 Слiдами української екологiї.
Кочiвне смiття, ч. 3.
01.50 Телемагазин.
02.20 Реальна мiстика.

ÑÒÁ

05.15 Т/с «Коли ми вдома».
05.50 Т/с «Комiсар Рекс».
08.55 МастерШеф.
12.00, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.40, 18.05 Т/с «Слiд».
19.05 СуперМама.
20.15, 22.50 Т/с «Некероване кохання».
23.05 Т/с «Крiпосна».

Íîâèé êàíàë

Ê1

06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.35, 18.00 «Орел i решка. Перезавантаження».
10.35, 20.00 «Орел i решка. Навколосвiтня подорож».
11.30 Т/с «Дикий янгол».
13.30, 21.00 «Iнше життя».
14.30 Т/с «Беверлi-Хiлс, 90210».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
01.25 «Орел i решка. Шопiнг».
02.15 Т/с «Три сестри».
03.15 «Нiчне життя».

ÍÒÍ

06.00, 07.20 «Kids` Time».
06.05 М/ф.
06.15 М/с «Том i Джерi».
07.25 «Орел i решка».
09.30 Т/с «Надприродне».
12.10 «Любов на виживання».
14.10 Х/ф «Метелик».
16.55, 19.00 «Хто зверху?».
21.00 Х/ф «Повiтряна в`язниця».
23.25 Х/ф «Транзит».
01.05 Х/ф «Пiд Сiльвер-Лейк».

06.20 «Вартiсть життя».
07.55, 09.00, 17.00, 03.00 «Випадковий
свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.30 «Свiдок».
10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: Маямi».
14.45 Т/с «Вавилон-Берлiн».
18.20, 01.55 «Правда життя».
23.00, 03.25 Т/с «Нарко 3».
00.55 «Легенди бандитського Києва».
03.05 «Речовий доказ».
04.55 «Top Shop».

06.00, 07.00, 08.00, 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 Д/с «Найнебезпечнiшi польоти».
07.10, 08.30, 21.30 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум.
07.15 Д/с «Найекстремальнiший».
08.35, 12.40 Д/с «Iсторiя навколо нас».
08.50 М/ф.
09.00, 22.00 Час новин. Пiдсумки дня.
10.10 Д/с «Секретнi нацистськi бази».
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».

06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.30, 22.00 Т/с «Прибулець».
10.30 Х/ф «Трансформери: Помста
полеглих».
13.15, 03.50 Панянка-селянка.
15.00, 04.50 Зiрки, чутки та Галлiвуд.
16.00 Богиня шопiнгу.
18.00 СуперЖiнка 2.
19.00 Одного разу пiд Полтавою.
23.00 Одного разу в Одесi.
23.30, 03.15 Країна У 2.1.
00.00 Т/с «Нове життя Василини Павлiвни».
01.00 Танька i Володька.
02.15 Країна У 2.2.
05.50 Кориснi пiдказки.

5 êàíàë

ÒÅÒ
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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. Ганапольським.
22.00 «Спецтема» з Т. Березовцем.
23.00 «Новини вiд Христини» з Х.
Чернегою.

МЕГА

06.00 Судiть самi.
07.00 Страх у твоєму домi.
07.55 Бандитська Одеса.
09.45, 01.30 Речовий доказ.
11.00 Довiдник дикої природи.
12.00 Гордiсть України.
13.00 Там, де нас нема.
14.00 Левиний рик.
15.00 Повiтрянi воїни.
16.00, 21.45 Як влаштований Всесвiт.
17.00 Таємницi глибин з Джеремi
Вейдом.
17.55, 00.35 Секретнi територiї.
18.50, 22.40 Дике виживання.
19.50 Неймовiрнi винаходи.
20.50 Дива нашого життя.
23.35 Таємнi космiчнi катастрофи.
02.30 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
03.20 Олег Антонов - людина неба.
04.20 Правила виживання.
05.10 Мiстична Україна.

Enter-фільм

05.55 Х/ф «З житiя Остапа Вишнi».
07.10, 09.00, 02.25 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00 Моя правда.
09.30, 02.15, 02.55 «Зорянi долi».
10.00 «Моя правда».
10.50 Т/с «Право на захист».
14.50, 20.45 Т/с «Мiс Марпл Агати
Крiстi».
16.50, 22.35 Т/с «Суто англiйськi
вбивства».
19.00, 00.35 Т/с «Пуаро Агати Крiстi».
03.15 Кiноляпи.
04.15 Саундтреки.

Êàíàë «2+2»

06.00 «Шаленi перегони».
07.00, 18.50 «ДжеДАI».
08.20 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
09.20 Х/ф «Тюряга».
11.30 Т/с «Звонар 2».
15.55, 16.55, 19.30 «Загублений свiт».

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 «П`ята колонка» з Х. Чернегою.
20.15 «Про полiтику» з С. Орловською
та А. Мухарським.
22.00 «Спецтема» з Т. Березовцем.

МЕГА

06.00 Судiть самi.
07.00 Страх у твоєму домi.
07.55 Бандитський Київ.
09.45, 01.30 Речовий доказ.
11.00 Довiдник дикої природи.
12.00 Великi українцi.
13.00 Там, де нас нема.
14.00 Левиний рик.
15.00 Повiтрянi воїни.
16.00, 21.45 Як влаштований Всесвiт.
17.00 Таємницi глибин з Джеремi
Вейдом.
17.55, 00.35 Секретнi територiї.
18.50, 22.40 Дике виживання.
19.50 Неймовiрнi винаходи.
20.50 Магiя океанiв.
23.35 Таємнi космiчнi катастрофи.
02.30 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
03.20 Мерилiн Монро.
04.15 Правила виживання.
05.05 Мiстична Україна.

Enter-фільм

06.10 Х/ф «Руда фея».
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00, 12.00 «Моя правда».
11.20, 02.05, 02.45 «Зорянi долi».
12.50 Х/ф «Графиня Коссель».
15.50, 20.40 Т/с «Мiс Марпл Агати
Крiстi».
16.50, 22.20 Т/с «Суто англiйськi
вбивства».
19.00, 00.25 Т/с «Пуаро Агати Крiстi».
03.00 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.
04.55 Кiнотрейлери.

Êàíàë «2+2»
06.00 «Шаленi перегони».
07.00, 18.50 «ДжеДАI».
08.50 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
09.50 Х/ф «Гра на виживання».
11.25 Т/с «Звонар 2».
15.50, 16.55 «Загублений свiт».

17.55 «Секретнi матерiали».
18.15 «Спецкор».
19.25 «Спорт Тайм».
20.20, 21.25 Т/с «Козирне мiсце».
22.25, 00.00 Т/с «CSI: Мiсце злочину».
01.50 «Вiдеобiмба 2».
04.30 «Зловмисники».

НЛО-ТБ

07.20 М/ф «Темний плащ».
08.15 М/ф «Качинi iсторiї».
09.30 Т/с «Друзi».
11.30 Мамареготала.
15.20 Т/с «Сишиш-шоу. Бар».
16.20 Т/с «СуперКопи».
18.00 Т/с «Швидка».
19.30 Т/с «Полiцiя Гаваїв».
21.20 Т/с «Морська полiцiя: Полювання
на вбивць».
01.00 Мамареготала. Найкраще.

ªâðîñïîðò

00.25, 23.30 Новини.
00.30 Велоспорт. «Тур Ломбардiї».
Чоловiки.
02.30 Гiрськi лижi. ЧC. Кортiна-д`Ампеццо. Жiнки. Слалом-гiгант.
Спроба 1.
03.00, 07.00 Гiрськi лижi. ЧC. Кортiна-д`Ампеццо. Жiнки. Слалом-гiгант. Спроба 2.
04.00, 08.00 Трековий велоспорт. ЧЄ.
Гренхен. День 5.
06.00, 09.30 «Зал слави: Солт-ЛейкСiтi-2002».
10.30 «Зал слави».
11.30 Гiрськi лижi. ЧC. Кортiна-д`Ампеццо. Чоловiки. Слалом-гiгант.
Спроба 2.
12.30 «Cycling Show».
13.00 Велоспорт. «Париж - Рубе».
Чоловiки.
14.30 Тенiс. ATP 250. Антверпен. Перше
коло.
15.00 «ATP: За кадром».
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 23.35 Тенiс.
ATP 250. Антверпен. Друге коло.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

06.00, 08.00, 12.50 Топ-матч.
06.10 Хатайспор - Газiантеп. Чемпiонат
Туреччини.
08.10 Подiлля - Прикарпаття. Чемпiонат
України. Перша Лiга.
10.00, 15.00, 20.30, 22.45 Футбол News.
10.20, 19.00 «Нiч Лiги чемпiонiв».
11.00, 19.40 «Fan Talk».
13.00 АЗ Алкмар - Утрехт. Чемпiонат
Нiдерландiв.
14.50, 22.30 Yellow.
15.20 Iнгулець - Рух. Чемпiонат України.
17.10 Трабзонспор - Фенербахче. Чемпiонат Туреччини.
21.40 Чемпiонат Туреччини. Огляд туру.
23.00 Нива (Т) - ВПК-АГРО. Чемпiонат
України. Перша Лiга.
00.45 Шахтар - Зоря. Чемпiонат України.
02.30 Iстанбул Башакшехiр - Бешикташ.
Чемпiонат Туреччини.
04.15 Олександрiя - Ворскла. Чемпiонат
України.
17.55, 19.30, 01.50 «Секретнi матерiали».
18.15 «Спецкор».
19.25 «Спорт Тайм».
20.25, 21.25 Т/с «Козирне мiсце».
22.25, 00.00 Т/с «CSI: Мiсце злочину».
02.05 «Вiдеобiмба 2».
04.30 «Зловмисники».
05.30 Телемагазини.

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин.
07.20 М/ф «Темний плащ».
08.15 М/ф «Качинi iсторiї».
09.30 Т/с «Друзi».
11.30 Мамареготала.
15.20 Т/с «Сишиш-шоу. Бар».
16.30 Т/с «СуперКопи».
18.00 Т/с «Швидка».
19.30 Т/с «Полiцiя Гаваїв».
21.20 Т/с «Морська полiцiя: Полювання
на вбивць».
00.50 Мамареготала. Найкраще.

ªâðîñïîðò

00.30, 12.30 «GolfTV Weekly».
01.00, 04.00, 08.00 Трековий велоспорт.
ЧC. Рубе. День 1.
02.30 Гiрськi лижi. ЧC. Кортiна-д`Ампеццо. Чоловiки. Слалом-гiгант.
Спроба 1.
03.00, 07.00 Гiрськi лижi. ЧC. Кортiна-д`Ампеццо. Чоловiки. Слалом-гiгант. Спроба 2.
06.00, 09.30 «Зал слави».
10.30 Тележурнал. Олiмпiйськi iгри.
11.30 Гiрськi лижi. КМ. Ленцерхайде.
Жiнки. Слалом-гiгант. Спроба 2.
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.30,
23.35 Тенiс. ATP 250. Антверпен.
Друге коло.
23.30 Новини.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
06.00, 08.00, 14.50, 21.30 Топ-матч.
06.10 Феєнорд - Валвейк. Чемпiонат
Нiдерландiв.
08.10 Львiв - Динамо. Чемпiонат України.
10.00, 15.00, 19.45, 22.45 Футбол News.
10.20 «Нiч Лiги чемпiонiв».
11.00 «Fan Talk».
12.50 Yellow.
13.00 Геренвен - Аякс. Чемпiонат
Нiдерландiв.
15.20 «Extra Time».
16.10 Шахтар - Зоря. Чемпiонат України.
18.00, 20.55 «Студiя Live».
18.50 Live. Україна - Фарерськi острови.
Вiдбiр до ЧС-2023.
21.50 Чемпiонат Нiдерландiв. Огляд
туру.
23.00 Оболонь - Краматорськ. Чемпiонат
України. Перша Лiга.
00.45 Атлетiко Паранаенсе - Фламенго.
1/2 фiналу. Кубок Бразилiї.
02.30 Марiуполь - Металiст 1925. Чемпiонат України.
04.15 Хатайспор - Газiантеп. Чемпiонат
Туреччини.
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П’ятниця
UA:Перший

ICTV

06.00 Гiмн України.
06.05, 03.00 Геолокацiя: Волинь.
06.30 М/ф «Ватажок».
06.40 М/ф «Знайда».
06.50 М/ф «Парасолька на модному
курортi».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 23.35, 02.10, 05.10 Новини.
07.05 Земля, наближена до неба.
07.20 Роздивись.
07.50 Буковинськi загадки.
08.05 Т/с «Вiктор Гюго: ворог держави».
09.05, 02.55, 05.05 Погода.
09.15 Телепродаж.
09.50 Т/с «Серцебиття».
11.35, 18.20 «По-людськи».
12.35 Д/с «Дикуни».
13.10, 01.25 Прозоро: про актуальне.
14.00 UA:Фольк. Спогади.
15.10, 21.45, 00.10, 02.45, 05.45 Спорт.
15.20 Концерт. Арсен Мiрзоян.
16.30, 23.00 Д/с «Боротьба за виживання».
17.00 Прозоро: про головне.
19.10 Д/с «Особливий загiн. Суперчуття».
20.00, 22.00 Д/с «Дика природа Iндонезiї».
00.25 Т/с «Бальтазар».
03.30 Д/ф «Бовсунiвськi бабусi».
04.35 Д/с «Дикi тварини».

04.00 Скарб нацiї.
04.10 Еврика!
04.15 Служба розшуку дiтей.
04.20, 01.20 Факти.
04.40 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10.10, 20.10 Дизель-шоу.
11.45, 13.30, 23.00, 01.45 «На трьох».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.55 Т/с «Розтин покаже 2».
14.55, 16.15 Т/с «Пес».
17.45 Т/с «Дiльничний з ДВРЗ 2».
18.45 Факти. Вечiр.
03.30 Я зняв!

Êàíàë “1+1”

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з
«1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 16.45,
19.30 «ТСН».
09.25, 10.20, 06.00 «Життя вiдомих
людей».
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день».
14.45 «Одруження наослiп».
17.10 Т/с «Величне столiття. Роксолана».
20.13 «ПроCпорт».
20.15 «Чистоnews».
20.20 «Лiга смiху».
22.35 «Маскарад».
00.20 Х/ф «Дядько Бак».
02.20 Х/ф «Тринадцять».
04.30 «Жiночий квартал».

Iíòåð

05.15, 23.10 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.00, 11.00 «Корисна програма».
12.25 Х/ф «Осiнь у Нью-Йорку».
14.35, 15.35, 00.55 «Речдок».
16.25 «Речдок. Особливий випадок».
18.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Джентльмени».
03.45 М/ф «Таємниця третьої планети».
04.45 «Телемагазин».

05.20 Х/ф «Iнтуїцiя».
07.30, 19.00, 22.50 Холостячка Злата
Огнєвiч.
11.30, 00.10 Як вийти замiж.
12.20, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
01.05 Битва екстрасенсiв.

Íîâèé êàíàë

06.00, 07.10 «Kids` Time».
06.05 М/ф.
07.15 «Орел i решка».
09.25 «Пекельна кухня».
11.35 «Екси».
13.30 «Дiти проти зiрок».
15.05 Х/ф «Три секунди».
17.20 Х/ф «Механiк».
19.05 Х/ф «Шалена карта».
21.00 Х/ф «Скеля».
23.55 Х/ф «Пiвнiчний експрес».
01.55 «Служба розшуку дiтей».
02.00 «Зона ночi».

5 êàíàë
06.00, 07.00, 08.00, 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 Д/с «Найнебезпечнiшi польоти».
07.10, 08.10, 21.30 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум.
07.15 Д/с «Найекстремальнiший».
08.15, 12.30 Форшмак.
08.40 Натхнення.
08.50 М/ф.
09.00, 22.00 Час новин. Пiдсумки дня.
10.10 Д/с «Секретнi нацистськi бази».
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.

23 жовтня

UA:Перший

ICTV

06.00 Гiмн України.
06.05 Геолокацiя: Волинь.
06.30 М/ф «Як козаки кулiш варили».
06.40 М/ф «Як козаки у футбол грали».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 01.10, 05.10 Новини.
07.05 Земля, наближена до неба.
07.20 Роздивись.
07.50 Буковинськi загадки.
08.05 Т/с «Вiктор Гюго: ворог держави».
09.10 Телепродаж.
09.40 Х/ф «Цар Соломон. Наймудрiший
з-помiж мудрих», 1 i 2 с.
13.10 Прозоро: про актуальне.
14.00 UA:Фольк. Спогади.
15.10, 21.45, 01.45, 05.45 Спорт.
15.20 Концерт.
16.30 Д/с «Боротьба за виживання».
17.00 Прозоро: про головне.
18.20 «По-людськи».
19.10 Д/с «Особливий загiн. Суперчуття».
20.00 Д/с «Тваринна зброя».
22.00 Х/ф «Бiлявка Мерилiн», 1 i 2 с.
02.00 Д/с «Дикi тварини».
03.30 #ВУкраїнi.
04.00 Невiдомi Карпати.
04.10 Енеїда.

05.15 Скарб нацiї.
05.25 Еврика!
05.30 Факти.
05.55 Анти-зомбi.
06.55, 02.25 Громадянська оборона.
07.50 Прихована небезпека.
08.50 Т/с «Дiльничний з ДВРЗ 2».
10.45, 13.00 Х/ф «Поганi хлопцi».
12.45 Факти. День.
13.15 Х/ф «Поганi хлопцi 2».
16.10 Х/ф «Поганi хлопцi назавжди».
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Стрiлець».
21.45 Х/ф «Американський снайпер».
00.25 Х/ф «Ескобар».
03.10 Я зняв!

Êàíàë “1+1”

07.00, 06.00 «Життя вiдомих людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00 «Свiт навиворiт».
18.30 «Свiт навиворiт 12. Пакистан».
19.30, 04.55 «ТСН».
20.13 «ПроCпорт».
20.15 «Чистоnews».
20.20 «Маскарад».
22.00 «Жiночий квартал».
23.40 «Свiтське життя».
00.40 Х/ф «Дитина Брiджит Джонс».
03.00 Х/ф «Дядько Бак».

Iíòåð

05.15 «Орел i решка. Перезавантаження».
07.00 «Слово Предстоятеля».
07.10 М/ф «Сiмейка Крудс».
09.00 «Готуємо разом. Домашня кухня».
10.00 «Все для тебе».
11.00 «Позаочi».
12.00, 05.10 Х/ф «За двома зайцями».
13.30 Х/ф «Весiлля в Малинiвцi».
15.30 Х/ф «Пес Барбос i незвичайний
крос».
15.40 Х/ф «Самогонники».
16.00, 23.00 Х/ф «Iван Васильович
змiнює професiю».
18.00 Х/ф «Дiамантова рука».
20.00 «Подробицi».
20.30 «Мiсце зустрiчi. Iнтер».
01.00 Х/ф «Бебi-бум».
02.55 М/ф.
03.15 Х/ф «Шельменко-денщик».

23.00 Д/с «Вирiшальнi битви Другої
свiтової вiйни».
03.10 Обережно, дiти!
04.10 Фiзкульт ура!

Êàíàë «Óêðà¿íà»

ÑÒÁ

Субота

Наш День nday.te.ua

ÑÒÁ

05.25, 10.55 Т/с «Некероване кохання».
07.50 Неймовiрна правда про зiрок.
16.40 Хата на тата.
19.00 Україна має талант.
22.00 МастерШеф.

Íîâèé êàíàë

06.00 «Хто проти блондинок?».
08.00, 10.00 «Kids` Time».
08.05 М/ф «Робiнзон Крузо: Дуже
жилий острiв».
10.05 «Орел i решка. Земляни».
11.00 «Орел i решка. Чудеса свiту».
12.10 «Орел i решка».
13.05 «Хто зверху?».
15.05 М/ф «Таємницi домашнiх тварин».
16.55 М/ф «Зоотрополiс».
19.00 Х/ф «Тор».
21.30 Х/ф «Тор 2. Царство темряви».
23.45 Х/ф «Хеллфест».
01.35 «Вар`яти».
02.25 «Зона ночi».

5 êàíàë

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 15.00, 20.00, 00.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Час
новин.
06.10 Д/с «Найнебезпечнiшi польоти».
07.10 Д/с «Найекстремальнiший».
07.50, 08.50, 21.25 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум.
08.15 Д/с «Неймовiрнi винаходи».
08.40 Натхнення.
09.10 Автопiлот.
09.30 Майстри ремонту.
10.15, 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.

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 «Уроки життя i водiння».
14.30, 15.30 Iсторiя одного злочину.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Свобода слова Савiка Шустера.
00.00, 02.00 Т/с «Топтун».
01.30 Телемагазин.
03.40 Гучна справа.
04.45 Реальна мiстика.

Ê1

06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.35 «Орел i решка. Перезавантаження».
10.35, 20.00 «Орел i решка. Навколосвiтня подорож».
11.30 Т/с «Дикий янгол».
13.30, 21.00 «Iнше життя».
14.30 Т/с «Беверлi-Хiлс, 90210».
18.10 Х/ф «На глибинi 6 футiв».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
01.25 «Орел i решка. Навколо свiту».
02.15 Т/с «Три сестри».
03.15 «Нiчне життя».

ÍÒÍ

06.20, 01.50 «Правда життя».
07.50, 09.00, 17.05, 02.50 «Випадковий
свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.20 «Свiдок».
10.45, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: Маямi».
14.45 Т/с «Вавилон-Берлiн».
18.20 «Таємницi свiту».
23.00, 03.15 Т/с «Нарко 3».
00.50 «Легенди бандитського Києва».
04.45 «Top Shop».

ÒÅÒ

06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.30, 22.00 Т/с «Прибулець».
10.30 М/ф «Бебi-бос».
12.15 4 весiлля.
13.10, 03.50 Панянка-селянка.
15.00, 04.50 Зiрки, чутки та Галлiвуд.
16.00 Богиня шопiнгу.
18.00 СуперЖiнка 2.
19.00 Одного разу пiд Полтавою.
23.00 Одного разу в Одесi.
23.30, 03.15 Країна У 2.1.
00.00 Т/с «Нове життя Василини Павлiвни».
01.00 Танька i Володька.
02.15 Країна У 2.2.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 16.00, 17.00 «Репортер». Новини.
07.10, 08.10 «Новий день» з Л. Вакулюк
та С. Вардою.
21.00
21.20
21.35
23.30
00.10
03.10
04.10

Час новин. Пiдсумки дня.
Вечiрнiй преЗЕдент.
Вiкно до Америки.
Гончаренко рулить.
Є сенс.
Обережно, дiти!
Фiзкульт ура!

Êàíàë «Óêðà¿íà»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
07.30 Т/с «Одна на двох».
11.35 Т/с «Пробудження любовi», 1-3 с.
15.20 Т/с «Пробудження любовi».
16.00 Т/с «Не говори менi про любов»,
1-3 с.
20.00 Т/с «Не говори менi про любов».
21.00 Шоу «Маска».
23.30 Що? Де? Коли?
01.00, 02.15 Т/с «Топтун».
01.45 Телемагазин.
04.20 Реальна мiстика.

Ê1

06.30
08.00
08.35
09.10
11.00
12.35
14.30
00.00
03.15

ÍÒÍ

«Top Shop».
М/с «Кротик i Панда».
«Ух ти show».
«Орел i решка. Шопiнг».
Х/ф «Велика гра».
Х/ф «На глибинi 6 футiв».
«Орел i решка. Навколо свiту».
Т/с «Ганнiбал».
«Нiчне життя».

05.50 Х/ф «Приятель небiжчика».
07.50 Х/ф «Градус чорного Мiсяця».
09.40 Х/ф «Золотий ланцюг».
11.20 «Легенди карного розшуку».
12.40 «Випадковий свiдок. Навколо
свiту».
13.50, 19.30 Т/с «Коломбо».
19.00, 02.20 «Свiдок».
23.05 Х/ф «Перегони».
01.05 «Таємницi кримiнального свiту».
02.50 «Випадковий свiдок».
03.20 «Речовий доказ».
03.45 «Правда життя. Професiйнi
байки».
04.45 «Top Shop».

ÒÅÒ

06.00 ТЕТ Мультиранок.
10.00 Х/ф «Принц наступник».
11.30 Х/ф «Дiвчинка з сiрниками».
12.30, 14.00, 15.30, 23.00 Одного разу
пiд Полтавою.
13.30, 15.00, 02.15 Танька i Володька.
16.30 Х/ф «Рiздво з невдахами».
18.20 Х/ф «Двiйник».
20.30 Х/ф «Команда А».
00.00, 01.00 Одного разу в Одесi.
00.30, 01.45, 02.50 Країна У 2.2.
03.50 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-

Програма ТБ

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

21.50
00.00
03.00
03.30
05.30

06.00 Судiть самi.
07.00 Страх у твоєму домi.
07.55 Бандитська Одеса.
09.45, 01.30 Речовий доказ.
11.00 Довiдник дикої природи.
12.00 Великi українцi.
13.00 Там, де нас нема.
14.00 Левиний рик.
15.00 Повiтрянi воїни.
16.00, 21.45 Як влаштований Всесвiт.
17.00 Таємницi глибин з Джеремi
Вейдом.
17.55, 00.35 Секретнi територiї.
18.50, 22.40 Дике виживання.
19.50 Неймовiрнi винаходи.
20.50 Магiя океанiв.
23.35 Таємнi космiчнi катастрофи.
02.30 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
03.20 Леонiд Биков. Зустрiчна смуга.
04.20 Богдан Ступка.
05.10 Мiстична Україна.

ªâðîñïîðò

МЕГА

Enter-фільм

05.05 Х/ф «Легенда про княгиню
Ольгу».
07.10, 09.00, 02.05 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 09.40 «Моя правда».
09.30, 01.30, 02.35 «Зорянi долi».
10.30 Х/ф «Пригоди канонiра Доласа».
15.00, 21.10 Т/с «Мiс Марпл Агати
Крiстi».
17.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
19.10 Т/с «Пуаро Агати Крiстi».
23.00 Х/ф «Зозуля з дипломом».
00.15 Х/ф «Дiд лiвого крайнього».
03.05 Кiноляпи.
04.05 Саундтреки.
04.55 Кiнотрейлери.

Êàíàë «2+2»

06.00 «Шаленi перегони».
07.00, 18.50, 02.25 «ДжеДАI».
08.55 Х/ф «Термiнатор 2».
11.30 Т/с «Звонар 2».
15.55 «Загублений свiт».
17.55 «Секретнi матерiали».
18.15, 01.50 «Спецкор».
19.25 «Спорт Тайм».
19.30 Х/ф «Книга Iлая».
зулом.
10.40 «Перша передача» з О. Федченко.
11.15, 12.15 «Акценти» з Н. Фiцич.
13.15, 21.30 «Влада хохотала».
13.45 «Новини вiд Христини» з Х.
Чернегою.
14.15, 15.30 Концерт.
17.15 «Не наша Russia» з М. Гаєм та
I. Лапiним.
18.00 «Анатомiя тижня» з В. Калнишем.
20.00 «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.

МЕГА

05.45 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.
14.05, 21.00 Iсторiя Китаю очима Майкла Вуда.
17.05 Магiя океанiв.
19.00 Довiдник дикої природи.
00.40 Левиний рик.
01.40, 05.30 Мiстична Україна.
02.30 Ризиковане життя.

Enter-фільм

05.45 Х/ф «Лимерiвна».
07.10, 09.00, 02.10 «Телемагазин».
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00, 10.25 «Моя правда».
09.50, 01.50, 02.40 «Зорянi долi».
11.15 Х/ф «На мосту».
13.10 Х/ф «Здивуй мене».
14.50 Х/ф «Сiнг-Сiнг».
17.00 Т/с «Пуаро Агати Крiстi».
21.00 Т/с «Мiс Марпл Агати Крiстi».
22.50 Т/с «Парфум».
03.00 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.
04.50 Кiнотрейлери.

Êàíàë «2+2»
06.00
07.00
09.00
10.50
11.50

«Шаленi перегони».
«ДжеДАI».
«Вiпи i топи».
«Загублений свiт».
Х/ф «Великий переполох у Малому Китаї».
13.50 Х/ф «12 раундiв».
16.00 Х/ф «12 раундiв 2: Перезавантаження».
17.55 Х/ф «День Незалежностi».
20.45 Х/ф «День Незалежностi: Вiдродження».
23.00 Х/ф «Пiдстава».
00.45 Х/ф «Ромео + Джульєтта».
03.05 «Цiлком таємно-2017».
05.30 Телемагазини.

НЛО-ТБ
06.15
07.20
08.40
09.20

Телемагазин.
М/с «Небезпечна зона».
М/ф «Вартовi Галактики».
М/ф «Месники: Найбiльшi герої

Х/ф «Згадати все».
Х/ф «Зворотнiй вiдлiк».
«Цiлком таємно-2017».
«Вiдеобiмба 2».
Телемагазини.

НЛО-ТБ
06.15
07.20
08.15
09.30
11.30
15.20
16.20
18.00
19.30
21.30

Телемагазин.
М/ф «Темний плащ».
М/ф «Качинi iсторiї».
Т/с «Друзi».
Мамареготала.
Т/с «Сишиш-шоу. Бар».
Т/с «СуперКопи».
Т/с «Швидка».
Х/ф «Жарти в сторону».
Х/ф «Жарти в сторону: Шалена
мiсiя в Маямi».
23.50 Т/с «Морська полiцiя: Полювання
на вбивць».
01.30 Мамареготала. Найкраще.
00.25, 14.30 The Minute.
00.30 Новини.
00.35, 04.00, 08.00, 13.30 Трековий велоспорт. ЧC. Рубе. День 2.
02.30 Гiрськi лижi. КМ. Ленцерхайде.
Жiнки. Слалом-гiгант. Спроба 1.
03.00 Гiрськi лижi. КМ. Ленцерхайде.
Жiнки. Слалом-гiгант. Спроба 2.
06.00 «Зал слави».
07.00, 11.30 Гiрськi лижi. КМ. Ленцерхайде. Чоловiки. Слалом-гiгант.
Спроба 2.
09.30 Тележурнал. Олiмпiйськi iгри.
10.30 «Зал слави: Пхенчхан-2018».
12.30 The Invisible Bond.
14.35 Тенiс. ATP 250. Антверпен. Друге
коло.
16.00, 18.00, 20.00, 22.00 Тенiс. ATP 250.
Антверпен. 1/4 фiналу.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
06.00, 08.00, 22.00 Топ-матч.
06.10 ПСВ - Зволле. Чемпiонат Нiдерландiв.
08.10 Нива (Т) - ВПК-АГРО. Чемпiонат
України. Перша Лiга.
10.00, 15.00, 22.30 Футбол News.
10.20, 12.55 «Студiя Live».
11.10, 00.35 Україна - Фарерськi острови. Вiдбiр до ЧС-2023.
13.25 Трабзонспор - Фенербахче. Чемпiонат Туреччини.
15.20 «УПЛ. Розклад туру».
16.15, 18.55 «УПЛ Online».
16.55 Live. Десна - Олександрiя. Чемпiонат України.
19.30 «Нiч Лiги чемпiонiв».
20.10 «Fan Talk».
22.15 Yellow.
22.50 Чорноморець - Верес. Чемпiонат
України.
02.20 Галатасарай - Коньяспор. Чемпiонат Туреччини.
04.05 Металiст 1925 - Iнгулець. Чемпiонат України.
05.55 Програма передач.
10.20
11.10
12.30
19.00
21.30
23.50
00.50

Землi».
М/ф «Аладдiн».
М/с «Сiмпсони».
Мамареготала.
Х/ф «Малюк на $30 000 000».
Х/ф «Вiдчайдушнi напарники».
Т/с «Спецпризначенцi».
Мамареготала. Найкраще.

ªâðîñïîðò
00.00 The Minute.
00.05, 18.25, 21.55 Новини.
00.10, 15.15, 18.00 Тенiс. ATP 250.
Антверпен. 1/4 фiналу.
00.40, 04.00, 08.00, 12.00 Трековий велоспорт. ЧC. Рубе. День 3.
02.30 Гiрськi лижi. КМ. Ленцерхайде.
Чоловiки. Слалом-гiгант. Спроба 1.
03.00 Гiрськi лижi. КМ. Ленцерхайде.
Чоловiки. Слалом-гiгант. Спроба 2.
06.00 Тележурнал. Олiмпiйськi iгри.
07.00, 10.00 Гiрськi лижi. КМ. Ленцерхайде. Жiнки. Слалом-гiгант.
Спроба 2.
09.30 Кузовнi автоперегони. Кубок свiту.
По. Рев`ю.
10.50, 13.30 Гiрськi лижi. КМ. Зельден.
Жiнки. Слалом-гiгант. Спроба 1.
14.05 Гiрськi лижi. КМ. Зельден. Жiнки.
Слалом-гiгант. Спроба 2.
16.00, 18.30 Тенiс. ATP 250. Антверпен.
Пiвфiнал.
20.30 Трековий велоспорт. ЧC. Рубе.
День 4.
22.00 Велокрос. USCX Series. Жiнки.
Цинциннатi.
23.10 Велокрос. USCX Series. Чоловiки.
Цинциннатi.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
06.00, 08.00, 22.00 Топ-матч.
06.10 «Fan Talk».
08.10 Хатайспор - Газiантеп. Чемпiонат
Туреччини.
10.00, 15.00, 20.15, 22.30 Футбол News.
10.20 «УПЛ. Розклад туру».
11.15, 13.45, 15.20, 17.35, 19.00, 21.25
«УПЛ Online».
11.55 Десна - Олександрiя. Чемпiонат
України.
14.15 Чемпiонат Туреччини. Огляд туру.
15.45 Металiст 1925 - Iнгулець. Чемпiонат України.
18.05 Чемпiонат Нiдерландiв. Огляд
туру.
19.25 Live. Чорноморець - Львiв. Чемпiонат України.
22.50 Україна - Фарерськi острови.
Вiдбiр до ЧС-2023.
00.35 Верес - Марiуполь. Чемпiонат
України.
02.20 Оболонь - Краматорськ. Чемпiонат
України. Перша Лiга.
04.05 Ворскла - Шахтар. Чемпiонат
України.
05.55 Програма передач.

nday.te.ua Наш День

Програма ТБ

24 жовтня

Неділя
UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05 Енеїда.
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 00.05, 05.35
Новини.
07.10 М/ф «Як козак щастя шукав».
07.20 М/ф «Як козаки наречених виручали».
07.40 М/ф «Як козаки на весiллi гуляли».
08.10 Погода.
08.15 Д/с «Дикi тварини».
09.00 Божественна Лiтургiя Православної Церкви України.
11.00 Недiльна Лiтургiя Української
Греко-Католицької Церкви.
12.30 Недiльна Свята Меса Римсько-Католицької Церкви в Українi.
13.30 «Сильна».
15.10 UA:Фольк. Спогади.
16.25, 00.30 Х/ф «Бiлявка Мерилiн»,
1 i 2 с.
19.55 Продам роботу. Дорого.
21.25, 03.50 Х/ф «За будь-яку цiну».
23.25 #@)?$0 з Майклом Щуром.
03.25 Геолокацiя: Волинь.

Êàíàë “1+1”

07.00 «Життя вiдомих людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00 «Свiт навиворiт 12. Пакистан».
11.00, 02.45 «Свiт навиворiт».
18.30 «Свiтське життя».
19.30, 04.35 «ТСН-Тиждень».
21.00 «Танцi з зiрками».
00.20 «Лiга смiху».

Iíòåð

06.35 Х/ф «Людина з Рiо».
09.00 «Готуємо разом».
10.00, 11.00, 12.00 «Iнше життя».
12.50 «Речдок. Велика справа».
17.30 Х/ф «Страх над мiстом».
20.00 «Подробицi тижня».
22.00 Х/ф «Дiамантова рука».
00.00 Х/ф «Весiлля в Малинiвцi».
01.55 «Речдок».

ICTV

05.15 Скарб нацiї.
05.25 Еврика!
05.30 Факти.
05.55 Не дай себе ошукати.
06.55 Прихована небезпека.
07.50, 01.35 Анти-зомбi.
08.50 Секретний фронт.
09.50 Громадянська оборона.
10.50, 13.00 Х/ф «Я - робот».

12.45
13.15
15.00
18.45
21.15
23.10
02.30

Факти. День.
Х/ф «Хенкок».
Т/с «Пес».
Факти тижня.
Х/ф «Солт».
Х/ф «Атомна блондинка».
Я зняв!

04.45
09.00
13.45
18.40
21.00
22.10
23.20

Т/с «Рецепт кохання».
МастерШеф.
СуперМама.
Битва екстрасенсiв.
Один за всiх.
Таємницi ДНК.
Україна має талант.

ÑÒÁ

Íîâèé êàíàë

06.00, 00.00 «Вар`яти».
06.45, 08.35 «Kids` Time».
06.50 М/с «Том i Джерi».
07.25 М/ф «Том i Джерi: Чарiвний
перстень».
08.40 М/ф «Хоп».
10.35 М/ф «Таємницi домашнiх тварин».
12.20 М/ф «Зоотрополiс».
14.25 Х/ф «Тор».
16.45 Х/ф «Тор 2. Царство темряви».
19.00 Х/ф «Тор 3. Рагнарок».
21.45 Х/ф «Неймовiрний Халк».

5 êàíàë

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 Луценком».
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!

Êàíàë «Óêðà¿íà»

Програма місцевих телеканалів
TV-4
Понеділок, 18 жовтня
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.00,
22.00, 00.30, 03.30 Провінційні вісті. Тиждень
08.00 Єдина країна
08.30 Завтра-сьогодні
09.00, 17.00 Древо
09.55 Цінуй справжнє
10.30, 15.00, 18.00 Т.с. «Розслідування Мердока»
11.15 Shift. Життя в цифрі
11.30 Усіма широтами
12.00 Хіт-парад
12.45 Слід
14.10 Межа правди
17.30 Про нас
19.30 Наші вітання
20.00 На контролі
21.00 Єдина країна
21.30 Сільський календар
22.35 Цінуй справжнє
22.40, 04.00 Х.ф.«Вічна північ»
+16
00.15 Час-Tайм
01.00 Х.ф. «Коли орел атакує»
+16
02.30 Хіт-парад

Вівторок, 19 жовтня
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.00,
22.00, 00.30, 03.30 Провінційні вісті.
07.35 Сільський календар
08.00 На контролі
09.00 Час-Tайм
10.30, 15.00, 18.00 Т.с. «Розслідування Мердока»
11.15 Українські традиції
11.30 Єдина країна
12.00 Цінуй справжнє
12.05 Хіт-парад
14.10 Машина часу
14.30 Відкрита зона
17.00 Древо
17.30 ПроОбраз з Н.Фіцич
19.30 Наші вітання
20.00 Відкрита зона
20.30 Євромакс
21.00 Усіма широтами
21.20 Цінуй справжнє
21.30 Машина часу
22.35, 04.00 Х.ф.«Велика порожнеча»
00.15 Час-Tайм
01.00 Х.ф.«Все, що я бажав на
Різдво»
02.30 Хіт-парад

Середа, 20 жовтня
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.00,
22.00, 00.30, 03.30 Провінційні вісті.
07.35 Відкрита зона
08.00 Євромакс
08.30 Древо
08.55 Цінуй справжнє
09.00 Час-Tайм
10.30, 15.00, 18.00 Т.с. «Розслідування Мердока»
11.15 Shift. Життя в цифрі

11.30 Усіма широтами
12.00 Хіт-парад
14.10 Машина часу
14.30 Відкрита зона
17.00 Древо
17.30 Українські традиції
17.55 Цінуй справжнє
19.30 Наші вітання
20.00 Український гастротур
21.00 Усіма широтами
21.30 Машина часу
22.40, 04.00 Х.ф.«По той бік
минулого»
00.15 Час-Tайм
01.00 Х.ф. «Дорога на грецьке
весілля» +12
02.30 Хіт-парад

Четвер, 21 жовтня
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.00,
22.00, 00.30, 03.30 Провінційні вісті.
07.35 Український гастротур
08.30 Древо
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 15.00, 18.00 Т.с. «Розслідування Мердока»
11.15 ПроОбраз з Н. Фіцич
11.30 Усіма широтами
12.00, 02.30 Хіт-парад
14.10 Машина часу
14.30 Відкрита зона
15.45 Цінуй справжнє
17.00 Древо
17.30 Євромакс
19.30 Наші вітання
19.55 Цінуй справжнє
20.00 Завтра-сьогодні
20.30 Усіма широтами
21.00 Д/ц «Жива УПА. Тернопільщина»
21.30 Машина часу
22.35, 04.00 Х.ф.«Французька
для початківців»
01.00 Х.ф.«Пам’ятай про мене»

П’ятниця, 22 жовтня
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.00,
22.00, 00.30, 03.30 Провінційні вісті.
07.35 Завтра-сьогодні
08.00 У фокусі Європа
08.30 ПроОбраз з Н.Фіцич
09.00 Час-Tайм
10.30, 15.00, 18.00 Т.с. «Розслідування Мердока»
11.15 Shift. Життя в цифрі
11.30 Усіма широтами
12.00 Хіт-парад
14.10 Д/ц «Жива УПА. Тернопільщина»
14.30 Відкрита зона
17.00 Древо
17.30 ПроОбраз з Наталкою
Фіцич
19.30 Наші вітання
20.00 ЗУНУ NEWS
20.10 Сільський календар
20.40 Усіма широтами
21.10 Українські традиції
21.20 Цінуй справжнє
21.30 Єдина країна
22.35, 04.00 Х.ф.«Поліцейський
за наймом» +16
00.15 Час-Tайм
01.00 Х.ф.«Крізь об’єктив» +16
02.30 Хіт-парад
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05.50 Сьогоднi.
06.50, 04.20 Реальна мiстика.
08.50 Т/с «Торкнувшись серця».
12.45 Т/с «Кришталева мрiя».
17.00 Т/с «Сiм`я i небагато справедливостi», 1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом
Панютою.
21.00 Т/с «Сiм`я i небагато справедливостi».
23.00, 02.00 Т/с «Одна на двох».
03.50 Гучна справа.
05.30 Т/с «Топтун».

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

06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Кротик i Панда».
08.35 «Ух ти show».
09.40 «Орел i решка. Шопiнг».
10.30 Х/ф «Неймовiрна подорож мiстера Спiвета».
12.30 Х/ф «Велика гра».
14.00 «Орел i решка. Навколо свiту».
00.00 Т/с «Ганнiбал».
03.15 «Нiчне життя».

06.15 Випадковий свiдок.
08.45 Речовий доказ.
09.55 Правда життя.
10.55, 17.50 У пошуках iстини.
11.50, 23.40 Секретнi територiї.
12.50 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
13.50, 21.00 Iсторiя Китаю очима Майкла Вуда.
16.50 Магiя океанiв.
18.50 Довiдник дикої природи.
00.40 Левиний рик.
01.40, 05.05 Мiстична Україна.
02.30 Бандитська Одеса.

Ê1

ÍÒÍ

05.20 Х/ф «Вавилон ХХ».
07.05 «Слово Предстоятеля».
07.15 «Випадковий свiдок. Навколо
свiту».
09.35 Т/с «Коломбо».
18.30 «Легенди карного розшуку».
22.10 Х/ф «Мул».
00.15 Х/ф «Перегони».
02.10 «Речовий доказ».

ÒÅÒ

06.00 ТЕТ Мультиранок.
10.00 М/ф «Ретчет i Кланк: Галактичнi
рейнджери».
11.30 Х/ф «Нове вбрання короля».
12.30, 14.00, 15.30, 23.00 Одного разу
пiд Полтавою.
13.30, 15.00, 16.30 Танька i Володька.
17.00 Х/ф «Форсаж».
19.00 Х/ф «Подвiйний форсаж».
21.00 Х/ф «Потрiйний форсаж: Токiйський дрiфт».
00.00, 01.00, 02.15 Одного разу в Одесi.
00.30, 01.45, 02.45 Країна У 2.2.
03.50 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. Курбановою.

Субота, 23 жовтня
06.00, 09.30, 14.40 Кіндер клуб
06.45, 09.15 За спорт
07.00 Провінційні вісті
07.35 Про нас
08.00 Єдина країна
08.30, 03.30 Завтра-сьогодні
08.55 Цінуй справжнє
09.00 Час-Tайм
10.30 Про нас
11.00 На контролі
12.00 ПроОбраз з Н. Фіцич
12.30 Х.ф. «А тепер, пані та
панове» +12
16.30 Те, що любиш
17.00 Хіт-парад
17.50 ЗУНУ NEWS
18.00 Наші вітання
19.00 Єдина країна
19.30 У фокусі Європа
19.55 Цінуй справжнє
20.10 Оксана Білозір. Концерт
«Сповідь» , 3ч.
21.10 Х.ф. «10 кроків до успіху» +16
22.30, 04.00 Х.ф. «Новокаїн»
+16
00.10 Вікно в Америку
00.30 Х.ф. «А тепер, пані та
панове» +12
02.30 Оксана Білозір. Концерт
«Сповідь» , 3ч.

Неділя, 24 жовтня
06.00, 12.30 Кіндер клуб
07.00, 09.15 За спорт
07.15 Українські традиції
07.40, 01.00 Х.ф.«Загублений
світ»
09.30, 21.00 Єдина країна
10.00 Пряма трансляція Божественної Святої Літургії з
Архикатедрального Собору УГКЦ м.Тернополя
11.40 Те, що любиш
12.00 «Кіндер ШОУ»
14.00 Погляд зблизька
14.30 Межа правди
15.30 Shift. Життя в цифрі
16.00 Машина часу
16.25, 21.40 Цінуй справжнє
16.30 Д/ц «Жива УПА. Тернопільщина»
17.00 Вікно в Америку
17.30, 20.30 Про нас
18.00 Наші вітання
19.00, 00.00, 03.30 Провінційні
вісті. Тиждень
20.00, 03.00 Огляд світових
подій
21.45, 04.15 Х.ф.«Дім шкереберть»
23.30 У фокусі Європа
02.30 Хіт-парад

UA: Тернопіль

Понеділок, 18 жовтня
6.00 піщана казка
6.05 Дитячі портрети
6.15М/ф «Лежень «
6.25 Українська абетка всесвіт
першосвіт
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному.
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
17.00, 20.40, 22.30 Новини
9.10 Т/с «Гордість»
11.55 Культ Особистості
12.10 Геолокація: ВОЛИНЬ.
12.35 Край пригод
12.50 Буковинські загадки
13.05 Д/ц «Дикуни. Дикі забави в зоопарку Сан-Дієго

13.30 Лайфхак українською
13.45 Ок, я тобі поясню англійську
13.50 піщана казка
13.55 Додолики
14.05М/ф « Свара»
14.15М/ф «Козлик та ослик»
14.25М/ф « Лис і дрізд «
14.30М/ф «Справа доручається
детективу Тедді»
14.40М/ф «Повертайся, Капітошко»
14.50М/ф «Жив cобі xорний
кіт»
15.06 Древо
15.15 Відтінки України
15.50 Загадки чернівецьких
атлантів
15.55 Д/ф «Поліські тенета»
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»
23.00 Сьогодні головне
23.55 загадки чернівецьких
атлантів
0.00 Х/ф «Страчені світанки»

Вівторок , 19 жовтня
6.00 Веселі саморобки
6.05 Дитячі портрети
6.15М/ф «Лисичка з качалкою»
6.25 Українська абетка всесвіт
першосвіт
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному.
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
17.00, 20.40 Новини
9.10 Т/с «Гордість»
11.55 Культ Особистості
12.10 Геолокація: ВОЛИНЬ.
12.35 Край пригод
12.50 Буковинські загадки
13.05 Д/ц «Дикуни. Дикі забави в зоопарку Сан-Дієго
13.30 Лайфхак українською
13.40 Ок, я тобі поясню
13.45 Піщана казка
13.50 Додолики
14.05 Цикл Українська абетка
всесвіт першосвіт
14.10М/ф «Черевички»
14.20М/ф «Ниточка та кошеня»
14.30М/ф «Бегемот та cонце»
14.40М/ф «Як козаки у хокей
грали»
15.06 Древо
15.20 Відтінки України
15.55 Загадки чернівецьких
атлантів
16.05 Т/с «Загадковий Доктор
Блейк
17.30 Населена земля
18.05 Прозоро. Про головне
19.00 Сьогодні головне
19.55 Задача з зірочкою
20.00 Геолокація: ВОЛИНЬ.
20.25 Невідомі Карпати
21.00 Т/ш «Зворотний відлік
22.40 Гендерні окуляри
23.00 Сьогодні головне
23.55 загадки чернівецьких
атлантів
0.00 Х/ф «Сватання на Гончарівці»

МЕГА

Enter-фільм

05.40 Х/ф «Захар Беркут».
07.10, 09.00, 02.05 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 09.50 «Моя правда».
09.30, 01.40, 02.35 «Зорянi долi».
10.40 Х/ф «Таємничий острiв».
11.40 Х/ф «Граф Монте Крiсто».
13.40 Т/с «Пуаро Агати Крiстi».
21.05 Т/с «Мiс Марпл Агати Крiстi».
22.55 Т/с «Парфум».
03.00 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.
04.50 Кiнотрейлери.

Êàíàë «2+2»

06.00 «Шаленi перегони».
07.00 «ДжеДАI».
09.10, 23.55 «Загублений свiт».
12.10 Х/ф «Ледi-яструб».
14.45 Х/ф «Капiтан Грiм».
16.55 12 тур ЧУ з футболу. «Динамо»
- «Днiпро-1».
19.00 Х/ф «Царство небесне».
21.50 Х/ф «Робiн Гуд».
01.55 «Вiдеобiмба 2».
04.25 «Найкраще».
04.30 «Зловмисники».

НЛО-ТБ
06.15
07.20
08.40
09.20

Телемагазин.
М/с «Небезпечна зона».
М/ф «Вартовi Галактики».
М/ф «Месники: Найбiльшi герої
Землi».

6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному.
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
17.00, 20.40, 22.20 Новини
9.10 Т/с «Гордість»
11.55 Культ Особистості
12.10 Я вдома
12.35 Край пригод
12.50 Буковинські загадки
13.05 Д/ц «Дикуни. Дикі забави в зоопарку Сан-Дієго
13.30 Лайфхак українською
13.40 Кіношкола вдома
13.45 Піщана казка
13.50 Додолики
14.05 Цикл Українська абетка
всесвіт першосвіт
14.10 М/ф «Як Песик і кошеня
мили підлогу»
14.20 М/ф «Подарунок»
14.30 М/ф «Дострибни до
хмаринки»
14.40 М/ф «Як козаки олімпійцями стали»
15.20 Відтінки України
15.55 Загадки чернівецьких
атлантів
16.05 Т/с «Загадковий Доктор
Блейк
17.30 Роздивись
18.05 Прозоро. Про головне
19.00 Сьогодні головне
19.55 Задача з зірочкою
20.00 Я вдома
20.25 Шукачі пригод
21.00 Помилка 83
22.00 StopFakeNews
22.10 Шерифи для нових громад
23.00 Сьогодні головне
23.55 загадки чернівецьких
атлантів
0.00 Х/ф «Тіні забутих предків»

Четвер, 21 жовтня

6.00 піщана казка
6.10 Дитячі портрети
6.15М/ф «Найсправжнісінька
пригода»
6.25 Українська абетка всесвіт
першосвіт
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному.
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
17.00, 20.40, 22.20 Новини
9.10 Т/с «Гордість»
11.55 Культ Особистості
12.10 Я вдома
12.35 Край пригод
12.50 Буковинські загадки
13.05 Д/ц «Дикуни. Дикі забави в зоопарку Сан-Дієго
13.30 Лайфхак українською
13.40 Ок, я тобі поясню
13.45 Піщана казка
13.50 Додолики
14.05 Цикл Українська абетка
всесвіт першосвіт
14.10 М/ф « Чарівні окуляри»
14.20 М/ф «Некмітливий горобець»
14.30 М/ф «Двоє справедливих
курчат»
14.40 М/ф «Літачок Ліп «
14.45 М/ф «Коп і Штик - завзяті кроти»
15.06 Мистецтво жити
15.20 Відтінки України
15.50 Культ. особистості
Середа, 20жовтня
16.05 Т/с «Масантоніо»
17.30 Невідомі Карпати
6.00 Веселі саморобки
18.05 Прозоро. Про головне
6.10 Дитячі портрети
19.00 Сьогодні головне
6.15М/ф « Свара»
6.25 Українська абетка всесвіт 19.55 Задача з зірочкою
першосвіт
20.00 Народжені рікою

10.20
11.10
12.30
19.00
21.20
23.00
00.50

М/ф «Аладдiн».
М/с «Сiмпсони».
Мамареготала.
Х/ф «Ефект метелика».
Х/ф «Ефект метелика 2».
Т/с «Спецпризначенцi».
Мамареготала. Найкраще.

ªâðîñïîðò

00.30 Ралi. ERC. Угорщина. День 1.
01.00, 05.00, 21.55 Велоспорт. «Тур
Дренте». Жiнки.
02.30 Гiрськi лижi. КМ. Зельден. Жiнки.
Слалом-гiгант. Спроба 1.
03.00, 07.00, 13.30 Гiрськi лижi. КМ.
Зельден. Жiнки. Слалом-гiгант.
Спроба 2.
04.00, 08.00, 12.00 Трековий велоспорт.
ЧC. Рубе. День 4.
06.00 «Зал слави: Пхенчхан-2018».
09.30 ETCR. Кубок свiту. По. Рев`ю.
10.00 Гiрськi лижi. КМ. Ленцерхайде.
Чоловiки. Слалом-гiгант. Спроба 2.
10.50, 14.00 Гiрськi лижi. КМ. Зельден.
Чоловiки. Слалом-гiгант. Спроба 1.
14.20, 23.30 Гiрськi лижi. КМ. Зельден.
Чоловiки. Слалом-гiгант. Спроба 2.
15.30, 20.35 Трековий велоспорт. ЧC.
Рубе. День 5.
18.20 Велокрос. Кубок свiту. Жiнки.
Зонховен.
19.20 Велокрос. Кубок свiту. Чоловiки.
Зонховен.
20.30, 22.55 Новини.
23.00 Ралi. ERC. Угорщина. Рев`ю.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
06.00, 08.00, 20.55, 01.20, 03.20, 05.30
Топ-матч.
06.10, 17.10 «Fan Talk».
08.10 Україна - Фарерськi острови.
Вiдбiр до ЧС-2023.
10.00, 13.15, 14.45, 18.00, 19.45, 23.00
Футбол News.
10.20, 12.30, 13.00, 13.30, 15.55 «УПЛ
Online».
10.45 Чорноморець - Львiв. Чемпiонат
України.
13.55 Live. Рух - Мiнай. Чемпiонат
України.
16.25 Чемпiонат Туреччини. Огляд туру.
19.10 Live. Фенербахче - Аланьяспор.
Чемпiонат Туреччини.
21.10, 23.20 Yellow.
21.20 «Великий футбол».
23.30 Металiст - Подiлля. Чемпiонат
України. Перша Лiга.
01.30 Аякс - ПСВ. Чемпiонат Нiдерландiв.
03.40 Вiтесс - Гоу Ехед Iглс. Чемпiонат
Нiдерландiв.
05.45 Програма передач.

20.15 Голоси Донбасу
20.30 Небезпечна зона
21.00 Брехня від політиків.
Перевірка
21.15 Схеми. Корупція в деталях (
21.40 Цикл «Наші тридцять»
22.10 Шерифи для нових громад
23.00 Д/ф «Док на прийомі «
23.55 загадки чернівецьких
атлантів
0.00 Х/ф «Білий птах з чорною
ознакою»

П’ятниця, 22 жовтня
6.00 піщана казка
6.05 Дитячі портрети
6.15М/ф «Дівчинка і зайці»
6.25 Українська абетка всесвіт
першосвіт
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному.
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
17.00, 20.40, 22.20 Новини
9.10 Т/с «Гордість»
11.55 Культ Особистості
12.10 Я вдома
12.35 Край пригод
12.50 Буковинські загадки
13.05 Д/ц «Дикуни. Дикі забави в зоопарку Сан-Дієго
13.30 Лайфхак українською
13.40 Кіношкола вдома
13.45 Піщана казка
13.50 Додолики
14.05 Цикл Українська абетка
всесвіт першосвіт
14.10М/ф «Історія про дівчинку, яка наступила
на хліб»
14.20М/ф «Івасик-Телесик»
14.30М/ф « Як Петрик П’яточкін слоників рахував «
14.40М/ф «Капітошко»
14.45М/ф «Маленький великий
пес»
15.06 Історії (не)забутих сіл
Тернопільщини
15.20 Відтінки України
15.50 Культ. особистості
16.05 Т/с «Масантоніо»
17.30 Край пригод
17.45 Професія, якої не існує
18.00 Дебати
19.00 Сьогодні головне
19.55 Задача з зірочкою
20.00 Умандрували :за Харковом
20.25 Шукачі пригод
21.00 Концерт « Незалежніть
єднає»»
21.45 Шерифи для нових громад
21.50 #ВУКРАЇНІ
23.00 Сьогодні головне
23.55 загадки чернівецьких
атлантів
0.00 Х/ф «Вавилон ХХ»

Субота, 23 жовтня
6.05 Українська абетка першосвіт
6.10 М/ф « Чарівні окуляри»
6.20 Додолики
6.45 піщана казка
7.00, 8.00, 9.00, 22.20 Новини
7.10 М/ф «Маленький великий
пес»
7.20 М/ф «Як Козаки куліш
варили «
7.30 М/ф «Як козаки сіль
купували»
7.40 Ок, я тобі поясню англійську
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 Харковом
12.25 Вчитель
12.40 Д/ф «Бовсунівські бабусі» 12+
13.40 Д/ф «Хто створив Змієві
Вали?»
14.30 Незвідана Україна
14.50 Д/с «Світ дикої природи»
15.50 Х/ф « Самсон і Даліла»
12+
17.30 Гендерні окуляри
17.50 Крутий заміс
18.15 Курс інфогігієни «Як не
стати овочем»
18.30, 21.50 #ВУКРАЇНІ
19.00 Голоси Донбасу
19.15 Відтінки України
19.45 «Створюй із Суспільним.
Розслідування
20.05 Правдоборці
20.10 Т/ш «Зворотний відлік»
23.00 Розсекречена історія.
23.55 Загадки чернівецьких
атлантів
0.00 Х/ф «Гетьманські клейноди»

Неділя, 24 жовтня
6.05 Українська абетка першосвіт
6.10 М/ф «Кривенька качечка»
6.20 Додолики
6.45 піщана казка
7.00, 8.00, 8.55, 22.30 Новини
7.10 піщана казка
7.15 М/ф «Жив собі чорний
кіт»
7.20 М/ф «Як козаки у футбол
грали»
7.40 Ок, я тобі поясню
7.45 Лайфхак українською
8.10, 9.00 Ранок на Суспільному.Дайджест
8.25 Країна пісень
9.10 Відтінки України
9.35 Антропологія
10.05 Історії (не)забутих сіл
Тернопільщини ,
10.20 Прем*єраЛюди Є,
10.30 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 Д/ф «З України до
Голлівуду»
13.50 Д/ф «Печерні»
14.45 Д/ц «Підводний всесвіт»
15.20 Х/ф «Пані Боварі» 16+
17.20 Крутий заміс
17.50 Цикл «Наші тридцять»
18.15 Курс інфогігієни «Як не
стати овочем»
18.30, 22.00 #ВУКРАЇНІ19.00 Маршрутом змін
19.30 «Створюй із Суспільним.
Розслідування .
20.00 Дебати
21.00 Покоління .Паралелі
21.25 Обличчя
23.00 Розсекречена історія.
23.55 Задача з зірочкою
0.00 Д/ф «Поліські тенета»
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Смачна сторінка

Рецепти затишних пирогів

для солодкої осені

У

жовтні осінь стає золотою і
дуже затишною. Дні коротшають та холоднішають, ми з
нетерпінням поспішаємо додому, а
коли домівка пахне затишком – це
особливий різновид щастя. А, як
відомо, справжніми генераторами
родинного затишку є пироги –
солодкі , ароматні, з фруктами, горіхами, маком чи домашнім сиром
- усі вони володіють магічною силою дарувати щастя! Пропонуємо
вам 15 способів, щоб зробити свою
осінь щасливішою – 15 рецептів
запашних пирогів. І хай ваша осінь
пахне пирогами!

Американський
гарбузовий пиріг

Потрібно для тіста: близько 1 склянки борошна, 100 г вершкового масла, 1 ч.
л. солі, 2 ч. л. цукру, 5 ст. л. крижаної води.
Для начинки: 1 склянка пюре із запеченого гарбуза, 1 склянка вершків, 50 г
коричневого цукру, 50 г звичайного цукру,
2 яйця та різні приправи: кориця, імбир,
мускатний горіх, кардамон, мелена гвоздика, сіль, лимонна цедра.
Приготування: такий пиріг готувати
краще у кухонному комбайні. Змішати для
початку борошно з сіллю і цукром. Додати
заздалегідь заморожене масло. Не збивати до однорідності. Протягом усього процесу приготування тіста, у ньому мають
залишатись цілі маленькі шматочки масла. Поступово додаємо крижану воду, до
утворення тіста. Готове тісто притрушуємо борошном, завертаємо в плівку та ставимо у холодильник на годину. Тим часом,
беремось за начинку. Обидва види цукру,
цедру та всі спеції збиваємо із яйцями. Додаємо гарбузове пюре та вершки. Дістаємо тісто з холодильника і через 5 хвилин
беремось розкачувати його у круглий
диск близько 5 мм товщиною. Поміщаємо
тісто у форму. Надколюємо його у декількох місцях виделкою, аби воно залишилось рівномірним. Заливаємо начинку та
ставимо у розігріту на 220 градусів духовку на 15 хв. Далі знижуємо вогонь до 180
і печемо ще 40-50 хв. Готовий пиріг треба
охолодити, адже його подають холодним і
прикрашають збитими вершками.

Для начинки: 125 мл молока, 40 г кукурудзяного крохмалю, 1 велике яйце, 1
пакетик ванільного цукру, 200 г вершкового сиру, 80 г цукру, 6 спілих груш (очищених і нарізаних сегментами).
Для хрусткої посипки: 50 г лісових
горіхів (або інших), 25 г кукурудзяного
крохмалю, 50 г борошна, 30 г цукру, 1 пакетик ванільного цукру, 70 г вершкового
масла (охолодженого і нарізаного кубиками).
Приготування: замішуємо тісто. Для
цього у чашу блендера помістити борошно, крохмаль, масло та цукор й добре розтерти до утворення дрібної крихти. Додати сметану та яйце й збивати доти, доки
крихти будуть збиватись у більші грудки.
Викласти грудки тіста на робочу поверхню, присипану борошном, й обім’яти. Тісто не надто тонко розкачати й викласти у форму для пирога 24 см діаметром.
Оформити краї пирога. Помістити форму
з тістом до холодильника на 30 хв. Тим
часом приготувати начинку. Для цього у
сотейник з товстим дном помістити молоко, звичайний та ванільний цукор та крохмаль. Добре вимішати й поставити на середній вогонь. Варити, помішуючи, доки
маса добре загусне. Зняти з вогню, додати
вершковий сир й добре вимішати. Додати
яйце і ще раз вимішати усе разом. Залишити вистигати. Духовку розігріти до 180 ᵒС
в режимі нижнього підігріву і якщо є така
можливість, з конвекцією. Дістати форму
з тістом з холодильника й викласти на
тісто груші. Якщо вони дуже соковиті, що
сік з них стікає вже при нарізанні, перед
викладанням у пиріг їх варто ще окремо
вимішати з 1 ч. л. крохмалю. Зверху рівномірно розподілити зварений пудинг з сиром. Вставити пиріг до розігрітої духовки.
Випікати його варто з нижнім підігрівом,
а також ввімкніть, якщо є, режим конвекції. А поки пиріг печеться, готуємо хрустку
посипку. Для цього борошно, цукор, крохмаль та горіхи помістити в чашу блендера й збити до однорідності. Додати масло
і ще раз збити. Через 25-30 хвилин випікання пирога, коли крем майже повністю
схопиться, посипати пиріг крихтами посипки й пекти ще 15-20 хв. Груші повинні
повністю пропектись, крем схопитись, а
посипка підрум’янитись. Дістати пиріг з
духовки, залишити майже до повного вистигання й лиш тоді нарізати (аби начинка схопилась). Посипати грушевий пиріг
цукровою пудрою і подавати!

Пиріг із затопленими яблуками

Ванільний грушевий пиріг

Потрібно для тіста: 200 г борошна,
30 г кукурудзяного крохмалю, 50 г цукру,
100 г вершкового масла (охолодженого і
нарізаного кубиками), 60 г сметани (охолодженої), 1 яйце.

Потрібно: 150 г пшеничного борошна,
50 г гречаного борошна, 2 ч. л. розпушувача, 750 г яблук (очищених, без серцевини
й розрізаних навпіл), 135 г вершкового
масла (кімнатної температури), 100 г цукру, 1 ч. л. ванільного цукру, 1/4 ч. л. меленої кориці, 3 яйця, 2 ст. л. сметани, 1 білок
(злегка збовтати), 30 г волоських горіхів
(посікти), цукрова пудра для посипання.
Приготування: духовку розігріти до
180 ᵒС. Дно роз’ємної форми 26-24 см діаметром застелити пергаментом. Змастити

дно і стінки вершковим маслом. У невеликій мисці змішати пшеничне та гречане
борошно з розпушувачем. У глибоку миску чи чашу планетарного міксера помістити вершкове масло, коричневий і ванільний цукор та корицю й добре розтерти
усе. Продовжуючи все розтирати, додати
по одному яйця та сметану. Всипати до
миски змішані сухі інгредієнти й добре
перемішати. Перекласти тісто до підготовленої форми і розрівняти. Половинки
яблук викласти на робочу поверхню й в
кожній зробити по 5-6 глибоких надрізів,
намагаючись не розрізати їх повністю.
Повстромляти надрізані половинки яблук
в тісто, втискаючи їх надрізами доверху.
Вставити пиріг до розігрітої духовки і
пекти 40-50 хвилин, доки яблука зм’якнуть, а тісто пропечеться. Дістати пиріг з
духовки, не вимикаючи її, Щедро змастити поверхню білком й посипати горіхами.
Вставити до духовки ще на 5 хв. Дістати
пиріг з духовки, залишити як є на 5 хвилин у формі, далі обережно зняти боки
роз’ємної форми. Залишити як є майже
до повного вистигання. Далі посипати цукровою пудрою і подавати.

«Лінивий» заливний
пиріг зі сливами

Приготування: у посудину розбити
яйця, насипати 100 г цукру і 80-100 г сметани. Збити міксером або віничком. Розтопити вершкове масло. Влити в нього яєчну суміш і розмішати. Потім додати туди
борошно і розпушувач тіста. Розмішувати,
поки маса не стане однорідною. Нарізати
два банани кубиками або розім'яти їх виделкою - за бажанням. Кинути їх в тісто і
перемішати. Змастити форму для запікання олією, трохи посипати його борошном.
Вилити у форму бананове тісто і поставити випікати в розігріту до 200 градусів духовку на 30 хв.
Приступаємо до крему для бананового
пирога: покласти в посудину приблизно
60 г сметани, 50 г цукру і ванілін. Гарненько перемішати. Коли банановий пиріг
приготується, повністю розподілити крем
по його поверхні. Потім нарізати кружечками 2 банани і викласти зверху десерту.
Залишити пиріг настоюватися мінімум на
одну годину. Чим більше він просочиться
кремом, тим смачнішим буде. Прикрасити банановий пиріг можна гілочкою м'яти або тертим шоколадом. Смачно також
розтопити шоколад і полити ним десерт.

Морквяний пиріг
з лимонним джемом

Потрібно: 100 г борошна, 100 г цукру,
3 яйця, 2 ст. л. розтопленого вершкового
масла, 7 слив, 1 пакетик ванільного цукру
(10 г), 1 г солі.
Приготування: насамперед поставте
розігріватись духовку до 180 градусів. Добре вимийте сливи на видаліть кісточки.
Краще розрізати сливи на половинки, а їх
розділити ще на 2 частини. Вийдуть невеличкі дольки. Якщо немає свіжих слив,
можна замінити їх мороженими. В окремій
ємності злегка збийте яйця за допомогою
вінчика. Додайте сіль, цукор та ванільний
цукор. Добре перемішайте суміш. Потім
всипте борошно та повільно вливайте молоко і розтоплене вершкове масло. Перемішайте масу до однорідної консистенції.
Візьміть форму для випічки та змажте її
вершковим маслом. Діаметр форми має
складати 22 см. Викладіть сюди сливи, а
зверху вилийте готове тісто. Відправте
пиріг у розігріту до 180 градусів духовку
на 40-45 хв. Коли пиріг буде готовий —
присипте цукровою пудрою. Його краще
подавати ще теплим.

Потрібно для тіста: борошно – 350 г,
морква – 4 шт., олія – 230 мл, цукор – 200
г, волоські горіхи – 180 г, яйця – 4 шт., розпушувач – 2 ч. л., цедра апельсина – 1 ч. л.,
сіль, кориця, мелений імбир.
Для крему: сметана – 150 г, цукрова
пудра – 70 г, ванільний цукор. Для джему:
лимон – 2 шт., цукор – 300 г, сіль.
Приготування: у велику миску вбити
4 яйця і змішати з цукром. Очищену моркву натерти на дрібній тертці і додати до
яєчної суміші. Трохи подрібнити горіхи,
зняти цедру з апельсина, подрібнити і
відправити все у миску. Борошно змішати з розпушувачем і додати в тісто, також
всипати ваніль, корицю, сіль, сушений імОригінальний банановий пиріг бир та олію. Замісити тісто. Перелити тісто у форму для запікання і відправити в
духовку на 35-40 хвилин за температури
170 градусів. Поки печеться пиріг, можна
приготувати кілька чудових доповнень до
нього. Для крему треба змішати сметану із
цукровою пудрою. Для лимонного джему
– порізати лимони часточками, помістити
їх у сотейник на середньому вогні, засипати цукром і перемішати. Коли лимони
випустять сік, а суміш сильно закипить,
Потрібно: 3-4 банани, 3 яйця, 150 г зняти з вогню на 5 хвилин, а потім знову
сметани, 150 г цукру, 100 г вершкового довести до кипіння – все готово. Дістати
масла, 250 г пшеничного борошна, 1 ч. л. пиріг з духовки, дати охолонути. Залити
розпушувача тіста, 1 г ваніліну.
сметанним кремом і джемом.
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У День захисників і
захисниць України
виступить «Kozak System»
Як відзначатимуть свято у Тернополі

У

четвер, 14 жовтня, на державному
рівні відзначатимуть День
захисників і захисниць України, День
українського козацтва, річницю створення
Української Повстанської Армії та свято
Покрови Пресвятої Богородиці.

Аби віддати шану героям, які захищали та захищають українську незалежність, цього дня у Тернополі
пройде низка пам’ятних заходів та акцій.
О 9:30 год. відбудеться молебень та покладання
квітів до могил полеглих воїнів АТО/ООС на Микулинецькому кладовищі. О 11:00 - урочистості та святковий концерт з нагоди 79-річниці створення УПА та
Дня захисника і захисниці України на Театральному
майдані.
О 13:00 запрошують на святковий концерт Тернопільського муніципального духового оркестру «Оркестра Волі» на Театральному майдані. О 13:30 - презентація книги «Репресоване дитинство» Марії Мацук
в Українському Домі «Перемога». О 16:00 - святковий
музичний марафон «Пам’ятаймо» (Театральний майдан). О 17:00 - квест «Скарби героїв України», акція
пам’яті «Хай палають свічки пам’яті загиблих героїв
у наших серцях» у парку ім. Т.Г. Шевченка. О 20:00 концерт українського рок-гурту «Kozak System» (Театральний майдан).
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У міськраді роз’яснюють особливості безготівкової оплати у транспорті

З

1 жовтня у Тернополі
стартувала безготівкова
система оплати за проїзд
у громадському транспорті.
Жителі громади можуть скористатися «Соціальною картою тернополянина», неперсоніфікованим електронним
квитком, разовим квитком,
безконтактною банківською
картою чи пристроєм з технологією NFC.
Багатьох тернополян турбує, чому
повідомлення про зняття коштів за
проїзд у транспорті приходить вночі. У громадському транспорті є два

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

види валідаторів – стаціонарні та
переносні, роз’яснюють у міськраді.
При розрахунку у стаціонарних валідаторах (розміщені у тролейбусах,
прикріплені до поручнів) – списання
коштів з картки відбувається одразу.
Пасажир валідує картку і впродовж
декількох хвилин отримує сповіщення
про списання коштів.
Коли ж пасажир здійснює оплату
у ручному валідаторі (ті, з якими працюють кондуктори у тролейбусах та
водії в автобусах), то він повинен розуміти, що у ньому працює оффлайн
система. Це означає, що валідація
картки відбувається у момент здійснення поїздки, коли пасажир отри-

мує квиток і інформація про оплату
залишається в терміналі. А от платіжна система включається у роботу при
вивантаженні інформації і банківські
операції відбуваються після завершення робочої зміни – ввечері або
ж уночі. Це відбувається раз на добу
або на декілька діб. Відповідно пасажир отримує сповіщення про списання коштів за проміжок часу від
попереднього вивантаження. Навіть,
якщо пасажир здійснив лише одну
поїздку впродовж дня, може прийти
два або більше повідомлення про
списання, адже система знімає кошти
і за попередні поїздки у проміжку між
оновленнями валідатора.

Тернопільські студенти перемогли у всеукраїнському конкурсі

У

Львові оголосили імена переможців X ювілейного Всеукраїнського проєкту «Битва модельєрів – 2021». Через карантинні обмеження урочиста частина відбулася онлайн, а нагороди переможці
отримають поштою.
Як зазначають організатори, цьогоріч у конкурсі взяли участь 38 колекцій із 23-ох навчальних закладів, які
представили 16 міст України. За результатами голо-

сування професійного журі, Гран-Прі Всеукраїнського
проєкту «Битва модельєрів – 2021» у номінації «Етно
стиль» здобули студенти Тернопільського вищого
професійного училища сфери послуг і туризму з колекцією «Крез сьогодення». Автор - Софія Керницька,
керівники - Людмила Богуславець, Оксана Славопас.

про початок громадського обговорення
звіту з оцінки впливу на довкілля
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Кошти за проїзд може зняти з банківської картки і вночі: чому так відбувається

ОГОЛОШЕННЯ

Повідомляємо про початок громадського
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті
1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій
громадськості до планованої діяльності.
1. Планована діяльність
Товариство з обмеженою відповідальністю «Кар’єр Городниця» планує видобуток
корисної копалиниз Городницького родовища
вапняків площею 4,2 га відкритим способом
у відповідності до отриманого спеціального
дозволу на користування надрами №5581 від
20 червня 2012 року, придатних для виробництва щебеню будівельного, та планує розширення меж родовища але не більш як на 50 відсотків (2,1 га) раніше наданої у користування
площі ділянки надр з метою збільшення обсягу видобування корисних копалин
Городницьке родовище розташоване за
2,5 км на північний схід від с. Городниця Тернопільського (Підволочиського) району Тернопільської області.
Згідно з протоколом № 5159 від 27.08.2020
року засідання колегії Державної комісії України по запасах корисних копалин при Державній службі геології та надр України на Городницькому родовищі, станом на 01.06.2020 р.
затверджені балансові запаси вапняків загальнодержавногозначення у кількості: 741
тис. м3, в тому числіза категорією В - 338 тис.
м3, С1 – 403 тис. м3.
Розвідані запаси, попередньотехніко-економічнооцінені (за межами спецдозволу,
ділянкаЗахідна), по категорії С1 – 291 тис. м3.
Забезпеченість підприємства запасами
вапняку становить понад 10 років при річній
продуктивності кар’єру з видобутку гірничої
маси 102,0 тис.м3.
Площа Городницького родовища вапняків
становить - 4,2 га.
Площа планованого розширення межділянка Західна Городницького родовища вапняків становить - 2,1 га.
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2. Суб’єкт господарювання
Товариство з обмеженою відповідальністю «Кар’єр Городниця», код ЄДРПОУ
31973693.
Юридична адреса: 47854, Тернопільська
область, Підволочиський район, село Городниця. Тел.: (067) 350-14-20. Директор – Гладин
Руслан Степанович.
e-mail: tov_karer@ukr.net

3. Уповноважений орган,
який забезпечує проведення
громадського обговорення
Управління екології та природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації, 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 терміну дії спеціального дозволу на користування надрами від 20 червня
2012 року реєстраційний номер 5581, та розширення меж родовища але не більш як на 50
відсотків (2,1 га.) раніше наданої у користування площі ділянки надр (4,2га.) Городницького родовища вапняків відповідно до Постанови Кабінету міністрів України №615 від 30
травня 2011 року «Про затвердження порядку
надання спеціальних дозволів на користування надрами», що видається Державною службою геології та надр України.
5. Строки, тривалість та порядок
громадського обговорення звіту з
оцінки впливу на довкілля,
включаючи інформацію
про час і місце усіх запланованих

До слова, всеукраїнський проєкт «Битва модельєрів/
Fashionbattle» – це щорічний конкурс молодих дизайнерів, що проводиться між учнями і студентами закладів в
галузі індустрії моди, започаткований у 2011 році Львівським коледжом індустрії моди Київського національного університету технологій та дизайну.

(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстріз оцінки впливу на довкілля )
20206256003
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу
на довкілля планованої діяльності)

громадських слухань
Тривалість громадського обговорення
становить25 робочих днів (не менше 25,але
не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу
на довкілля та іншої додаткової інформації,
визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення 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 внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не
розглядаються.
Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної
хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та
протягом 30 днів з дня скасування карантину,
громадські слухання не проводяться і не призначаються 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

Головний редактор - Зіна КУШНІРУК.

планованої діяльності
Управління екології та природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації, 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 надаються зауваження і пропозиції, та строки надання
зауважень і пропозицій
Управління екології та природних ресурсів Тернопільської обласноїдержавної адміністрації, що розташоване за адресою:
46008, вул. Шашкевича, 3, м. Тернопіль,
e-mail: eco_ter@eco.te.gov.ua, Груніна Світлана Олександрівна, тел. (0352) 220020.
Зауваження і пропозиції приймаються
протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5
цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація
щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 351 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 документами з 13 жовтня 2021 року у приміщенні Скалатської міської ради за адресою вул.
Грушевського, 2, м. Скалат, Тернопільського (Підволочиського) р-ну, Тернопільської
обл., тел. (03543) 3-16-07.

Банківські реквізити: отримувач – ФОП Кушнірук Зіна Антонівна,
р/р UA803003460000026002022871301,
Адреса редакції: м.Тернопіль, вул. Крушельницької, 18, офіс 312, індекс 46400; в ПАТ «Альфа-банк», МФО 300346, код ЄДРПОУ 2265003402
Друк: ПП Зволейко А. Л., м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 65/8
тел. (068) 364-08-54
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Думки авторів можуть не
збігатися з позицією редакції.
Редакція залишає за собою право
редагувати та скорочувати
тексти. Оригінали не
рецензуються і не повертаються.
Відповідальність за зміст
реклами несе рекламодавець.

20

№39 (426) / 13 жовтня- 19 жовтня 2021 р.

Вітаємо!

Оксану Вікторівну Онищук

із села Кривчики Кременецького району

з Днем народження!
Сердечно бажаєм в цей день особливий,
Щоб доля складалась яскраво, щасливо!
Щоб у мирному небі Тобі сонце всміхалось,
Щоб всі Твої мрії та плани збувались!
Хай Бог дарує ще багато літ,
Здоров’я, радості, достатку в хату,
Оберігає від проблем і бід,
Дарує квіти, усмішки і свято!
Любові, натхнення і нових сподівань
Та здійснення усіх чудових бажань.
Хай доля встеляє стежки пелюстками,
А в серці весь рік нехай буде весняно!
Хай діляться рідні душевним теплом,
Збираються гості за щедрим столом.
Нехай оминають невдачі і грози,
Хай тільки від сміху з’являються сльози!
Статків усяких, хліб і до хліба
Господь хай дарує на многії літа!

З любов’ю і повагою - тато Віктор, мама
Галина, бабуся Марія, брат Михайло з сім'єю.

ГОРОСКОП

Наш День
Вітаємо!

Любу нашу маму, нашу сиву голубку

Марію Олександрівну Федчишин
з Теребовлі

з ювілеєм!
Наша люба матусенько, всім дорога,
Непідвладні над Вами літа,
Ви такі у нас мудро-красиві,
І душею, і серцем вродливі.
Звеселяйте ще довго нам хату,
Ви для нас так зробили багато!
За усе, що ми в спадок дістали,
За усе, що ми маємо й мали,
Вам велике спасибі і шана
За життя у добрі, без обману.
Проживайте і довго, й щасливо,
І здоров’я - велику Вам зливу,
І усмішок ранкового сонця,
І відкритого всюди віконця.
З Вами – ми діти маленькі,
Живіть до ста літ, дорогенькі!
Хай Господь дарує надію й тепло
На радісний вік, на мир і добро!
З повагою і любов’ю –
діти, онуки, правнуки.

З 13 по 19 жовтня

Овен
У роботі вам щаститиме. Для сiмейних людей досить складною буде друга половина тижня. У стосунках доведеться шукати компромiсне рiшення.
Телець
Цього тижня ви можете покращити матеріальне
становище. Не втрачайте можливості раніше за iнших
дізнаватися про задуми конкурентів.
Близнюки
Дехто з вас почне грандіозний ремонт або придбає
нове житло. Вигiднi проєкти допоможуть вирiшитифiнансовi питання. Працюйте і все вдасться.
Рак
У вас попереду дороги. Вони вестимуть до нових
знань i нових перспектив. У вихiднi чекайте приємнi
новини.
Лев
Щоб досягти успiхiв, украй важливо задовольнятися раніше напрацьованим потенціалом. Поруч з вами
люди, які завжди допоможуть і підтримають.
Діва
Можливі пропозиції, які заберуть чималих сил. Буде
велика спокуса відмовитися від усього, не змінюючи
нічого в житті. Подумайте, чого ви насправді хочете.
Терези
Зверніть увагу на тих, хто живе і працює поруч iз
вами. Родичi братимуть участь у вирішенні багатьох

ваших проблем. Вам пощастило з близькими людьми.
Скорпіон
Удача чекає тих, хто займається інформаційним
бізнесом. Якщо у вас трапиться поїздка, пам’ятайте,
що доля пiдкинула її вам не для розваг. Скористайтеся
цією можливістю.
Стрілець
Може помітно змінитися оточення, зникнуть старі
друзі. Пiд час зустрічей iз цікавими людьми з’являться перспективи на майбутнє. Вас чекає багато цікавих
змін.
Козеріг
У багатьох очікуються переїзди. З’явиться можливість допомагати іншим людям. Турботи оточуючих
поглинатимуть вільний час. Подумайте більше про
свої проблеми.
Водолій
Можуть бути крайнощі — від бажання підпорядкувати партнерів до готовності з головою зануритися в
їхнє життя, забувши при цьому про своє. Прислухайтеся до себе.
Риби
У цей період бажано уникати судів, розлучень, різних розглядів. Зіткнення з правоохоронними органами може обернутися сумними наслідками не на вашу
користь. Будьте обережні у своїх вчинках.

На завершення номера
Вітаю!

Мудру, вродливу, щиру
жінку, чудову подругу,
куму, консультанта
Міжнародного
благодійного фонду
«Дар життя»

Ніну Миколаївну
Андрейчук
з Кременця

з Днем народження!
Летить, летить листочків срібний рій,
Отак й літа минають швидко.
Ти перед дзеркалом не стій
Хвилинами з тривожним смутком.
Ось перша зморшка на чолі,
Але в очах таке жадання!
Й онуки бігають малі,
Дарують силу й сподівання.
Хай зморшки на чолі Твоїм,
Аби дзвеніли серця струни.
І в двадцять можна буть старим,
Й під осінь залишатись юним.
Ну, що ж, із яблунь білий цвіт
У певну пору опадає.
Життя на нас лишає слід
І ми свій слід в житті лишаєм.
А ти - така ще молода,
Така красива, промениста,
Хай доля буде, як вода:
Дзвінка, прозора, добра, чиста!
Нехай життя Твоє ще довго пишеться,
Хай буде море радощів і задушевних слів.
Нехай все краще у душі Твоїй залишиться,
І витерти його ніхто щоб не зумів!

З любов’ю і безмежною вдячністю за те,
що ще з часів дитинства ми разом,
а також за розуміння, підтримку, щирість
– подруга і кума Марія Маліцька з Теребовлі.

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА
«Нашого дня» на 2022 рік!

1 місяць – 34 грн. 50 коп. індекс 3 місяці – 99 грн. 40 коп. 68710
6 місяців – 192 грн. 80 коп.
12 місяців – 379 грн. 60 коп.

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

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

У "Вікнинах" на Гусятинщині досі збирають малину

П

Пізня смакота

очаток жовтня подарував
нам теплу сонячну погоду.
У ці дні у господарствах,
зокрема у ПП "Вікнини"
(директор Василь Ванярха), крім
основних сільськогосподарських
культур завершують збирання
і малини, яка займає тут площу
понад 12 гектарів. Солодка ягода
сортів Полана, Зюгана, Хімбо Топ,
Аміра плодоносить з середини
серпня (цьогоріч, як і торік, через
весняні приморозки цвітіння
почалось трішки пізніше).
В залежності від дозрівання малину збирали два-три рази в тиждень.
Однак, минулих вихідних працівникам
господарства довелося дві ночі навколо малинника палити солом'яні тюки,
створюючи штучне тепло, аби не дати
приморозкам знищити ягоди. Як зазначив Василь Ванярха, у такий спосіб наші
діди-прадіди захищали від втрат свій
урожай. Можливо, дим, який поширювався на село, і спричиняв його мешканцям певні незручності, але люди поставились до цього з розумінням. Іншого

виходу не було.
На щастя, все обійшлось... І вже в понеділок повним ходом збирали солодку
ягоду.
- Наразі, похолодало. Чи буде ще малина, чи дозріє? Сподіваємось, що так,
але все залежить від погоди, - резюмує
агроном Степан Пришляк.
Марія МАЙДАНЮК.
Фото авторки.

