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Íàñë³äóþòü 
êíîïêîäàâ³â?..
Минулий тиждень був ще-

дрий на політичні події. Cеред 
них найважливіші: перше засі-
дання Верховної Ради нового 
скликання й обрання Кабміну.
Скільки в нас балакали про 

здобутки демократії, а дійшло 
до того, що   депутати голосу-
ють за командою, аж бридко ди-
витися. Будь-який самостійний 
крок прирівнюють до зради.  
Колись таких називали «кно-

пкодавами». А тепер як імену-
вати «слуг народу», які на пер-
шій сесії Верховної Ради нового 
скликання брали під козирьок і 
дружно тиснули на зелені «гу-
дзички»? Така «одностайність» 
нагадує диктатуру. Хто її вста-
новлює? Що відстоюють –  ніхто 
толком пояснити не може. 
Секрет партійної дисциплі-

ни напередодні сесії розкрив 
голова фракції «слуг народу» 
Давид Арахамія.  Він виявив-
ся  прихильником застосуван-
ня до непокірних у Верховній 
Раді технологій якогось штуч-
ного інтелекту: «Система ана-
лізує голоси, виявляє патерни 
(зразки, шаблони, алгоритми  
– прим. автора) і всі аномалії 
підсвічує, – пояснив той і, аби  
заплутати, додав:  –  Умовно 
кажучи, ви два місяці голосу-
вали так, а потім 9 осіб голосу-
ють за трошки іншим сценарі-
єм. Не в тому сенсі, що не всі, 
як один, а якщо голосування 
відрізняється від звичайного».  
У якій ще державі вдаються 

до такого тотального стежен-
ня за волевиявленням? Може, 
у Сомалі чи Гаїті? Наскільки 
така процедура відповідає 
словам статті 79 Конституції: 
«Зобов’язуюсь усіма своїми 
діями боронити суверенітет і 
незалежність України, дбати 
про благо Вітчизни і добробут 
українського народу. Прися-
гаю додержуватися Конститу-
ції України та законів України, 
виконувати свої обов’язки в 
інтересах усіх співвітчизників». 
Де тут сказано про інші зо-

бов’язання? Депутатів обира-
ли громадяни, а не партійні 
бонзи, і відповідно вони під-
звітні своїм виборцям, а не 
функціонерам.
Стеження за волевиявлен-

ням суперечить і статті 34 Кон-
ституції України, де чітко запи-
сано: «Кожному гарантується 
право на свободу думки і сло-
ва, на вільне вираження своїх 
поглядів і переконань».
Кадрові призначення теж ви-

кликали чимало запитань. 
Новоспечений прем’єр-мі-

ністр  Олексій Гончарук був 
помічником одіозного ві-
це-прем’єра попереднього 
уряду Степана Кубіва і тоді 
заявляв: «Хочу подякувати 
Президенту України  Петру По-
рошенку  за 5 складних років 
роботи. Наповнених його по-
милками та перемогами».   
Нагадаю загальновідоме: за 

Петра Порошенка рівень ВВП 
упав удвічі, гривня – утричі, 
шалено зросли тарифи та бор-
ги, Україна зазнала територі-
альних втрат і стала найбідні-
шою країною Європи. Через це 
народ завдав йому нищівної 
поразки на виборах.
Прославився Олексій Гонча-

рук і тим, що виступає за тор-
гівлю українською землею. 
Мабуть, тому в новому уря-

ді було ліквідоване як само-
стійна одиниця Міністерство 
АПК. Стільки хвалилися «до-
сягненням», що з аерокосміч-
ної України зробили аграрний 
бантустан і на тобі. Понизили 
у статусі профільне відомство! 
Далі відповідно будуть пе-

репідпорядковані департамен-
ти на місцях. І це тоді, коли в 
державі процвітає рейдерство. 
Куди селянам і фермерам 
скаржитися, коли якийсь ла-
тифундист «ненароком» пере- 
оре і засіє його поле? 
Більшість міністрів нічим 

серйозним раніше не управля-
ли і прийшли на посади із зару-
біжних грантових структур, або 
отримали освіту за кордоном.
Однак є серед них і кадри 

від «паперєдніків». Міністром 
фінансів стала Оксана Ма-
карова, яка перед тим була                            
т. в. о. на цій посаді в уряді 
Володимира Гройсмана. Утри-
мав за собою крісло міністра 
очільник МВС Арсен Аваков.
Перегини в «партійній дисци-

пліні» призвели до казусів. На-
приклад, депутат від «слуг на-
роду» Артем Дмитрук не зміг на 
камеру сказати журналісту ім’я 
та прізвище прем’єр-міністра, 
за якого перед тим голосував.

Валерій ГРОШКО,
черговий оглядач “ПВ”.

В урочистостях взяли участь Воло-
димир Кальніченко — т. в. о. голови 

ур у

облдержадміністрації, Михайло За-
рр

городний — голова обласної ради, а 
р рр

також Наталія Бєлякова — президент  
р р

Хмельницької торгово-промислової 
р

палати, голова регіональної ради під-
р рр р

приємців області, В’ячеслав Семенюк 
р рр р

— заступник начальника головно-
го управління державної фіскальної 

у

служби у Хмельницькій області та 
інші.
уу

Особливо відчутна роль підприєм-
ців саме в регіональному розвитку — 

у р р

відновленні територіальних громад та 
р у р ур

українського самоврядування загалом. 
Безперечно, саме завдяки підприєм-
у р р уу р р у

цям забезпечується економічна ста-
р р

більність Хмельниччини, розвивається 
у

соціальна сфера, зростає добробут.
рр

Звертаючись до підприємців краю, 
голова обласної ради Михайло Заго-

р р рр р

родний подякував за їхню  працю, за 
створення робочих місць, адже успіх 
р у ру р

кожного робить успішною нашу об-
р р ур у

ласть загалом. «Бажаю вам і надалі 
р у уу у

впевненості у власних силах, вдалих 
інвестицій, а також міцного здоров’я та 

уу

незламної віри для втілення нових біз-
рр

нес-проектів», — наголосив Михайло 
рр

Васильович.
р

Вітаючи представників малого та се-
реднього бізнесу, фізичних осіб-підпри-

рр

ємців з професійним святом, Володи-
р у ф ру ф

мир Кальніченко сказав: «Бажаю вам 
р фр ф

насамперед розвитку, всіляких здобут-

ків, міцного здоров’я та достатку. Сьо-
годні саме ви є рушійною силою в еко-
номіці нашої держави, її прогресом».
Крім того, в урочистий день на адре-

су підприємців лунали вітання від тери-
торіального відділення ВГО «Асоціація 
платників податків України» в Хмель-
ницькій області, головного управління 
Державної служби України з надзви-
чайних ситуацій. А святковий настрій 
та гарні емоції винуватцям свята пода-
рували солісти Хмельницької обласної 
філармонії.

Юлія ЗДИБЕЛЬ.
Фото автора.

Успішні підприємці формують 
сильну економіку

А таких на теренах Хмельницької області чимало, і підтвердженням цьо-
го була повна сесійна зала  Хмельницької обласної ради, в якій зібралися
кращі з кращих підприємців — представники  бізнес-спільноти.  Без пере-
більшення, це справжні лідери, які ведуть за собою, завжди готові брати на
себе відповідальність та вперто йти вперед.

  ПОДІЇ  

– Коли минулого року нам 
повідомили, що в Олешинській 
школі харчоблок в аварійному 
стані, то постало питання, як 
бути і що робити, –  розпові-
дає Олешинський сільський 

голова Віталій Осядлий. – Про 
ремонт аварійної будівлі не 
могло бути й мови. Збудувати 
ж нове приміщення – то дуже 
дорого і довго. Тому вирішили 
реконструювати і відремон-

тувати споруду старої школи, уу
якій уже більше ста років, і 
розмістити там харчоблок та 
їдальню. Окрім інших переваг 
такого рішення, головне те, 
що взимку є можливість дітям 
відвідувати їдальню, не вихо-
дячи зі школи. А питання, чи 
вдасться нам реалізувати цей 
задум, відпало уже на першій 
толоці, коли я побачив, скільки 
батьків прийшло, аби розпо-
чати ремонт. Тоді ж до справи 
долучилися і головні спонсори 
–  керівник ТОВ «Нові аграрні 

технології» Іван Ізбінський та 
директор ТОВ «Хмельницькін-
буд» Андрій Шкодяк. Кажу го-
ловні, бо окрім них були й інші. 
І ось результат наших спільних 
зусиль.
Віталій Станіславович не 

без гордості запрошує огляну-
ти оновлене приміщення. І по-
дивитися є на що. Бо і кухня, 
і їдальня яскраво опоряджені і 
обладнані всім необхідним. А 
різнокольорові столи й стільці 
створюють відчуття затишку і 
комфорту. 

– В найближчому майбут-
ньому плануємо розпочати 
будівництво спортивного комп-
лексу, в якому будь-якої пори 
року могли б займатися спор-
том школярі, а не сидіти в те-
лефонах і комп’ютерах, і про-
водити різноманітні заходи, 
– продовжує Віталій Осядлий. 
– Найголовніше – діти. Потріб-
но зробити все від нас залеж-
не, щоб вони хотіли вчитися у 
цій школі.

(Закінчення на 2-й стор.)

Êîëè äëÿ âëàäè ä³òè íàéãîëîâí³ø³

  ЦЕ — НА ХМЕЛЬНИЧЧИНІ!  

День знань в Олешинській гімназії Олешинської сільської 
ради Хмельницького району цього року був особливим. Бо 
окрім вітань і напутніх слів школярам, нагородження учнів 
і вчителів, які здобули перемоги або ж посіли призові місця 
в районних та обласних конкурсах і змаганнях, відкрився 
ще й новий харчоблок. В урочистостях з цієї нагоди взяв 
участь один з головних спонсорів – директор ТОВ «Хмель-
ницькінбуд» Андрій Шкодяк.

СВЯТО РАДОСТІ І СПІЛКУВАННЯ
Саме дійство проходило на чотирьох май-

данчиках, у затишній долині, з одного боку об-
меженій тихоплинною течією річки Смотрич, а з 

у у

іншого – розлогим свічадом ставу, з розкішними 
вербами на берегах. Прикрашає цю улоговину 

у

водоспад. Здалеку схожий на Ніагарський, тільки 
значно менших масштабів.

Навпроти нього змагалися з армреслінгу міс-
цеві атлети і силачі. Попід пагорбом праворуч 
вишикувалися ятки народних умільців та госпо-
дарів. Вони пропонували виготовлені власноруч 
вироби, продукти, напої, ласощі і страви. Віддалік 
через місток на смарагдовому килимі лугу пану-
вала стихія ігор та атракціонів. А в центрі стояла 
велика концертна сцена, де виступали артисти і 
шановні організатори фестивалю.  

Територія свята нагадувала континент, на яко-
му збуваються гарні мрії.
Недаремно ж компанія «Контінентал Фармерз 

Груп» є правонаступницею відомого агрохол-
дингу «МРІЯ». Вона має серйозну репутацію у 
світі, передусім, завдяки здобуткам та фінансо-
вим можливостям. Однак, поки що, на теренах 
Хмельниччини новачок.  
Тож її керівництво на чолі з Генеральним ди-

ректором Георгом фон Нолкеном, організувало 
свято з метою розповісти про себе, ближче по-
знайомитися із подолянами, а заодно створити 
їм чудовий настрій для щирості та довіри. Забіга-
ючи наперед скажу, що задум вдався.

(Закінчення на 2-й стор.)

Êîíòèíåíò, íà ÿêîìó çáóâàþòüñÿ ìð³¿
У надзвичайно мальовничому місці Подільських Товтр, поблизу села Ку-

пин, яке має 600-літню історію,   відбувся фестиваль Компанії «Контінентал 
Фармерз Груп», анонсований, як родинний. На нього з’їхалися сотні учасників 
та гостей. Батьки, бабусі та дідусі прийшли сюди разом з дітьми та онуками.  
До слова кажучи, в Купині народився і виріс нинішній очільник Городоцької 

ОТГ Василь Підлісний, який теж допомагав у організації фестивалю.

Ùåäðà íèâà Ïîä³ëëÿ
Більше двох мільйонів тонн склав валовий збір ранніх 

зернових культур, з обмолотом яких аграрії області впора-
лися уже повністю. Їх цьогорічна урожайність вища, ніж то-
р у ур, р р р

рік, і сягнула 55 центнерів із гектара. 
Значно кращі показники у господарствах Шепетівського, Горо-

доцького та Чемеровецького районів, де збирали відповідно по 
64, 63 та 61 центнеру на круг. А от найбільший вал — до 160 ти-
сяч тонн — мають сільгосппідприємства Старокостянтинівсько-
го, Хмельницького й Красилівського районів.
Варто зазначити, що в спектрі ранніх зернових 70 відсотків 

питомої ваги за озимою пшеницею. Її намолотили 1,4 мільйона 
р , щ р р р д

тонн при середній урожайності 59 центнерів з гектара (плюс три 
центнери до минулорічного рівня). Усі рекорди побила Городоч-
чина, де заколосилося по 72 центнери. 
До збирання пізніх культур агроформування краю поки що не 

приступали. Тим часом сіють озимий ріпак, що вже зроблено на 
площі 58,2 тисячі гектарів. Це понад 80 відсотків до запланованого.

Лариса ГНАТИШКО.

  ПРОГРАМИ  

Ïåíñ³ÿ â îäèí äîòèê
В Україні запроваджено нову модель звернення громадян 

за призначенням пенсії через веб-портал електронних по-
слуг Пенсійного фонду.

Çíîâó ïëóòàíèíà 
ç êàäàñòðîâèìè 
íîìåðàìè?
Про типові помилки в ка-

дастровому номері, причи-
ни виникнення та способи їх 
усунення розповість  читачам 
заступник редактора з орга-
нізаційно-правових питань 
адвокат Володимир РОМАНІ-
ШИН.
Громадяни, які оформлюють зе-

мельну ділянку, масово стикаються з 
проблемами оформлення технічної до-
кументації. Однією з найпоширеніших 
проблем є дублювання кадастрового 
номера.
Кадастрова карта, як лакмусовий папірець, увібрала та проявила всі помил-

ки, що накопичувалися у землевпорядній документації по всій країні за 20 років 
земельної реформи.
Законом України «Про Державний земельний кадастр» кадастровий номер 

земельної ділянки визначено як індивідуальна, що не повторюється на всій 
території України, послідовність цифр та знаків, яка присвоюється земельній 
ділянці під час її державної реєстрації і зберігається за нею протягом усього 
часу існування.
Кадастровий номер земельної ділянки є її ідентифікатором у Державному 

земельному кадастрі та скасовується лише в разі скасування державної реє-
страції земельної ділянки. 
При цьому зміна власника чи користувача земельної ділянки, зміна відомо-

стей про неї не є підставою для скасування кадастрового номера. Скасований 
кадастровий номер земельної ділянки не може бути присвоєний іншій земель-
ній ділянці.
Проте в українських реаліях подвоєння кадастрових номерів набуло масо-

вого поширення і стало найпопулярнішим видом агрорейдерства.
Причиною найбільшої кількості помилок щодо дублювання номерів зе-

мельних ділянок є людський фактор. На всіх етапах  введення Національної 
кадастрової системи та реєстрації земельної ділянки було багато писанини, 
що забирало чимало часу та призводило до помилок. Документи на землю,  
виготовлені в різні роки, мали різний якісний і фізичний стан, зберігалися зде-
більшого на паперових носіях.
Через відсутність єдиної бази даних усіх земельних ділянок могли з’явля-

тися дубльовані кадастрові номери, через що створювався ґрунт для несві-
домого викривлення даних або свідомого внесення умисно хибної інформації.
Законом України «Про Державний земельний кадастр» встановлено, що в 

разі, якщо земельні ділянки, обмеження (обтяження) у їх використанні заре-
єстровані до набрання чинності цим Законом у Державному реєстрі земель 
(тобто до 01.01.2013), відомості про такі земельні ділянки, обмеження (обтя-
ження) підлягають перенесенню до Державного земельного кадастру в авто-
матизованому порядку, без подання заяв про це їхніми власниками, користу-
вачами та без стягнення плати за таке перенесення.

(Закінчення в наступному номері)

Програма була презентова-
на в Пенсійному фонді України 
ще на початку серпня. А мину-
лого тижня в Хмельницькому 
відбулася прес-конференція 
«Е-пенсія» –  признач пенсію в 
один дотик».
Як зазначила начальник 

головного управління Пенсій-
ного фонду України в Хмель-
ницькій області Ольга Заяр-
нюк, основне їхнє завдання 
–  забезпечити реалізацію пра-
ва людини на пенсію. І зробити 
це в доступній і якісній формі.  
Нині людина може отримати 
повний пакет послуг, навіть не 
виїжджаючи в райцентр, як-от, 
приміром, у Чорному Острові.
З початку цього року до орга-

нів Пенсійного фонду в області 
звернулося 288 тисяч людей.
Час вимагає нових техноло-

гій. І вже тепер формуються 
електронні справи пенсіоне-
рів. Створюється єдиний елек-
тронний реєстр. Тобто, все 
робиться для того, щоб людині 
було зручніше.   
І от сервіс призначення 

пенсії он-лайн, не виходячи з 
дому, нині є однією з найпо-
тужніших послуг Пенсійного 
фонду. Сервіс передбачає по-
дання документів дистанційно 
в електронному вигляді. Після 
прийняття рішення про при-
значення пенсії заявнику при-
ходить СМС-повідомлення.
Якщо необхідно уточнити 

дані, людину можуть запро-

сити до управління за місцем 
проживання.
Увага: для призначення 

Е-пенсії необхідно мати елек-
тронний підпис. Тому  цей сер-
віс лише починає працювати.
Звичайно, для більшості 

пенсіонерів (особливо, сіль-
ських) така процедура вида-
ється практично фантастич-
ною.   Однак, наголошують 
фахівці, цей сервіс розрахо-
вано на тих, хто лише збира-
ється іти на пенсію. Тобто, на 
«молодих» пенсіонерів, які, як 
правило, намагаються іти в 
ногу з часом.   
До речі, заяви на призна-

чення пенсії у режимі онлайн 
подали в нашій області три 
людини.
На вебпорталі Пенсійного 

фонду України працює ще ціла
низка сервісів для пенсіонерів, 
застрахованих осіб та стра-
хувальників. Зокрема: нала-
штування послуги безплатно-
го СМС-інформування (щодо 
призначення чи перерахунку 
пенсії, сплати страхових вне-
сків роботодавцем та страхо-
вого стажу особи); отримання 
застрахованими особами че-
рез особистий кабінет інфор-
мації про страховий стаж та 
щомісячні відрахування єди-
ного соціального внеску робо-
тодавцем та інші.
Призначити пенсію в один 

дотик –  зручно. Тому долучай-
теся!

К. МАТВІЙЧУК.
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 ДОСЯГНЕННЯ 

 Все краще в світовому лісівни-
цтві має бути запроваджено на 
Хмельниччині — таке кредо Петра 
Пешка — начальника обласного 
управління лісового та мислив-
ського господарства. І вже зробле-
но чимало за останні два роки: в 
Славутському лісгоспі запрацю-
вала перша в Україні атоматизо-
вана лінія висіву та вирощування 
сіянців із закритою кореневою 
системою. Така ж у стадії завер-
шення в Хмельницькому лісомис-
ливському господарстві. В Ізяс-
лавському лісгоспі діє сучасний 
комплекс із переробки шишок. 
Чимало цікавих надбань і в Ярмо-
линецькому лісгоспі.

 Щоб цінний досвід швидше до-
ходив до всіх державних лісогоспо-
дарських підприємств краю, обл-
управління лісового та мисливсько-
го господарства запровадило виїзні 
виробничі наради. Чергова з них 

відбулася на базі Ярмолинецького 
лісгоспу під головуванням Петра 
Пешка.

 На важливий захід прибули керів-
ники підвідомчих підприємств і ви-
робничих підрозділів, лісничі й спе-
ціалісти лісгоспів та обласного управ-
ління. Основна мета наради — зві-
р и т и с я  ч и  в е д е т ь с я  л і с о в е 
господарство відповідно до вимог 
законодавства, культури виробни-
цтва, а також обговорити  шляхи 
розв ’язання  назрілих  проблем  і, 
звісно, ознайомитися з надбаннями 
й перспективою розвитку Ярмоли-
нецького лісгоспу, де директором 
заслужений лісівник України Іван 
Кирилюк.

 Гостинні господарі щедро ділили-
ся своїми секретами успіху. Учасни-
ки наради побували більш ніж на 
двадцятьох об’єктах. На різновікових 
ділянках лісу вони звертали осо-
бливу  увагу на якість  виконаних 
робіт, культуру виробництва. Зокре-

ма, на санітарно-вибірковій рубці в 
Зіньківському лісництві показали, 
якою має бути ділянка після рубки. 

 Лісівникам області продемонстру-
вали роботу проміжного складу ліс-
ництва, цеху переробки деревини, 
виробництво пиломатеріалів, тріски 
паливної.
У кварталі 50, де створено лісові 

культури на честь загиблих воїнів-
лісівників в АТО, учасники поклали 
квіти до пам’ятної стели, вшанував-
ши героїв. До речі, ініціатива ство-
рення меморіальних насаджень, 
скверів, алей, ділянок у лісі, при-
свячених героям-учасникам АТО, які 
віддали життя під час бойових дій 
на сході держави, з’явилася саме в 
Ярмолинецькому  лісгоспі  і  була 
схвалена на четвертому з»їзді лісів-
ників України.

 Потім усі переїхали на лісовий 
розсадник Зіньківського лісництва. 
Відвідувачам показали зразки власної 
продукції: лісові чаї, гриби, ягоди, 

мед, лікарську сировину та інше. Ще 
б пак, у лісгоспі мають свої сади, 
ягідники, то є що переробляти. На 
території розсадника також оглянули 
свинокомплекс — складову частину 
побічного користування, яким підпри-
ємство займається досить успішно. 
В Ярмолинецькому лісництві, в 

урочищі Соколівщина побували на 
заготівлі тріски паливної, різновікових 
лісових культурах та Алеї на честь 
лісничого Ярмолинецького лісництва 
В. М. Лебеденка й інженера лісових 
культур Ю. В. Лебеденка, вшанував-
ши їхню пам’ять.
Гарне враження на учасників наради 

справили Ярмолинецька реммайстер-
ння та її побутові приміщення. А в 
Городоцькому лісництві — рекреацій-
ний пункт та різновікові культури.

 Було що показати й у Сатанівсько-
му лісництві, знайомство з яким 
почалося  з сучасно оформленої 
території контори. Учасники наради 
побували на лісовому розсаднику, 

на ділянці бучини, що є міжнародною 
пам’яткою й охороняється ЮНЕСКО. 
Неабиякий інтерес викликав реабі-
літаційний центр для диких тварин, 
спорудження якого завершується.
Багато хороших справ зроблено в 

Ярмолинецькому лісгоспі завдяки 
сумлінній праці всіх підрозділів. Тож 
цілком логічно, що під час наради 
було відзначено кращих. Так, лісни-
чому  Сатан івського  л ісництва 
В. П. Стецюку вручено знак «Заслу-
жений захисник природи». Нагороду 
одержав і вальник лісу шостого роз-
ряду Артур Савчук, який є одним з 
кращих лісорубів Хмельниччини.

 Враженнями  від побаченого  в 
Ярмолинецькому лісгоспі учасники 
заходу ділилися на підбитті підсумків 
наради. Цінний досвід буде запро-
ваджено й на інших державних лісо-
господарських  п ідприємствах 
краю.

К. ВІКТОРОВ.
Фото І. АЛЕКСЮКА.

Цінному досвіду — широку дорогу
ЦЕРЕМОНІЯ НАГОРОДЖЕННЯ КРАЩИХ ПРАЦІВНИКІВ. ДОГЛЯД ЗА ЛІСОВИМИ КУЛЬТУРАМИ.

 ПОДІЇ 

Поки артисти на сцені бадьоро 
виступали з концертом, гості ласу-
вали стравами та спілкувалися — 
організатори пригощали охочих 
безкоштовним борщем, кулішем, 
картоплею та морозивом.

КОМПАНІЯ 
ЗАОХОЧУЄ 
КООПЕРАТИВИ
Мене зацікавили сільські коопе-

ративи, які тут представили свою 
продукцію.
Один із таких діє у Купині і на-

зивається «Купинчанка-2015». Із 
назви зрозуміло, що він створений 
лише чотири роки тому. В об’єднан-
ні 22 члени. Займаються вирощен-
ням малини, яку реалізують гуртом 
і вроздріб. В основному сортів «По-
ляна» та «Полка». Ягоди рясно 
родять з липня до перших моро-
зів.
Керівник кооперативу Анатолій 

Бондар, за фахом вчитель фізкуль-
тури, розказав, що самоорганізува-
тися їм допомогла компанія «Кон-
тінентал Фармерз Груп» — надала 
фінансову допомогу і консультації. 
Посприяла з реалізацією продукції. 
Справа цікава і вигідна, але делі-
катна, бо малина належить до про-
дуктів, які не можуть довго зберіга-
тися. Для її транспортування необ-
хідна спеціальна тара.
Селяни  з  «Купинчанки-2015» 

сьогодні збирають по 30-40 кілогра-
мів, а сукупно виходить понад 500 
кілограмів ягід за день. Мріють ви-

йти на більші об’єми. Тоді до них 
приїжджатимуть рефрижератори 
від плодоовочевих заводів.
У селі Сирватинці діє кооператив 

«Подільський  бджоляр», члени 
якого теж представили продукцію 
на фестивалі.
Кооператив «Файні ґазди» з Ми-

хайлівки Глибоцького району Чер-
нівецької області виробляє сири. 
Що не дивно, адже їхнє село роз-
ташоване серед гір, полонин і па-
совищ. 
Ринок цієї продукції в зоні Карпат 

досить насичений. Та «Файні гґаз-
ди» знайшли на ньому свою нішу і 
збувають товар у престижних ма-
газинах. Голова кооперативу Воло-
димир Білоус зауважив, що на від-
міну від традиційних сирів, вони 
варять продукт європейського ґа-
тунку. Об’єднання має свого фахо-
вого технолога і складається з 36 
осіб.  
Своєрідною «фішкою» коопера-

тиву є пряні сири у олії. Вони мають 
оригінальний смак і довго зберіга-
ються навіть без холодильника.

«СЕРДЕЧНА 
СПРАВА»
Підтримка кооперативного руху 

належить до пріоритетів соціальної 
програми компанії «Контінентал 
Фармерз Груп». На цьому неодно-
разово наголошував  Георг фон 
Нолкен. Він навіть назвав цей на-
прямок «сердечною справою».
На підтвердження слів компанія 

«Контінентал Фармерз Груп» по-
дарувала ягідному кооперативу 
«Купинчанка-2015» сертифікат на 
придбання 600 спеціальних ящиків 

для збирання і транспортування 
малини. Кооператив «Ягідний рай» 
із села Залісці Дунаєвецької ОТГ 
отримав сертифікат на придбання 
400 таких ящиків. Пасічника Рома-
на Касапа з кооперативу «Солоб-
ковецький Бджоляр» Солобковець-
кої ОТГ та голову територіальної 
громади Сергія Когута преміювали 
сертифікатом на придбання медо-
гонки та екструдера для віджиму 
забрусу переробки воску. 

СОЦІАЛЬНЕ 
ПАРТНЕРСТВО
За рік роботи компанія встигла 

зарекомендувати себе, як соціаль-
ний партнер, з найкращого боку. 
Про це розповів виконуючий обо-
в’язки голови Городоцької райдерж-
адміністрації Сергій Зборовський: 
«Це компанія, яка впроваджує ін-
вестиції не лише у виробництво, а 
й у стосунки. Показує приклад си-
нергії. Тільки минулого року вона 
сплатила до бюджетів 36 мільйонів 
гривень податків. Надано понад 2 
мільйони гривень фінансової та 
соціальної допомоги. Спільно Разом 
із «Контінентал  Фармерз  Груп» 
реалізовано чимало спільних про-
ектів. Зокрема, відремонтовано 
школу в селі Курівці, відремонто-
вано адмінбудівлю і перекрито дах 
литячого садка в Юринцях, відре-
монтовано дороги в Сирватинцях, 
Скіпчому та Новосілці, встановлено 
освітлення вулиць у Шишківцях, у 
Городку  відремонтовано  центр 
надання адміністративних послуг.
Про плідне співробітництво із 

«Контінентал Фармерз Груп» гово-
рила також староста Купина Євгенія 

Липовецька: «В селі з допомогою 
компанії відремонтовано харчоблок 
дитячого садка, православний храм, 
будинок культури та лікарську ам-
булаторію».
Під час зустрічі з журналістами, 

я запитав Георга фон Нолкена, чи 
змогла б компанія надавати кон-
сультації іншим селянам, які хочуть 
об ’єднатися в кооперативи. Він 
відповів, що для спілкування з па-
йовиками і організаційної допомоги 
їм у створенні кооперативів немає 
жодних перешкод. 
Ще мене цікавила переробка сіль-

ськогосподарської продукції. Георг 
фон Нолкен відповів, що в них є 
наміри з цього приводу: «За нами 
стоїть потужний міжнародний інвес-
тор, з великими міжнародними зв’яз-
ками і розумінням того, як потрібно 
будувати міцні партнерські стосунки 

на місцях. Він уже заробив собі авто-
ритет людини слова і честі.
Ми хочемо чути людей та одер-

жувати від них свіжі ідеї з приводу 
нашого спільного розвитку».
Судячи зі слів та настрою Гене-

рального директора, співробітни-
цтво з пайовиками та громадами 
тільки по-справжньому розпочина-
ється. І має гарні перспективи на 
майбутнє.
Його символом став 100-кілогра-

мовий величезний ягідний пиріг. 
Його смакові якості хвалили всі, 
кому дістався його шматок, адже 
почастували ним від малого до 
великого — місцевих жителів та 
решту гостей свята. 

Григорій МИХАЙЛЕНКО.
с. Купин,

Городоцький район.  
Фото Ігоря АЛЕКСЮКА.

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР «КОНТІНЕНТАЛ» ГЕОРГ 
ФОН НОЛКЕН З ПРЕДСТАВНИКАМИ КООПЕРАТИВНИХ 
ОБ’ЄДНАНЬ.

ЧЛЕНИ КООПЕРАТИВУ «КУПИНЧАНКА-2015». АТРАКЦІОНИ НА ІГРОВОМУ МАЙДАНЧИКУ.(Закінчення. 
Початок на 1-й стор.)

 ЦЕ — НА ХМЕЛЬНИЧЧИНІ! 

Êîíòèíåíò, íà ÿêîìó çáóâàþòüñÿ ìð³¿

– Попередня робота щодо 
майбутнього проекту такого 
комплексу вже проведена, — до-
лучається до розмови головний 
спеціаліст з питань освіти, куль-
тури молоді та спорту Валерія 
Жолкевська. — Його вартість 
складатиме 11-13 мільйонів 
гривень. Ще не знаємо, де ві-

зьмемо ці кошти, але ми це 
зробимо!
І не доводиться сумніватися, 

що й цей задум буде реалізова-
ний. Бо коли ми з Валерією 
Володимирівною восени мину-
лого року оглядали похмуре 
приміщення старої школи, то 
навіть уявити не могли, що воно 
матиме такий сучасний і ошат-
ний вигляд. Для сільської ради 
харчоблок обійшовся приблизно 

400 тисяч гривень. Усі інші ви-
трати взяли на себе спонсори, 
в тому числі й народний депутат 
України Сергій Лабазюк, який 
долучився до придбання об-
ладнання для кухні. 
Та на цьому реконструкція 

старої школи не закінчується. 
Бо у планах Віталія Осядлого 
утеплення стін і стелі, опоря-
дження фасаду другої частини 
приміщення та заміна покрівлі. 

А ще Віталій Станіславович має 
намір обладнати тут кімнату для 
танців, а в іншій встановити 
спортивні тренажери. 
Аби мати змогу економити газ, 

за кошти фірм «Укршелтер» та 
«Екіпаж» придбали твердопа-
ливний котел, який працювати-
ме на місцевому паливі. 

– Уже придбали щепоріз, у 
якому подрібнюватимемо гілки 
дерев, які заготовлятимемо на 

території громади, — розповідає 
Віталій Осядлий. — Бо ж маємо 
сплачувати за спожитий газ по-
над 14 тисяч гривень за 1000 
кубів. Ви тільки подумайте: ми 
витрачаємо ці кошти на тепло 
для дітей, а повинні платити так 
само, як комерційна фірма, яка 
працює на себе! 
А ще в планах сільського голо-

ви запровадити стипендії для 
заохочення і матеріального сти-

мулювання дітей. Але це за-
лежатиме від того, як успішно 
розвиватиметься громада. Та в 
цьому напрямку вже й нині ба-
гато чого зроблено. Так, на уро-
чистостях з нагоди Дня знань 
Валерія Жолкевська вручила 
сертифікат на грошову винаго-
роду учениці 5 класу Олені Фур-
сі, котра посіла друге місце в 
обласному етапі ХІХ Міжнарод-
ного конкурсу української мови 
ім. Петра Яцика. Такий же сер-
тифікат отримав і школяр-акор-
деоніст із Черепівки Максим 
Іванов за успішні виступи на 
різноманітних конкурсах.

– Найважливіше для нас — це 
матеріально-технічна база, бо 
професіоналізму і ентузіазму 
педагогам не позичати, — ді-
литься думками директор Оле-
шинської гімназії Анжела Коно-
нюк. — Уже нині, завдяки сіль-
ській раді та народному депу-
татові України Сергію Лабазюку 
початкові класи забезпечені 
комплектами нових меблів, те-
левізорами, комп’ютерами. Ка-
бінет хімії обладнаний мульти-
медійною дошкою. Хотіли б мати 
ще й інтерактивну дошку. По-
трібно обновити меблі і в стар-
ших класах, аби вони відповіда-
ли сучасним вимогам. Споді-
ваюся, що найближчим часом 
вирішиться і це питання.
Нашу розмову з керівниками 

сільської ради час від часу пере-
ривали батьки школярів, котрі, 
оглянувши новий харчоблок, 
підходили, аби щиро подякува-
ти за турботу про дітей… 

Олексій ТИМОЩУК.
Фото автора.

Êîëè äëÿ âëàäè ä³òè íàéãîëîâí³ø³

(Закінчення. 
Початок на 1-й стор.)

ТАКИЙ ВИГЛЯД НИНІ МАЄ БУДІВЛЯ, ЯКІЙ ПОНАД СТО РОКІВ. НА СВЯТО ПРИЙШЛИ І ДІТИ, І ДОРОСЛІ.

 1 вересня
 Оксана Вікторівна ГРИЦИШЕ-

НА — листоноша відділення по-
штового  зв ’язку  с .  Сковородки 
Старокостянтинівського району. 

 2 вересня
 Василь Васильович ГАВЮК 

— листоноша відділення поштово-
го зв’язку с. Снітівка ЦВПЗ Летичів-
1.

 Тетяна Борисівна Біла — лис-
тоноша відділення поштового зв’яз-
ку Дунаївці-2.

4 вересня
Валентина Василівна МОСКОВ-

ЧУК — листоноша відділення по-
штового зв’язку с. Куражин Ново-
ушицького району.

7 вересня
Жанна Володимирівна КАРНА-

СЕВИЧ — листоноша відділення 
поштового зв ’язку с. Писарівка 
ЦВПЗ Волочиськ-3.

10 вересня
Світлана Вікторівна ЛУК’ЯНО-

ВА  — листоноша  пересувного 

відділення поштового зв’язку № 8 
ЦВПЗ Теофіполь-2.

11 вересня
 Тетяна Анатоліївна ІЩАК — 

листоноша відділення поштового 
зв’язку с. Купіль ЦВПЗ Волочиськ-
3.

 Наші надійні, перевірені дов-
голітньою співпрацею колеги! 
Це справді так: адже разом з 
вами виконуємо спільну місію 
— плекаємо нашу улюблену га-
зету «Подільські вісті». Ми сіємо 
сміливе слово правди, а ви до-
носите його нашим вірним чита-
чам-передплатникам. 
У дні ваших світлих ювілеїв 

зичимо вам великого щастя. А 
це — насамперед бути здоровим, 
жити  в достатку  та в мирі  і в 
міцній дружбі з удачею. 

Щиро, з глибокою повагою 
трудовий колектив газети 

«Подільські вісті». 

ÂÅÐÅÑÅÍÜÂÅÐÅÑÅÍÜ: 
ëèñòîíîø³-þâ³ëÿðè

 ВІТАЄМО! 

 РЕЗОНАНС 

Ïðàâäà äîïîìàãàº 
ï³äíÿòèñÿ ç êîë³í

(Початок у №35 
за 29 серпня)

Валерій ГРОШКО.
(Далі буде).

і )  країни  — фінансові  центри 
(Швейцарія, Великобританія, Ізраїль, 
Гонконг, Сінгапур та ін);
ї) країни-транзитери (Туреччина, 

Єгипет, Панама, Білорусь). Сюди ж 
належить і Україна. Адже вона є на 
перетині трьох важливих артерій: 
Північної гілки Великого шовкового 
шляху, транзиту «Із варяг в греки» і 
контролює гирло Дунаю;
й) країни — глобальні поліцейські 

(СЩА, Великобританія, Франція).
Ясна річ, це відносна градація. 

Більшість держав має змішану струк-
туру і одночасно виконують різні 
функції.
Наприклад, Україні явно відведе-

на роль постачальника зерна, елек-
троенергії, металів, забезпечення 
транзиту.
Трейдери за півціни вивозять з 

України збіжжя, та ще й за такі обо-
рудки одержують ПДВ. Це і є ідеаль-
не пограбування! Як і хто змусить їх 
розпочати переробку, коли вони 
створені для інших цілей? 

ДЕРЖАВИ І ТНК
Держави — це горизонтальні те-

риторіальні об’єднання. Їм проти-
стоять вертикальні бізнес-структури, 
які контролюють ринки зерна, мета-
лів, нафти, газу, озброєння, нарко-
тиків та інші. А також міжнародні 
банки і ТНК (транснаціональні кор-
порації). 
Про останні дуже добре сказано 

у книгах Богдана Бойка «Україна: 
остання війна за незалежність» та 
«Народ, який переможе зло». Вони 
видані 15-18 років тому, але абсо-
лютна більшість українців, які вва-
жають себе інтелектуалами, навіть 
не чула про них.
У нав’язаній нам економічно-по-

літичній парадигмі корпорації силь-
ніші за держави. І тільки там, де існує 
міцна влада — монархії, або теокра-
тії — все навпаки, — влада загнуз-
дала бізнес. 

ШОСТИЙ УКЛАД 
ЕКОНОМІКИ ТА 
АРХАЇКА
Іван Дунець, безумовно, також 

правий у тому, що рівень промисло-

вого розвитку визначає машинобу-
дування. Особливо точне. Колись 
Україна була серед лідерів з вироб-
ництва прецизійних верстатів.
Світ увійшов у шостий уклад еко-

номіки. А нас намагаються пере-
вести  з  четвертого  на . . .  третій  і 
нижче. «Опускання» вигідне нашим 
конкурентам (передусім Франції та 
Німеччині, які створили для себе і 
під себе ЄС), а також сусідам — Ро-
сії, Польщі та Туреччині. 
Для  продукції  шостого  укладу 

економіки потрібен ринок збуту хоча 
б у 300 мільйонів споживачів. Те, що 
ми спостерігаємо сьогодні є вдалими 
спробами зовнішніх гравців позба-
вити Україну таких можливостей.
Цій ізоляції підіграють самозвані 

«націоналісти». Через те, шо вони 
здебільшого гуманітарії без концеп-
туальності або малоосвічені неофіти, 
їх використовують «у темну», як 
таранів та детонаторів суспільних 
процесів.
Ринок збуту пробував організувати 

Леонід Кучма, виступаючи з ідеєю 
Балто-Чорноморського співробітни-
цтва. Відбулося навіть два саміти — 
один у Стамбулі, а другий у Києві. 
Але перевертні і аферисти під чужу 

дудку, перевели стрілки та організу-
вали для протестних акцій невдо-
волених, які завжди були ударними 
загонами дестабілізації в руках ма-
ніпуляторів.
Цікаво, що опоненти Леоніда Куч-

ми взяли на озброєння Чорноморську 
ідею Балто, але на відміну від нього 
не проводять самітів.
Псевдопатріоти говорять не про 

конкурентоздатну державу, а про 
козацтво, чуби, колиску нації та різні 
хуторянські метафори, які адресова-
ні емоціям і не піддаються осмислен-
ню. Замість того, щоб досліджувати 
алгоритми минулого і цікавитися гео-
політикою, вигадують нових героїв, 
приписують їм власні ідеї-фікс та 
психокомплекси. Бо на інше внаслідок 
духовної імпотенції не здатні.
Зрозуміло, що сперечатися на 

теми, хто більше із лузерів-невдах 
«кохав» Україну: Скоропадський, 
Петлюра, Грушевський, Винниченко 
та інші можна до безкінечності. Це 
легше і безпечніше, ніж розбиратися 
в сучасних реаліях. Правду потрібно 
відстоювати, а теревені — ні. 

 ЗБОРИ 

ВЕТЕРАНИ — 
ЗОЛОТИЙ ФОНД 
СОКОЛІВКИ
У Будинку культури Соколівки ніде 

й голці впасти: тут на звітно-виборні 
збори первинної організації ветера-
нів прийшли діти війни, учасники 
бойових дій, волонтери, активісти та 
патріоти молодої Української держа-
ви. Сьогодні на обліку тут 512 чоло-
вік… На превеликий жаль, всі питан-
ня вирішуються на громадських за-
садах в непростих умовах, навіть на 
районному та обласному рівнях. 
Найбільші труднощі в діяльності — це 
земельні та побутові проблеми: газо-
електро-водопостачання. Але най-
важливіші питання стосуються за-
безпечення медичної та матеріальної 
допомоги ветеранам, а також надан-
ня ритуальних послуг тощо.
Спочатку хвилиною мовчання вете-

рани вшанували пам’ять всіх тих, хто 
відійшов у вічність, пронісши в серці 
любов до України та рідного краю.

 Уважно слухали доповідь голови 
первинної організації ветеранів Пе-
тра Добрянського та багатьох учас-
ників зборів. Зокрема, настоятель 
храму Пресвятої Богородиці отець 
Володимир, який є духовним на-
ставником громади Соколівки, читав 
проповідь про життєві цінності.
Незважаючи на труднощі, органі-

зація ветеранів Соколівки досить 
продуктивно працювала по багатьох 
питаннях, і найголовніше — це збе-
реження правди історії. У роботі 
звітно-виборних зборів ветеранів 
села взяв участь і виступив голова 
районної ради ветеранів Петро Ко-
цюба. Він схвально оцінив роботу 
ветеранської організації Соколівки 
та її голови.
Збори обрали раду ветеранської 

організації, а її головою, уже вкотре 
— Петра Добрянського. 

Віктор СИРОТА, 
член ради ветеранів села 

Соколівка.
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ПОНЕДIЛОК, 9
ПРЯМИЙ

06.00, 07.15, 08.15 «Новий  день» з 
Ю. Шпачинською, I. Ратушною, Б. Мамаєм 
та М. Матросовим. 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 19.45 «Репортер». Новини. 
09.15, 10.15, 11.15 «Прямий» трафiк» з 
К. Ашiон i П. Рольником. 12.10, 14.10, 

16.10 «Кримiнал» з С. Вардою та К. Трушик. 
12.20, 16.20 «Гаряча тема» з О. Курбано-
вою та О. Шилкiною. 13.15, 14.20, 15.15 
«Деталi на «Прямому» з В. Фроловою i 
О .  Близнюком .  17 .00  «Ситуац iя» з 
М .  Леончук .  18 .15 «Ехо  України» з 
М. Ганапольським. 20.00 «Прямий ефiр» з 
С. Орловською та М. Вереснем. 22.00 
«Прямий» контакт» з Т. Березовцем.
КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф. 08.00 «Помста природи». 
09.10, 18.15 «Спецкор». 09.45, 18.50 
«ДжеДАI». 10.20, 19.25, 20.30 Т/с «Мен-
тiвськi вiйни. Харкiв 2». 14.05 Х/ф «Орден 
дракона». 15.55 Х/ф «Лiтаючi мечi бiля 
брами Дракона». 21.35 Т/с «Касл 6». 
23.10 Х/ф «Смертельне падiння». 00.55 
«Облом.UA».
МЕГА

06.00 Бандитська Одеса. 07.50, 13.50 
Правда життя. 08.55 Велетнi льодовико-
вої ери. 09.55 Погляд зсередини. 10.55 
Ролан Биков. 11.40 Iлюз iї сучасност i . 
12.40, 00.45 Речовий доказ. 15.00, 23.45 
Таємницi Другої свiтової. 17.00 Морськi 
гiганти. 18.00, 22.45 Життя. 19.00, 20.50 
Фантастичнi iсторiї. 20.00 Брама часу. 
21.45 Скарби з горища.
ТЕТ

06.00 ТЕТ  Мультиранок .  09.45 М /ф 
«Гнiздо дракона». 11.15 Т/с «Рання пташка 
2». 12.00, 21.00 Танька i Володька. 13.00, 
20.00 Одного разу пiд Полтавою. 14.00, 
19.00 СуперЖiнка. 15.00 4 весiлля. 17.00, 
02.00 Панянка-селянка. 22.00 Iгри приколiв. 
23.00 Т/с «Хамелеон». 00.00 Сiмейка У. 
01.00 Т/с «Домашнiй арешт».

ВIВТОРОК, 10
ПРЯМИЙ

06.00, 07.15, 08.15 «Новий  день» з 
Ю. Шпачинською, I. Ратушною, Б. Мамаєм 
та М. Матросовим. 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 19.45 «Репортер». Новини. 
09.15, 10.15, 11.15 «Прямий» трафiк» з К. 
Ашiон i П. Рольником. 12.10, 14.10, 16.10 
«Кримiнал» з С. Вардою та К. Трушик. 
12.20, 16.20 «Гаряча тема» з О. Курбано-
вою та О. Шилкiною. 13.15, 14.20, 15.15 
«Деталi на «Прямому» з В. Фроловою i 
О .  Близнюком .  17 .00  «Ситуац iя» з 
М .  Леончук .  18 .15 «Ехо  України» з 
М. Ганапольським. 20.00 «Прямий ефiр» з 
С. Орловською та М. Вереснем. 22.00 
«Прямий» контакт» з Т. Березовцем.
КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф. 08.00 Т/с «Удар у вiдповiдь 
3». 09.40, 18.15 «Спецкор». 10.20, 18.50 
«ДжеДАI». 11.00, 17.15 «Загублений свiт». 
12.50 Х/ф «Катастрофа на авiалiнiї». 14.30 
Х/ф «День незалежностi». 19.25, 20.30 Т/с 
«Ментiвськi вiйни. Харкiв 2». 21.30, 23.05 
Т/с «Касл 6». 00.50 «Облом.UA».
МЕГА

06.00 Бандитський Київ. 07.35, 13.50 
Правда життя. 08.40 Велетнi льодовикової 
ери. 09.40 Погляд зсередини. 10.10 Пiд 
iншим кутом. 10.40 Володимир Iвасюк. 
11.40 Iлюзiї сучасностi. 12.40, 00.45 Ре-
човий доказ. 15.00, 23.45 Таємницi Другої 
свiтової. 16.00, 21.45 Скарби з горища. 
17.00 Морськi гiганти. 18.00, 22.45 Життя. 
19.00, 20.45 Фантастичнi iсторiї. 19.55 
Брама часу.
ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок. 10.05 Х/ф «Кра-
суня». 11.15 Т/с «Рання пташка 2». 12.00, 
21.00 Танька i Володька. 13.00, 20.00 
Одного разу пiд Полтавою. 14.00, 19.00 
СуперЖiнка. 15.00 4 весiлля. 17.00, 02.00 
Панянка-селянка. 22.00 Казки У Кiно. 23.00 
Т/с «Хамелеон». 00.00 Сiмейка У. 01.00 
Т/с «Домашнiй арешт».

СЕРЕДА, 11 
ПРЯМИЙ

06.00, 07.15, 08.15 «Новий  день» з 
Ю. Шпачинською, I. Ратушною, Б. Мамаєм 
та М. Матросовим. 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 19.45 «Репортер». Новини. 
09.15, 10.15, 11.15 «Прямий» трафiк» з 
К. Ашiон i П. Рольником. 12.10, 14.10, 16.10 
«Кримiнал» з С. Вардою та К. Трушик. 
12.20, 16.20 «Гаряча тема» з О. Курбано-
вою та О. Шилкiною. 13.15, 14.20, 15.15 
«Деталi на «Прямому» з В. Фроловою i 
О .  Близнюком .  17 .00  «Ситуац iя» з 
М .  Леончук .  18 .15 «Ехо  України» з 
М. Ганапольським. 20.00 «Прямий ефiр» з 
С. Орловською та М. Вереснем. 22.00 
«Прямий» контакт» з Т. Березовцем.
КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф. 08.00 Т/с «Удар у вiдповiдь 
3». 09.40, 18.15 «Спецкор». 10.20, 18.50 
«ДжеДАI». 11.00, 17.20 «Загублений свiт». 
13.00 Х/ф «Петля часу». 15.10 Х/ф «За-
ручник». 19.25, 20.25 Т/с «Ментiвськi вiйни. 
Харкiв 2». 21.30, 23.05 Т/с «Касл 6». 00.50 
«Облом.UA».
МЕГА

06.00 Бандитська Одеса. 07.50, 13.50 
Правда життя. 08.50, 17.00 Морськi гiганти. 
09.50 Пiд iншим кутом. 10.50 Володимир 
Басов. 11.40 Iлюзiї сучасностi. 12.40, 00.45 
Речовий доказ. 15.00, 23.45 Таємниц i 
Другої св iтової. 16.00, 21.45 Скарби з 
горища. 18.00, 22.45 Життя. 19.00, 20.50 
Фантастичнi iсторiї. 20.00 Брама часу. 
ТЕТ

06.00 ТЕТ  Мультиранок .  09.30 М /ф 
«Епiк». 11.15 Т/с «Рання пташка 2». 12.00, 
21.00 Танька i Володька. 13.00, 20.00 
Одного разу пiд Полтавою. 14.00, 19.00 
СуперЖiнка. 15.00 4 весiлля. 17.00, 02.00 
Панянка-селянка. 22.00 Казки У Кiно. 23.00 
Т/с «Хамелеон». 00.00 Сiмейка У. 01.00 
Т/с «Домашнiй арешт».

ЧЕТВЕР, 12
ПРЯМИЙ

06.00, 07.15, 08.15 «Новий  день» з 
Ю. Шпачинською, I. Ратушною, Б. Мамаєм 
та М. Матросовим. 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 19.45 «Репортер». Новини. 
09.15, 10.15, 11.15 «Прямий» трафiк» з 
К. Ашiон i П. Рольником. 12.10, 14.10, 16.10 
«Кримiнал» з С. Вардою та К. Трушик. 
12.20, 16.20 «Гаряча тема» з О. Курбано-
вою та О. Шилкiною. 13.15, 14.20, 15.15 
«Деталi на «Прямому» з В. Фроловою i 
О .  Близнюком .  17 .00  «Ситуац iя» з 
М .  Леончук .  18 .15 «Ехо  України» з 
М. Ганапольським. 20.00 «Прямий ефiр» з 
С. Орловською та М. Вереснем. 22.00 
«Прямий» контакт» з Т. Березовцем.
КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф. 08.00 Т/с «Удар у вiдповiдь 
3». 09.40, 18.15 «Спецкор». 10.20, 18.50 
«ДжеДАI». 11.00, 17.15 «Загублений свiт». 
13.05 Х/ф «Лiтак проти вулкана». 14.55 Х/ф 
«Свiтанок планети мавп». 19.25, 20.30 Т/с 
«Ментiвськi вiйни. Харкiв 2». 21.35, 23.10 
Т/с «Касл 6». 00.55 «Облом.UA».
МЕГА

06.00 Бандитський Київ. 07.45, 13.55 
Правда життя. 08.55 Морськi гiганти. 09.55 
Пiд iншим кутом. 10.55 Юрiй Нiкулiн. 11.45 
Iлюзiї сучасностi. 12.45, 00.45 Речовий 
доказ. 14.55, 23.45 Таємницi Другої свiто-
вої. 15.55, 21.45 Скарби з горища. 16.55 
Велетнi льодовикової ери. 17.55, 22.45 
Життя. 18.55, 20.45 Фантастичнi iсторiї. 
19.50 Брама часу.
ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок. 09.45 М/ф «Нiко 
2: маленький братик – великi неприємнос-
тi». 11.15 Т/с «Рання пташка 2». 12.00, 
21.00 Танька i Володька. 13.00, 20.00 
Одного разу пiд Полтавою. 14.00, 19.00 
СуперЖiнка. 15.00 4 весiлля. 17.00, 01.00 
Панянка-селянка. 22.00 Казки У Кiно. 23.00 
Т/с «Хамелеон».

П`ЯТНИЦЯ, 13 
ПРЯМИЙ

06.00, 07.15, 08.15 «Новий  день» з 
Ю. Шпачинською, I. Ратушною, Б. Мамаєм 
та М. Матросовим. 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 «Репортер». Новини. 09.15, 10.15, 
11.15 «Прямий» траф iк» з  К .  Аш iон  i 
П. Рольником. 12.10, 14.10 «Кримiнал» 
з С. Вардою та К. Трушик. 12.20, 16.30 
«Гаряча  тема» з  О .  Курбановою  та 
О. Шилкiною. 13.15, 14.20, 15.15 «Деталi 
на «Прямому» з В. Фроловою i О. Близ-
нюком. 16.10 «Крим iнал. П iдсумки» з 
С. Вардою та К. Трушик. 17.00 «Ситуацiя» 
з М. Леончук. 18.30 «Влада хохотала». 
19.00 «Ехо України» з М. Ганапольським. 
22.00 «Поярков. News».
КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф. 08.00 Т/с «Удар у вiдповiдь 
3». 09.40, 18.15 «Спецкор». 10.20, 18.50 
«ДжеДАI». 11.00, 17.15 «Загублений свiт». 
13.50 Х/ф «Геокатастрофа». 15.30 Х/ф 
«Зiткнення». 19.25 Х/ф «Хороший, по-
ганий, мертвий». 21.10 Х/ф «Блекджек». 
23.05 Х/ф «Кривавий орел». 01.00 Х/ф 
«Холодна сумiш».
МЕГА

06.00 Бандитська Одеса. 08.00, 13.55 
Правда життя. 09.05 Морськi гiганти. 10.05 
Дика Арктика. 11.05 Два Миронових. 11.50 
Iлюзiї сучасностi. 12.50, 00.45 Речовий 
доказ. 15.00, 23.45 Таємницi Другої свiто-
вої. 16.00, 21.45 Скарби з горища. 17.00 
Велетнi льодовикової ери. 18.00, 22.45 
Життя. 18.55, 20.45 Фантастичнi iсторiї. 
19.50 Брама часу.
ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок. 09.15 Х/ф «Кру-
тий пес». 11.15 Т/с «Рання пташка 2». 
12.00 Танька i Володька. 13.00, 20.00 
Одного разу пiд Полтавою. 14.00, 19.00 
СуперЖiнка. 15.00 4 весiлля. 16.00 Х/ф 
«Сам вдома». 18.00, 01.00 Панянка-се-
лянка. 21.00 Х/ф «Сам вдома 2». 23.00 
Х/ф «Iнша жiнка».

СУБОТА, 14
ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00 «Репортер». Новини. 09.10, 
10.15 «Ехо України» з М. Ганапольським. 
11.15, 12.15, 13.15 «Акценти» з Н. Фiцич. 
14.15, 15.15, 16.15 «Великий марафон» з 
П. Рольником, О. Близнюком, О. Курба-
новою та О. Шилкiною. 17.00 «Щасливе 
iнтерв`ю». 18.00, 19.00, 20.00 Ток-шоу 
в прямому ефiрi з Л. Мамедовою. 21.00 
«Закрита  зона». 22.00 «The Week». 
Мiжнародний огляд з Т. Березовцем та 
П. Залмаєвим. 23.00 «Вата-шоу».
КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф. 08.15 «ДжеДАI. Дайджест». 
09.15 «Загублений свiт». 14.15 Х/ф «Блек-
джек». 16.10 Х/ф «День незалежностi». 
19.00 Х/ф «День незалежностi: Вiдроджен-
ня». 21.10 Х/ф «Iмперiя вовкiв». 23.35 Х/ф 
«Акуляче торнадо 5: глобальне роїння».
МЕГА

06.00 Бандитський Київ. 08.05, 23.30 
М iстична Україна. 08.55, 18.40 Брама 
часу. 09.45 Речовий доказ. 10.55 Таємницi 
Другої свiтової. 12.55 101 вид зброї, що 
змiнила свiт. 14.20, 22.40 Сучаснi дива. 
15.10 Дика Арктика. 17.10 Пiд iншим кутом. 
21.00 Сто одна iдея, що змiнила свiт. 00.20 
Правда життя.
ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок. 11.45 М/ф «Епiк». 
13.45, 01.00 Панянка-селянка. 16.30 Х/ф 
«Свiтанок планети мавп». 19.00, 20.00, 
21.00 Одного разу пiд Полтавою. 19.30, 
20.30, 21.30 Танька i Володька. 22.00 
Казки У Кiно.

НЕДIЛЯ, 15
ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.45, 20.45 «Репортер». 
Новини. 09.10 «18 плюс» з С. Лойко та 
А .  Тулинською .  10.10 «Крим iнал» з 
С. Вардою та К. Трушик. 11.15, 12.15, 
13.15 «Акценти» з Н. Фiцич. 14.15, 15.15, 
16.15 «Великий марафон» з П. Рольником, 
О. Близнюком, О. Курбановою та О. Шилкi-
ною. 17.00 «Про особисте» з Н. Фiцич. 18.00, 
19.00, 20.00 Ток-шоу в прямому ефiрi з 
Л. Мамедовою. 21.00 «Великi новини» з 
Т. Березовцем. 23.00 «Вата-шоу».
КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф. 08.15 «ДжеДАI. Дайджест». 
09.15 «ДжеДАI». 10.15 Т/с «Опер за ви-
кликом 4». 13.10 Х/ф «Хороший, пога-
ний, мертвий». 14.55 Х/ф «Герой». 16.55 
7 тур ЧУ з футболу. «Динамо» – «Десна». 
19.00 Х/ф «Персi Джексон та викрадач 
блискавок». 21.10 Х/ф «Макс Пейн». 23.05 
«ПроФутбол». 00.30 «Облом.UA».
МЕГА

06.00 Бандитська Одеса. 07.50, 23.15 
Мiстична Україна. 08.40, 18.40 Брама часу. 
09.30 Речовий доказ. 10.40 Таємницi Другої 
свiтової. 12.40 Сто одна iдея, що змiнила 
свiт. 14.20 Сучаснi дива. Сiль. 15.10 Дика 
Арктика. 17.10 Пiд iншим кутом. 21.00 101 
вид зброї, що змiнила свiт. 22.25 Сучаснi 
дива. 00.05 Телеформат.
ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок. 11.45 Панянка-
селянка. 14.45 Х/ф «Iнша жiнка». 16.45 
Х/ф «Сам вдома 2». 19.00, 20.00, 21.00 
Одного разу пiд Полтавою. 19.30, 20.30, 
21.30 Танька i Володька. 22.00 Казки У 
Кiно. 01.00 Т/с «Домашнiй арешт».

КАБЕЛЬНЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ

№ 327

 ВІЗЬМІТЬ ДО УВАГИ 

Добірку підготувала В. СВІТЛЕНКО.

 У ДОМАШНІЙ 
 ЗАПИСНИК 

ТАМ, ДЕ ПШОНО...
Добра профілактика онко-

захворювань — пшоно. Той, 
хто їсть пшоняну кашу з мо-
локом або салом, а в піст — із 
духмяною олією, капусняк із 
пшоном, хто готує домашні 
ковбаси-круп’янки, начинені 
пшоном, — не хворітиме на 
пухлини. Навіть бородавка не 
з’явиться на тілі!

ДЛЯ ЛІКУВАННЯ 
НЕФРИТУ, 
ПІЄЛОНЕФРИТУ, 
АДЕНОМИ 
ТА ПРОСТАТИТУ

1 ст. ложку перемеленого 
кореня лепехи (аїр, татарське 
зілля) розмішати в 250 г меду, 
перемішувати за годинниковою 
стрілкою, читаючи «Отче наш», 
поставити на водяну баню на 
15 хв. Знявши, перемішати, 
читаючи молитву. Вживати по 
1 ч. ложці 3-4 рази на день за 
15-30 хв. до їди. Курс лікуван-
ня — один місяць, після чого 
зробити перерву на 10 днів. 
Розпочинати лікування (як і в 
усіх інших випадках) слід на 
Місяці, що спадає.

ДЛЯ ХВОРИХ 
НА СКЛЕРОЗ
Для  приготування  такого 

лікувального чаю треба зібра-
ти материнку, м’яту польову, 
водяну або ж городню, листя 
шипшини, верхівки конюшини 
червоної лугової, листя смо-
родини. Рослини висушити. 
Зробити суміш трав; усі рос-
лини брати в рівних пропо-
рціях.
Щоб заварити чай, власне, 

й використаємо цю суміш.
1 ст. ложку суміші залити 

0,5 л окропу. Настояти. Чай 
готовий.

Розмова про вибір тваринної 
чи рослинної їжі буде непо-
вною, якщо ми жодним словом 
не згадаємо про печінку. До-
слідження кінця двадцятого 
століття доводять, що наш 
організм здатний синтезувати 
білки, отримуючи в їжу лише 
вуглеводи, крохмаль, харчові 
волокна, точнісінько, як це 
роблять усі травоїдні. Печінка 
— те місце, де синтезуються 
білки для нашого організму. 
Будівельний матеріал поста-
чається  з  кишечника .  Там 
наша мікрофлора синтезує 
амінокислоти, фіксуючи азот.
Але що ж виходить, якщо 

переважає м’ясна й варена 
їжа? Тваринний білок сприй-
мається організмом як чужо-
рідний і повинен бути знешко-
джений. Майже весь він пере-
творюється у печінці на сечо-
вину й передається ниркам 
для виведення з організму. Це 
нікому не потрібна робота, що 

потребує попереднього син-
тезу великої кількості фермен-
тів. Паралельно з безкінечним 
потоком тваринних білків до 
печінки потрапляють продукти 
життєдіяльності гнильних бак-
терій, котрі розмножуються, 
на незасвоєних денатурованих 
білках, пригнічуючи нашу рід-
ну мікрофлору, виділяти отру-
ту (токсини). Ця отрута пови-
нна бути знешкоджена. І ви-
конує цю роботу, печінка.
А ще, крім цього, печінка має 

здійснювати синтез людських 
білків гемоглобіну крові, гліко-
гену, вітамінів, ферментів.
Чи може цей орган працю-

вати в такому екстремальному 
режимі? Результат очевидний 
— виснаження й втрата функ-
цій, унаслідок чого в кров по-
чинають надходити і чужо-
рідні білки, й токсини, викли-
каючи  алергічні  реакції  та 
захворювання різних орга-
нів.

Ïå÷³íêà: 
õ³ì³÷íà ëàáîðàòîð³ÿ 
îðãàí³çìó

Є ПРО ЩО ПОДУМАТИ...
Щоб покінчити зі стражданням, запитай себе: «Чи є в мені 

негативність у даний момент?» Потім стань пильним, уваж-
ним до своїх думок і емоцій. Спостерігай за низькими рів-
нями почуття нещастя в будь-якій формі — такими, як не-
вдоволеність, нервозність, стан «ситий по горло» тощо. 
Спостерігай думки, що виникають з метою виправдати чи 
пояснити це почуття, але насправді і викликають його.

 Є Й ТАКА ТЕОРІЯ... 

При бронхіальній астмі, коклюші 
й хронічних бронхітах як відхарку-
вальний із протиалергійним ефек-
том засіб уживають відвар багна. 
Взяти 1 ст. ложку подрібненої тра-
ви, залити склянкою окропу, про-
кип’ятити 10 хв, остудити. Вживати 
по 1 ст. ложці 5-6 разів надень
Плоди анісу звичайного, траву че-

брецю повзучого, плоди фенхелю 
звичайного й насіння льону посівного 
змішати порівну. Взяти 4 ч. ложки 
збору, залити склянкою води кімнатної 
температури, настояти 2 год, проки-
п’ятити 5 хв., процідити. Пити 1/3 
склянки 3 рази на день.
Плоди фенхелю звичайного, ані-

су звичайного, корінь солодки голої, 

бруньки сосни звичайної й траву 
чебрецю повзучого змішати в рівних 
частках. Узяти 10 г збору, залити 
200 мл води, нагріти на киплячій 
водяній бані 15 хв, охолоджувати 
45 хв, процідити й довести кількість 
настою до початкового об’єму. Пити 
1/4-1/3 склянки тричі на день.
Траву чебрецю звичайного, лис-

тя мати-й-мачухи, траву фіалки 
триколірної, корінь оману високого, 
плоди анісу звичайного змішати в 
рівних пропорціях. Узяти 1 ст. лож-
ку суміші, залити склянкою окропу, 
настояти 30 хв. Вживати по 1/3 
склянки 3 рази на день після їди 
при бронхіті, бронхіальній астмі.

150 г свіжого тертого хрону змі-

шати із соком 2-3 лимонів і вжива-
ти після їди по 1/2 ч. ложки ранком 
і після обіду, не запиваючи. Цей 
засіб призначений тільки для до-
рослих.
Змішати порівну траву чебрецю 

повзучого, бруньки сосни звичайної, 
плоди анісу звичайного, фенхелю 
звичайного. Взяти 1 ст. ложку сумі-
ші, залити склянкою гарячої води, 
нагрівати на киплячій водяній бані 
15 хв, охолоджувати 45 хв, проці-
дити. Вживати по 1 /4-1 /3 склянки 
3 рази на день.

2 головки часнику й 5 лимонів 
натерти на тертці, залити кип’яче-
ною водою кімнатної температури 
(1 л). Настояти 5 днів, потім про-
цідити й відтиснути. Вживати по 
1 ст. ложці 3 рази на день за 20 хв. 
до їди.

Áðîíõ³àëüíà àñòìà

ßê áàêòåð³¿ 
êåðóþòü íàìè

 Незважаючи на відсутність 
прямих доказів такого впливу 
мікрофлори на нас, учені заці-
кавилися результатами одного 
дослідження, яке виявило від-
мінність у складі мікробіальних 
метаболітів (продуктів обміну 
речовин) у сечі тих людей, котрі 
визнають за собою пристрасть 
до шоколаду й тих, хто вважає 
себе байдужим до нього. Ці від-
мінності були зафіксовані навіть 
в умовах, коли обидві групи 
«піддослідних» отримували 
цілковито ідентичний раціон 
харчування.
Поки не вдалося з’ясувати, в 

чому саме полягає механізм, за 
допомогою якого бактерії можуть 
маніпулювати нашою поведін-
кою, однак існує серйозне тео-
ретичне обгрунтування такої 
можливості. Дослідження під-
твердили існування очевидного 
взаємозв’язку між станом мікро-
флори і роботою імунної, нер-
вової та ендокринної (гормо-
нальної) систем людського ор-
ганізму. Деякі вчені вважають, 
що бактерії можуть виділяти 
певні сигнальні молекули, що 
впливають на активність деся-
тинного черепного нерва, що 
проходить від кишечника до 
головного мозку.
Чи викликають бактерії апе-

тит? У травному тракті людини 
живе безліч бактерій (їхня кіль-
кість у сотні разів перевищує 
кількість наших клітині, що де-
які вчені придумали для їхнього 
опису колективний термін, як 
для екосистеми, — «мікробіом» 
або кишкова мікрофлора. Все-
редині цієї екосистеми різні типи 
мікроорганізмів мають різні цілі, 
тому їхня кількість зростає або 
зменшується залежно від осо-
бливостей та складу середови-
ща проживання.
Одним із головних чинників, 

що визначають стан нашого 

шлунково-кишкового середови-
ща, безумовно, є їжа, яку ми 
споживаємо. Деякі кишкові бак-
терії віддають перевагу жирам, 
у той час як інші — цукрам. Саме 
на цьому грунті вчені зробили 
припущення, що кишкові бакте-
рії, ймовірно, намагаються ак-
тивно маніпулювати хімічним 
складом середовища проживан-
ня з міркувань власної вигоди. 
Це, у свою чергу, може обумов-
лювати маніпуляції нашою по-
ведінкою шляхом стимулюван-
ня апетиту до тих, чи інших 
продуктів харчування, нашими 
гастрономічними уподобаннями 
або, навпаки, відчуттям відрази 
під час вживання певних про-
дуктів.
Насправді проведені експе-

рименти свідчать, що ми в змо-
зі змінити склад мікрофлори 
кишечника протягом 24 годин 
після зміни нашої дієти: «Наш 
раціон суттєво впливає на по-
пуляції мікроорганізмів у кишеч-
нику, — стверджує доктор Малі. 
— Це повноцінна система, вона 
здатна реагувати на зміни впро-
довж лічених хвилин».
Ученим вдалося підтвердити 

те, що зміни мікрофлори ви-
кликані, з одного боку, зміною 
раціону харчування чи прийо-
мом пробіотичних препраратів, 
або, з іншого боку, прийомом 
антибіотиків, — можуть справ-
ляти значний вплив на стан 
здоров’я людини.

«Дослідження мікробіома мо-
жуть відкрити широкі можливос-
ті для запобігання багатьох за-
хворювань — від ожиріяня і діа-
бету до раку шлунково-кишко-
вого тракту», — вважає доктор 
Актіпус. На її думку, сьогодні 
вчені перебувають лише на 
дальніх позиціях шодо розумін-
ня всієї важливості мікрофлори 
кишечника для людського здо-
ров’я та життя.

 НА ЗАМІТКУ 

 НАТУРАЛЬНІ ЛІКИ 

 ЗАПИТУЄТЕ — ВІДПОВІДАЄМО 

Чула, що деякі лікарські 
рослини не сумісні. Чи це 
справді так?

Олександра, 
с. Кузьмин, 

Красилівський район.
Дійсно, деякі лікарські рос-

лини, як і лікарські препарати, 
не сумісні, і якщо їх вживати 
одночасно, вони стають менш 
ефективними або взагалі без-
корисними, а інколи можуть 
завдати шкоди. Тому ніколи не 
вживайте лікарські трави і ме-
дичні препарати без призна-
чення лікаря.
Мені в подарунок принесли 

півлітра минулорічного гре-
чаного меду. Я з’їла дві ложки 
і рятували мене в реанімації, 
хоч я все життя споживаю 
мед!?

Ніна, 
смт Антоніни.

Мабуть, мед зберігався в 
алюмінієвому посуді. Якщо так, 
то від цього металу за рік він 
став отруйним, а тому й ор-
ганізм постраждав.
Давно лікуюся від мелан-

холії. Чи небезпечні для жит-
тя напади цієї хвороби?

Марія, 
с. Печеське, 

Красилівський район.
Буває так, що депресивний 

стан не зберігається постійно, 
а з’являється періодично, над-
ходить, як хвиля, і притуплює 
позитивні емоції. В такі момен-
ти людина переживає без при-
чини хвилювання, печаль, ти-
ривогу, нерідко фізично почува-
ється погано. У неї зникає апе-
тит, з ’являється  безсоння , 
болить, або робиться «важкою», 
голова, з’являється біль у серці. 
Відчуття дискомфорту поєдну-
ється зі слабкістю, апатією, при-
тупленням емоційних реакцій. 

Все це не є небезпечним для 
життя, але потрібно враховува-
ти глибину депресії. Сум може 
наростати, важкі думки повністю 
оволодівають людиною. Ситуа-
ція здається безвихідною, осо-
бисте існування — нікчемним і 
непотрібним. Такий стан інколи 
може призвести до трагічних 
наслідків, а тому є необхідністю 
негайної госпіталізації. 
Для пані Лариси та пані 

Галини з міста Шепетівки, 
які хворіють остеопоро-
зом.
Через неправильне харчуван-

ня, організм людини забрудню-
ється шлаками, в які входять 
залишки води та солей, холес-
терин, жири, калові завали, 
продукти розпаду їжі. Ось все 
це закриває шлях поживним 
речовинам до клітин. І якщо 
часто споживати м’ясо, жирну 
їжу, ревінь, щавель, коли вже 
порушений сольовий обмін, тоді 
накопичується багато сечової 
кислоти. Все це організм на-
магається погасити лужними 
солями, а їх бракує, і тоді орга-
нізм бере кальцій з кісток, вна-
слідок чого кістки руйнуються і 
виникає остеопороз.
Щоб позбутися цієї хвороби, 

необхідне очищення організму 
і особливо товстого кишківника. 
Як це робити, неодноразово 
описувала Галина Непийвода в 
попередніх випусках «Цілите-
ля». А я пропоную простий спо-
сіб очищення сироваткою.
Отже, в клізму виливаємо два 

літри сироватки і додаємо 2 ст. 
ложки харчової соди. Розмішати. 
Буде пінити. При бажанні можна 
додати часникову воду. Для її 
приготування розтовкти зубець 
часнику і залити холодною во-
дою, розмішати. Процідити і 
вилити в розчин. Часникова вода 
пригнітить хвороботворні бак-

терії, а розчин сироватки з со-
дою, бактерії гнильні.
У мого чоловіка почалася 

задишка. В лікарні сказали, 
що в нього «бичаче серце». 
Чи правда, що йому не можна 
пити пиво?

Ніна, 
с. Остропіль, 

Старокостянтинівський 
район.

Зловживання пивом при-
зводить до значного збільшен-
ня розміру серця, тоді назива-
ють його «пивним», або «би-
чачим». 
У тих, хто систематично п’є 

велику кількість пива, з’явля-
ються важкі зміни в серці. В пиві 
є 2-6% алкоголю, який діє на 
серцевий м’яз, пошкоджує м’я-
зові клітини. Порушується сер-
цевий ритм, і у пияків він важко 
піддається лікуванню.
Велика кількість пива, а дехто 

споживає по кілька літрів на 
день, різко збільшує наванта-
ження на серце — це зайва рі-
дина, яку серце має перекачу-
вати, йому доводиться працю-
вати в декілька разів більше, ніж 
у нормі. Як наслідок — серцевий 
м’яз гіпертрофується, збільшу-
ється в розмірі, при цьому його 
маса зростає в 2-3 рази. Серце 
швидко зношується. М’язові 
клітини руйнуються і не в змозі 
вчасно прийти в норму, а тому 
все більше підміняються жиро-
вою тканиною. Людина стає 
в’ялою, її нічого не цікавить. 
З’являється задишка, приско-
рюється серцебиття, збільшу-
ється печінка, що вказує на 
серцево-судинну недостатність. 
Усе це ускладнюється ожирін-
ням, літр пива містить у собі 
400-800 ккал. Пиво можна пити, 
але в міру, не більше 1-2 склян-
ки і не кожний день.

Всім бажаю здоров’я.

Ïîðàäè 
Ñòåïàíà Ñåìåíþêà

Глютен, що в перекладі з 
латини означає «клей», 
— це складний білок, який 

«склеює» крупинки борошна 
під час виготовлення хлібобу-
лочних виробів. У колишніх 
країнах СРСР, це здавалося б 
нове слово, більш відоме як 
клейковина. Коли ви їсте м’я-
ку здобу або розтягуєте тісто 
для піци, ви повинні дякувати 
за це саме їй. Глютен відіграє 
головну роль у процесі роз-
пушування тіста, дозволяючи 
хлібу підніматися, коли ми 
змішуємо пшеничне борошно 
з дріжджами. Щоб пересвід-
читися у цьому, просто змі-
шайте воду й пшеничне бо-
рошно, зробіть кульку, а потім 
обполосніть її під проточною 
водою, щоб змити крохмаль і 
клітковину. В руках залишить-
ся липка суміш білків.
Більшість людей споживає 

глютен із пшеницею, але він 
міститься і в багатьох інших 
зернах, у тому числі у житі, 
ячмені тощо. Крім того, це 
одна з найпоширеніших до-
бавок, яка використовується 
не лише в їжі, а й у засобах 
особистої гігієни. Як надійний 
стабілізатор його використо-
вують для виготовлення м’яких 
сирів, для надання гладенької 
текстури маргарину, він також 
не дає зсідатися соусам і під-
ливкам.
Глютен міститься у кондиці-

онерах для потовщення во-
лосся та в туші для вій, що 
додає об’єму. Як будь-який 
інший білок, він може викли-
кати алергічні реакції. 

Вразливість  до  глютену 
може викликати порушення в 
будь-якому органі, але при 
цьому не обов’язково задіяний 
тонкий кишечник, як за целіа-
кії. Отже, навіть якщо людина 
не хворіє на целіакію, її тіло, 
в тому числі і мозок, зазнає 
значного ризику.
Зазвичай в основу харчової 

вразливості лягає відповідь 
імунної системи на подразник. 
Ще одна з причин — відсут-
ність або нестача в організмі 
потрібних ферментів, що пере-
травлюють той чи інший про-
дукт. У випадку з глютеном 
«липкість» заважає засвоюва-
ти поживні речовини. Їжа, що 

погано перетравлюється, пе-
ретворюється на пастоподібну 
речовину, яка подразнює сли-
зову тонкого кишечника. Вна-
слідок цього ви відчуваєте біль 
у животі, нудоту, страждаєте 
від діареї, закрепів та інших 
порушень. Однак відсутність 
цих симптомів не гарантує 

безпеки для інших органів, 
наприклад, нервової системи. 
Коли тіло сприймає частки їжі 
як ворога, імунна система по-
силає на боротьбу з ним аген-
тів запалення, включаючи й 
клітини-вбивці.
Тому стінки кишечника за-

знають змін і розвивається 
стан, відомий як синдром під-
вищеної кишкової проникнос-
ті. Коли антитіла імунної сис-
теми вступають у контакт з 
білками або антигенами, на 
які у людини алергія, задіюєть-
ся лавина запальних реакцій, 
яка вивільнює багато хімічних 
речовин, відомих як цитокіни. 
Цитокіни атакують мозок, по-
шкоджують тканини й створю-
ють умови розвитку хвороб.

Ùî òàêå ãëþòåí

Зелений чай менш ароматний, 
але фізіологічно активніший, ніж 
чорний чай. Розсипний (байхо-
вий) зелений чай можна заварю-
вати, як чорний, але треба бра-
ти його вдвічі менше, тому що в 
ньому міститься значно більше 
таніну й кофеїну. Хороший настій 
зеленого чаю повинен мати 
бурштиново-жовтий колір. У 
жарку пору року вживання зеле-
ного чаю сприяє значному ско-
роченню кількості випитої води. 
Для цього готують розчин із роз-
рахунку 0,5 ч. ложки сухого зе-
леного чаю на склянку гарячої 
води. Випробування настою 
зеленого байхового чаю, у який 
додавали вітаміни А, С і групи В, 
показали доцільність застосу-
вання цього напою з метою по-
ліпшення терморегуляції й під-
вищення працездатності. Вико-
ристання зеленого чаю як ліку-
вального засобу виявило його 
безперечні лікарські достоїнства. 
Настій зеленого чаю допомагає 
знизити артеріальний тиск на 
початкових стадіях гіпертонічної 
хвороби.
Крім того, вживання зеленого 

чаю веде до зниження рівня 
холестерину в крові й поліпшує 
самопочуття хворих при атеро-
склерозі. У результаті спостере-
ження за хворими, які одержу-
вали зелений чай у комплексі з 
іншими методами лікування, 
встановлено, що цей напій ра-
зом із відповідними ліками сти-
мулює кровотворення, підсилює 
утворення протромбіну в печін-
ці, поліпшує окислювально-від-

новні процеси, сприяє нормалі-
зації водно-сольового обміну, 
тонізує м’яз серця, підвищує 
пружність і знижує проникність 
стінок кровоносних судин. Спри-
ятливий вплив напою відзна-
чений також при ревматизмі й 
хронічному гепатиті. Якщо як 
лікувальний засіб настій зеле-
ного чаю застосовують у комп-
лексі з іншими ліками, то як 
профілактичний засіб він на-
буває самостійного значення; 
рекомендують пити тричі на 
день по 60-80 мл міцного на-
стою. Такий настій готовлять із 
1  ч .  ложки  сухого  чаю  на 
1/2 склянки окропу, настоюють 
10 хв і потім проціджують.
При дизентерії зелений чай 

здавна застосовувався як ак-
тивні ліки, які швидко й надійно 
виліковують хворобу. Порівняно 
низький відсоток шлунково-киш-
кових захворювань у Середній 
Азії пояснюється прихильністю 
її народів до зеленого чаю. До-

слідження японських учених 
довели, що чай, особливо зеле-
ний, має певну протипроменеву 
дію, знижуючи шкідливий вплив 
радіоактивних речовин на орга-
нізм. Танін зеленого чаю здатний 
поглинати й виводити з організ-
му радіоактивний стронцій-90, 
попереджуючи розвиток про-
меневої хвороби й білокрів’я. 
Допомагає зелений чай і при 
вже розвиненій променевій хво-
робі. Йому зобов’язані життям 
багато жителів Хіросіми, які по-
страждали при атомному ви-
буху, — ті, хто переселився в 
інші райони, вирощували чай і 
пили багато цього напою.
Чай — прекрасний терморе-

гулятор тіла. Випаровуючись із 
розпашілої поверхні тіла, він 
розсіює приблизно в 50 разів 
більше тепла, ніж містить. Зе-
лений чай щодо цього пере-
вершує чорний, недарма його 
люблять в Африці, у Середній 
Азії.
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Профiлактика.
12.00 Своя земля.
12.10, 14.40, 18.00, 21.00, 
05.20 Новини.
12.25 UEFA ЧЄ з футзалу U19 
2019. Нiдерланди - Хорва-
тiя.
13.15, 23.50, 05.45 Погода.
14.20 Телепродаж.
14.50 UEFA ЧЄ з футзалу U19 
2019. Україна - Iспанiя.
16.55, 23.30 Плiч-о-плiч.
17.30 Перша шпальта.
18.25 Тема дня.
19.30 Разом.
19.55 Д/с «Шамварi: терито-
рiя диких тварин».
20.30 #@)?$0 з Майклом Щу-
ром.
21.30 «Зворотний вiдлiк».
00.00 Телепродаж Тюсо.
02.00 UEFA ЧЄ з футзалу U19 
2019. Україна - Нiдерлан-
ди.
03.40 UEFA ЧЄ з футзалу U19 
2019. Хорватiя - Iспанiя.

КАНАЛ «1+1»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снi-
данок з «1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 05.20 «ТСН».
09.30 «Життя вiдомих лю-
дей».
10.30, 12.20 «Одруження 
наослiп».
12.30 «Мiняю жiнку».
14.00 «С iмейн i  мелодра-
ми».
15.00 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана».
17.10 Т/с «Наречена зi Стам-
була».
20.45, 21.45 Т/с «Свати».
22.45 «Грошi».
00.00 «Танцi з зiрками».
03.45 Т/с «Центральна лiкар-
ня».
ПОДІЛЛЯ – ЦЕНТР
ПРОФІЛАКТИКА
12.00 Казки Лірника Сашка.
12.15 М/с «Дуда і Дада». 
1 2 . 3 5  Лайфхак  у кра ї н -
ською.
12.45 Ранковий гість.
13.00 Під абажуром.
13.30 Новини.
13.40 Українська література 
в іменах. 
14.00 Розсекречена  істо-
рія.
14.50 Радіодень «Модуль 
знань». 
15.30 Док. цикл «Погляд з 
середини».
15.55 Сильна доля.
17.00 Новини. Погода.
17.15 Док. цикл «Дикі твари-
ни». 
18.05 Телесеріал «Еліза».
19.00 Новини. Погода.
19.20 Тема дня.
19.45 Своя земля.
20.00 # В Україні. 
20.30 Новини. Погода.
20.50 Тема дня.
21.20 Наші гроші. 
2 1 . 4 5  Лайфхак  у кра ї н -
ською.
22.00 – 23.00 Концертна про-
грама «Квартирник». Тарас 
Василенко.

IНТЕР
03.30, 02.35 «Орел i решка. 
Шопiнг».
04.55 М/ф.
05.00 «Школа доктора Кома-
ровського. Невiдкладна до-
помога».
0 5 . 2 5 ,  2 2 . 0 5  «Сл iдство 
вели...» з Л. Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини.
07.10, 08.10 «Ранок з Iнте-
ром».
09.20, 18.00, 19.00, 01.50 
«Стосується кожного».
11.15, 12.25 Х/ф «Апачi».
13.45 Х/ф «Текумзе».
15.50 «Чекай на мене. Укра-
їна».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Не жiноча робо-
та».
23.50 Т/с «Лiнiя свiтла».
00.50 «Речдок».

К1
06.30 «Top Shop».
07.45 М/с «Каспер».
08.50 «Орел i решка. Шо-
пiнг».
10.30 Т/с «Мисливцi за ре-
лiквiями».
13.20 Х/ф «Легенда танцю-
ючого нiндзя».
15.00 «Орел i решка. Навко-
ло свiту».
16.10, 01.00 «Орел i решка. 
Морський сезон».
18.10 Т/с «Доктор Хто».
20.10 Т/с «Доктор Хаус».
22.00 «Орел i решка. Рай та 
пекло».
23.00 «Орел i решка. Мега-
полiси».
00.10 «Вiрю не Вiрю».
02.00 «Нiчне життя».

ICTV
04.45 Скарб нацiї.
04.50 Еврика!
05.00 Служба розшуку дi-
тей.
05.05 Т/с «Вiддiл 44».
05.50 Громадянська  обо-
рона.
06.35 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайн i 
новини з К. Стогнiєм.
10.10 Не дай себе ошукати.
11 . 0 0 ,  1 3 . 2 0  Секретний 
фронт.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.25, 16.20 Х/ф «Битва ти-
танiв».
16.55 Х/ф «Гнiв титанiв».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.15 Бiльше нiж правда.
21.25 Т/с «Папаньки».
22.20 Свобода слова.
23.55 Х/ф «Повiтря».
01.50 Стоп-10.

СТБ
12.00 Т/с «Коли ми вдома».
12.35 МастерШеф.
15.30, 19.00, 22.45 Хата на 
тата.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екс-
трасенси.
21.00 Т/с «Крiпосна».

UA:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Тачки проти».
06.05 М/с «Врумiз».
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 
09.25, 13.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.10, 05.20 Новини.
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 До-
брого ранку, Країно!
09.30 Т/с «Таємницi Борго 
Ларiчi».
11.15, 14.15 Телепродаж.
11.35 Д/с «Тайська кухня».
12.00 Енеїда.
13.10 Хто в домi хазяїн?
13.45 Вiдкривай Україну з 
Суспiльним.
14.30 Д/с «Аромати Iспа-
нiї».
15.15 Бюджетники.
15.45, 19.30 Плiч-о-плiч.
15.55 «Зворотний вiдлiк».
18.25 Тема дня.
19.55 Д/с «Як працюють ма-
шини».
2 1 . 2 5 ,  2 3 . 4 0 ,  0 5 . 4 5 
UA:Спорт.
21.45 Нашi грошi.
22.15 Д/с «Особливий за-
гiн».
00.00 Телепродаж Тюсо.
02.00 UEFA ЧЄ з футзалу U19 
2019. Нiдерланди - Хорва-
тiя.
03.40 UEFA ЧЄ з футзалу U19 
2019. Україна - Iспанiя.

КАНАЛ «1+1»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снi-
данок з «1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 05.20 «ТСН».
09.30 «Життя вiдомих лю-
дей».
10.30, 12.20 «Одруження 
наослiп».
12.45 «Мiняю жiнку».
14.00 «Сiмейнi мелодра-
ми».
15.00 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана».
17.10 Т/с «Наречена зi Стам-
була».
20.45, 21.45 Т/с «Свати».
22.45  «Мiняю жiнку 14».
ПОДІЛЛЯ – ЦЕНТР

7.00 Твій ранок.
7.30 Новини.
7.35 Твій ранок.
8.00 Новини.
8.05 Твій ранок.
8.30 Новини.
8.35 Твій ранок.
9.00 UA: Музика.
9.05 Енеїда. 
10.00 Аромати Південної 
Африки.
10.30 UA: Фольк. 
11.20 Казки Лірника Сашка.
11.30 М/с «Дуда і Дада».
12.15 Лайфхак  україн -
ською. 
12.45 Ранковий гість.
13.00 Тема дня.
13.30 Новини.
13.45 Розсекречена істо-
рія.
14.35 Українська література 
в іменах. 
14.45 Радіодень «Модуль 
знань». 
15.25 Док. цикл «Погляд з 
середини».
15.55 Сильна доля.
17.00 Новини. Погода.
17.15 Док. цикл «Дикі твари-
ни». 
18.05 Телесеріал «Еліза».
19.00 Новини. Погода.
19.20 Тема дня.
19.45 Пліч-о.пліч 
20.00 Спільно.
20.30 Новини. Погода.
20.50 Тема дня.
21.20 #@)[]?$0 з Майклом 
Щуром.
21.45 Лайфхак  україн -
ською.
22.00 UA: Музика.
22.05 -23.00 Концертна про-
грама  «Арсен  Мірзоян . 
Київ»

IНТЕР
03.50 «Подробицi» - «Час».
04.35 «Школа доктора Кома-
ровського. Невiдкладна 
допомога».
04.55 «Top Shop».
05.25,  22.05 «Сл iдство 
вели...» з Л. Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.00, 21.00 Т/с «Не жiноча 
робота».
12.25 Х/ф «007: Восьминiж-
ка».
15.00 Т/с «Вiрний засiб».
15.50, 16.45, 00.55 «Реч-
док».
18.00, 19.00, 01.50 «Стосу-
ється кожного».
20.00 «Подробицi».
23.50 Т/с «Лiнiя свiтла».

К1
06.30 «Top Shop».
07.45 М/с «Каспер».
08.30 «Орел i решка. Шо-
пiнг».
09.30, 18.10 Т/с «Доктор 
Хто».
11.30 Т/с «Мисливцi за ре-
лiквiями».
13.20, 20.10 Т/с «Доктор 
Хаус».
15.00, 23.00 «Орел i решка. 
Мегаполiси».
16.10, 01.10 «Орел i решка. 
Морський сезон».
22.00 «Орел i решка. Рай та 
пекло».

ICTV
05.35, 20.15 Громадянська 
оборона.
06.30 Ранок у великому мiс-
тi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.10 Бiльше нiж правда.
11.05, 23.25 «На трьох».
11.20, 13.20, 21.25 Т/с «Па-
паньки».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.55, 16.20 Х/ф «Мiст шпи-
гунiв».
17.05 Х/ф «Джон Рембо».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.

СТБ
06.55 Т/с «Коли ми вдома».
12.30 МастерШеф.
15.25 Хата на тата.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екс-
трасенси.
19.00 Наречена для тата.
21.00 Т/с «Крiпосна».
22.45 Один за всiх.

UA:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Тачки проти».
06.05 М/с «Врумiз».
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 
09.25, 13.00, 14.40, 16.55, 
21.00, 23.10, 05.20 Новини.
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 До-
брого ранку, Країно!
09.30 Т/с «Таємницi Борго 
Ларiчi».
11.15, 14.15 Телепродаж.
11.35 Д/с «Тайська кухня».
12.00 Енеїда.
13.10 Бюджетники.
13.45 #ВУкраїнi.
14.55, 02.00 UEFA ЧЄ з фут-
залу U19 2019. Хорватiя - 
Україна.
17.25, 03.40 UEFA ЧЄ з фут-
залу U19 2019. Нiдерланди 
- Iспанiя.
19.30 Спiльно.
19.55 Д/с «Як працюють ма-
шини».
21.25,  23.40,  05.45 UA:
Спорт.
21.45 #@)?$0 з Майклом 
Щуром.
22.15 Д/с «Особливий за-
гiн».

КАНАЛ «1+1»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снi-
данок з «1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 05.20 «ТСН».
09.30 «Життя вiдомих лю-
дей».
10.30, 12.20 «Одруження 
наослiп».
12.30 «Мiняю жiнку».
14.00 «Сiмейнi мелодра-
ми».
15.00 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана».
17.10 Т/с «Наречена зi Стам-
була».
20.45, 21.45 Т/с «Свати».
22.45, 23.45 «Свiт навиворiт 
10: Бразилiя».
ПОДІЛЛЯ – ЦЕНТР

7.00 Твій ранок.
7.30 Новини.
7.35 Твій ранок.
8.00 Новини.
8.05 Твій ранок.
8.30 Новини.
8.35 Твій ранок.
9.00 Суспільно-політичне 
ток-шоу  «Зворотній від-
лік».
11.05 Лайфхак  україн -
ською.
11:20 Казки Лірника Сашка.
11.30 М/с «Дуда і Дада».
12.15 Лайфхак  україн -
ською. 
12.45 Ранковий гість.
13.00 Тема дня.
13.30 Новини.
13.45 Розсекречена істо-
рія. 
14.35 АБЕТКА. Блазень.
14.50 Радіодень «Модуль 
знань».
15.30 Док. цикл «Погляд з 
середини».
15.55 Сильна доля.
17.00 Новини. Погода.
17.15 Док.цикл «Дикі твари-
ни».
18.05 Телесеріал «Еліза».
19.00 Новини. Погода.
19.20 Тема дня.
19.45 StopFakeNews 
20.00 Схеми. Корупція в де-
талях. 
20.30 Новини. Погода.
20.50 Тема дня.
21.20 Крим. Реалії.
21.45 Лайфхак  україн -
ською.
22.00 UA: Музика.
22.05– 23.00 Концертна про-
грама Марії Бурмаки & Gy-
psy lyre «Нове та улюбле-
не».

IНТЕР
05.25,  22.05 «Сл iдство 
вели...» з Л. Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.00, 21.00 Т/с «Не жiноча 
робота».
12.25 Х/ф «007: Вид на вбив-
ство».
15.00 Т/с «Вiрний засiб».
15.50, 16.45, 00.55 «Реч-
док».
18.00, 19.00, 01.50 «Стосу-
ється кожного».
20.00 «Подробицi».
23.50 Т/с «Лiнiя свiтла».

К1
06.30 «Top Shop».
07.45 М/с «Каспер».
08.30 «Орел i решка. Шо-
пiнг».
09.30, 18.10 Т/с «Доктор 
Хто».
11.30 Т/с «Мисливцi за ре-
лiквiями».
13.20, 20.10 Т/с «Доктор 
Хаус».
15.00, 23.00 «Орел i решка. 
Мегаполiси».
16.10, 01.00 «Орел i решка. 
Морський сезон».
22.00 «Орел i решка. Рай та 
пекло».

ICTV
04.05 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дi-
тей.
04.25 Студiя Вашингтон.
04.30 Факти.
04.50 Т/с «Вiддiл 44».
05.35, 10.10 Громадянська 
оборона.
06.30 Ранок у великому мiс-
тi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
11.05, 23.35 «На трьох».
11.45, 13.20, 22.35 Т/с «Па-
паньки».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.10 Х/ф «Джон Рембо».
16.20 Х/ф «Вежi-близню-
ки».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.15 Секретний фронт.
21.25 Т/с «Вижити за будь-
яку цiну».

СТБ
06.40 Т/с «Коли ми вдома».
11.10 МастерШеф.
14.10 Хата на тата.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00, 19.00, 20.00 Слiдство 
ведуть екстрасенси.
21.00 Т/с «Крiпосна».
22.45 Зваженi та щасливi.

UA:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Тачки проти».
06.05 М/с «Врумiз».
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 
09.25, 13.00, 15.00, 19.30, 
21.45, 05.20 Новини.
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 До-
брого ранку, Країно!
09.30 Т/с «Таємницi Борго 
Ларiчi».
11.10, 14.15 Телепродаж.
11.30 Д/с «Кухня По».
12.00, 15.15 Енеїда.
13.10 UA:Фольк. Спогади.
14.30 Д/с «Аромати Iспа-
нiї».
16.15, 23.50, 05.45 Погода.
16.25 Нашi грошi.
16.55, 02.00 UEFA ЧЄ з фут-
залу U19 2019. Пiвфiнал I.
18.50 Перший на селi.
19.55, 03.40 UEFA ЧЄ з фут-
залу U19 2019. Пiвфiнал II.
22.15 Схеми. Корупцiя в де-
талях.
22.45 Д/с «Особливий за-
гiн».

КАНАЛ «1+1»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снi-
данок з «1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 05.20 «ТСН».
09.30 «Життя вiдомих лю-
дей».
10.30, 12.20 «Одруження 
наослiп».
12.30 «Мiняю жiнку».
14.00 «Сiмейнi мелодра-
ми».
15.00 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана».
17.10 Т/с «Наречена зi Стам-
була».
20.45, 21.45 Т/с «Свати».
22.30 «Право на владу».
ПОДІЛЛЯ – ЦЕНТР

7.00 Твій ранок.
7.30 Новини.
7.35 Твій ранок.
8.00 Новини.
8.05 Твій ранок.
8.30 Новини.
8.35 Твій ранок.
9.00 UA: Музика.
9.05 Енеїда. 
10.00 52 вікенди. 
10.25 UA:фольк.
11:20 Казки Лірника Сашка.
11.30 М/с «Дуда і Дада».
12.15 Лайфхак  україн -
ською. 
12.45 Ранковий гість.
13.00 Тема дня.
13.30 Новини.
13.45 Розсекречена істо-
рія.
14.35 Д/с «Секрети замків 
Великобританії». 
15.20 Лайфхак  україн -
ською.
15.30 Док. цикл «Погляд з 
середини».
15.55 Сильна доля.
17.00 Новини. Погода.
17.15 Док.цикл «Дикі твари-
ни».
18.05 Телесеріал «Еліза».
19.00 Новини. Погода.
19.20 Тема дня.
19.45 Пліч-о-пліч. 
20.00 # В Україні.
20.30 Новини. Погода.
20.50 Тема дня.
21.20 Наші гроші.
21.45 Лайфхак  україн -
ською.
22.00 UA: Музика.
22.05 – 23.00 Сильна доля.

IНТЕР
05.25,  22.05 «Сл iдство 
вели...» з Л. Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.00, 21.00 Т/с «Не жiноча 
робота».
12.25 Х/ф «007: Живi вог-
нi».
15.00 Т/с «Вiрний засiб».
15.50, 16.45, 00.55 «Реч-
док».
18.00, 19.00, 01.50 «Стосу-
ється кожного».
20.00 «Подробицi».
23.50 Т/с «Лiнiя свiтла».

К1
06.30 «Top Shop».
07.45 М/с «Каспер».
08.30 «Орел i решка. Шо-
пiнг».
09.30, 18.10 Т/с «Доктор 
Хто».
11.30 Т/с «Мисливцi за ре-
лiквiями».
13.20, 20.10 Т/с «Доктор 
Хаус».
15.00, 23.00 «Орел i решка. 
Мегаполiси».
16.10, 01.00 «Орел i решка. 
Морський сезон».
22.00 «Орел i решка. Рай та 
пекло».
00.10 «Вiрю не Вiрю».
02.00 «Нiчне життя».

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.25 Студiя Вашингтон.
04.30 Факти.
04.50 Т/с «Вiддiл 44».
05.35 Громадянська обо-
рона.
06.30 Ранок у великому мiс-
тi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
Новини. з К. Стогнiєм.
10.10 Секретний фронт.
11.05, 23.35 «На трьох».
11.35, 22.35 Т/с «Папань-
ки».
12.35, 13.20 Х/ф «Вежi-близ-
нюки».
12.45, 15.45 Факти. День.
15.30, 16.20 Х/ф «Мiст шпи-
гунiв».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20 .15 Антизомб i .  Дай -
джест.
21.25 Т/с «Вижити за будь-
яку цiну».
00.35 Т/с «У полi зору».
02.10 Стоп-10.

СТБ
06.25 Т/с «Коли ми вдома».
12.40 МастерШеф.
15.30 Хата на тата.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екс-
трасенси.
19.00 Зваженi та щасливi.
21.00 Т/с «Крiпосна».
22.45 Я соромлюсь свого 
тiла.

UA:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Тачки проти».
06.05 М/с «Врумiз».
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 
09.25, 13.00, 14.35, 18.00, 
21.00, 00.55, 05.00 Новини.
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 До-
брого ранку, Країно!
09.30 Т/с «Таємницi Борго 
Ларiчi».
11.10, 14.15 Телепродаж.
11.30 Д/с «Кухня По».
12.00 Енеїда.
13.10 Д/с «Браво, шеф!»
14.50, 02.35 ЧЄ з волейболу 
серед чоловiчих команд 
2019 року. Чехiя - Україна.
16.55 #ВУкраїнi.
17.25 Схеми. Корупцiя в де-
талях.
17.55 VoxCheck.
18.25, 01.45 Тема дня.
19.30 Розсекречена iсто-
рiя.
20.30 Д/с «Як працюють ма-
шини».
21.25,  01.15,  05.25 UA:
Спорт.
21.55 Перша шпальта.
22.30 Як дивитися кiно.
22.55 Х/ф «Реальнiсть».

КАНАЛ «1+1»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снi-
данок з «1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 04.50 «ТСН».
09.30 «Життя вiдомих лю-
дей».
10.30, 12.20 «Одруження 
наослiп».
12.30 «Мiняю жiнку».
14.00 «Сiмейнi мелодра-
ми».
15.00 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана».
17.10 Т/с «Наречена зi Стам-
була».
20.25, 22.20 «Лiга смiху».
ПОДІЛЛЯ – ЦЕНТР

7.00 Твій ранок.
7.30 Новини.
7.35 Твій ранок.
8.00 Новини.
8.05 Твій ранок.
8.30 Новини.
8.35 Твій ранок.
9.00 UA: Музика.
9.05 Енеїда. 
10.00 Радіодень «Життя+».
10.25 UA:фольк.
11:20 Казки Лірника Сашка.
11.30 М/с «Дуда і Дада».
12.15 Лайфхак  україн -
ською. 
12.45 Ранковий гість.
13.00 Тема дня.
13.30 Новини.
13.45 Розсекречена істо-
рія.
14.35 Д/с «Секрети замків 
Великобританії». 
15.20 Лайфхак  україн -
ською.
15.30 Док. цикл «Погляд з 
середини».
15.55 Сильна доля.
17.00 Новини. Погода.
17.15 Док.цикл «Дикі твари-
ни».
18.05 Телесеріал «Еліза».
19.00 Новини. Погода.
19.20 Тема дня.
19.45 Своя земля. 
20.00 Разом 
20.30 Новини. Погода.
20.50 Тема дня.
21.20 Схеми. Корупція в де-
талях .
21.45 Лайфхак  україн -
ською.
22.00 UA: Музика.
22.05 – 23.00 Сильна доля.

IНТЕР
04.30 «Школа доктора Кома-
ровського. Невiдкладна 
допомога».
04.55 «Top Shop».
05.25,  22.00 «Сл iдство 
вели...» з Л. Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.00 Т/с «Не жiноча робо-
та».
12.25 Х/ф «007: Лiцензiя на 
вбивство».
15.00 Т/с «Вiрний засiб».
15.50, 16.45, 23.50 «Реч-
док».
18.00, 02.20 «Стосується 
кожного».
20.00 «Подробицi тижня».

К1
06.30 «Top Shop».
07.45 М/с «Каспер».
08.30 «Орел i решка. Шо-
пiнг».
09.30 Т/с «Доктор Хто».
11.20 Т/с «Мисливцi за ре-
лiквiями».
13.15 Т/с «Доктор Хаус».
14.50, 23.00 «Орел i решка. 
Мегаполiси».
16.00, 01.10 «Орел i решка. 
Морський сезон».
18.00 Х/ф «Прикинься моїм 
чоловiком».
20.00 Х/ф «Все найкраще».
22.00 «Орел i решка. Рай та 
пекло».

ICTV
04.00 Скарб нацiї.
04.10 Еврика!
04.20 Служба розшуку дi-
тей.
04.25 Студiя Вашингтон.
04.30, 02.10 Факти.
04.50 Т/с «Вiддiл 44».
05.35 Громадянська обо-
рона.
06.30 Ранок у великому мiс-
тi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10 .10 Антизомб i .  Дай -
джест.
11.05, 00.20 «На трьох».
11.35, 13.20 Т/с «Папань-
ки».
12.45, 15.45 Факти. День.
15.35, 16.20, 23.10 Т/с «Ви-
жити за будь-яку цiну».
18.45 Факти. Вечiр.
20.10 Дизель шоу.
02.40 Стоп-10.

СТБ
06.35 Т/с «Коли ми вдома».
13.15 Т/с «Список бажань».
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екс-
трасенси.
19.00, 22.45 МастерШеф.
23.30 Хата на тата.

UA:ПЕРШИЙ
і06.00 М/с «Тачки проти».
06.05 М/с «Врумiз».
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
Доброго ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.55, 
23.15, 05.35 Новини.
09.30 Енеїда.
10.35 Хто в домi хазяїн?
11.05 Вiдкривай Україну з 
Суспiльним.
11.35, 14.25 Телепродаж.
11.50 М/с «Марин та його 
друзi. Пiдводнi iсторiї».
12.45 Х/ф «Чарiвна беке-
ша».
14.45 Разом.
15.10 Спiльно.
15.45 Д/ф «Iндiя. Слiдами 
тигра».
16.40 Своя земля.
16.50, 03.40 ЧЄ з волейбо-
лу серед чолов iчих ко-
манд 2019 року. Україна - 
Нiдерланди.
19.10, 23.40 Плiч-о-плiч.
19.20 Д/с «Суперчуття».
19.55, 02.00 UEFA ЧЄ з фут-
залу U19 2019. Фiнал.
22.25 Т/с «Монро».
00.00 Телепродаж Тюсо.

КАНАЛ «1+1»
06.00, 23.30, 00.30 «Свiт-
ське життя».
06.35 М/ф.
06.45 «Грошi».
08.00 «Снiданок. Вихiд-
ний».
10.00, 10.30 «Їмо за 100».
11.15 «Громада на мiль-
йон. Спецiалiсти».
12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 
03.00 «Свiт навиворiт 4».
1 6 . 3 0  «Ж iночий  квар -
тал».
18.30 «Розсмiши комiка».
19.30 «ТСН».
20.15 «Українськi сенса-
цiї».
21 .30  «Веч iрн iй  квар -
тал».
01.30 «Лiга смiху».
ПОДІЛЛЯ – ЦЕНТР
7.00 «Додолики». 
7.10 Казки Лірника.
7.25 М/с «Дуда і Дада».
8.00 Ранкове шоу.
9 .35 Енеїда .  3 -й  сезон 
вип.6.
10.30 Док. цикл «Аромати 
Південної Африки».
10.50 UA: Фольк. Спога-
ди.
11.45 Своя земля.
12.00 Радіодень «Модуль 
знань.
12.40 По Азимуту. 
13.05 # В Україні.
14.35 Тема дня.
14.05 100 років історії за 
100 хвилин.
14.20 Розсекречена істо-
рія. 
15.15 Радіодень  «Книжко-
ва лавка. ТОП 7».
16.15 Сильна доля. 
17.00 Бюджетники.
17.35 UA:фольк.
18.30 Своя земля. 
19.00 Новини. Погода.
19.15 Під абажуром.
19.45 Спільно.
20.10 В Україні.
20.35 Біблійна колекція. 
Художній фільм «Клара і 
Франциск» 
22.20 Букоголіки.
22.45 АБЕТКА. Біда.
22.55 UA: Музика.

IНТЕР
03.50 Х /ф  «Без  сина  не 
приходь!»
05.05 «Top Shop».
05.35 «Чекай  на  мене . 
Україна».
07.15 «Слово Предстояте-
ля».
07.25 Х/ф «Сiм няньок».
09.00 «Шiсть соток».
10.00 «Готуємо разом. Ви-
пiчка».
11.00 Х/ф «Мiцний горi-
шок».
12.30 Х/ф «Раз на раз не 
випадає».
14.00 Х/ф «Живiть у радос-
тi».
15.30 Т/с «Не жiноча робо-
та».
20.00 «Подробицi».
20.30 «Крут iше  за  вс iх . 
Новий сезон».
22.30 Т/с «Анна Герман».
02.35 «Орел i решка. Пере-
завантаження 3».
03.20 «Орел i решка. Мор-
ський сезон 3».

К1
06.30 «Top Shop».
07.45 М/с «Каспер».
08.25 «Ух ти show».
09.10 М/ф «Барбi: Принце-
са i Жебрачка».
10.50 М/с «Земля до по-
чатку часiв».
12.10 Х/ф «Прикинься моїм 
чоловiком».
14.00 «Орел i решка. На-
вколо свiту».
00.00 М /ф  «Ронал-Вар-
вар».
01.45 «Вiрю не Вiрю».
02.30 «Нiчне життя».

ICTV
05.20 Скарб нацiї.
05.30 Еврика!
05.40 Факти.
06.05, 11.50 Особливостi 
нацiональної роботи.
07.55 Я зняв!
09.45 Т/с «Вижити за будь-
яку цiну».
12.45 Факти. День.
13.00 Дизель шоу.
16.40 Х/ф «П’ята хвиля».
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «2012».
22.05 Х/ф «Шторму назу-
стрiч».
23.45 Х/ф «Загибель Лос-
Анджелесу».
01.30 Т/с «Патруль «Само-
оборона».

СТБ
05.15 Хата на тата.
10.05 Наречена для тата.
12.05 Зваженi та щасли-
вi.
14.05 «Зважся!»
15.05 Т/с «Крiпосна».
19.00 Х-Фактор.
22.00 Вiкна-Новини.
22.30 МастерШеф.

ПОНЕДIЛОК, 9
Профiлактика.
12.00 Х/ф «Мачо i бо-
тан».
14.10 Х/ф «Мачо i ботан 
2».
16.20 Х /ф  «Година 
пiк».
18.20 Х/ф «Година пiк 
2».
20.10 Х/ф «Година пiк 
3».
22.00 Т/с «Подорожни-
ки».
23.00 Х/ф «Норбiт».
01.00 Т/с «Спецзагiн 
Кобра».
01.55 Служба розшуку 
дiтей.
02.00 Зона ночi.
ВIВТОРОК, 10

03.00, 02.10 Зона ночi.
03.40 Абзац.
0 5 . 2 5 ,  0 6 . 0 5  K i d s ’ 
Time.
05.30 М/с «Том i Джерi 
шоу».
06.10 Т/с «Друзi».
07.40 Т/с «Бiблiотека-
рi».
09.10 Т/с «Цiлком таєм-
не».
12.00 Х/ф «Скеля».
14.50 Т/с «Медфак».
16.00, 21.00 Вар’яти.
17.00 Хто  зверху? 
(12+).
22.00 Т/с «Подорожни-
ки».
2 3 . 0 0  Х /ф  «Чому 
вiн?»
01.10 Т/с «Спецзагiн 
Кобра».
СЕРЕДА, 11

03.00, 01.55 Зона ночi.
04.00 Абзац.
0 5 . 4 5 ,  0 6 . 5 5  K i d s ’ 
Time.
05.50 М/с «Том i Джерi 
шоу».
07.00 Т/с «Друзi».
08.20 Т/с «Бiблiотека-
рi».
10.00 Т/с «Цiлком таєм-
не».
12.50 Х/ф «Солт».
14.50 Т/с «Медфак».
16.00, 21.00 Improv Live 
Show.
17.00 Хто зверху?
22.00 Т/с «Подорожни-
ки».
23.00 Х/ф «Щасти тобi, 
Чаку».
00.50 Т/с «Спецзагiн 
Кобра».
01.50 Служба розшуку 
дiтей.
ЧЕТВЕР, 12

03.00, 02.00 Зона ночi.
04.05 Абзац.
0 5 . 5 5 ,  0 7 . 1 5  K i d s ’ 
Time.
06.00 М/с «Том i Джерi 
шоу».
07.20 Т/с «Друзi».
08.30 Т/с «Бiблiотека-
рi».
10.20 Т/с «Цiлком таєм-
не».
13.10 Х/ф «Година пiк 
3».
15.00 Т/с «Медфак».
16.10, 21.00 Божевiльна 
зiрка.
17.00, 19.00 Хто звер-
ху? (12+).
22.00 Т/с «Подорожни-
ки».
23.00 Х/ф «24 години 
на життя».
01.00 Т/с «Спецзагiн 
Кобра».
01.55 Служба розшуку 
дiтей.
П’ЯТНИЦЯ, 13

03.00 Зона ночi.
03.30 Абзац.
0 4 . 5 5 ,  0 5 . 4 5  K i d s ’ 
Time.
05.00 М/с «Том i Джерi 
шоу».
05.50 Т/с «Друзi».
08.40 М/ф «Мадагаскар 
2».
10.10 Х/ф «Рятуваль-
ники Малiбу».
12.30 Т/с «Подорожни-
ки».
16.20, 19.00 Топ-модель 
по-українськи.
21.40 Х/ф «Красуня».
0 0 . 1 0  Х /ф  «Чому 
вiн?»
02.20 Т/с «Спецзагiн 
Кобра».
СУБОТА, 14

03.15 Служба розшуку 
дiтей.
03.20 Зона ночi.
0 5 . 4 5 ,  0 7 . 4 5  K i d s ’ 
Time.
05.50 М/с «Лунтiк».
06.50 М/с «Том i Джерi 
шоу».
07.50 Подiум.
09.20 Т/с «Бiблiотека-
рi».
15.20 Хто  зверху? 
(12+).
17.20 М/ф «Мадагаскар 
3».
19.10 Х/ф «Син Мас-
ки».
21.00 Х/ф «Маска».
23.00 Х/ф «Красуня».
01.30 Х/ф «Щасти тобi, 
Чаку».
НЕДIЛЯ, 15

03.20 Зона ночi.
0 5 . 5 5 ,  0 7 . 1 5  K i d s ’ 
Time.
06.00 М/с «Том i Джерi 
шоу».
07.20 М /ф  «Тому  i 
Джеррi: Швидкий i ска-
жений».
09.00 М/ф «Мадагаскар 
3».
10.50 Х/ф «Моя дiвчина 
монстр».
13.00 Х/ф «Клiк: з пуль-
том по життю».
15.10 Х/ф «Син Мас-
ки».
17.00 Х/ф «Маска».
19.00 Х/ф «Пiкселi».
21.00 Х/ф «Мисливцi за 
привидами».
23.10 Х/ф «Мисливцi за 
привидами 2».
01.10 Х/ф «Норбiт».

ПОНЕДIЛОК, 9
07.30 Гучна справа.
08.00, 13.20, 15.30, 
04.45 Агенти спра-
ведливостi.
1 0 . 0 0  З о р я н и й 
шлях.
11.20, 03.00 Реальна 
мiстика.
15.00, 19.00, 23.00 
Сьогоднi.
16.00, 00.30, 02.15 
Iсторiя одного зло-
чину.
18.00 Т/с «Пошта».
19.50 «Говорить 
Україна».
21.00, 23.30 Т/с «Ка-
пiтан 2».
ВIВТОРОК, 10
06.30, 07.10, 08.15 
Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 
15.00, 19.00, 23.30 
Сьогоднi.
09.30, 02.50 Зоряний 
шлях.
11.20, 03.10 Реальна 
мiстика.
13.20, 15.30, 04.45 
Агенти справедли-
востi.
16.00, 00.20, 02.10 
Iсторiя одного зло-
чину.
18.00 Т/с «Пошта».
19.50 «Говорить 
Україна».
21.20 Футбол. Контр-
ольна гра. Збiрна 
України - Збiрна Нi-
герiї.
23.50 Контролер.
СЕРЕДА, 11

06.30, 07.10, 08.15 
Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 
15.00, 19.00, 23.00 
Сьогоднi.
09.30, 02.30 Зоряний 
шлях.
11.20, 03.10 Реальна 
мiстика.
13.20, 15.30, 04.45 
Агенти справедли-
востi.
16.00, 00.00, 02.10 
Iсторiя одного зло-
чину.
18.00 Т/с «Пошта».
19.50 «Говорить 
Україна».
21.00 Т/с «Капiтан 2», 
4 i 5.
23.20 Гучна справа.
ЧЕТВЕР, 12

06.30, 07.10, 08.15 
Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 
15.00, 19.00, 23.00 
Сьогоднi.
0 9 . 3 0  З о р я н и й 
шлях.
11.20, 03.10 Реальна 
мiстика.
13.20, 15.30, 04.45 
Агенти справедли-
востi.
16.00, 00.00, 02.10 
Iсторiя одного зло-
чину.
18.00 Т/с «Пошта».
19.50 «Говорить 
Україна».
21.00 Т/с «Капiтан 2», 
6 i 7.
23.20 Слiдами мiфiв 
про Роттердам. Мiф 
другий.
П’ЯТНИЦЯ, 13
06.30, 07.10, 08.15 
Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 
15.00, 19.00, 04.00 
Сьогоднi.
09.30, 04.45 Зоряний 
шлях.
11.30 Реальна мiсти-
ка.
13.30 Т/с «День сон-
ця», 1 i 2.
15.30 Т/с «День сон-
ця».
18.00 Т/с «Пошта».
19.50 «Говорить 
Україна».
21.00 Свобода слова 
Савiка Шустера.
00.00 Т/с «Коли по-
вертається минуле», 
1 i 2.
01.40 Телемагазин.
02.10 Т/с «Коли по-
вертається мину-
ле».
СУБОТА, 14

07.00, 15.00, 19.00 
Сьогоднi.
07.30, 04.40 Зоряний 
шлях.
09.50 Т/с «Капiтан 2», 
1-5.
15.20 Т/с «Капiтан 2», 
6 i 7.
17.00 Т/с «Опiкун», 1 
i 2.
2 0 . 0 0  Г о л о в н а 
тема.
21.00 Т/с «Опiкун».
23.00 Шоу Братiв 
Шумахерiв.
01.00, 02.15 Х/ф «На-
мисто».
01.45 Телемагазин.
03.10 Х/ф «Вальс-
Бостон».
НЕДIЛЯ, 15

06.30 Сьогоднi.
07.30, 04.30 Зоряний 
шлях.
09.20 Т/с «Опiкун».
13.10 Т/с «Коли по-
вертається мину-
ле».
17.00 Т/с «Годинник 
iз зозулею», 1 i 2.
19.00 Сьогоднi. Пiд-
сумки з Олегом Па-
нютою.
21.00 Т/с «Годинник 
iз зозулею».
23.00 Т/с «Це було 
бiля моря», 1-3.
02.15 Т/с «Це було 
бiля моря».
03.00 Х/ф «Намис-
то».
05.30 Реальна мiсти-
ка.

UA:ПЕРШИЙ
 06.00 М/с «Тачки проти».
06.05 М/с «Врумiз».
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
Доброго ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 
23.15, 02.00, 03.45, 05.00 
Новини.
09.30, 02.20 Енеїда.
10.25 Д/с «Браво, шеф!»
11.30, 14.25 Телепродаж.
11.50 М/с «Марин та його 
друзi. Пiдводнi iсторiї».
1 2 . 4 5  Х /ф  «Со л я н и й 
принц».
14.40 Д /с  «Тайська  кух-
ня».
15.35, 21.55 Бюджетники.
16.05 UA:Фольк . Спога-
ди.
17.05 Перший на селi.
17.35 Д/ф «Америка. Пiв-
денно-Захiдна Америка: 
вiд Долини смертi до Ве-
ликого каньйону».
18.40 Д/с «Мегаполiси».
19.05 Д/с «Суперчуття».
20.05 Д/с «Таємницi люд-
ського мозку».
21.25 #@)?$0 з Майклом 
Щуром.
22.25 Т/с «Монро».
23.45 Погода.
00.00 Телепродаж Тюсо.
03.15 Своя земля.
04.10 Сильна доля.
05.25 Спiльно.

КАНАЛ «1+1»
06.00, 05.00 «ТСН».
06.35 М/ф.
06.45 «Українськi сенса-
цiї».
08.00 «Снiданок. Вихiд-
ний».
09.00 «Лото-Забава».
09.45 «Свiт навиворiт 10: 
Бразилiя».
11.05 Х/ф «Марсiанин».
14.00 Т/с «Свати».
19.30 «ТСН-Тиждень».
21.00 «Танцi з зiрками».
00.10 «Лiга смiху».
01.55 Х/ф «Авiатор».
ПОДІЛЛЯ – ЦЕНТР
7.00 Казки Лірника. 
7.10 Додолики.
7.35 М/с «Дуда і Дада».
7 . 4 0  Лайфхак  укра ї н -
ською. 
8.00 Чудова гра.
8.25 UA: Музика.
8.30 Твій ранок.
9.30 Країна на смак.
10.30 Аромати Греції. 
10.55 UA:фольк. 
11.50 Своя земля.
12.00 Радіодень «Модуль 
знань».
12.40 Док. цикл «Боротьба 
за виживання».
13.05 # В Україні.
13.40 Своя земля.
14.10 АБЕТКА. Блазень
14.20 StopFakeNews
14.30 Розсекречена історія. 
Архів.
15.20 Док. серіал «Секрети 
замків Великобританії».
16.10 Сильна доля.
17.05 Бюджетники.
17.35 UA:фольк.
18.25 По азимуту. 
19.00 Своя земля. (повт.)
19.25 Разом.
19.55 Спільно.
20.20 # В Україні.
20.50 Біблійна колекція. 
Художній фільм «Клара і 
Франциск».
22.30 Українська читанка.
22.40 АБЕТКА. 
22.55 UA Музика.

IНТЕР
04.05, 10.00 «Орел i решка. 
Чудеса свiту».
0 4 . 5 5  «Подр о б и ц i »  - 
«Час».
05.25 «Життя».
06.10 Х/ф «Висота».
08.00 «Вдалий проект».
09.00 «Готуємо разом».
11.00 «Орел i решка. Мор-
ський сезон 3».
12.00 «Крутiше за всiх. Но-
вий сезон».
14.10 Т /с  «Тягар  iстини 
2».
16.00 Х/ф «Три мушкетери: 
Пiдвiски королеви».
18.00 Х/ф «Три мушкетери: 
Помста мiледi».
20.00 «Подробицi».
20.30 Х/ф «007: Помри, але 
не зараз».
23.10 Х/ф «Шлюб».
01.00 «Речдок».

К1
06.30 «Top Shop».
07.45 М/с «Каспер».
08.25 «Ух ти show».
09.20 Т/с «Пригоди Герку-
леса».
13.00 «Орел i решка. На-
вколо свiту».
01.50 Х/ф «Доннi Дарко».
03.35 «Нiчне життя».

ICTV
05.10 Скарб нацiї.
05.20 Еврика!
05.25 Факти.
05.50 Секретний фронт.
06.40 Громадянська обо-
рона.
07 .40  Антизомб i .  Дай -
джест.
08.35 Т/с «Вiддiл 44».
12.05, 13.00 Х/ф «Загибель 
Лос-Анджелесу».
12.45 Факти. День.
14.05 Х/ф «Шторму назу-
стрiч».
15.50 Х/ф «2012».
18.45 Факти тижня.
20.35 Х/ф «Пiднесення Юпi-
тер».
23.00 Х/ф «П’ята хвиля».
01.00 Т/с «Патруль «Само-
оборона».

СТБ
05.55 Т/с «Коли ми вдо-
ма».
07.15, 10.00 Хата на тата.
09.00 Прокинься з Екто-
ром!
14.55, 18.00, 00.35 Слiдство 
ведуть екстрасенси.
20.00 Один за всiх.
21.00 Я соромлюсь свого 
тiла.
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ПОНЕДIЛОК, 9
06.00, 09.45, 21.40 Час-Time.
06.20, 15.15 Невигаданi iсторiї.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Час новин.
07.15, 08.10, 21.25, 00.15 Актуально: Економiка. 
Полiтика. Соцiум.
07.25, 08.35 Огляд преси.
08.25 Полiгон.
09.25, 17.40 Час громади.
10.10, 11.10, 12.25, 13.10, 16.10, 17.10 Iнформацiй-
ний день.
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства оборони.
14.10 Медекспертиза. Поради.
18.20, 19.30, 21.00, 00.25, 01.15 Iнформацiйний 
вечiр.
23.15 Лiнiйка документальних проектiв.

ВIВТОРОК, 10
06.00, 09.45, 21.40 Час-Time.
06.15 Огляд преси.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Час новин.
07.15, 08.10, 21.25, 00.15 Актуально: Економiка. 
Полiтика. Соцiум.
07.45 Будiвельний стандарт.
08.20 Полiгон.
08.30 Клуб Life.
08.40 ID Journal.
09.20, 17.45 Час громади.
10.10, 11.10, 12.25, 13.10, 16.10, 17.10 Iнформацiй-
ний день.
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства оборони.
14.10 Медекспертиза. Поради.
15.15 Невигаданi iсторiї.
18.20, 19.30, 21.00, 00.25, 01.15 Iнформацiйний 
вечiр.
23.15 Лiнiйка документальних проектiв.

СЕРЕДА, 11
06.00, 09.45, 21.40 Час-Time.
06.35, 08.20 Полiгон.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Час новин.
07.10, 08.10, 21.25, 00.10 Актуально: Економiка. 
Полiтика. Соцiум.
07.20 Огляд преси.
07.40 Драйв.
08.30 Клуб Life.
09.25, 17.45 Час громади.
10.10, 11.10, 12.20, 13.10, 16.10, 17.10 Iнформацiй-
ний день.
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства оборони.
14.10 Медекспертиза. Поради.
15.15 Невигаданi iсторiї.
18.20, 19.30, 21.00, 00.25 Iнформацiйний вечiр.
23.15 Лiнiйка документальних проектiв.

ЧЕТВЕР, 12
06.00, 09.45, 21.40 Час-Time.
06.15, 07.20 Огляд преси.
06.20, 02.15, 05.35 Машина часу.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Час новин.
07.10, 08.10, 21.25, 00.15 Актуально: Економiка. 
Полiтика. Соцiум.
07.25 Медекспертиза.
08.30 Клуб Life.
08.40 Свiтла енергiя.
09.25, 17.45 Час громади.
10.10, 11.10, 12.25, 13.10, 16.10, 17.10 Iнформацiй-
ний день.
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства оборони.
14.10 Медекспертиза. Поради.
15.15 Невигаданi iсторiї.
18.15 Євроiнтеграцiя - сила можливостей.
19.30, 21.00, 00.25, 01.15 Iнформацiйний вечiр.
23.15 Лiнiйка документальних проектiв.

П’ЯТНИЦЯ, 13
06.00, 09.45, 21.40, 03.00 Час-Time.
06.15 Огляд преси.
06.25, 01.15 Машина часу.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 04.00, 05.00 Час новин.
07.10, 08.15, 21.25, 00.15 Актуально: Економiка. 
Полiтика. Соцiум.
07.25 Драйв.
08.30 Клуб Life.
08.40 Чому НАТО.
09.25, 16.45 Час громади.
10.10, 11.10, 12.25, 13.10, 16.10, 17.10 Iнформацiй-
ний день.
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства оборони.
14.10 Медекспертиза. Поради.
15.15 Невигаданi iсторiї.
18.15, 19.30, 21.00, 02.15 Iнформацiйний вечiр.
22.45 Лiнiйка документальних проектiв.

СУБОТА, 14
06.00 Час-Time.
06.20, 10.25, 13.30, 14.15, 15.20, 23.15, 02.40, 04.10 
Машина часу.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 04.00, 05.00 Час новин.
07.20, 11.10, 03.40 Феєрiя мандрiв.
07.45, 08.50, 21.55, 00.10 Актуально: Економiка. 
Полiтика. Соцiум.
09.15 Автопiлот-Новини.
09.25 Укравтоконтинент.
09.35 Натхнення.
10.10 Iсторiя успiху.
12.10 Олiмпiйськi iсторiї.
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства оборони.
12.35 Медекспертиза.
13.10 Континент.
13.45 Навчайся з нами.
16.10, 20.00, 01.15, 05.15 Рандеву.
17.15 Стоп корупцiї!
18.15 Док. проект.
18.25, 00.30, 02.15 Полiгон.
19.25 Особливий погляд.
21.30, 03.00 Вiкно до Америки.
22.05 Лiнiйка документальних проектiв.

НЕДIЛЯ, 15
06.00, 09.30 Вiкно до Америки.
06.25, 10.05, 13.30, 14.10, 20.00, 02.15 Машина 
часу.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 23.00, 00.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 Час новин.
07.15, 04.20 Феєрiя мандрiв.
07.45, 08.50, 22.00, 00.10 Актуально: Економiка. 
Полiтика. Соцiум.
08.40 Натхнення.
09.10 Автопiлот-Тест.
09.20 Технопарк.
09.25 Драйв.
10.30, 03.15 Кiно з Я. Соколовою.
11.30 Будемо жити.
12.10 Невигаданi iсторiї.
12.30 Континент.
13.10 Медекспертиза.
15.20 Свiтла енергiя.
15.35 Паспортний сервiс.
16.10 Рандеву.
17.10 Особливий погляд.
18.00, 01.00 Час. Пiдсумки тижня з Анною Мiрош-
ниченко.
19.25 Стоп корупцiї!
21.40 Час-Time.
22.05, 05.10 Лiнiйка документальних проектiв.
23.15, 00.20 Полiгон.
00.50, 01.55 Огляд преси.

НЕДІЛЯ, 15

ТЕЛЕБАЧЕННЯ
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  ОСІННІЙ МОТИВ  

  З МАМИНОГО БЛОКНОТА  

ЛІКЕР СЛИВОВИЙ
Треба взяти 50 слив, 100 

вишневих листків, 1,5 л води.
Усе закип‘ятити, настояти, 

поки не охолоне.
Додати 1,5 кг цукру, 1 сто-

лову ложку лимонної кислоти, 
0,5 л горілки.
Усе добре розмішати, роз-

лити по пляшках.

ЯБЛУЧНИЙ КВАС
На 3 л води – 700 г яблук, 

300 г цукру, 25 г дріжджів.
Яблука миємо, нарізаємо 

крупними шматочками, зали-
ваємо водою і варимо 3-4 хви-
лини. Додаємо цукор, доводи-
мо до кипіння і забираємо з 
вогню. Коли охолоне до кім-
натної температури, проціджу-
ємо. Дріжджі розчиняємо у 
кількох ложках теплої води, 
додаємо до яблучного відвару. 
Розмішуємо і залишаємо на 
12 годин. Опісля квас розли-

ваємо в пляшки (скляні), щіль-
но закорковуємо пробками і 
ставимо  в  холодильник  чи 
погріб. Смак квасу стає осо-
бливо насиченим, якщо витри-
мати його у пляшках 2-3 тиж-
ні у холодному місці.

Т. МАЙДАНСЬКА.

  ЧЕКАЄМО ГОСТЕЙ  

Яких тільки рецептів нині не існує! 
На різний смак, для різних продуктів, 
різних кухонь з усього світу. В Інтер-
неті кожен охочий може вибрати собі 
все, чого душа бажає. Авжеж, сьогод-
ні усе простіше. Але дедалі частіше 
хочеться зазирнути до маминого блок-
нота з рецептами, погортати, шукаючи 
щось смачненьке, яке ще пам’ятаєш 
із дитинства. Як-от, приміром,

СИРНЕ ПЕЧИВО
Щоб  його  спекти ,  потрібно  взяти                   

300 г свіжого коров ’ячого сиру, 300 г 
борошна, 100 г масла, 150 г цукру, ва-
нільний цукор, дрібку кориці, 1 чайну 
ложку розрихлювача.
Масло (кімнатної температури) розти-

раємо із сиром, додаємо ванілін, корицю, 
100 г цукру (50 г залишаємо). Поступово 
всипаємо просіяне борошно. Починаємо 
замішувати тісто. Місимо хвилин десять. 
Загортаємо у поліетиленову плівку, ста-
вимо на півгодини в холодильник.

 Потім розкачуємо тісто пластом – то-
ненько. Склянкою чи іншою якоюсь круг-
лою формою витискаємо кружальця. 
Обкачуємо їх з обох боків у цукрі і скла-
дамо удвоє. Знову обкачуємо у цукрі і ще 
раз складаємо удвоє.

 Викладаємо на дечко, змащене жиром, 
ставимо в розігріту духовку і випікаємо 
20 хв. при температурі 200 градусів.

 Печиво надзвичайно смачне, просто 
тане у роті. Смакує і до кави, і до чаю. 
Ми ж у дитинстві пили з ним молоко.

 А ще мама частенько пекла

ПОНЧИКИ 
З СИРНОГО ТІСТА

 Сиру брала стільки, скільки було в хаті. 
Вибивала одне-два яйця, додавала кіль-
ка ложок цукру, борошно (брала 1 части-
ну борошна до 2 частин сиру).
Треба погасити соду оцтом. Покласти 

ще ванільний цукор, дрібку солі. Розтер-
ти сир із маслом, додати яйця (попе-
редньо розтерті з цукром). Замісити тісто. 
Сформувати кульки й смажити іх на олії.

МЛИНЦІ «ОСОБЛИВІ»
Відварити 5-6 великих картоплин. По-

товкти, як на пюре, нехай охолонуть.
 У 0,5 літра теплого молока розчинити 

25 г дріжджів. Додати 3-4 яйця, склянку 
м’ясного паштету (зазвичай, домашньо-
го приготування). Всипати трішки борош-
на. Розмішати, залишити на годину. Тісто 
повинно бути рідким, як на млинці.

 Вмочуємо ложку в холодну воду, на-
бираємо і смажимо на сковорідці, як 
звичайні млинці, на олії чи на смальці.

«ГРУБІ» ПРЯНИКИ
 Замішуємо тісто на 0,5 літра кефіру. 

Додаємо 2 жовтки, 200 мл оліі, 1 чайну 

ложку соди, погашеної оцтом. Борошна 
даємо стільки, щоб тісто вийшло, як на 
вареники.

 Розкачуємо тісто пластом товщиною 
2 см, склянкою витискаємо кружальця. 
Викладаємо на дечко, змащене жиром, 
печемо 30-40 хвилин.

 За п’ять хвилин до готовності змащу-
ємо пряники білками, збитими з цукром 
у круту піну.

«ПАЛЬЧИКИ»
 Для приготування беремо 2 склянки 

кукурудзяного борошна, 200 г масла,              
3 яйця, склянку цукрової пудри, дрібку 
солі, жменю очищених волоських горіхів 
(перетерти в крихту).

 Збиваємо яйця з пудрою та маслом, 
додаємо борошно, горіхи. Розкачуємо 
тісто пластом товщиною 1,5 см. Розріза-
ємо на смужки завширшки 2 см, завдов-
жки – за вашим смаком.

 Випікаємо 7-10 хвилин при темерату-
рі 200 градусів.

 Дуже смачно!
 Моєї мами давно немає в живих. А 

я часто гортаю блокнот із рецептами, 
записаними її почерком, і готую улю-
блені з дитинства страви...

   К. МАТВІЙЧУК.

  ЛІТО ПРОСИТЬСЯ У БАНКУ  

САЛАТ «БАГАТИЙ»
 Треба взяти 3 кг капусти, по 1 кг помідорів, болгарського 

перцю, цибулі, моркви.
 Моркву тремо на грубій тертці, усе інше нарізаємо.
 Готуємо маринад: 0,5 л олії, по 200 мл оцту та цукру, сіль 

– за смаком. Кладемо чорний перець горошком, лаврове листя.
 Усе добре розмішуємо у великій мисці.
Накладаємо у чисті банки. Стерилізуємо літрові банки                         

45 хвилин.

 САЛАТ ІЗ ЗЕЛЕНИХ ПОМІДОРІВ
 Беремо 3 кг помідорів, по 1,5 кг цибулі та моркви, 250 г 

цукру, 250 мл оцту, 100 г солі, 250 мл прокип’яченоі олії.
Помідори і цибулю нарізаємо, моркву тремо на грубій терт-

ці. Усі інгредієнти перемішуємо в мисці.
 На дно банок кладемо листя, перець. Зверху щільно викла-

даємо овочеву масу.
Стерилізувати півлітрові банки – 15 хвилин, літрові –                        

30 хвилин.
Виходить 7 літрових банок.

ПЕРЕЦЬ У ТОМАТНОМУ СОЦІ
 Беремо 3 л соку з помідорів (щойно вичавленого), 0,5 л олії, 

склянку цукру, 2/3 склянки солі, 2/3 склянки оцту.
Перець відварюємо 3-4 хвилини у маринаді, викладаємо у 

банки. Стерилізуємо 10 хвилин. Закатуємо. 
Т. ГРЕЧАНСЬКА.

   РЕЦЕПТ СЕЗОНУ  

Áàêëàæàíè ç íà÷èíêîþ
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Баклажани треба брати не-
величкі. Кожен надрізаємо 
посередині (не до кінця), від-
варюємо  у  підсоленій  воді 
хвилин 10-15. Пильнуйте, щоб 
не  переварити .  Готовність 
перевіряйте сірником – щоб 
вільно заходив.
Баклажани кладемо під гніт 

на 30 хвилин.

Моркву, цибулю, ка-
пусту (у рівних пропо-
рціях) дрібно нарізає-
мо, тушкуємо на олії, 
додаємо січену зелень 
петрушки, кропу, чор-
ний мелений перець. 
Нехай остигає.

 Начиняємо бакла-
жани. Бажано перев’я-
зувати кожен ниткою. 
Складаємо шарами у 
каструлю. Кожен шар 
посипаємо сіллю (не-
багато), петрушкою, 
кропом, подрібненим 
часником). Заливаємо 
олією. Зверху кладемо 
гніт.

 Порада: кладіть у каструлю 
з широким дном, щоб вико-
ристовувати менше олії. Ка-
струлю ставимо у прохолодне 
місце. Баклажани готові до 
вживання уже через 3-5 днів.

 Дуже смачно, рецепт пере-
вірений! 

 Т. ЮРЧАК.

  ОГОЛОШЕННЯ  

Запрошуються  буді-
вельники, на внутрішні ро-
боти. З/П від 18 000 грн. 

Тел.:067-196-19-68

На  роботу  потрібні 
різноробочі-будівельники. 
З/П від 14 000 грн. 

Тел.:098-677-15-61

На підприємство запро-
шується бухгалтер по веден-
ню ФОП-ів.З/П від 12 000 грн. 

Тел.:067-196-19-68

  СПОРТ  

Цього сезону дунаєвецькі фут-
болісти часто радують уболі-
вальників. Наприкінці серпня 
команда ФК «Епіцентр» увійшла 
до фіналу Кубка області, в яко-
му з блискучим рахунком 3:0 
перемогла серйозного противни-
ка – ФК Іскра» з смт Теофіполь 
(минулорічного срібного призе-
ра чемпіонату Хмельниччини). 
Фінальна гра Кубка Хмель-

ницької області з футболу від-
булася наприкінці серпня на 
центральному стадіоні «Поді-
лля» у Хмельницькому. До речі, 
до фіналу команда пройшла 
начебто «на одному диханні», 
впевнено обігравши всіх своїх 
суперників у відбіркових матчах. 

«Ми продемонстрували пере-
конливі результати: упродовж 
турніру не зазнавши жодної 
поразки, пропустивши лише 
один м’яч та забивши 23 м’ячі у 
ворота суперників», – наголошує 
головний тренер ФК «Епіцентр» 
(Дунаївці) Володимир Ігнатьєв. 
З перших хвилин у боротьбі 

за Кубок команда дунаївчан 
продемонструвала потужну гру. 
На полі постійно було гаряче. 
Від початку першого тайму ФК 
«Епіцентр» завдав супернику 
чимало небезпек, у другому – 
кількість атак зросла та до воріт 

«Іскри» влучили ще два м’ячі. 
Перший і другий голи забив 
Руслан Івашко, якого було ви-
знано кращим гравцем команди, 
третій – Андрій Беженар. 
Як зазначає керівник команди 

Микола Кулик, перемога підтвер-
джує: команда на вірному шля-
ху. «Це новий статус, що визнає 
місце і рівень ФК «Епіцентр» на 
обласній футбольній арені. Ра-
дує, що кожна наступна гра 
команди демонструє жагу грав-
ців до перемоги», – додає він.
Окрім участі та перемоги в 

Кубку, ФК «Епіцентр» Дунаївці 
подолала екватор (8-ий тур) на 
чемпіонаті Хмельницької облас-
ті серед команд прем’єр-ліги та 
зараз впевнено лідирує в цих 
змаганнях. 
І ще одна приємна новина – з 

серпня ФК «Епіцентр» Дунаївці 
вперше за всю свою понад п’ят-
десятирічну історію стартувала 
в національному чемпіонаті 
України серед аматорських фут-
больних команд. І зараз посідає 
в цьому турнірі гідне місце серед 
десятки кращих футбольних 
команд Західного регіону.
За словами Миколи Кулика, 

на переможно-оптимістичний 
настрій гравців суттєво впливає 
підтримка ФК «Епіцентр» Дуна-

ївці з боку народного депутата 
Олександра Гереги та команди 
«За конкретні справи».

«Сьогодні футболісти забез-
печені всім потрібним: від спор-
тивного спорядження та фут-
больного інвентаря і харчування 
до власного транспорту (авто-
буса), що дозволяє бути мобіль-
ними щодо перевезень гравців 
на різні матчі. Завдяки вирішен-
ню нагальних матеріальних 
потреб спортсмени отримали 
змогу зосередитися на трену-
ваннях, а наявність матеріаль-
ного стимулу та спортивний 
азарт підштовхують їх до нових, 
ще більших перемог», – зазна-
чає Володимир Ігнатьєв.
Безумовно, впливає на коман-

ду і допомога «гравця № 12» – 

їхніх уболівальників. «Перемо-
гу в Кубку дунаєвецький ФК 
«Епіцентр» отримав також зав-
дяки своїм шанувальникам, які 
на стадіоні в Хмельницькому 
активно підтримували спортс-
менів із переможними гаслами 
та плакатами. До речі, чимало 
з уболівальників – працівники 
торгового центру «Епіцентр», 
– наголошує Микола Кулик.
Попереду нові плани та пе-

ремоги, до яких футболісти 
посилено готуються вже сьогод-
ні. Серед найближчих завдань 
– вдало виступити в чемпіонатах 
області та України. Глобальна 
ж ціль ФК «Епіцентр» Дунаївці 
– увійти до Другої ліги чемпіо-
нату України з футболу.

Футбольний клуб «Епіцентр» Дунаївці став володарем 
Кубка Хмельницької області з футболу. Вперше за всю 
свою довгу історію команда отримала цей статус. Попе-
реду – чергові змагання й нові перемоги. 

Ôóòáîëüíèé êóáîê îáëàñò³ âèáîðîâ 
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СОМ «ПІКАНТНИЙ»
Шматки сома злегка обсмажуємо з обох 

боків по одній хвилині. Викладаємо на 
дечко, застелене пергаментним папером. 
На кожен шматок риби кладемо: потертий 
твердий сир, трішки тертої цедри лимона, 
дрібно січену зелень кропу. Ставимо у 
розігріту духовку, запікаємо 7 хвилин при 
температурі 200 градусів.
Готуємо соус до риби — без нього ніяк!
Для приготування беремо кілька ложок 

сметани, чайну ложку гірчиці в зернах, 
одне кисло-солодке яблуко, нарізане 
кубиками, чорний мелений перець, сіль.
Спробуйте, це дуже смачно. Сподоба-

ється і вам, і вашим гостям.
До речі, цей соус прекрасно поєдну-

ється і з м’ясом.

М’ЯСО ПІД ВЕРШКОВИМ 
СОУСОМ
М’ясо можна брати будь-яке: і свинину 

(пісну частину), і телятину, й індичку чи 
курку.
Так-от, кілограм м’яса нарізаємо неве-

личкими кубиками. Порціями обсмажує-
мо його на олії. Додаємо до нього цибулю 
й часник (цибулю нарізаємо соломкою, 
часник подрібнюємо). Вливаємо 200 мл 
вершків та 300-400 мл овочевого буль-
йону. Накриваємо кришкою і тушкуємо 
приблизно годину. 
Очищаємо два стручки болгарського 

перцю, нарізаємо соломкою, додаємо до 
м’яса і тушкуємо ще 10 хвилин. 
У самому кінці вливаємо дві ложки 

сметани, солимо, перчимо. Прикрашаємо 
свіжими листочками базиліку. Подаємо 
до столу. На гарнір можете приготувати 
те, що більше вам подобається. Може 

бути відварена картопля невеличкого 
розміру. Або відварений рис. А може бути 
й гречка.

САЛАТИК «СВЯТКОВИЙ»
Потрібно: склянку відвареного рису, 

150 г відвареного курячого філе, 5-6 штук 
кураги, 2 столові ложки олії, 1 столову 
ложку винного оцту, 1 чайну ложку меду, 
1 чайну ложку діжонської (може бути й 
інша) гірчиці. Якщо маєте під руками, 
можете взяти ще кілька стебел селери.
Філе нарізаємо соломкою. Шматочками 

ріжемо курагу, попередньо заливши на 
кілька хвилин окропом. Ріжемо стебла 
селери. 
Все перемішуємо, додаємо рис (бажа-

но, щоб був теплий).
Змішуємо олію, оцет, гірчицю. Полива-

ємо салат.
І, як ви зрозуміли, подаємо його теплим.

ЗАКУСКА З МОЦАРЕЛИ
Для її приготування потрібні кабачки 

цукіні (2 штуки), 2 зубчики часнику, 500 г 

сиру, 7 столових ложок оливкової олії, 2 
столові ложки лимонного соку, сіль, чор-
ний мелений перець.
Цукіні  миємо  й  нарізаємо  тонкими 

пластинами поздовж. Часник подрібню-
ємо й обсмажуємо на олії (3 ложки). 
Забираємо часник і в цій олії обсмажує-
мо кабачок з обох боків. Забираємо зі 
сковороди, солимо, перчимо, забираємо 
зайвий жир паперовим рушником.
Моцарелу нарізаємо товстими шмат-

ками і викладаємо, чергуючи з кабачка-
ми, на тарілку. Поливаємо лимонним 
соком, солимо, перчимо й поливаємо 
залишками олії. Можна ще покласти 
кілька кружалець помідорів.
На десерт можете приготувати щось 

легеньке й низькокалорійне. Приміром, 

ЯБЛУЧНО-ГРУШЕВИЙ 
ДЕСЕРТ ІЗ КОРИЦЕЮ
Груші та яблука беремо у рівних про-

порціях (по 400 г), 1 лимон, 3 столові 
ложки цукру, 3 столові ложки родзинок, 
2 палички кориці.
Яблука та груші очищаємо, нарізаємо 

крупними кубиками. Заливаємо 500 мл 
води. 
Лимон ошпарюємо і знімаємо тонкий 

шар цедри. Потім витискаємо сік.
Палички кориці крупно ламаємо і дода-

ємо до фруктів разом з лимонним соком, 
цедрою, родзинками і цукром. Доводимо 
до кипіння, накриваємо кришкою і варимо 
на маленькому вогні 10 хвилин. Фрукти 
повинні стати м’якими, але не розпадати-
ся. Зняти з вогню й дати охолонути. 
Фрукти розкладаємо по склянках чи 

вазочках. Можна подати зі збитими верш-
ками, морозивом. Прикрасити листочка-
ми м’яти.

К. МАТВІЙЧУК.

ЦЕНТР НІМЕЦЬКОГО ОБЛАДНАННЯ 
HARVARD MEDICAL ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

УСУВАЄ БЕЗ ОПЕРАЦІЇ
БЕЗ КРОВІ, СКАЛЬПЕЛЯ І БОЛЮ

АДЕНОМИ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ, КАМІННЯ 
В НИРКАХ, ЖОВЧНОМУ, СЕЧОВОМУ МІХУРІ, 

ПОЛІКІСТОЗ НИРОК, ЗОБ, ПСОРІАЗ, ТРОФВИРАЗКИ.
Хмельницький, Дубове, вул. РАНКОВА, 2-А.

ТЕЛ. 067-415-33-81. 
ЗНИЖКА - 25%, 11 ВЕРЕСНЯ о 8.00. 

фільми: harvardmedical.com.ua
Самолікування шкодить вашому здоров’ю.  
Ліцензія МОЗ № АЕ 638497 ВІД 26.03.2015 р.

ДУ «Хмельницький об-
ласний  лабораторний 
центр Міністерства охоро-
ни здоров’я України» ого-
лошує конкурс на право оренди 
нерухомого майна (нежитлових 
приміщень) площею 14,3 кв. м   та 
27,1 кв .  м ,  що  знаходиться  за 
адресою :  м .  Шепет івка ,  вул .                
В. Котика, 70. Заяви та документи 
для участі у конкурсі приймаються 
до 20 вересня  2019 року. 
Телефон для довідок 65-77-64.

Категорії споживачів
Плата за 1 кВт/год. ел. ен., коп.

1 клас 2 клас
без ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ

Ціна на універсальні послуги для малих непобутових споживачів (споживачів 1-ї групи),
які приєднані до розподільчих мереж АТ «Хмельницькобленерго» 193,634 232,361 248,653 298,384
які приєднані до розподільчих мереж АТ «Укрзалізниця» 190,710 228,852 210,194 252,233
які приєднані до розподільчих мереж АТ «Житомиробленерго» 194,444 233,333 249,255 299,106

Прогнозована середня закупівельна ціна на електричну енергію                  
на  ІІІ квартал 2019 року

1669,80
(грн./МВт.год.)

Розрахована згідно з постановою НКРЕКП 
від 05.10.2018 р. № 1177(в редакції постанови 

НКРЕКП  від 27.06.2019 року № 1244)

Тариф на послуги постачальника універсальних послуг 59,32
(грн./МВт.год.)

Постанова НКРЕКП
від 11.12.2018 р. № 1884  

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії 
АТ «Хмельницькобленерго»
1 клас напруги
2 клас напруги

(грн./МВт.год.)
90,68 

640,87
Постанова НКРЕКП від 12.07.2019 р. №1433  

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії 
АТ «Укрзалізниця»
1 клас напруги
2 клас напруги

(грн./МВт.год.)
61,44 

256,28

Постанова НКРЕКП
від 12.07.2019 р. № 1441 

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії 
АТ «Житомиробленерго»
1 клас напруги
2 клас напруги

(грн./МВт.год.)
98,78 

646,89

Постанова НКРЕКП
від 12.07.2019 р. № 1416

Тариф на послуги з передачі електричної енергії                                           
ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО»

116,54
(грн./МВт.год

Постанова НКРЕКП
від 12.07.2019 р. № 1411 (зі змінами)

Згідно з Постановами НКРЕКП України  №429 від 14.06.2018 р., №1177 від 05.10.2018 р. (в редакції Постанови НКРЕКП  
від 27.06.2019 року № 1244) ТОВ «Хмельницькенергозбут» інформує споживачів про ціну на універсальні послуги  
на ІIІ квартал 2019 року (з 01.09.2019 р.):

Розрахунок ціни на універсальні послуги здійснено на підставі даних, затверджених відповідними постановами НКРЕКП, а саме:

Втрачене посвідчення осо-
би, яка постраждала внас-
лідок ЧАЕС, (категорія1), 
серія А, № 147008 С, вида-
не Кривошеєву Миколі Во-
лодимировичу, 
вважати недійсним.

 Продам великий дво-
поверховий, цегляний, 
газифікований будинок, 

облицьований декоративною 
плиткою в с. Западинці Лети-
чівського району. Є криниця, 
сільськогосподарські будівлі, 
гараж, підвал. Гарне місце.
Тел. 096-094-92-19.

Продам панелі перекриття, облегшені, розмір 6 м х 1,5 м. 
Самовивіз із Гречан. Ціна договірна.

 Тел. 067-167-48-07.
 Продам корову та те-

лятко.
Тел. 097-808-04-14.



«Àãðîá³çíåñ» –  ë³äåð
Чемпіонат України з футболу в першій лізі набирає розгону.
У шостому турі волочиський «Агробізнес» приймав удома аутсайде-

ра –  команду «Металург» із Запоріжжя. Шансу наші земляки не упусти-
ли, здолавши суперника –  2:0.
А найпереконливішу перемогу здобув «Рух», який розгромив у Вин-

никах гостей із МФК «Миколаїв» –  4:1.  У інших матчах зафіксовано 
такі результати: «Балкани» Зоря –  «Гірник-Спорт» Горішні Плавні – 0:0, 
«Кремінь» Кременчук –  «Авангард» Краматорськ –  1:1, «Оболонь-Бро-
вар» Київ –  «Волинь» Луцьк –  0:0, «Інгулець» Петрове –  ФК «Минай» 
– 1:1, «Металіст 1925» Харків –  «Черкащина» Черкаси –  3:0, «Чорно-
морець» Одеса –  «Прикарпаття» Івано-Франківськ –  3:2.

«Агробізнес» став одноосібним лідером –  13 очок. Одразу чотири 
колективи – «Металіст 1925», «Рух», «Авангард» та «Інгулець» –  на-
брали по 11 очок. Отож,  буде інтрига в боротьбі за нагороди. Хоча –  це 
тільки стартовий відрізок, і зміни можливі будь-які. Але вже з упевне-
ністю можна сказати, що «Металург», який  з одним очком посідає 
останнє, шістнадцяте місце, боротиметься лише за виживання в лізі.

К. ВІКТОРОВ.

²íòðèãà ïîäîáàºòüñÿ
У групі «А» чемпіонату України з футболу в 

другій лізі йде безкомпромісна боротьба.
Хмельницьке «Поділля» в звітному турі грало в 

Тернополі з «Нивою». Зафіксовано бойову нічию –  
2:2. Для любителів статистики наводимо інші резуль-
тати: «Буковина» Чернівці –  «Полісся» Житомир –  0:2, 
«Оболонь-Бровар-2» Буча –  Верес» Рівне –  0:4, 
«Діназ» Вишгород –  ФК «Калуш» –  0:3, ФК «Ужгород» 
–  «Чайка» Петропавлівська Борщагівка –  2:1.
Тернопільська «Нива», «Верес» і «Полісся» набра-

ли по 13 очок. Правда, рівненці й житомиряни мають 
ще по грі в запасі й можуть відірватися від тернополян. 
Наше «Поділля» здобуло 11 очок і посідає п’яте місце.
Вкрай непереконливо грають донедавна грізні ко-

манди –  вінницька  «Нива» й «Буковина». Вінничани 
з очком на передостанньому, десятому місці, а ос-
танніми йдуть чернівчани –  0 очок.

В. ЧОРНИЙ.
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  ВІДЛУННЯ СВЯТА  

  ОГОЛОШЕННЯ  

МПП «Альтернативна медицина»
проводить НОВИЙ набір на

КУРСИ
ЛІКУВАЛЬНОГО ТА ТОЧКОВОГО

МАСАЖУ
Термін навчання 4 міс., заняття 2р./тиж.
Початок занять з 19.09.2019 р. (Вт./Ср.)

Оплата 1300 грн/міс.
Проводиться набір в р д р групу ру у ВИХІДНОГО ДНЯД Д
з 8.09.2019 р. 2р./тиж. (суб./нед.) термін 2 місяці
Видається свідоцтво-сертифікат.д д ц р ф

Лц 3 9069 Де ар а е ос ау , о од а с ор у ОД д 06 0 3 рЛіц. АА №319069 Департамент освіти і науки, молоді та спорту Хм. ОДА від 27.06.2013 р.ц Д р у , д р у Д д р
м. Хмельницький,

т.: 067-349-51-96, 067-949-93-10

з основами рефлексотерапії

Проводиться набір на курси: 
КРОЮ та ШИТТЯ (1р./тиж. 10 міс. )

Íàø ñàéò —www.alternmed.com.ua

Медичний центр НАДІЇ БУРМАКИ
Лікування: АЛКОГОЛЬНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ,
тютюнопаління, зайвої ваги, ігроманії та наркоманії.

у

 Науковість методу  анонімність  ком-
плексне лікування  лікарське спостереження 

протягом всього курсу терапії 
 допомога психолога. Досвід роботи 26 років.

м. Хмельницький, вул.Соборна, 33 
Тел.(0382) 70-93-09, 64-71-75, (098) 403-40-70. Ліц. № 539362 від 22.04.2010 р.

Продам  автомобіль 
Волга ГАЗ 2410, 1989 
року випуску. У Вінько-

вецькому районі. Друга особа. 
Ціна 17,5 тисячі гривень.
Тел.: 097-541-55-62.



П р о д а м  д в и г у н 
укомплектований ГАЗ-
2410.  Робочий  об ’єм 

циліндрів 2,4.
Тел. 097-541-55-62.



Продається корейське 
устаткування для ліку-
вання опорно-рухового 

апарату і суглобів, корейське 
ліжко, масажер НМ-500, вели-
кий килим для сну НМ -2500, 
малий килимок НМ-80, пояс-мі-
остимулятор Мєракол-2, по-
душка для сну.
Все в робочому стані.
Тел. 068-203-11-33.



 У  центрі  Сатанова , 
біля базару, продається 
цегляний будинок, є газ, 

вода ,  літня  кухня ,  сарай ,                 
12 соток городу. Під всю хату 
розміщений підвал.
Тел.: 067-74-56-404.

 Продається цегляний 
будинок у селі Щиборів-
ка Красилівського райо-

ну  на  вулиці  Центральній . 
Город 0,28 га, поруч магазин, 
школа, залізничний вокзал, 
автобусна  зупинка .  Є  газ , 
вода.
Тел.: 067-499-02-99, 
     0382-67-17-84.

Прод а є т ь с я  ВАЗ -
21063, 1987 року випус-
ку,  бензин /газ ,  пробіг 

— 150 тисяч кілометрів. 
Тел. 097-069-29-24.



Продається газова пли-
та ,  3 роки .  В  гарному 
стані.

Тел. 098-040-27-28.



Продаються вулики з 
бджолами.
Тел. 097-275-28-93.



Продається чорно-ряба 
корова, 7 років, в с. До-
брогорща Хмельницько-

го району.
Тел.: 098-450-37-60, 
    096-439-68-26.



П’ятниця, 6 вересня 
Північ: ніч – 12-15, день – 22-24 

градуси тепла. Без опадів.
Центр: ніч – 12-15, день – 22-24 

градуси тепла. Без опадів.
Південь: ніч – 13-14, день – 23-25 

градусів тепла. Без опадів.
Субота, 7 вересня
Північ: ніч – 14-15, день – 21-22 

градуси тепла. Можливий невеликий 
дощ, гроза.
Центр: ніч – 15-16, день – 22-24 

градуси тепла. Невеликий дощ.
Південь: ніч – 15-17, день – 22-23 

градуси тепла. Невеликий дощ, гроза.
Неділя, 8 вересня 
Північ: ніч – 15-17, день – 16-17 

градусів тепла. Можливий невеликий 
дощ.

Центр: ніч – 15-17, день – 18-19 
градусів тепла. Можливий невеликий 
дощ.
Південь: ніч – 16-18, день – 18-19 

градусів тепла. Невеликий дощ.
Понеділок, 9 вересня
Північ: ніч – 15-16, день – 18-20 

градусів тепла. Невеликий дощ.
Центр: ніч – 15-16, день – 18-21 

градус тепла. Невеликий дощ.
Південь: ніч – 15-16, день – 21-22 

градуси тепла. Невеликий дощ.
Вівторок, 10 вересня 
Північ: ніч – 11-13, день – 15-18 

градусів тепла. Без опадів.
Центр: ніч – 11-13, день – 15-18 

градусів тепла. Без опадів.
Південь: ніч – 10-12, день – 16-20 

градусів тепла. Без опадів.

Середа, 11 вересня
Північ: ніч – 10-12, день – 15-19

градусів тепла. Без опадів.
Центр: ніч – 11-13, день – 17-20

градусів тепла. Без опадів.
Південь: ніч – 12-13, день – 18-21

градус тепла. Без опадів.
Четвер, 12 вересня
Північ: ніч – 13-14, день – 15-16

градусів тепла. Можливий невеликий
дощ.
Центр: ніч – 13-14, день – 17-18

градусів тепла. Без опадів.
Південь: ніч – 14-16, день – 17-19

градусів тепла. Можливий невеликий
дощ.

Ï Ã ÄÀÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ  ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 6 – 12 âåðåñíÿ  

Лопух великий.

У перший день «Республіки» 
на малій сцені з аншлагом 
пройшов фестиваль «Сяйво 
дитинства» для обдарованої 
молоді з особливими потре-
бами, який зібрав учасників 
не лише з Хмельниччини, а й 
із сусідніх областей.  А вже 
після нього публіку розігрівали 
виступи  гурт ів  «Shumr ise 
Band» з  Хмельницького та 
«Holiaf» з Києва.

 Відрадно, що на фестиваль 
відвідувачі приходили цілими 
сім’ями, з маленькими дітьми. 
Та й розваг на території парку 
вистачало — і різноманітні 
фудкорти, майстер-класи, ві-
кторини з цікавими призами. 
Тут розгорнулося ціле наме-
тове  містечко… Звідусіль 
пахло смаколиками — шаш-
ликом, ковбасками на грилі, 

тож дружніми компаніями від-
відувачі відпочивали в затінку 
під чудову музику, насолоджу-
ючись атмо- сферою «Респу-
бліки».
А ближче до вечора панува-

ла  справжня  фестивальна 
атмосфера — під головною 
сценою ніде голці впасти — 
поціновувачі рок-музики спі-
вали разом із музикантами. 
Звичайно, переважну біль-
шість серед публіки складала 
молодь, проте й відвідувачів 
старшого віку вистачало. 
Протягом трьох фестиваль-

них днів хмельницькі поліцей-
ські забезпечували правопо-
рядок на території парку, а ще 
проводили просвітницьку ро-
боту — знайомили відвідувачів 
із спецтехнікою, проводили 

майстер-класи зі самооборони 
тощо. Цікаво було не лише 
малечі, а й дорослим. 
Приємно, що влада міста 

подбала про те, щоб відвіду-
вачі фестивалю могли ввече-

рі без проблем дістатися до-
мівок, запустивши додаткові 
рейси тролейбусів.
Загалом «Республіка» при-

ємно здивувала насиченою 
програмою, бо змогла пода-

рувати незабутні емоції, вра-
ження, яких точно вистачить 
до наступного року.

Юлія ЗДИБЕЛЬ.
Фото автора.

«Республіка» подарувала 
три фестивальних дні
усім, хто любить музику різного спрямування  від саун-
ду до року. Та головним сюрпризом був безкоштовний 
вхід протягом трьох днів фестивалю. «Республіка» на 
території Молодіжного парку, що в обласному центрі, 
проходить вдруге, та цьогоріч — значно масштабніше. 
Тут працювали одночасно три сцени — основна, мала 
та  електронна.  Своїми виступами порадували потужні 
колективи, прогресивна й сучасна музика яких запалю-
вала публіку на всі сто.  А послухати  хедлайнерів  при-
йшло декілька тисяч глядачів, адже серед запрошених 
були Alyona Alyona, Monotonne та інші. 

  СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ  

Літо проминуло...  Для школярів –  це 
була пора канікул і  відпочинку. Тому 
й  батьки старалися, аби діти провели 
час цікаво і з користю для здоров’я. 
Проте наші бажання не завжди співпа- 
дають із можливостями. Йдеться про 
р д

багатодітні та малозабезпечені роди-
ни, про  сиріт… Саме про такі катего-
рії, а ще про дітей, батьки яких є учас-
никами АТО, та тих, хто на «відмінно» 
навчається, подбав   народний депутат 
України  восьмого скликання Андрій 
Шинькович. Тож завдяки йому трид-
цять школярів мали можливість від-
почити в прекрасному літньому спор-
тивно-оздоровчому таборі «Подолян-
чик», що знаходиться у мальовничих 
Антонінах  Красилівського району. 

«Цього сезону в нас був заїзд повний 
–   понад сто дітей, –  розповідає голова  
Антонінської  об’єднаної територіальної 
громади  Наталія Кондратюк.  – Тридцять 
із них відпочивали завдяки сприянню  
народного  депутата   України  восьмого  
скликання Андрія Шиньковича. Торік він 
активно долучився до ремонту, який ми 
проводили.  І цьогоріч було виділено   
кошти, аби придбати  матеріали для 
поточного ремонту. Відтак спільними 
зусиллями нам вдалося створити пре-
красні умови для відпочинку та оздоров-
лення дітей. З-поміж них, до речі, не лише 
діти, але й юнаки та дівчата з усього 
Красилівського району і навіть  з  облас-
ного центру.  Бо ж, наскільки мені відомо,  
путівки на відпочинок  у «Подолянчику», 
порівняно з іншими таборами, що діють 
на Хмельниччині, – найдешевші, а хар-
чування, думаю, чи не найкраще – п’я-
тиразове. Скажіть, де ще таке є?!».
Варто відзначити, що голова ОТГ  осо-

бисто опікується  цим закладом відпо-
чинку. Всі питання, які виникали перед 
відкриттям, вона зуміла  вирішити. 
Про те, що у таборі  було цікаво й ве-

село, із задоволенням розповідає мама 
одинадцятирічної Крістіни  та дев’ятиріч-
ної Софійки –  місцева жителька, медсе-
стра Ольга  Лукашук. У нас троє дітей,  
тож ми дуже вдячні Андрію Васильовичу 
та керівництву громади за участь та  
допомогу, – додає пані Ольга.  
Втішені своїм активним перебуванням 

у таборі і самі дівчатка. Розповідають, 
що було  у сто разів краще, ніж вдома. І 
це, мабуть, найвища оцінка всім, хто  

потурбувався про те, щоб  у «Подолян-
чику» були необхідні умови та  насичена 
програма.  Кожний день тут вихователі 
робили тематичним –  свято казки, день 
професії тощо. А також проводили вікто-
рини, конкурси, ігри, спортивні змагання, 
розваги,  дискотеки і т. д. Одним із тих, 
що запам’ятається, був день, приуроче-
ний безпеці життєдіяльності. Діти отри-
мали купу позитивних емоцій від того, 
що до них із райцентру приїхали ряту-
вальники та поліцейські і демонстрували 
їм свою техніку та різноманітне оснащен-
ня.  Хлопчики й дівчатка мали можливість 
посидіти за кермом пожежної машини  чи 
поліцейського авто, приміряти шолом 
рятувальника чи бронежилет поліцей-
ського, або ж  самостійно увімкнути си-
рену  й  у всіх цих діях  сфотографува-
тися на згадку. А тепер діляться  вражен-
нями з батьками та друзями і показують 
знімки, які навіюють приємні спогади.    
За словами директора табору Сергія 

Середюка, діти не хотіли  роз’їжджатися.  
Вони  залишились настільки задоволені, 
що майже всі  говорили про намір знову 
прибути сюди на відпочинок наступного 
року. 

Галина ПАКУЛЬКО.  

Íåçàáóòíº ë³òî â «Ïîäîëÿí÷èêó»

Правління Хмельницької 
обласної організації Націо-
нальної спілки журналістів 
України сердечно вітає з 
Днем народження, зичить 
доброго здоров’я, світлої 
долі, нових вагомих здобут-
ків на ниві подільської жур-
налістики!

3 вересня  – Царик Олек-
сандр Павлович,  ветеран 
журналістики, м. Шепетівка.

6 вересня – Гжегожевський 
Вадим Едуардович, викладач 
ДМШ ,  с .  Шарівка  Ярмоли-
нецького району.

6 вересня – Гжегожевський 
Євген Едуардович, начальник 
відділу  культури  Ярмоли -
нецької РДА.

11 вересня – Грищук Сергій 
Петрович, директор КП «Ра-
йонна радіокомпанія Староко-
стянтинівської районної ради», 
м. Старокостянтинів.

15 вересня – Зварич Кос-
тянтин Михайлович, член 
НСЖУ, м. Хмельницький.

15 вересня – Заянчуков-
ський Анатолій Альбінович, 
журналіст газети «Дунаєвець-
кий вісник».

20 вересня  – Марунчак 
Микола  Петрович ,  член 
НСЖУ, м. Кам’янець-Поділь-
ський.

21 вересня – Кірик Тетяна 
Матвіївна, журналіст обласної 
громадсько-політичної газети 
«Подільські вісті», м. Хмель-
ницький.

  ПРИВІТАЙМО  
  КОЛЕГ!  

Þâ³ëÿðè
âåðåñíÿ

  ЗОРІ ВІЩУЮТЬ  

Овен
На вас чекає удача в про-

фесiйному плані. Без вагань 
вiдмовтеся вiд звичного.  
Фiнансова сторона життя буде 
стабільною.
Телець
Цього тижня як в соцiаль-

нiй, так i в професiйнiй сферi 
ситуацiя буде яснiша.  Можуть 
виникнути проблеми у вiдноси-
нах з друзями.
Близнята
Ви зануритеся в сімейні 

справи. Вiдносини з колегами 
будуть прекрасними. I у фiнан-
совiй сферi перед вами вiдкри-
ваються великi перспективи.
Рак
Вище себе не стрибнете — 

девіз тижня. З фiнансової точ-
ки зору, багато речей пiдуть не 
так, як вам хочеться. 

Лев
На роботi буде напружений 

клiмат i незадоволенiсть. На-
у уу у

берiться терпiння i дочекай-
теся кращих часiв. Можливi 
значнi втрати ваших накопи-
чень. 
Діва
На початку тижня ви про-

тистоятимете радикальним 
змiнам у вашiй дiяльностi. На-
магайтеся зайняти трохи вiд-

у

чужену позицiю. 
Терези
Нарештi з’ясуються пробле-

ми, якi ускладнювали ваше 
у

життя в соцiальнiй, професiй-
у

нiй i фiнансовiй сферi. Поч-
неться вдалий період.
Скорпіон
На початку тижня вам дове-

деться шукати нестандартні 
у

шляхи вирішення деяких важ-
уу

ливих питань. Не зробiть по-
р

милку в особистих вiдносинах.

Стрілець
Будьте пильнi на початку 

тижня у фiнансовiй сферi. Ви-
никнуть непередбаченi ситуа-
цiї. У деякi моменти без вагань 
приймiть допомогу друзiв. 
Козеріг
 Вам доведеться зайнятися 

новим видом дiяльностi. Знач-
но покращиться  фiнансова 
ситуацiя на роботi i в сiм’ї.
Водолій
Укладати вигiдну угоду краще 

всього у серединi тижня. Вда-
лий час для роботи. Але вам не 
вистачає ввiчливостi у вiдноси-
нах з близькими людьми.

  Риби
Через обставини ви житимете 

з «розплющеними очима». Вже 
не буде iлюзiй вiдносно деяких 
людей з вашого оточення. 
Підготувала Ю. ЗДИБЕЛЬ.

ГОРОСКОПна 9-15 вересня
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