Синоптики прогнозують
теплу осінь
Чим здивує нас погода - розповіли в Гідрометцентрі

Життєві історії
у “Сімейному гніздечку”

Кожен отримає
по-справедливості…
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У школу по-новому
Пікнік замість лінійки, сучасні
вишиванки замість радянської форми

Сучасні інноваційні технології

На фото: одинадцятикласниці Струсівської
школи-інтернату Теребовлянського району
Марія Дзюба, Настя Скасків, Настя Вітвіцька.

стор.

Нотаріус

ТЕРЕЩУК

Лілія Іванівна

+38 (0352) 42 31 31 | +38 (067) 350 05 01

Погода в Тернополі й області
5 вересня - хмарно з проясненням, можливий дощ з
грозою, температура повітря вночі 15-17, вдень 2021 градус тепла. Схід сонця
- 6.38, захід - 19.54.
6 вересня - ясно, без опадів, температура повітря
вночі 14-16, вдень 23-24 градуси тепла. Схід сонця - 6.39,
захід - 19.52.
7 вересня - ясно, без опадів, температура повітря

вночі 11-15,
вдень 23-24
градуси тепла. Схід сонця - 6.41, захід
- 19.50.
8 вересня - ясно, без опадів, температура повітря
вночі 13-16, вдень 24-25 градусів тепла. Схід сонця - 6.42,
захід - 19.47.
9 вересня - ясно, без
опадів, температура повітря вночі 13-16, вдень 24-

25 градусів тепла. Схід сонця - 6.43, захід - 19.45. Новий місяць.
10 вересня - хмарно з
проясненням, без опадів,
температура повітря вночі
12-15, вдень 23-24 градуси
тепла. Схід сонця - 6.45, захід - 19.43.
11 вересня - хмарно з
проясненням, без опадів,
температура повітря вночі
13-15, вдень 23-24 градуси
тепла. Схід сонця - 6.46, захід - 19.41.

м. Тернопіль, вул. Чорновола, 4
(у приміщенні головної пошти, 2-й поверх)

Реклама в газеті
"Наш ДЕНЬ".
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Тел.: +38 (0352)
40-77-60

Як нетрадиційно святкували
День знань на Тернопільщині

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

Магнітні бурі
у вересні
У перший місяць осені на українців чекають часті магнітні збурення, сила яких прирівнюється до магнітної бурі першого рівня. Про це повідомляє Лабораторія рентгенівської
астрономії Сонця ФІАН.
Так, у вересні Україну накриє шість таких магнітних коливань. Зокрема, їх прогнозують 8 вересня, у період з 11
по 14 вересня, 16 і 22 вересня.
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СТЕПАН БАРНА: «Понад 12 тисяч першокласників
в області навчатимуться за новими стандартами»
Н
ова українська школа – це
школа, до якої приємно
ходити учням. Тут
прислухаються до їхньої думки,
вчать критично мислити, не
боятись висловлювати власне
бачення та бути відповідальними
громадянами. Тут створені всі
умови для того, щоб дитина
почувалася комфортно та
могла навчатися у дружній,
невимушеній атмосфері. Саме
так підійшли до облаштування
першого класу у звичайній
сільській школі у Яблуневі
Гусятинського району. Цього року
цей навчальний заклад отримав
ще й статус опорної.

Там до першого класу пішли 19 школярів, які отримали нові одномісні парти
та стільці, інтерактивні дошки, конструктори LEGO, відкриті шафки, ігровий простір та комп’ютери. З першим дзвоником
їх привітав голова облдержадміністрації
Степан Барна.
«Для мене було принципово поїхати
в ті школи, перед якими ми ставимо перспективу і які спільними зусиллями відро-

джуємо. Саме таким є даний навчальний
заклад, зміни у якому вже розпочалися.
Зокрема, цього року школа отримала значний фінансовий ресурс, який спрямувала на покращення матеріально-технічної
бази та ремонт. Загалом, це 2 млн. 746 тис.

грн.», – зазначив Степан Барна.
Такими кроками, за словами голови
ОДА, ми демонструємо як має виглядати освіта у Тернопільській області та в
Україні. «Тому мені приємно, що сьогодні
понад 12 тисяч першачків зайдуть у 750

Віктор ЗАБІГАЙЛО, голова Тернопільської політичної партії «Основа»:

нових класів. І я вірю, що ці умови дадуть
можливість в майбутньому виховувати
висококваліфікованих спеціалістів, і дітей, котрі хочуть бачити Україну потужною і процвітаючою державою», – наголосив Степан Барна.

«Країні потрібні
сильний прем’єр-міністр
і парламентська республіка»

ЦЕ ІДЕАЛЬНА, НА МОЮ ДУМКУ, МОДЕЛЬ ДЛЯ УКРАЇНИ

П

ошук матеріалу на тему,
яку сьогодні обговорюють
мої однопартійці, привів
мене до обласної універсальної
бібліотеки в Тернополі. Слід
відзначити, що міська влада
робить капітальний ремонт
фасаду старого будинку, який є
окрасою давнього міста.
Особисто для мене це щось більше,
аніж бібліотека, яку в минулому знали як
бібліотеку імені Затонського, адже я виріс
у будинку навпроти. Щоправда, тоді був
там нечастим гостем. Підіймаючись сходами старої будівлі, я згадав свої відчуття,
коли востаннє відвідував цей заклад. Ті
самі столи у читальному залі, той ще запах старих книжок, тиша, спокій і допитливий погляд бібліотекаря, який вивчає
кожного, хто завітав.
Приємно вразив і той факт, що було
багато молоді, а це один з критеріїв оцінки освітнього рівня нашого майбутнього.
Проте, яке майбутнє чекає нас і наших дітей, залежить від того, як буде розвиватися країна.
То все-таки, яка модель європейської
держави найбільш успішна? Парламентська форма правління є домінуючою в Європі, 32 з 50 суверенних держав – парламентські республіки. Прем’єр-міністр, як
канцлер, повинен акцентувати свою увагу на економіці та соціальних питаннях.

Зараз економіка держави в глибокій кризі, потрібно шукати компромісні рішення
з реструктуризації зовнішнього боргу, а
ріст ВВП у 2% для України – шлях у безвихідь. Аби не відставати від провідних
країн світу, Україні потрібен економічний
ріст від 10% до 15% щорічно. Потрібна
стратегія розвитку. Китай планує стратегію на 50 років. Євросоюз – до 2050-го.
Якщо ми не будемо розуміти, як міняється світ і де наше місце в глобальній конкурентній економіці, можемо залишитись у
позавчорашньому дні.
Моя думка, як і моїх товаришів по партії «Основа», полягає в тому, що питання
президентських повноважень потрібно
акцентувати саме зараз, тому що це основне питання для розвитку країни.
Сьогодні
Україна
де-юре
є
парламентсько-президентською республікою, а де-факто – всім управляє президент. Усі гілки влади вибудувані так, що
вони обслуговують його інтереси, сприяють узурпації повноважень і підсилюють
корупцію у вищих ешелонах системи державного управління.
Цим і обумовлена управлінська криза
нинішньої влади, коли незрозуміло, хто і
за що відповідає. От це і породжує недовіру до влади в цілому. І змінити країну
можливо, лише повернувши довіру до
влади шляхом конституційної реформи.
З ініціативи лідера нашої партії Сергія

Тарути мої однопартійці з рядом вчених –
найкращих експертів у сфері конституційного права - вже розробили і зареєстрували в Раді законопроект №3781, який
визначає процедуру підготовки проекту
нової Конституції України. Розробляти її
повинні Конституційні Збори з представниками від всіх територіальних громад
і моральних авторитетів. Розроблений
проект має пройти всенародне обговорення, після чого повинен бути прийнятий на всеукраїнському референдумі.
Аналізуючи міжнародний досвід на
прикладі Європарламенту, який затвердив скорочення кількості євродепутатів після виходу Британії із ЄС з 751 до
705, питаю себе: то чому не переглянути
питання про склад ВР?. Адже 450 депутатів – це було актуально для України в
1990-х роках. Сьогодні в такій кількості
немає змісту.
Більш того, тільки в липні управління
справами Верховної Ради виплатило народним депутатам і працівникам апарату
16,3 мільйона гривень відпускних. Можливо, для бідної держави такі витрати потрібно скоротити?

Сергій Тарута є співавтором законопроекту №7366-6, який пропонує проводити вибори на основі пропорційної виборчої системи з голосуванням за виборчі
списки партій і блоків у загальнодержавному виборчому окрузі. Мажоритарна
система повинна бути спрощена.
Ще один важливий параметр, який
пропонується в законопроекті 7366-6, –
це спрощення реєстрації виборців через
особистий електронний кабінет. Такий
механізм дозволить взяти участь у виборах студентам, усім заробітчанам, переселенцям, усім тим, хто не довіряє нинішній
владі, потрібно представити цивілізовану
можливість електронного голосування.
Андрій Іванович Ніколаєнко – голова
нашої партії – зазначає, що застосування
технології «блокчейн», а це електронний
захист, відкриє можливості для створення зовсім іншої України.
Партія «Основа» разом з експертами
розробляє проект закону про електронне
голосування, адже в Естонії, Азербайджані,
Киргизії цей механізм уже працює. У 2014
році на виборах в Європарламент 30% естонських виборців змогли проголосувати
за допомогою електронних гаджетів.
Зараз проблема більш масштабна –
потрібно рятувати нашу державу. І для
вирішення цього завдання в «Основи» є
стратегія і команда антикризових управлінців.
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У ТНЕУ урочисто посвятили
першокурсників у студенти
П

ершого вересня на
Майдані знань ТНЕУ
було гамірно. Зібралася
велика університетська
спільнота, аби урочисто
розпочати новий
навчальний рік. Майоріли
різнобарвні прапори
факультетів та інститутів,
променіли посмішки, лунав
сміх… Після літніх канікул
до закладу вищої освіти
повернулася найкраща
молодь України.
Студенти, професорськовикладацький
колектив,
батьки і гості оплесками вітали ректора ТНЕУ, доктора
економічних наук, професора
Андрія Крисоватого, голову
Тернопільської ОДА Степана
Барну, міського голову Сергія
Надала, заступника начальника Тернопільської митниці
ДФС Андрія Саварина, Архієпископа Тернопільського і
Кременецького УПЦ КП Нестора, священика парафії святого Пантелеймона Цілителя
УГКЦ отця Василя Чамарника,
проректорів університету, деканів факультетів та директорів
інститутів, коледжу ТНЕУ.
Почесне право внести Державний прапор України надали
студентам Центру підготовки
офіцерів запасу ТНЕУ. Хвилиною
мовчання присутні вшанували
пам’ять про Героїв України, які
віддали своє життя за рідну державу.
Особливим цей день був для

першокурсників, які вперше зустрілися з своїми одногрупниками, викладачами-наставниками,
адміністрацією університету. На
їхню адресу лунали вітання.
«Ви - не просто студенти, ви
- велика сила. Ви - суть і початок
іншої, набагато кращої України.
Бо саме ви несете країні нову
думку. Будьте вільними людьми,
ваш вік дозволяє це. Женіть від
себе брехню і фальш, будьте чесними перед собою, своєю роди-

ною і власним народом…
Попереду у вас цікаві та насичені роки навчання. Намагайтеся
використати цей час з максимальною користю для себе. Перебування в університеті - це не лише
здобуття фаху, а також всебічний
розвиток своїх навиків, талантів й
можливість знайти себе…
Не бійтеся ризикувати, бо
лише так можна загартувати
себе. Живіть без рамок, виходьте за усталені норми. Лідером

стає лише той, хто
диктує нові правила, запроваджує
креативні ідеї. Мисліть глобально і нестандартно, забуваючи про звичне
і буденне. Зумійте
побачити щось особливе у типовому.
Майте власну думку,
будьте відкритими
до критики і спілкування з людьми,
таким чином зумієте стати конкурентоздатними та привабливими
професійно», - привітав першокурсників ректор університету
Андрій Крисоватий.
Керівник вишу також вручив
пам’ятні подарунки студентампершокурсникам, які вступили
до ТНЕУ із найвищими балами
ЗНО. Це - Анастасія Блащак, яка
набрала 195.94 балів; Ярослав
Дячук - 191.4 балів; Діана Зюбрій - 190.6 балів; Роман Івасеч-

ко - 191.046 балів; Юрій Кучер
- 192.57 балів; Вікторія Лисак
- 191.76 балів; Семен Млинок 197.88 балів.
Особливою частиною свята
стало складання присяги студента ТНЕУ, яку виголосили першокурсники Роксолана Залізняк
та Вадим Шухманн. А приємним
подарунком для колективів факультетів, інституту, коледжу
стали подарунки від ректора прапори і герби, які є основною
символікою навчальних структурних підрозділів.
З Господнім благословенням
і щирими побажаннями до присутніх звернулися Архієпископ
Тернопільський і Кременецький УПЦ КП Нестор і священик
парафії святого Пантелеймона
Цілителя УГКЦ отець Василь Чамарник.
Хвилюючою стала мить прощання першокурсників з дитинством, яке, наче кольорові кульки, випущені у небо, залишилося
у серцях теплимо спогадами і незабутніми моментами.
На завершення урочистостей
відбувся флешмоб, під час якого
студенти університету склали
рядки: «Студентська молодь України цвіт! Студентська молодь хай дивує світ!».

Краса у стилі «мікро»
Тернопільська музикантка створює
витончені прикраси з вишивкою

Н

а її сережках розквітають
соняхи, маки, мальви,
чорнобривці, троянди і
лаванда. Все різнобарв’я літніх
барв і мальовничої української
природи тернополянка Ольга
Бабчук відображає у своїх
прикрасах.
Жінка за професією музикант. Закінчила музичну академію, працювала
концертмейстером і викладачем фортепіано в музичному училищі імені Соломії Крушельницької. Наразі перебуває у
декретній відпустці і виховує трирічного
синочка Романа і одинадцятимісячну донечку Анну. Саме у декреті Оля опанувала
мікровишивку – модний сьогодні напрям
творчості.
- Рукоділлям займаюся давно, любов
творити руками привили батьки з дитин-

ства, - розповідає Ольга Бабчук.
- Першу роботу з мікровишивки
зробила напередодні свята 8
березня. Лише півроку, як я займаюся у цьому напрямку, але
вже зараз можу сказати, що ця
справа мені до душі. Наразі у
моєму творчому здобутку підвіски, сережки, перстні, браслети,
брошки.
Мікровишивка – це практично ювелірна робота, адже
узори надзвичайно мініатюрні.
Однак прикраси із таким оздобленням витончені і стильні. Оля багато
експериментує щодо технік. Шукає різні
варіанти об'ємної вишивки. Вона опанувала і французькі вузлики, і техніку рококо, художню гладь і бразильську вишивку. Для кожного сюжету обирає ту техніку,
яка найкраще передасть красу квітів чи
візерунку.
- Я бачила багато робіт у техніці Petit
Point - це мікровишивка хрестиком, - розповідає майстриня. - Вони неймовірні!
Але мені захотілося трішки по-іншому показати вишивку. Створити сучасні, оригі-

нальні прикраси, які можна було б носити
не лише з вишиванкою, а і з повсякденним одягом. Тому обираю різні техніки
вишивки.
Творчий процес Оля не уявляє без музики.
- Колись усі емоції я втілювала і передавала через музику на сцені, - зізнається
вона. - А зараз спрямовую усю свою творчу енергію на прикраси. А музика навколо
завжди звучить - це моя потреба.
Щоб створити одну прикрасу, потрібно приблизно 1-2 дні.
- Я спершу виношую ідею у голові, -

розповідає майстриня. - Ніколи не
малюю ескізів чи заготовок. Підбираю фонову тканину, нитки вибираю. І вже коли голка в руках, вона
сама наче рухає мною. Ніколи не
знаю точно, як виглядатиме завершена робота. Творчий процес такий непередбачуваний. Малюнок,
вишитий на тканині, натягую на
тверду основу, а вже її приклеюю
спеціальним клеєм до фурнітури.
Ольга Бабчук зізнається, декрет змінив її життя. Тепер не уявляє себе без цих унікальних мікро-

квітів.
- Бачу, що мої роботи подобаються
людям, - каже вона. - Дуже часто прикраси замовляють на подарунки. Я щаслива,
що можу втілити бажання своїх клієнтів
і своїми творіннями приношу їм радість.
Для мене дуже важливо
дарувати людям позитивні емоції.

Юлія
ТОМЧИШИН.
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ВІКТОР ОВЧАРУК:
"Кожна гривня, вкладена
в енергоефективність,
минулого року
дала економію 2,5 гривні"

ри голові
обласної ради
Віктору Овчаруку
відбулась нарада з
питань ефективного
використання теплової
енергії на об’єктах
спільної власності
територіальних громад
сіл, селищ, міст області.
Ключовим питанням для
обговорення, участь у якому
взяли директор ВП «Київський обласний експертний
центр енергоефективності»
Людмила Синецька та керівники комунальних підприємств області, стало напрацювання спільних заходів
щодо ефективного використання теплової енергії на об’єктах спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст Тернопільської області.
"Економія енергії є важливою складовою загальнодержавної Стратегії розвитку України.
Тому сьогодні на Тернопільщині реалізовуються
заходи «Обласної комплексної програми енергоефективності та енергозбереження на 2016-2019
роки, - зазначив очільник обласної ради Віктор
Овчарук. - У прийнятих Тернопільською обласною
радою змінах до цієїї програми передбачено проведення енергетичного аудиту будівель та споруд
бюджетної та комунальної сфери, впровадженння
системи енергоменеджменту в установах, заходи
із стимулювання населення до впровадження

відновлювальних джерел
енергії шляхом відшкодування частини від суми
кредитів, залучених на
придбання енергоефективного обладнання та
матеріалів».
В області нині діють
17 районних та 5 міських
програм енергоефективності та енергозбереження.
«За рахунок впровадження енергоефективних заходів у минулому
році зекономлено понад 18,1 млн. куб. метрів
природного газу та 21,8
млн. кВт. год. електричної енергії на суму понад 190 млн. гривень. Тобто кожна гривня, вкладена в енергоефективність
дала економію 2,5 гривні, - наголосив Віктор
Овчарук. - У минулому році в бюджетній сфері
області реалізовано 76 енергоефективних інвестиційних проектів. Ця робота триває і тепер. У
2018-му передбачено переведення на опалення
альтернативними видами палива 35 котелень
бюджетної сфери, проведення санації будівель та
споруд бюджетної сфери. За кошти Державного
фонду регіонального розвитку реалізовуються 62
проекти у сфері енергоефективності».
Під час наради присутні обмінялися досвідом
та напрацювали нові стратегічні заходи в сфері
раціонального використання теплової енергії.

В Україні для політиків «all inclusive».
А ЩО ДЛЯ НАРОДУ?

nday.te.ua

Актуально

У 55 можна на пенсію
Але лише якщо маєте 30
років стажу

Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»
щодо вдосконалення пенсійного забезпечення й продовження
терміну, який дозволяє жінкам за наявності 30 років страхового
стажу виходити на пенсію у 55 років. За відповідне рішення проголосували 256 народних депутатів, повідомляє Укрінформ.
У пояснювальній записці до документа зазначається, що
законом продовжено до 1 січня 2022 року право звертатися за
призначенням пенсій жінкам, яким виповнилося 55 років, щодо
дострокового виходу на пенсію за віком, за наявності страхового стажу не менше 30 років та за умови звільнення з роботи. В
такому випадку розмір їх пенсій зменшується на 0,5 відсотка за
кожний повний чи не повний місяць дострокового виходу на
пенсію.

Лікарняні і декретні
збільшилися на третину
Зміни відбулися завдяки
збільшенню зарплат

Розмір середньоденних виплат за лікарняними та допомоги по вагітності та пологах зріс
на 34% і 28,6% відповідно.
Про це повідомляє Фонд соціального страхування.
«Середньоденний розмір
допомоги з тимчасової втрати
працездатності за результатами
I півріччя 2018 року зріс на 34%
в порівнянні з тим же періодом
2017 року. Сума середньоденної
виплати допомоги по вагітності
та пологах зросла на 28,6%”, –
йдеться в повідомленні.
Як зазначили у Фонді,
зростання розмірів допомоги
відбулося за рахунок зрос-

тання мінімальної заробітної
плати, а також загального
зростання фонду оплати праці по країні.
Соцстрах нагадав, що декретні виплати надаються в
розмірі 100% середньої заробітної плати застрахованої особи. Розмір лікарняних залежить
від тривалості страхового стажу
і становить 50% середньої заробітної плати (якщо стаж не
перевищує 3 років), 60% (при
стажі від 3 до 5 років), 70% (від
5 до 8 років) і 100% (якщо стаж
– більше 8 років або при наявності пільг відповідно до законодавства).

У

країнські політики «причісують» своє реноме, а опоненти його
«розкуйовджують». Невдовзі на голові вітчизняного політикуму взагалі
буде справжня кучма. Бо, хоча виборчий процес офіційно ще не стартував,
кандидати у «слуги народу» (чимало з них «служать» нам і сьогодні) почали
самопрезентацію і наїзди на «колег».

Повернулися на роботу після двомісячного відпочинку нардепи. Влітку
шукали емоцій на дорогих курортах, закордонних мандрах... Тепер емоції вируватимуть у Верховній Раді.
Аби «слугам» працювалося комфортно, причепурили депутатський готель
«Київ». Звісно, за народні гроші. Тут і мінібари, і нові німецькі штори, і декоративні
вироби з дерева, і… Загальна вартість закупівель - понад три мільйони гривень.
Крім того, йдеться на сайті держзакупівель ProZorro, у депутатських номерах
пофарбували стіни, поміняли вікна, двері тощо. «Усього» за майже два мільйони
гривень. Встановили 44 нові міні-бари,
вартістю близько у 200 тисяч гривень.
Для кухні готелю закупили 610 одиниць нового посуду. Заплатили за це 197
тисяч 802 гривні. Плюс інші «дрібнички»,
аби нардепам було затишно і комфортно.

Словом, «all inclusive». «Все включено».
А знаєте, скільки алкоголю купують
наші «слуги»?
Найбільшу кількість алкогольних напоїв серед чиновницьких структур із 2016
року управління справами апарату Верховної Ради придбало для згаданого готельного комплексу «Київ». За даними системи електронних закупівель ProZorro, із
2016 року готель «Київ» закупив понад
сім тисяч пляшок алкоголю. Це - горілка,
коньяк, віскі, вино, шампанське, абсент,
текіла, джин, ром, лікер, вермут, бренді,
бурбон, граппа, пиво - на 1,6 мільйонів
гривень. Найбільшу закупівлю - більше,
ніж 1,5 тисячі пляшок - здійснили у лютому цього року.
Інший депутатський готель - «Національний» - придбав трохи меншу кількість алкоголю - понад 1,5 тисячі пляшок
горілки, вермуту, коньяку, віскі, рому, лі-

керу та джину - на суму 241,6 тисячі гривень. Йдеться про закупівлі, зроблені з початку 2017 року.
Але зараз про депутатську діяльність.
Плани роботи дев’ятої сесії Верховної
Ради озвучив спікер Андрій Парубій. За
його словами, восени нардепи мають розглянути дуже важливі питання. Зокрема,
низку євроінтеграційних законів. Блок
економічних питань. А також питання
щодо безпеки, зокрема, інформаційної.
Наголосив глава парламенту і на необхідності змін до Конституції, нагадавши:
Конституційний суд дав своє рішення стосовно двох законопроектів щодо депутатської недоторканності. Тож Рада у жовтнілистопаді може розглянути це питання у
другому читанні. Можливо, напередодні
виборів, аби сподобатися електорату, народні депутати приймуть позитивне рішення. Бо так довго обіцяли…

Інші зміни до Основного Закону стосуватимуться закріплення європейської
та північноатлантичної інтеграції. Влітку
минулого року парламент законодавчо
закріпив наміри України вступити до ЄС
і НАТО. А цього року Північноатлантичний альянс визнав за нами статус країниаспіранта, тобто кандидата на членство
в організації. У парламенті кажуть: закріплення цих питань в Конституції дозволить уникнути реваншу проросійських
сил після виборів 2019 року.
І, звісно, на порядку денному цієї сесії
буде ухвалення держбюджету-2019.
А оскільки в країні витає дух виборів, то новий
політичний сезон буде
цікавим…
Ольга ЧОРНА.

Акценти
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Сергій ТАРУТА: «Потрібно кардинально
змінити країну, бо сьогодні вона
нагадує хворого в реанімації»
В Україні існує чимало політичних партій. Однак, окремі з них вичерпали свій «політресурс».
Перебуваючи багато років при владі, вони практично нічого не зробили у політичному, економічному та соціальному сенсі для країни. Тому українців зацікавлюють нещодавно створені
партії. Однією з них є чи не наймолодша опозиційна партія «Основа», яка завойовує довіру людей різних соціальних прошарків.
Очолює «Основу» відомий політик, народний депутат України Сергій Тарута. Минулого тижня лідер цієї політичної партії був гостем медіа-клубу «На власний погляд» у Києві. У форматі
зустрічі Сергій Тарута розповів про свій трудовий шлях та відповів на запитання журналістів. Адже попри свою «молодість», «Основа» встигла об’єднати чимало активних людей, які
вболівають за економічне процвітання країни.

«Мій перший крок до
бізнесу розпочався з
батьківського городу»

Народився Сергій Тарута на Донбасі,
на околиці Маріуполя. Батьки виховували троє синів. Змалку прищеплювали їм
любов до праці. Як зізнається політик, з
раннього дитинства доводилося допомагати батькам обробляти землю.
- Незважаючи на те, що батько працював начальником цеху на будівництві
комбінату «Азовсталь», його заробітку
не вистачало. Сім’я була велика, крім
батьків - нас, троє хлопців, бабуся і дідусь. Мама працювала у «соцзабезі», а також на обов’язкових роботах у колгоспі,
аби не відібрали землю. Отож, як бачите,
мій перший крок до бізнесу розпочався
саме з городу, - жартує політик.
- У дитинстві, як і багато ровесників,
захоплювався космонавтикою, відвідував різні гуртки. Після школи навіть
вступив у військово-космічний інститут у теперішньому Петербурзі. Але
склалося так, що слід було допомагати
батькам. Тож одразу після іспитів повернувся додому і вступив до місцевого металургійного інституту. Опісля 17
років працював на заводі «Азовсталь»,
де пройшов шлях від майстра мартенівського цеху до директора з продажу продукції. За той час комбінат став
кращим у своїй галузі у тодішньому
Радянському союзі, а після його розпаду і в Україні. Усередині 90-их з’явилася
ідея створення «Індустріального союзу
Донбасу», мене, романтика, запросили
в Донецьк. Час був непростий, багато
хто застерігав від цього кроку. Та я відважився, незважаючи на те, що це була
гігантська корпорація, яка, до того ж
мала величезні борги за енергоносії.
Але ми з труднощами справилися. На
пострадянському просторі нас єдиних
кредитували іноземні банки, гроші давали під розвиток на довгий час і під
дуже низькі відсотки. Згодом «ІСД» стала однією з найбільших металургійних
компаній у Європі, вийшла на міжнародний рівень. Ми купили або відкрили свої
металургійні підприємства в Угорщині,
Польщі, Австралії, Індонезії, Арабських

Еміратах, Нігерії, Бразилії, США. Перемагали у різних грантових проектах.
Компанія - це справа мого життя, якою
я можу завжди гордитися. Думаю, цей
успіх пов’язаний як з моєю особистою
репутацією, так і репутацією компанії,
де працювали однодумці-професіонали.
У свій час лідеру «Основи» пропонували різні високи посади у державній
владі.
- Але мені цікавіше було розбудовувати модель компанії світового масштабу.
Та прийшла війна. Ми втратили Крим. Я
втратив там своє дітище - парк Айвазовського у Партеніті. У проект вклав душу,
особисто збирав по всьому світу дерева,
розробляючи ландшафт...

«Кримського сценарію
на Донбасі можна
було уникнути»

Особливо болючою для Сергія Тарути є тема війни на його рідному Донбасі.
Тому у складні для України часи - з 2 березня по 10 жовтня 2014 - дав згоду очолити Донецьку ОДА.
- Хоча я вже тоді бачив, що люди, які
прийшли до влади на хвилі Революції
Гідності, міняти країну не будуть. Так і
сталося: мої пропозиції про те, як не допустити повторення кримського сценарію на Донбасі, протидіяти сепаратизму
і російській агресії у зародку, були проігноровані центральною владою. Хоча
можна було спрацювати на випередження, - наголосив Сергій Тарута.
- Чи можливо повернути сьогодні
Донбас у склад України? Так! Чи здатна
це зробити нинішня влада? Ні! Теперішні керівники країни - заручники війни.
У них на бігбордах лозунги - армія, мова,
релігія. Те, що розділяє українців, а не
об’єднує. Крім цих важливих чинників,
треба шукати ще й інші точки дотику.
У 2014-му Донбас можна було зберегти
тільки рішучими діями центру. Але їх не
було. Як тепер повернути окупований
регіон? На початку минулого року на
міжнародній безпековій конференції у
Мюнхені я представив мирний план «Три
основи». Тоді сказали: він - нереальний.
Тепер усвідомлюють - слушний і акту-

альний. Що цей план передбачає? Насамперед, введення на Донбас міжнародних
миротворчих сил і створення міжнародної тимчасової адміністрації, бо інакше
співпраця і координація роботи з миротворцями неможлива. Для регіону потрібна також бізнес-модель відродження
і розвитку, адже економіка - головний
чинник. Тільки тоді і через певний час
окуповані частини Донбасу можуть перейти під юрисдикцію України.

Коли ти не можеш бути
байдужим і не маєш
наміру залишати країну

Сергій Тарута зізнався журналістам:
рішення про створення партії було для
нього непростим. Виношував цю думку
майже три роки.
- Компанія, в яку я тривалий час вкладав усі сили, створила мені хорошу репутацію. Але, коли хтось іде у політику,
він втрачає частину цієї репутації, особливо нині, коли багатьом політикам і
чиновникам більшість українців не довіряє. Тому з’являється необхідність доводити, що твоя совість не заплямована,
і ти справді хочеш змінити країну і життя людей на краще. Я не особливо хотів
іти в політику, але розумів: для людини,
яку щось не влаштовує в державі, є три
варіанти поведінки. Перший - вдавати,
що вона нічого не помічає. Другий - емігрувати з цієї країни, оскільки не видно
кінця проблем. І третій - таки зайнятися
політикою, бо ти не можеш бути байдужим і не маєш наміру залишати країну. Я
обрав третій шлях, прийнявши минулого
вересня дуже важливе для себе рішення
об’єднати активних людей, щоб змінювати державу. Їх не так багато, але вони є, і
головне, що їх вирізняє, - чітко визначена
система загальнолюдських цінностей.

Основою держави є
правильна економічна
політика

Сергій Тарута представив журналістам Доктрину збалансованого
розвитку країни. Ідеться про принци-

пово нову траєкторію економічного
зростання України до 2030 року. Адже
основою держави є правильна економічна політика, здатна забезпечити
високий рівень життя громадян. Для
ефективного розвитку економіки країни потрібна підтримка малому і середнього бізнесу, вважає Сергій Тарута. Багаті країни Заходу орієнтуються
саме на таку модель.
- Сьогодні спостерігаємо відтік людських ресурсів, закриття підприємств,
зменшення доходів у держбюджет. Малий і середній бізнес не повинен відчувати політично-олігархічного впливу.
Представники влади мають служити своєму народові, а не грабувати його. У центрі системи цінностей має бути людина,
- підкреслив лідер «Основи».
- Нам потрібно кардинально змінити країну. Сьогодні вона нагадує хворого
в реанімації. МВФ - як швидка допомога. А влада сіла у «швидку» і катається.
Тим часом майже половина економіки в
«тіні», державу гублять війна і корупція.
Українці масово виїжджають за кордон.
І навіть не тому, що їх не влаштовують
зарплати, а тому, що не працюють закони, немає впевненості у завтрашньому
дні. Насправді ж Україна - дуже багата
держава. Ми володіємо 5-ма відсотками
усіх ресурсів планети, тоді як населення складає - 0,2 відсотка. Щоб країна
успішно розвивалася, треба щороку забезпечувати ріст ВВП, як мінімум, понад
10 відсотків. Пенсії мають бути 10-15 тисяч гривень у місяць, зарплати - більші
у кілька разів. Аби цього досягти, треба
провести глибинну зміну структурної
організації країни. Усунути дуалізм влади на місцях і у верхах, ліквідувати, як
було обіцяно, обласні і районні адміністрації, створити привабливі умови для
інвесторів, захисту бізнесу. Реформувати
податкову, судову, правоохоронну системи. Країні потрібна потужна команда реаніматорів, аби створити усім українцям
умови для довгого і комфортного життя
шляхом забезпечення гармонії між економікою, екологією, соціумом. І я переконаний, що після цих президентських виборів така команда прийде, - підсумував
Сергій Тарута.
Інна МАТУШ.

Увага! З 11 вересня будуть заблоковані старі рахунки

Державна фіскальна служба України згідно з листом
Казначейства від 16.08.2018
р. №36038/5 повідомляє, що
граничний термін перехідного
періоду функціонування цен-

тралізованої моделі виконання доходної частини бюджетів,
протягом якого старі рахунки
залишаються активними закінчується 10 вересня 2018
року.

Таким чином, починаючи
з 11 вересня 2018 року кошти,
які сплачуватимуться платниками на рахунки зі старими
реквізитами не будуть зараховуватися до бюджетів, а по-

вертатимуться платникам, як
нез’ясовані надходження.
У зв’язку з цим платникам
податків при заповненні розрахункових документів на сплату
податків, зборів та платежів

до державного та місцевих бюджетів необхідно зазначити
реквізити рахунків, відкритих
з 2 липня 2018 року на балансі
центрального апарату Казначейства (МФО 8999998).
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Надзвичайні новини

Під Тернополем «лікарі»
незаконно утримували пацієнтів
і знущалися над ними

У

Тернопільському районі організована злочинна
група створила псевдореабілітаціонний
центр. Учасники афери не мали ні медичної, ні
психологічної освіти. Замість лікування вони місяцями
не випускали пацієнтів і брали за це 30 тисяч на місяць.

- Четверо зловмисників організували
«реабілітаційний
центр» щодо позбавлення від
наркологічної, алкогольної залежності та ігроманії, - повідомили в обласному управлінні поліції. - Рекламну кампанію центру під назвою «Твоя незалежність» здійснювали через соціальні мережі, а на вулиці роздавали листівки. Незаконна діяльність приносила стабільний і немалий дохід, адже родичі, дізнавшись, що є такий заклад, який

Викрали
золота на
100 тисяч

повертає наркоманів, алкозалежних до нормального життя,
платили чималі кошти за оздоровлення рідних.
Як з’ясували поліцейські, місяць перебування в центрі вартував від 10 до 30 тисяч гривень.
При цьому зловмисники затягували лікування на тривалий період.
Що насправді відбувалося
за стінами закладу, можна лише
здогадуватися. Після так званого
лікування пацієнти скаржилися

15 золотих ювелірних виробів зникло з помешкання мешканки села Струсів на Теребовлянщині. Жінка була на господарстві, однак це не завадило
злодію непомітно зайти до хати
та знайти цінні речі. Господиня
навіть одразу не помітила, що
стала жертвою крадіжки. Збитки жінка оцінила у понад 100
тисяч гривень.
Потерпіла від рук невідомого і мешканка села Гиньківці Заліщицького району. Крадій
забрався до хати через відчинене вікно та знайшов заощадження – 4500 гривень.
Поліцейські вкотре застерігають: зачиняйте двері, навіть
коли покидаєте дім на декілька хвилин.
- Особливо це стосується
мешканців сільської місцевості,
- кажуть у поліції. - Люди, пораючись по господарству, залишають двері незамкненими або ж
ховають ключ у вже добре відомих зловмисникам місцях. Підвіконня, горщики з квітами, одвірки та навіть підсобні приміщення не є надійним сховком.
Легко проникнути до помешкання і через незачинене вікно.

слугу теж платили ті, хто бажав
оздоровлення своїм рідним. Вартувала вона в межах 2-2,5 тисяч
гривень.
Організаторами злочинного
угрупування виявилося подружжя зі столиці. Раніше судимий
за згвалтуванння та наркозлочини 39-річний киянин зі своєю
32-річною дружиною винайняли в одному з сіл Тернопільського району приватне помешкання. Не маючи ні медичної, ні психологічної освіти, ані жодної лі-

цензії на здійснення лікувальної
практики, почали «оздоровлювати» людей. Через деякий час
до кримінальної діяльності долучилися 33-річний житель Волинської області та 25-річний
тернополянин.
Фігурантам справи оголосили підозру за ч.3 ст.146 КК України (викрадення людей і незаконне позбавлення їх волі, вчинені організованою групою). Також обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою.

На вокзалі затримали
банду поліцейських

У Тернополі викрили групу правоохоронців,
які займалися вимаганням.

П

оліцейські
застерігають людей
від надмірної
безпечності. Лише
впродовж доби двоє
краян вратили значні
кошти. Люди, покидаючи
домівки, залишили
незачиненими вхідні
двері та вікна і туди
легко проникли злодії.

на погіршення стану здоров’я. За
попередніми даними, «цілителі»
робили з потерпілих «зомбі», наколюючи сильнодіючими препаратами, а родичам стверджували, що реабілітацію треба продовжити, адже це процес тривалий.
За даними поліції, були випадки, коли людей по дев’ять місяців не випускали на вулицю,
тримаючи в душних кімнатах, де
вікна були наглухо забиті.
- Серед «послуг» психореабілітаціного закладу було й примусове доправлення пацієнтів:
людину силою забирали з дому,
вантажили в автівку і завозили до центру, - розповів заступник начальника обласної поліції
Володимир Галевич, - За цю по-

П

ро резонансний випадок повідомили
у департаменті внутрішньої безпеки
Національної поліції України.

Як виявилося, працівники поліцейської станції №3 «Залізничний вокзал» у Тернополі, погрожуючи притягненням до відповідальності, забирали у людей гроші, золоті прикраси, мобільні телефони та інше цінне майно. Як
йдеться у повідомленні, завдяки
зібраним доказам протиправної
діяльності зазначених поліцейських п’ятьом фігурантам вже оголошено підозру.
У відомстві розповіли, що інформація про злочини, вчинені
правоохоронцями, була одержана працівниками Тернопільсько-

Одружився за
паспортом…
свого друга

го управління департаменту внутрішньої безпеки поліції. Мова
йшла про систематичні факти вимагання грошей з пасажирів за непритягнення їх до адміністративної чи кримінальної відповідальності та привласнення особистих
речей громадян.
Серед викритої групи – співробітники відділу кримінальної поліції та відділу превенції Тернопільського відділу поліції, віком
від 27-37 років.
- Виявивши на пероні чи у
вокзалі осіб напідпитку, за розпиттям алкоголю, за курінням у

Ч

Як повідомили у прокуратурі області, чоловік взяв
у друга паспорт, не вказавши мети його використання.
Вклеївши у нього своє фото,
він використав підроблений
документ при поданні заяви
про шлюб із тернополянкою

Поцупив авто в іноземця,
щоб «покататися»

П

ідліток на
Тернопільщині
викрав автівку
француза. Юнак, вдосталь
покатавшись, покинув
транспорт на фермі.

Справжня любовна
драма розігралася
у Тернополі
оловік використав
паспорт свого
друга, аби
одружитися з місцевою
мешканкою. Шахрай
вже був одружений,
тому переклеїв фото у
документі приятеля.

невстановленому місці, у стані
наркосп’яніння чи без документів,
поліцейські відводили їх до відділку поліції і, погрожуючи тією чи
іншою статтею адміністративного чи кримінального кодексу, змушували відкупитися. Якщо грошей при собі особа не мала, пропонувалось залишити мобільний
телефон, ювелірні вироби чи інші
цінні речі. Щоправда, у більшості
випадків поліцейські просто відбирали майно громадян, впевненні, що ніхто не поскаржиться, – повідомили у відомстві.
Оперативники внутрішньої

та при реєстрації самого шлюбу у листопаді 2016 року.
За деякий час, коли жінка
вирішила розлучитись, виявилось, що вона фактично одружена не зі своїм чоловіком, а з
його другом, який теж гадки не
мав, що перебуває у шлюбі. Мотиви свого вчинку шахрай пояснив тим, що одружувався, не розірвавши попереднього шлюбу.
Прокуратура звинуватила
чоловіка у злочині за ч.4 ст.358
КК України – використання завідомо підробленого документа. Обвинувальний акт скерували до суду.

безпеки поліції спільно з УСБУ задокументували 5 фактів грабежів, які вчинили правоохоронці.
За цими матеріалами прокуратура розпочала кримінальні провадження, які об’єднали в єдине.
Під час обшуків за місцем проживання та служби підозрюваних
вилучено набої різного калібру,
сигнальні ракетниці, мобільні телефони, які належать потерпілим
пасажирам, портмоне з документами потерпілого, невирішені адміністративні та кримінальні матеріали, 28 тисяч гривень і кошти
у валюті.
За скоєне фігурантам загрожує позбавлення волі на строк від
4 до 6 років, повідомили у поліцїі.

У неприємну історію з позитивним завершенням потрапив на Тернопільщині 56-річний
громадянин Франції. За декілька
днів до від’їзду на батьківщину в
нього викрали автомобіль. Транспорт правоохоронці оперативно розшукали, а викрадачем виявився 17-річний підліток.
Повідомлення про викрадення автомобіля до поліцейських надійшло від жительки Великого Ходачкова, в якої гостював знайомий її сина іноземець.
Чоловік ввечері залишив транспорт на повір’ї, а вранці його
вже не було.
На місці події поліцейські

з’ясували, що в салоні автівки
власник залишив запасні ключі
до замка запалювання, якими й
міг скористатися викрадач, а до
середини він проник, розбивши
бокове скло. Одразу був оголошений план «Перехват».
17-річного викрадача розшукали в тому ж селі. Хлопець, вдосталь накатавшись на чужій іномарці, залишив її на території колишньої ферми.
За скоєне парубку інкримінують незаконне заволодіння
транспортним засобом. Поліція
розслідує щодо нього кримінальну справу.
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Синоптики прогнозують
теплу осінь

Чим здивує нас погода - розповіли в Гідрометцентрі

П

рацівники Гідрометцентру у своїх
прогнозах сходяться на тому, що
цьогорічна осінь буде теплою та
сонячною й довго тішитиме українців
приємною погодою. На початку осені
українців очікує похолодання, а звичне
«бабине літо» затримається на кілька
тижнів й буде не таким сонячним
та теплим, як зазвичай. Втім, різке
похолодання триватиме недовго й
за кілька тижнів ще повернеться
гарна сонячна погода без дощів, пише
інформаційне агентство «АСС».
Синоптики прогнозують, що вересень прийде
згідно з календарем та розпочнеться з різкого похолодання. Погіршення погоди супроводжуватиметься дрібними затяжними дощами, а після цього листя з дерев одразу почне опадати. За кілька
тижнів погода стане ще гіршою й доведеться витягнути з гардеробу теплі шалики, пальта, кофти
та чобітки. Холодний циклон, що прийде у вересні
принесе холод та мряку, а у західних регіонах – навіть заморозки. Утім, на зміну холодному вересню,
прийде жовтень - і в Україні потеплішає. Температура повітря зросте, дощ зупиниться. Але наприкінці місяця в країну знову повернуться дощі та
сильні вітри, а разом з ними - й похолодання. Погода у листопаді буде холодною, із заморозками
та колючими вітрами. До середини місяця синоптики прогнозують не лише різке похолодання, а й
появу першого снігу, а згодом - навіть хуртовин.
Зима почнеться раніше, ніж її час відрахує календар, але такі погодні аномалії спостерігаються на
території України вже не перший рік.
"Зміна клімату, яку ми зараз переживаємо,
буде позначатися в будь-яку пору року. Через
перепади температур – від тепла до холоду і навпаки – обов’язково будуть штормові явища. Особливо це характерно для південного регіону. Треба бути готовими до цього, адже така кліматична
дійсність буде зберігатися і в наступні роки", –
розповіла завідувач відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів Українського
гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазінова газеті «Факти».
Водночас народний синоптик Леонід Горбаль
стверджує, що перші осінні дощі можуть піти вже
10 вересня, а 15 числа почнеться так зване перше
бабине літо, яке триватиме до 25 вересня.
Інший народний синоптик, Володимир Деркач, передбачає, що початок вересня буде мінливим.
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ЄС може відмовитися
від «зимового»
і «літнього» часу

Є

За його словами, очікуються невеликі опади
і коливання температур, лише під кінець першої
декади злегка потеплішає. Друга декада розпочнеться з теплої для вересня погоди, але в кінці
прийде похолодання з опадами, хоча й не дуже
сильними. А під час третьої десятиденки буде відносно прохолодно, з дощами, але не дуже інтенсивними.
Жовтень, за прогнозами Горбаля, буде досить
теплим:
– Початок місяця буде ясним і теплим, але вже
3-4 числа осінь нагадає про себе сильними бурями з дощами і зниженням температури до +8
градусів. Відразу після цього – друге бабине літо
з денною температурою до +20 градусів і вище.
Воно триватиме тиждень. Друга декада розпочнеться зниженням температури до +12 градусів
вдень і +5 вночі. Але свято Покрови (14 жовтня)
буде сухим. У другій половині місяця очікується
похолодання і короткі нічні заморозки.
Народний синоптик Володимир Деркач із ним
не погоджується і прогнозує, що жовтень почнеться з прохолоди і опадів, хоча не дуже сильних, але
до кінця першої декади погода покращиться, і
на завершення цього періоду буде комфортною.
Більш того, на початку третьої декади він обіцяє
похолодання, після якого потеплішає і прийде бабине літо.
Листопад, за спостереженнями Горбаля, почнеться сирою погодою, 1-3 числа буде дощ, а 4-7
– легкий мороз. Потім, до 14 листопада, буде ясно,
сухо і тепло, а 15-17 пройдуть дощі. Але вже з 18
числа і до кінця місяця можливі невеликі морози,
які поступово будуть посилюватися. Справжня
зима може початися 27 числа – в цей день очікується рясний сніг. Деркач прогнозує, що на початку першої декади листопада будуть погожі дні, а
під кінець місяця – різке похолодання.
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Слідом скасувати переведення
годинників може і Україна

вропейський союз має намір відмовитися
від переходу на зимовий і літній час після
того, як під час онлайн-опитування більшість
європейців висловилася за його скасування. Про
це заявив президент Європейської комісії ЖанКлод Юнкер. Він сказав, що буде наполягати на
скасуванні переходу і Єврокомісія найближчим
часом ухвалить таке рішення.
- Ми провели опитування, мільйони відповіли і вірять, що в
майбутньому літній час має бути весь рік, і це відбудеться. Люди
цього хочуть, ми це зробимо, – підкреслив Юнкер.
Зараз у Євросоюзі годинник переводять на одну годину навесні і восени, як і в Україні. Для того, щоб скасувати переведення часу, Європейська комісія після узгодження має висунути
відповідний законопроект, який надійде на затвердження в Європарламент і всім 28 країнам – членам ЄС.
Онлайн-опитування проводили з 4 липня до 16 серпня. У
ньому взяло участь 4,6 мільйонів осіб. За скасування переведення годинників висловилося 80% опитаних.

Як буде в нас?

Якщо ЄС ухвалить це рішення, то в українському уряді теж
розглянуть імовірність таких змін. У Міністерстві економічного
розвитку у відповідь на запит української служби BBC повідомили, що країна взяла курс на євроінтеграцію, а значить, має
виконувати і норми європейського законодавства.
- Враховуючи викладене, у разі ухвалення ЄС рішення про
скасування переходу на літній час, Мінекономрозвитку звернеться до Кабінету міністрів щодо можливості внесення відповідних змін, - заявили у відомстві.
В Україні переводити час на одну годину вперед почали влітку 1981 року - разом із рештою СРСР. З того часу періодично виникали дискусії щодо доцільності переведення годинників.

А що загалом у світі?

Стрілки на літній і зимовий час переводять у країнах Європи, у більшості штатів США та території Канади, деяких країнах
Південної Америки та Африки, у Новій Зеландії та частково в
Австралії.
В Азії та Африці годинники переважно не переводять. Японія, наприклад, відмовилася від цього у 1950-х роках.
У Росії у 2011 році вирішили назавжди залишитися на літньому часі. Це викликало невдоволення росіян, тож у 2014 країна перейшла до постійного зимового часу. Це знову не влаштувало всіх, і у 2016-му кільком регіонам дозволили перевести
стрілки вперед.
Прихильники переведення вважають, що це заощадить
електроенергію. Їхні опоненти переконують, що економія сумнівна. На їхню думку, сезонні коливання часу також погано
впливають на здоров'я.

Що треба знати страхувальникам про зміни нормативних актів?

Із 1 жовтня цього року почне діяти
новий Порядок фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам та окремих
виплат потерпілим на виробництві. Для
того, аби поінформувати страхувальників
щодо змін нормативних актів, працівники Тернопільського міського відділення
управління виконавчої дирекції Фонду
соціального страхування України в Тернопільській області організували семінар із
бухгалтерами 122 підприємств, установ та
організацій обласного центру.
Щодня у роботі кожного бухгалтера
з’являється нова інформація, зміни в законодавстві, у нормативних актах, тому
виникає потреба постійно вчитися, вдосконалювати знання, щоб працювати у
правовому полі. Запрошені на семінар
спеціалісти управління ВД ФССУ в Тернопільській області детально ознайомили
бухгалтерів із нововведеннями, іншими
важливими аспектами соціального страхування і відповіли на запитання присутніх.
Начальник відділу страхових виплат

та матеріального забезпечення управління В.Т. Лучин, головний спеціаліст цього
відділу О.В. Шведик і начальник Тернопільського міського відділення І.І. Повар
наголосили: нова форма заяви-розрахунку
об’єднала документи, на підставі яких здійснювалось фінансування страхувальників
до реорганізації Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України. Такий
підхід, а згодом і введення електронних
листків непрацездатності, дозволять мінімізувати корупційні ризики, пов’язані із
можливою їх неправомірною видачею.
Крім того, запроваджуються нові підходи до обслуговування страхувальників. Це
дозволить вдосконалити систему фінансування та упередити можливі помилки. Бухгалтерам новий Порядок також полегшить
роботу. Адже оформлена заява-розрахунок
може бути передана роботодавцем і прийнята Фондом в електронному вигляді із
застосуванням електронного цифрового

підпису (залишиться й можливість подачі
в паперовому вигляді). У виконавчій дирекції Фонду здійснюватимуть попередній
контроль правильності нарахування виплат. У разі виявлення помилок, надаватимуть рекомендації страхувальнику щодо
їх усунення ще до фінансування виплат.
Тобто, вводиться заміна перевірок використання коштів Фонду на попередній
контроль і упередження помилок. Якщо
страхувальник протягом місяця з дня
проведення виплат за листком непрацездатності не повідомив Фонд про виплати,
лише тоді це є підставою для здійснення
перевірки щодо використання страхових коштів. У подальшому це призведе до
зменшення навантаження на роботодавців
завдяки спрощенню звітності.
Окрім того, ці зміни мають на меті
зменшити ризик можливих затримок при
компенсації застрахованим особам втраченого заробітку за період хвороби (оплата
за листками непрацездатності), виплаті
допомоги під час вагітності та пологів,
здійсненні страхових виплат потерпілим

на виробництві.
Працівники Фонду покроково деталізували процес заповнення та подачі до
робочих органів Фонду нових звітних документів згідно з постановою Правління
Фонду соціального страхування України
№ 12 від 19.07.2018.
Такі навчання протягом місяця проводитимуть у Тернополі та в районах.
Детальніше з документами можна
ознайомитись на сайті виконавчої дирекції Фонду - постановами правління Фонду
№ 11, 12, 13 та додатками до них: www.
fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/
article/958546. А спеціалісти управління та
відділень проконсультують щодо заповнення заяв-розрахунків та інших питань за
телефоном: (0352) 52-72-21.
Наталія НАЙЧУК,
заступник начальника
управління виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
України в Тернопільській області.
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У школу по-новому
Як нетрадиційно святкували
День знань на Тернопільщині

П

ікнік замість лінійки,
сучасні вишиванки
замість радянської
форми. Чи не вперше цього
року більшість школярів
розпочали навчальний
рік без зайвого офіціозу
і з позитивними
емоціями. І хоч не у всіх
закладах Тернопільщини
навчальний рік
розпочався з оновленими
першими класами, всім
необхідним устаткуванням
і підручниками, та все ж
цьогоріч по-особливому
відчувалося, що люди
хочуть змін і надзвичайно
радіють, якщо їх вдається
здійснити.

На День знань
йдемо на пікнік

Міносвіти напередодні віддало право самим навчальним
закладам вирішувати, коли вони
проводитимуть урочистості та
як саме святкуватимуть початок
нового навчального року.
Учні тернопільської школи–
ліцею №6 імені Назарія Яремчука відсвяткували День Знань у
простому, зручному вбранні та
без урочистої лінійки. Для дітей
організували пікнік. На природі
зібралися усі: школярі, діти та

вчителі. Організували спортивні змагання, конкурси і забави.
Як розповідає директор школи
Олександ Остапчук, так відзначають Першовересень у закладі
вже п’ять років поспіль. «Родинне вогнише» об’єднує всіх і задає
хороший настрій для початку
навчального року. Для старшокласників організували вечірку
з діджеєм.
Учні трьох шостих класів
Тернопільської спеціалізованої
школи №3 зустрічали першовересень, сидячи на зручних лавах
амфітеатру у шкільному дворику. Дівчата-аніматори провели

вікторину, всі охочі демонстрували свої таланти, змагалися у
танцювальних батлах. Діти разом розучили пісню про рідну
школу і заспівали її під супровід
гітари разом з вчителями.
Замість радянської форми,
яку дуже часто люблять одягати
на свято Першого і Останнього
дзвінка одинадцятикласники,
у Струсівській школі-інтернаті
діти спеціально підготували
стильні українські костюми –
вишиванки та віночки у одній
кольоровій гамі та червоні спіднички. Одинадцятикласники у
такому вбранні були красиві і сучасні. «Ось так мають виглядати
українські випускниці», - коментували фото у соцмережах.

Нові меблі у всі
школи доставлять
до 15 жовтня

У новому навчальному році
на Тернопіллі працюватимуть
727 шкіл, у яких навчатиметься 108 700 учнів. За новим державним стандартом початкової
освіти навчатимуться 12 200
першокласників. Це на 800 першокласників більше, ніж минулого року.
- На забезпечення якісної,
сучасної та доступної загальної
освіти «Нова українська школа»

на 2018 рік виділено 106,2 млн.
грн. З них 75,4 млн.грн. – субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам, 25 мільйонів залишків освітньої субвенції
обласного бюджету та 5,8 млн.
грн - кошти місцевих бюджетів
(співфінансування), - повідомила керівник управління освіти та
науки Тернопільської ОДА Ольга
Хома під час колегії.
На жаль, у багатьох закладів
обіцяних оновлень поки що немає. З’ясувалося, що виникли
проблеми із проведенням тендерів – учасники не з’являлися на
торги, аудитслужба відміняла їх
через порушення у процедурі.
- Ряд підприємств, які мають
необхідні ліцензії, повинні доставити меблі у школи Тернопільської області до 15 жовтня, заявила Ольга Хома. – Методичні
матеріали і комп’ютерну техніку
повинні закупити до кінця вересня. Та найважливіше, аби відбулися зміни, повинні змінитися
педагоги. Інакше результату не
буде. Кошти у місцеві бюджети
були направлені вчасно. Місцеві
бюджети повинні були додати
свої кошти на умовах співфінансування. Тут вже можна проаналізувати, коли були оголошені
тендери. Це спільна відповідальність. Ринок меблів сьогодні не
готовий забезпечувати ті обсяги,
які потрібні, і робити це у визначений термін. Сьогодні ми робимо все для того, щоб в найкоротші терміни забезпечити школи
всім необхідним.

Підручники є,
але не для всіх

Школярі не отримали всі необхідні підручники. Зокрема, є
інформація, що книг не вистачає
для дітей 1, 5 і 10 класів.

- Для учнів 5 класів 90% підручників вже є в області, - каже
начальник управління освіти і
науки Тернопільської облдержадміністрації Ольга Хома. - Що
стосується першокласників, то
книги повинні завести до 15 вересня. Десятикласники отримають підручники у жовтні. Варто
зазначити, щодо 10 класу, то
МОН попереджало і раніше, що
підручники не надійдуть вчасно.
Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич зазначила,
що від початку цьогорічний
друк підручників мав низку
ризиків, оскільки зараз друкується у 2,5 рази більше підручників, ніж зазвичай – понад 18
млн примірників та одразу три
партії підручників: для 1, 5 та 10
класів.
- Інститут модернізації змісту освіти (ІМЗО), що наразі
відповідальний за експертизу
підручників та їх закупівлю,
буде реорганізований у зв’язку
з порушенням термінів друку
підручників, - заявила міністр.
- Реорганізація передбачатиме
зміну структури та повноважень Інституту – передачу експертизи підручників іншій установі, а також оновлення штату
працівників установи.
При цьому підручники з усіх
предметів 1, 5, 10 класів будуть
розміщені на сайті Міністерства
освіти і науки та ІМЗО до 1 вересня.
- Я закликаю вчителів не
просити батьків докуповувати
підручники, не просити їх купувати друковані зошити. Перший
місяць вам вони будуть не потрібні, – заявила міністр.
Юля ТОМЧИШИН.
Фото із соцмереж

Унікальні вишиванки і сотні літрів борщу

Ш

анувальників
унікальних
орнаментів і
охочих посмакувати
традиційною
українською стравою
запрошують у
містечко Борщів на
Тернопільщині.
Цими вихідними, 8-9 вересня, там відбудуться фестивалі
«Борщівська вишиванка» та
«Борщ’їв». Ці дійства збирають
тисячі людей із різних куточків України.
Фестиваль вишиванок –
уже одинадцятий за рахунком.
Розпочнеться він у суботу виставкою «Борщівська народна

концертна програма.
Усіх, кому цікаві народні
орнаменти, запрошують у неділю на майстер-клас авторів
книги «Борщівська народна
сорочка» Людмили та Олексія
Покусінських. Дослідники розкриють секрети оздоблення
автентичного вбрання.
Згодом презентуватимуть
вишивану карти України, яку
створили в рамках акції єднання «Україно моя вишивана».
Під час святкувань діятимуть
виставки вишиванок – сучасУкраїни. Також у програмі них і давніх. Красу народних
сорочка» з фондів місцевого ній техніці місцевої вишивки.
У перший день фестива- – майстер-клас із вивчення орнаментів демонструватикраєзнавчого музею. Пізніше
відбудеться презентація фото- лю виготовлятимуть виши- стародавніх танців, виставки муть учасники етнографічного
проекту, присвяченого унікаль- вані обереги для захисників картин місцевих художників і дефіле

Новини
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Україна
Газ для населення
не подорожчає до жовтня

Кабмін залишив незмінною ціну
на газ для населення до 1 жовтня. Відповідне рішення прийняте на засіданні уряду. Про це також повідомила НАК
«Нафтогаз України» на своїй сторінці у
Facebook.

Українці за рік витратили
на ліки 54 мільярди

Торік українці витратили 14 мільярдів гривень на гомеопатичні, фітотерапевтичні ліки та інші препарати, ефективність яких не підтверджена. Про це йдеться в дослідженні, проведеному з ініціативи Центру протидії корупції, передає «Укрінформ». Загалом у 2017 році українці залишили в
аптеках майже 54 мільярди гривень, із
них 14 мільярдів - на неефективні ліки.
Як приклад, автори дослідження наводять препарат, який є витяжкою з телячої крові - торік він обійшовся українським хворим у 342 мільйони і посів
друге місце у загальному рейтингу продажів ліків, однак визнаних у світі наукових підстав для його застосування
немає. Крім того, на ліки без доведеної
ефективності витратили 183 мільйони
гривень з бюджету під час госпітальних
закупівель.

У Києві пропонують назвати
вулицю на честь Маккейна

Жителі Києва пропонують надати одній з вулиць столиці ім’я американського сенатора Джона Маккейна. Відповідна петиція розміщена на
сайті Київської міськради. «Американський сенатор Джон Маккейн був великою людиною, він неодноразово відвідував Київ у найтяжчі часи, його допомогу неможливо переоцінити. Він був
справжнім воїном в битві за демократію
з червоною чумою. І великим другом та
захисником України», - йдеться у тексті
петиції.

На субсидії може не вистачити
чималих коштів

На оплату субсидій до кінця року
може знадобитися додатково близько
7 мільярдів гривень. Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева, передає
«Економічна правда». Поки що потреби в додаткових грошах немає. «Сьогодні ще не всі кошти бюджету, а це близько
55 мільярдів гривень із виділеного 71 мільярда, використані на субсидії», - сказав
міністр. І додав: розмір субсидії в наступному році залежатиме від ціни на газ. За
інформацією Реви, у літній період, коли
потрібно було переоформляти субсидії,
звернулося близько чотирьох мільйонів
осіб. Із них субсидії призначені 3 мільйонам 200 тисячам.

Коли атакуватиме грип?

Цього року в Україні очікують на
грип у жовтні. А завершення сезону епідемій - у травні наступного року. Згідно
з прогнозом Всесвітньої організації охорони здоров’я, вірусами, які, ймовірно,
будуть циркулювати в Україні, є H1N1 та
H3N/2, інформує прес-центр Мінохорони
здоров’я. Уже перереєстровано вакцини відповідного штамового складу проти грипу. Вони будуть доступні в аптеках

Наш ДЕНЬ

уже цього місяця. Тож кожний українець
зможе, за бажанням, їх придбати і вакцинуватися. Згідно зі статистикою, щороку в Україні реєструється близько шести
мільйонів інфекційних захворювань, 98
відсотків із яких - грип та ГРВІ. А вакцинація залишається дуже низькою.
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Світ
Чехія прирівнює українських
заробітчан до біженців?

У «Нафтогаз» держава
«вливає» мільярди

За три роки, що минули з початку реформи газового ринку, НАК «Нафтогаз України» отримав з держбюджету 200,8 мільярдів гривень, пише
«Апостроф». У 2015 році - 17,1 мільярд
у вигляді фінансування субсидій та пільг,
плюс 29,7 мільярдів були внесені урядом
до статутного фонду компанії. У 2016-у
обсяг дотацій «Нафтогазу» з бюджету
склав 40 мільярдів гривень, а в 2017-у збільшився у півтора рази - до 64 мільярдів гривень. За перше півріччя 2018 року
«Нафтогаз» уже отримав з держбюджету
близько 50 мільярдів гривень.

«Бусики», на вихід?
Маршрутки можуть зникнути

В Україні пропонують заборонити
експлуатацію автобусів, переобладнаних із транспортних засобів іншого призначення. Проект постанови міститься на сторінці Мінінфраструктури.
І стосується автобусних перевізників.
Йдеться, що «бусики» на кшталт «Спринтера», переобладнані з вантажних, більше не зможуть слугувати в якості маршруток. Виключення: якщо автобус має
повну масу не більше 5 тонн та використовується для нерегулярних перевезень
на маршрутах протяжністю до 80 км і
має сертифікат відповідності. Ще одна
із запропонованих змін - автобуси повинні бути обладнані тахографами. Це пристрій, який фіксує час роботи і відпочинку водія, та швидкість руху транспортного засобу. Не стосуватиметься вимога
лише автобусів, що курсують на маршрутах протяжністю до 50 км. Також у всіх
автобусах, окрім тих, що працюють на
міських маршрутах, мають бути ремені
безпеки для пасажирів.

«Соціальний» хліб
ще подорожчає

За рік - з липня 2017 року по липень 2018-го - «соціальний» білий
хліб подорожчав у середньому по країні на 28 відсотків, або на 3,4 гривні. До кінця року зросте в ціні ще на 10
відсотків. Про це пише на своїй сторінці у Facebook Олексій Дорошенко, директор Української асоціації постачальників торговельних мереж, з посиланням на офіційну статистику і дослідження «Research&Branding Group». Питання вартості «соціального» хліба хвилює
27 відсотків українців, які купують тільки його через низькі доходи. За даними
«Research&Branding Group» саме білий
хліб або пшеничний є найпопулярнішим
- 89 відсотків купують його час від часу, а
66 відсотків людей - постійно.

Клімкін не проти
подвійного громадянства

Україна повинна дозволити громадянам інших держав подвійне громадянство. Таку думку озвучив глава
МЗС України Павло Клімкін, повідомляє
«Укрінформ». «Я вважаю, що маємо дозволити подвійне громадянство, але за
певних умов. Хіба ми можемо не звертати увагу на те, що є тисячі людей - реальних патріотично налаштованих українців у Канаді, США, Австралії, деяких інших країнах, які хотіли б тут попрацювати. Вони готові приїхати і працювати тут
за українську зарплату, але стикаються з
труднощами - не можуть працевлаштуватися, скажімо, за канадським чи американським паспортом. А в той же час
тисячі представників угорської, румунської та інших меншин в Україні мають
два паспорти», - сказав Клімкін.

Чеська Республіка не буде приймати біженців, які прибувають через Середземне море, бо приймає людей з
України. Про це заявив глава чеського
уряду і лідер руху «ANO» Андрей Бабіш,
передає «Радіо Прага». Минулого року
Чехія депортувала понад тисячу громадян України, які незаконно працювали у
країні з польськими дозволами на роботу. Нині близько 70 тисяч українців офіційно працюють у Чехії. В уряді нарікають на брак робочої сили в країні, закликаючи залучати її з-за кордону.

Безвіз із Британією
нам «засвітить» не скоро

Великобританія поки не готова говорити про спрощення візового режиму з Україною. Про це заявила посол
України у Великій Британії Наталія Галібаренко, повідомляє «Укрінформ». «Фактично, діалогу щодо спрощення візового режиму немає. Є наше бажання, ми
його запропонували письмово, офіційно,
але відповідного руху в цьому напрямку поки що немає», - сказала вона. Водночас, дипломат запевнила, що у цьому
немає якогось «антиукраїнського умислу чи специфічного ставлення саме до
України». Галібаренко також зазначила:
якщо раніше Британія не визнавала наявності проблем у видачі віз українцям,
то нині проблема визнана і британська
сторона заявила про готовність «працювати над покращенням сервісу». Насамперед, йдеться про те, щоб не порушувалися строки видачі віз.

25,5 мільйонів людей
залишили свої домівки
через війни і переслідування

Про це йдеться у новій доповіді
Управління Верховного комісара ООН
у справах біженців, повідомляє Центр
новин ООН. «Кількість людей, вимушених залишити свої будинки через війни і переслідування, зростає у всьому світі. До кінця 2017 року загальна
кількість біженців становила близько
25,5 мільйона осіб. Із них 7,5 мільйонів
- діти шкільного віку. І чотири мільйони з них не ходять до школи - на півмільйона більше, ніж у 2016-у», - наголошується у документі. «Ймовірність того, що
діти-біженці ніколи не отримають освіти, у п’ять разів вища, ніж для звичайних
дітей. І навіть після закінчення початкових класів лише 23 відсоткам із них вдається продовжити освіту. Лише один відсоток підлітків із числа біженців вступає
до вишів.

У Китаї гусак став… студентом
університету

У Китаї, в Шанхайський морський
університет прийняли гусака, - аби
врятувати йому життя. Про це повідомляє korrespondent.net. Його господиня
переїжджала жити в інше місто, а птаха взяти з собою не могла. Тому попросила керівництво університету взяти гусака до себе. Жінка пояснила: настільки
звикла до пернатого, що не змогла його
приготувати собі на обід. У результаті,
птаха не лише прийняли в університет,
але й видали йому офіційне свідоцтво
про допуск до навчання. «Студента» поселили на озері, яке охороняється.
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Європа готується скасувати
перехід на зимовий час

У Євросоюзі планують скасувати переходи на літній та зимовий час, пише
«Deutsche Welle». Європейська комісія
опитала 4,6 мільйонів громадян ЄС, 80 відсотків із них висловилися проти переведення стрілок. «Мільйони вважають, що
літній час має бути цілий рік, і так буде.
Люди цього хочуть і ми зробимо», - каже
президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.
Процес може тривати певний час, поки
документ підготують у Єврокомісії та погодять з усіма 28 країнами-членами ЄС.

У поліції Німеччини бракує
кадрів для депортації
біженців

У Німеччині, в Федеральній поліції не вистачає кваліфікованих кадрів для депортації біженців, повідомляє видання «Welt». Адже співробітники повинні пройти обов’язковий курс
«Приватне повітряне супроводження»,
оскільки біженців депортують літаками. Федеральне міністерство внутрішніх
справ ФРН раніше використовувало поліцейських, які не закінчили цього курсу, що за правилами не допускається. Також на федеральних поліцейських не раз
перекладали обов’язки державної поліції з репатріації людей, зареєстрованих
у центрах прийому біженців в іншій країні ЄС. Все це викликало невдоволення
серед співробітників Федеральної поліції. Слід зазначити, що в 2017 році влада
Німеччини депортувала удвічі більше біженців, ніж у 2015-у. Так, торік влада відправила додому 7,3 тисячі осіб. Два роки
тому ця цифра склала 3,6 тисяч.

Втомилися від
«русского мира»:
еліти біжать із РФ на Кіпр

Попит росіян на покупку нерухомості в європейських офшорах з подальшим отриманням громадянства
продовжує зростати. За січень-серпень
цього року кількість заявок на придбання житлової та комерційної нерухомості для отримання громадянства Мальти
і Кіпру від громадян РФ збільшилася на
40 відсотків, повідомляє консалтингова
компанія «Knight Frank». Паспортна програма Кіпру вимагає вкласти в економіку країни не менше двох мільйонів євро,
з яких 500 тисяч повинні піти на купівлю нерухомості. Цьогоріч уже придбано
російськими елітами 5,4 тисячі об’єктів,
підрахували у «Knight Frank».

Данія - країна мрії
для бізнесменів

У рейтингу, який уклала Асоціація
європейських торгово-промислових
палат, найкращими країнами для бізнесу цьогоріч визнано Данію, Норвегію і Фінляндію. Україна опинилася на
останньому місці серед 46 європейських
держав, пише «Експрес». У рейтингу врахована оцінка бізнес-середовища, законодавства, державної політики, соціального клімату. Громадяни ЄС, Швейцарії
і скандинавських держав мають право
вести підприємницьку діяльність у Данії
без будь-яких особливих обмежень. Реєстрація бізнесу нескладна і забирає щонайбільше три доби. Жодної бюрократії.
Рутинні банківські операції становлять
нуль відсотків. Діє прогресивна шкала
оподаткування: люди з нижчим доходом
платять менші податки із зарплати, а багаті - більші. Легкість ведення бізнесу
в Данії пов’язана з простим соціальним
договором: уряд бере великі податки і
забезпечує за це хороший сервіс. Держава відповідальна за добробут громадян, дбає
про доступність соціальної підтримки тощо.

Ольга
ЧОРНА.
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Альма-мати моя, в Козові уже я,
Мчу на зустріч з тобою до школи,
Щоб зустріти своїх і почути їх сміх,
Не забути нікого ніколи !
(редакція В. БЕК).

На фото: випускники Козівської СШ №2 далекого 1973 року. Вони зустрілися знову через 45 літ, щоб згадати рідну школу, своїх учителів,
незабутні учнівські миті… Багато кого вже немає серед них, залишився тільки світлий спомин. А ще із зустрічі колишні випускники,
крім хвилюючих спогадів, понесли щире бажання побачитися знову – у 2023-му, коли з часу закінчення школи виповниться 50 років!

На життєвих
перехрестях

У

матері їх було
шестеро: два
сини і чотири
доньки. Так буває, що
найбільше материнської
любові дістається
найменшенькому. Ілля
був ним, тим запізнілим
цвітом зрілого кохання.
Також йому не бракувало
уваги старшого брата
й чотирьох старших
сестричок…
Усі діти були при ділі. Бо
жили в селі, мали велике господарство: землю, ліс, худобу...
А коли починалися холоди, і
роботи ставало менше, бралися за вишивання.
Усі Ганнусині діти мали вишиті сорочки. Згодом онукам
переповість, як вони їй діставалися. Посіє коноплі, вибере, вимочить, висушить, потіпає, напряде, сяде за станок,
витче полотно, на сонці вибілить, розкроїть... Аж тоді береться до вишивання. Дівчата
самі з цим справлялися, а найменшенькому вона сама вишиє сорочку.
Ілля ріс, ставав красенем.
Мав велике бажання вчитися.
То чому б не віддати хлопця
до торговельної школи у Збаражі? Там одразу його запримітили - чемний, веселий. А
коли одягав вишиванку… Вона
надавала вроді якогось особливого шарму.
…Та Ілля мусив розстатися з маминим оберегом. Життя стало неспокійним, тривожним для українських хлопців і дівчат у роки нашестя
німецько-фашистської навали. Багатьох розкидало по світу. Зробило наймитами. Ілля

Вишита сорочка
також голодував, мерз, пробирався через Італію, Англію аж
до Канади. Чув, що там українцям легше стати на ноги. Шукаючи кінця безвиході, вночі забувався у сні. Йому снився родинний сад, де кожне деревце було виплекане батьковими руками. Здавалося, крізь
сон пахнуть солодкі малини. А
ще у сни приходять смереки,
що відділяли подвір’я від дороги, й височіли на все село.
Одного разу якийсь подорожній сказав його батькові Петру: «Це дуже гарно, чоловіче,
але існує повір’я, що смереки
на подвір’ї приносять нещастя». Може, справді люди спізнали на собі життєву мудрість
і застерігали інших?..
…Із Олею Ілля зустрівся
біля церковної дзвіниці. Олине обійстя межувало з церквою. Вони обоє запізнилися
на богослужіння. Ілько глянув
у сині Олині очі - й ніби якась
світло-голуба пелена заступила йому світ…
А тепер, коли він так далеко, коли життя йому переплутало всі стежки й дороги,
чи побачить він Олю колинебудь? Ілля марив дівчиною.
Спогади про неї не давали серцю і розуму спокою. Вона прибігала у сни. Прокидаючись,
відтворював у пам’яті дівочу

постать, рухи, мелодійний голос. Як усе це забути?
…Не одразу прийшли до
Іллі успіх і статки. Як йому те
все діставалося, знає лише він
один. Бо рідні достеменно не
відали, де він, як живе… Мама
не раз була сварена батьком
за заплакані очі, за недоспані ночі, бо ласкаві умовляння
уже не допомагали. Бувало, зачиниться у кімнаті, вийме зі
скрині синову вишиту сорочку - і сумні сльози скапнуть на
полотно…
Коли почала підніматися холодна завіса між нашою
країною і Канадою, Ілько дав
про себе знати. Почав допомагати батькам і рідним. Проте в Україну його не пускали. А
коли зміг приїхати - батьків не
стало. Відлучатись від туристичної групи було заборонено,
та Ілля не міг не відвідати могили найрідніших людей. Без
дозволу заїхав у рідне село...
Роки змінили Ілька. Одружившись у досить зрілий час
із Орисею, батьки якої були
українцями, з Луцька, виховував доньку Петрусю і сина
Юрка. Заробив статки. Канада давала великі можливості
для росту творчої особистості, проте землі, на якій викохала його ненька, забути не міг.
…Якась незрозуміла сила

зупинила машину у селі, саме
на тому місці перед дзвіницею, де колись зустрілися Ілля
й Оля. Скрипнула хвіртка на
сусідському подвір’ї - і на воротях стала... Оля. Він зразу
впізнав її, хоча стільки часу
минуло відтоді, коли вони бачилися. Обоє солідні люди.
Вона - викладач рідної мови
у своєму селі, одружена, матір
двох дітей. Запросила у гості.
Розмова - несподівана, хвилююча: «А пам’ятаєш?..»
Вона пам’ятала його у вишиванці. І якщо Ілля ще раз
колись завітає в рідне село,
Ольга знає, який подарунок
матиме для нього.
Її сподівання здійснилися.
Ілля декілька разів приїжджав
в Україну. Збирав разом велику родину, допомагав їй. А також допомагав школярам. І з
його поміччю добудували пле-

банію у рідному селі Красносільці. Придбав машини
швидкої допомоги для районної лікарні, заснував
родинний фонд допомоги
рідній школі ще на 10 років наперед.
Став незабутім той
день, коли Ольга подарувала Іллі вишиту її руками сорочку. Чоловік,
здається, помолодшав
на роки. Його очі світилися радістю. Наче
верталася молодість...
На світлинах із
весілля його доньки бачимо Іллю у
сорочці, вишитій
Ольжиними руками, а на синові сорочку, вишиту
бабусею у ті далекі часи. Родичі
зберегли її…
Олена
РУТЕЦЬКА,
м. Збараж.

Творіть добро!

Невигадана
історія

В

же котру ніч Софія
не спала. Лежала
незрушно на ліжку і
навіть дихати голосніше
боялася, щоб не розбудити
свого Миколу, який на
деякий час засинав після
знеболюючих ін’єкцій. І
де взялася в чоловіка ця
страшна недуга?
Завжди здоровим, сильним
був. Працював на будові, криниці людям копав, ремонти робив. Коли став дошкуляти сильний біль у хребті, заледве вмовила його Софія поїхати до спеціаліста. Слова лікаря різонули її по
серцю: у Миколи виявили пухлину на нирці. Уже поширилися метастази… «Мусите бути готові до найгіршого. І взагалі, я
б радив забрати чоловіка додому. Щоб потім, коли помре, було
менше проблем», - мовив співчутливо. Софія заціпеніла: як це
– помре? А як бути їй з малим Тарасом, адже нікого більше з рідних не мала? Росла сиротою в
інтернаті. Батьки задихнулися
чадним газом, коли в домі закоротила елетропроводка. Соню
тоді врятувало диво. Заганявшись з дітлахами, прилягла звечора на канапу у ганку і ніяк не
хотіла йти у кімнату. Там і заснула. Коли прокинулася, їдкий
дим різав в очі. Відчинила двері і стала кликати маму. Побачила, як на подвір’я вже збігалися
люди. Хтось викликав пожежників, хтось «швидку», в яку поклали обгорілі тіла батьків…
Смерть Миколи підкосила
здоров’я Софії. Їй часто паморочилося в голові, пересихало в
горлі. Так несподівано підкрався до неї цукровий діабет. Знала – хвороба ця небезпечна, але
втішала себе тим, що з нею люди
живуть.
Тулила до себе синочка і ховала від нього сльози, бо, коли
плакала вона, плакав і він.
Кажуть, час – найкращий лікар і загоює рани. Софія з цим
не згідна. Може, з роками, її сердечна рана й перестала кровоточити, але біль з’являвся часто. І,
коли сідала з сином до святкового столу на Різдво, залишаючи

Врятувати одну зірку
Чоловік ішов берегом і раптом побачив хлопчика, який
піднімав щось з піску і кидав у
море. Чоловік підійшов ближче
і побачив, що хлопчик вибирає
з піску морські зірки. Вони оточували його з усіх боків. Здавалося, на піску — мільйони морських зірок, берег був буквально усіяний ними на багато кілометрів.
— Навіщо ти кидаєш ці морські зірки у воду? — запитав чоловік, підходячи ближче.

— Якщо вони залишаться на
березі до завтрашнього ранку,
коли почнеться відлив, то загинуть, — відповів хлопчик, не
припиняючи свого заняття.
— Але це просто нерозумно!
— закричав чоловік. — Озирнись! Тут мільйони морських зірок, берег просто всіяний ними.
Твої спроби нічого не змінять!
Хлопчик підняв наступну
морську зірку, на мить задумався, кинув її в море і сказав:
— Ні, мої спроби змінять
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дуже багато … для цієї зірки.
Той, хто чекає можливості зробити відразу багато хорошого, ніколи нічого не зробить. Життя складається з дрібниць. Дуже рідко з’являється
можливість втілити у життя
щось грандіозне, образно кажучи, врятувати весь світ. Істинна
велич полягає в тому, щоб бути
великим у дрібницях.
Семюель ДЖОНСОН,
англійський письменник
і мислитель.
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Струни серця
* * *
Любіть життя, смакуйте
кожну мить.
Не пийте залпом,
як джерельну воду.
Тоді любіть, коли душа щемить,
Вбачайте в ньому світлу
насолоду.

Кожен
отримає

по-справедливості…
на краю стола тарілочку із кутею
для Миколи. І, коли несла свячене яйце і окраєць паски на його
могилу. А ще – коли брала до рук
їх весільний альбом зі світлинами, на яких він завжди був усміхненим та щасливим.
Дехто не розумів, чому вона
– вродлива, працьовита – більше не виходила заміж. На що Софія відповідала: мені є для кого
жити. І, взагалі, не хочу, щоб
хтось рахував моїй дитині ложку супу чи каші. Працювала санітаркою у медпункті і ще й підробляла на людях. Комусь побілити треба, іншому - на городі допомогти, і вже якась копійка додасться. І все це заради Тараса. А
він з кожним роком ставав все
більше схожим на Миколу. Чорне
кучеряве волосся, темні іскристі очі, струнка хода і навіть гучний, протяжний сміх – усе, як у
батька.
Що й казати – одній виховувати сина було важко, але Софія
ніколи нікому не скаржилася.
Сумирно несла свій хрест і у щоденних молитвах дякувала Богу
за кожен прожитий день, просила доброї долі для сина.
Був у неї двоюрідний брат
Василь. Жив у достатку, але ніколи нічим не ділився з нею, бідкався, що треба машину нову купити, бо стара барахлить, і дітей на море відправити. Словом,
йому теж нелегко, тому кожен
має дбати про себе.
…Навчаючись у коледжі, Тарас якось заявив, що хоче одружитися. Софія не знала, радіти
чи ні такій новині, адже не придбала іще ніякого спадку. Та й коштів на весілля нема.
Тарас заспокоював матір: не
треба їм весілля справляти. Тим
паче, що Катя й сама про це говорила. Батька у неї давно нема
– залишив їх із хворою матір’ю,
коли Катрусі було шість років.
Так що проблема ця знята.
«Будеш мені дочкою, то стану тобі матір’ю», - сказала Софія невістці, коли та прийшла
до їх дому. Після закінчення коледжу Тарас не міг знайти роботу за спеціальністю. Став їздити
в Польщу на заробітки. Зробив
євроремонт у квартирі. Дав кошти на лікування тещі. Софія тішилася щастям дітей. Катя була
прихильною та ввічливою з нею
і скоро стала рідною. «Заздрю
тобі. Хорошу невістку маєш. Моя
ж - егоїстична, хитра. Висмокче
від сина останню копійку і щезає
невідомо де. Потім повертаєть-

ся і знову грошей вимагає. А син
мовчить, терпить заради малого Сергійка», - жалілася Софії подруга Леся. Не раз у Софії закрадалася думка: аби не наврочила
вона їм, бо ж усе так гарно у них
складається. Як би ж то знаття…
У той вечір вона чомусь погано себе почувала. Перебрала
смородину, щоб Катрусі легше
було закрутки на зиму робити, і
вирішила трішки полежати. Раптом почула телефонний дзвінок.
Незнайомий номер на мобільному її насторожив. Телефонував хазяїн з Польщі, в якого працював Тарас. Софія добре знала
польську мову, але ніяк не могла
зрозуміти одного – як це Тараса більше нема? Вранці вона ще
говорила з ним по телефону. Він
був бадьорим, розпитував, які
подарунки їм з Катею привезти.
І ось який подарунок їх чекав…
Софія закричала, заголосила, застогнала. Їй потемніло в очах і
вона покотилася в порожнечу…
Два тижні чекали на тіло Тараса, якого збив п’яний водій.
Коли усі документи були підготовлені, Катя пішла до Василя,
щоб привіз чоловіка поховати.
Той спаленів: «Та що ви собі надумали? Як ви собі це уявляєте?
Буду труп перевозити, а потім
продукти у цьому ж бусі? І взагалі – в мене часу нема».
Виручив кращий друг Тараса
– Іван. Він і кошти зібрав, і транспорт знайшов. Якби хтось спитав Софію про церемонію похорону - не могла б розповісти нічого. Тарасове тіло у домовині,
траурні вінки, свічки і люди у
чорному – усе було, як у напівсні.
Софія то втрачала свідомість, то
поверталася до неї. Коли заспокійливі переставали діяти, рвала на собі волосся, благала Бога,
щоб забрав її до сина… Відмовлялася їсти. Годинами сиділа,
втупившись очима у портрет Тараса, ніби перебувала у якомусь
іншому своєму світі…
Катя, сама прибита горем, заспокоювала і Софію, і себе, бо боялася втратити дитину – те єдине, рідне, що залишилося у неї
від коханого.
Софія чахла на очах. Не могла ходити і зовсім не мала сили.
Тоді Катя звернулася до дільничного лікаря, який заледве вмовив Софію пройти обстеження.
Результати аналізів зовсім прибили Катю до землі – Софії залишалося уже недовго. «Не витрачай дарма коштів, Катрусю.
Тобі вони будуть дуже потріб-

ні. Знаю, що таке онкологія. Розумію, чому полисіла. Рятувала колись Миколу. Стільки грошей пішло, але кінець – однаковий», - сумно мовила Софія після
чергової крапельниці. Попросила привести нотаріуса. У задуманому не сумнівалася: кому, як не
Каті, що стала їй донькою, і скоро народить Тарасову кровиночку, запише квартиру? Софії ставало зовсім зле. І вона забажала
додому, щоб помирати у рідних
стінах. Сильну нудоту, слабкість
і нестерпні болі лише на короткий час приглушували ін’єкції.
Лікар зі «швидкої», глянувши на знесилену вагітну жінку,
запропонував знову повернути
Софію у стаціонар. У той день,
коли Софія покидала білий світ,
Катя народила дівчинку, яку назвала Софією – на честь її доброї,
мудрої бабусі. Як могли, виручали Катю сусіди: навідували в пологовому будинку, сиділи в лікарні біля Софії, допомогли з похороном… Катя втирала набіглі
сльози: «І що б я робила, якби не
ви?» Її рідна мати, що жила в іншому районі зі співмешканцем,
перенесла інсульт, тому Катя не
хотіла її тривожити. Про смерть
Софії сказали їй згодом, коли та
приїхала подивитися на онуку.
Однак скучати Каті не довелося. Після сороковин по смерті свекрухи зачастили до неї так
звані родичі Софії. Приїхав і двоюрідний брат Василь. Кожен із
них намагався довести своє право на квартиру. У Каті від хвилювання пропало грудне молоко. Де ж раніше була родина?
Тоді, коли молода вдова підзаробляла по людях, щоб прогодувати сина? Коли не було кому привезти тіло Тараса з чужої країни?
Коли Софії катастрофічно не вистачало коштів на хіміотерапію,
а Катя, перебуваючи на останньому місяці вагітності, не спала довгими ночами, доглядаючи
знесилену нестерпними болями
матір? «Будемо судитися. Дарма,
що сестра дарування зробила.
Знайду потрібних свідків і своє
відсуджу», - мовив Василь. Звісно, Катерина вірить у справедливість суду, адже Софія зробила
дарування при свідомому глузді і з власної волі. Це був її останній подарунок невістці й онучці.
Чому ж ті жорстокі люди забули,
що ще є над нами усіма Вищий
суд, і свідок там один – наш Господь. Тож рано чи пізно кожен
отримає по-справедливості…
Марія МАЛІЦЬКА.

Простежте, як народжується
день
І як виходить сонце із-за хмари.
Як соловей виспівує пісень,
Захоплюючи у безмежні чари.
Вдихайте в груди аромат весни.
І насолоджуйтесь бузковим
цвітом.
Впустіть у серце кольорові сни –
І стане день вам світлим
дивосвітом.
* * *
Чи можна зрозуміти дикий біль,
Коли душа ридає наче птаха?
Стікає кров’ю, одягає цвіль –
Шепочуть за спиною,
що невдаха.
Чи можна розділити дикий біль?
Прожити миті гіркоти і суму,
Дійти до рубікону божевіль,
Не наробити галасу і шуму.
Чи можна пережити
дикий біль?
Не видно сонця –
затягнули хмари,
А душу точить на кусочки
міль –
Взяли в полон магічні
темні чари.
Чи можна відвернути
дикий біль?
Лише бажання –
і розквітнуть квіти.
Не сійте в душу перли, наче сіль,
Вдягніть її у шовковисті віти.

Моє Закарпаття
Квітуче моє Закарпаття –
Краса дивовижна, казкова.
В розкішнім смарагдовім
платті
Щебече луна смерекова.
Відлуння гуде в стоголоссі
Пташиного співудзвінкого,
У шелесті чудо-колосся –
Від подиху вітру лункого.
Під трепетні звуки трембіти
Шепочуться з вітром діброви,
Збирає вівчар самоцвіти,
Дарує за чорнії брови.
Тут квітне шовкова косиця –
Це символ кохання, відваги,
Немов чарівна молодиця,
Дарує тепло і наснагу.
Квітуче моє Закарпаття –
Це рідні мої полонини.
Ніде так не гріє багаття,
Так ніжно не пахнуть
жоржини…
Василина ВОВЧАНСЬКА.
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«Динамо
і «Ворскла»
у Лізі
Європи

“З

оря” ледь не
створила одну
з найгучніших
сенсацій кваліфікації Ліги
Європи. У повторному
матчі з “Лейпцигом”
луганчани претендували на
вихід до останньої хвилини
основного часу, доки суддя
не призначив пенальті,
який німці впевнено
реалізували і виграли
3:2. Таким чином, “Зоря”
завершила свої виступи у
Лізі Європи цього сезону.
У другому матчі відбіркового
раунду Ліги чемпіонів “Динамо” і
“Аякс” зіграли внічию з рахунком
0:0 і за підсумками двох зустрічей
кияни вибули з боротьби за найпочесніший клубний трофей та
потрапили до групової стадії Ліги
Європи, де вже була полтавська
«Ворскла».
Команді Олександра Хацкевича дісталася доволі проста група.
Суперниками динамівців стали:
казахська “Астана”, французський
“Ренн” та чеський Яблунець. А
от підопічним Василя Сачка буде
вкрай складно в групі проти одного з головних фаворитів турніру - лондонського “Арсеналу”, португальского “Спортингу” та азербайджанського “Карабаху”.
Загалом, склад квартетів
групового раунду має наступний вигляд:
Група A: “Байєр”, “Лудогорець”,
“Цюріх”, АЕК (Ларнака).
Група B: “Зальцбург”, “Селтік”,
“Лейпциг”, “Русенборг”.
Група C: “Зеніт”, “Копенгаген”,
“Бордо”, “Славія”.
Група D: “Андерлехт”, “Фенербахче”, “Динамо” (Загреб), “Спартак” (Трнава).

ТНЕУ нагородили
за внесок
у розвиток
олімпійського
руху

На адресу Тернопільського
національного економічного
університету надійшла подяка
від президента Національного
олімпійського комітету України Сергія Бубки за внесок у
розвиток олімпійського руху.
Спортивна діяльність завжди посідає одне з провідних місць у процесі виховання гармонійної особистості у
ТНЕУ. Завдяки цьому робота
адміністрації, професорськовикладацького
колективу
та студентства університету
отримала таку високу відзнаку.

Наш ДЕНЬ

nday.te.ua

Спорт

Динамівці зазнали 50-ї домашньої поразки в УПЛ

О

Група E: “Арсенал”, “Спортинг” (Лісабон), “Карабах”, “Ворскла”.
Група F: “Олімпіакос”, “Мілан”,
“Бетіс”, “Дюделанж”.
Група G: “Вільярреал”, “Рапід”,
“Спартак” (Москва), “Рейнджерс”.
Група H: “Лаціо”, “Марсель”,
“Айнтрахт” (Франкфурт), “Аполлон” (Лімассол).
Група I: “Бешикташ”, “Генк”,
“Мальме”, “Сарпсборг”.
Група J: “Севілья”, “Краснодар”, “Стандард”, “Акхісарспор”.
Група K: “Динамо”, “Астана”,
“Ренн”, “Яблунець”.
Група L: “Челсі”, ПАОК, БАТЕ,
“Віді”.
Повний календар матчі
“Динамо” у груповій стадії Ліги
Європи
1-й етап – 20 вересня (20:00),
“Динамо” – “Астана”
2-й етап – 4 жовтня (22:00),
“Яблонец” – “Динамо”
3-й етап – 25 жовтня (22:00),
“Ренн” – “Динамо”
4-й етап – 8 листопада
(20:00), “Динамо” – “Ренн”
5-й етап – 29 листопада
(22:00), “Астана” – “Динамо”
6-й етап – 13 грудня (20:00),
“Динамо” – “Яблонец”
Повний розклад матчів
“Ворскли” в груповому етапі
Ліги Європи
1-й тур – 20 вересня (22:00),
“Арсенал” – “Ворскла”
2-й тур – 4 жовтня (20:00),
“Ворскла” – “Спортінг”
3-й тур – 25 жовтня (20:00),
“Карабах” – “Ворскла”
4-й тур – 8 листопада (22:00),
“Ворскла” – “Карабах”
5-й тур – 29 листопада
(20:00), “Ворскла” – “Арсенал”
6-й тур – 13 грудня (22:00),
“Спортінг” – “Ворскла”
* * *

Українські легкоатлетки
Наталія Прищепа і Анна Плотіцина виграли золоті медалі на турнірі в італійській Падуї. Прищепа найшвидше пробігла дистанцію 800 метрів, а
Плотіцина завоювала “золото” на дистанції 100 метрів з
бар’єрами. Юлія Левченко та
Катерина Табашній також зуміли завоювати медалі турніру в
Падуї. Левченко стала третьою,
а Табашній взяла висоту в 1,95
метра і виграла “срібло”.

У 7 турі «Динамо» перервало свій домашній безпрограшний серіал
в поєдинках з «Карпатами», що тривав 18 ігор: +14=4.

станній раз у
Чемпіонатах «леви»
перемагали на полі
динамівців ще 5 жовтня
1997 року. Поразка з
рахунком 0:2 відкинула
столичний клуб на третє
місце у турнірній таблиці.
Результати інших матчів
туру:
Ворскла - Чорноморець – 2:1;

Шахтар - Маріуполь – 2:0;
Десна - Олімпік – 0:1;
Львів - Олександрія – 2:2;
Арсенал-Київ - Зоря – 0:5.

Українська Прем’єр-Ліга,
опитавши фахівців, які входять до нашої експертної
ради, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які
взяли участь у матчах 7 туру
Чемпіонату УПЛ. За підсумком голосування перемогу
здобув нападник «Карпат»
Мар’ян Швед, який у матчі з
«Динамо» зробив дубль.

Англійці, французи, німці…

Ч

емпіон України донецький “Шахтар” отримав
своїх суперників по груповому раунду Ліги
чемпіонів. Команди були поділені на 8 груп по 4
команди:

Група A - “Атлетіко”, “Боруссія Дортмунд”, “Монако”, “Брюгге”
Група B - “Барселона”, “Тоттенгем”, ПСВ, “Інтер”.
Група C - ПСЖ, “Наполі”, “Ліверпуль”, “Црвена Звезда”
Група D - “Локомотив”, “Порту”, “Шальке”, “Галатасарай”.
Група E - “Баварія”, “Бенфіка”, “Аякс”, АЕК.
Група F - “Манчестер Сіті”, “Шахтар”, “Ліон”, «Гоффенхайм».
Група G - “Реал Мадрид”, “Рома”, ЦСКА, “Вікторія”
Група H - “Ювентус”, “Манчестер Юнайтед”, “Валенсія”, “Янґ Бойс”
Команди, що зайняли 1 і 2 місця за підсумками групового етапу потраплять в 1/8 фіналу турніру, в той час як ті, що зайняли 3 місця відправляться в 1/16 Ліги Європи. Після жеребкування Ліги чемпіонів, де
були визначені суперники “Шахтаря”, опублікували і календар матчів
українського клубу в ЛЧ.
1-й тур. 19 вересня, 19:55. “Шахтар” – “Хоффенхайм”
2-й тур. 2 жовтня, 22:00. “Ліон” – “Шахтар”
3-й тур. 23 жовтня, 22:00. “Шахтар” – “Манчестер Сіті”
4-й тур. 7 листопада, 22:00. “Манчестер Сіті” – “Шахтар”
5-й тур. 27 листопада, 22:00. “Хоффенхайм” – “Шахтар”
6-й тур. 12 грудня, 22:00. “Шахтар” – “Ліон”

Спортивна арена
* * *
Відомий гравець “Динамо”
Олег Гусєв тренуватиме молодіжну команду київського клубу. У “Динамо” півзахисник виступав з 2003 по 2016 роки, зіграв 438 матчів у всіх турнірах
та забив 96 голів. З киянами Олег
п’ять разів ставав чемпіоном країни, виграв стільки ж національних кубків і тричі ставав володарем Суперкубка України. За збірну України зіграв 98 матчів та забив 13 голів. Грав у складі збірної
України на чемпіонаті світу-2006
та Євро-2012.
* * *
1 вересня футбольний клуб
“Нива” у 7 турі Другої ліги у домашньому матчі здобув нічию
1:1 у поєдинку з “ЧеркащинаАкадемія”. Перший тайм пройшов у рівній боротьбі. Після перерви гостям з центру України
вдалося вийти вперед. А зрівняти рахунок тернополянам вдалося лише під завісу матчу.
* * *
“Мотор” у матчі-відкриті нового гандбольного сезону об-

іграв ЗТР і виграв Суперкубок
України з гандболу. Ця перемога стала для “Мотора” четвертою
в Суперкубку за чотири роки існування трофею. “Мотор” представлятиме Україну в гандбольної Ліги чемпіонів. Свій перший
матч в цьому сезоні запорожці
проведуть вдома, 12 вересня, проти “Парі Сен-Жермен”.
* * *
Національний
олімпійський комітет України визнав
дворазового чемпіона та срібного призера чемпіонату Європи з плавання Михайла Романчука найкращим спортсменом
останнього літнього місяця.
Його особистий наставник Петро
Нагорний отримав звання найкращого тренера серпня відповідно. Для Романчука це перше високе визнання НОК.

Уже завтра
стартує
Ліга Націй

Н

аціональна команда
розпочати підготовку
до старту в новому
турнірі - Лізі націй УЄФА.

Приїхали всі викликані на
збір, навіть травмований нападник Артем Бєсєдін, який
мав розмову з головним тренером та лікарями збірної. Наставник та медики побажали Артемові якнайшвидшого
одужання й повернення до головної команди в оптимальних кондиціях.
Окрім тренування, у розпорядку дня збірної України - теоретичні заняття та індивідуальна фотосесія. Збірники фотографуватимуться на традиційний щорічний календар
у новій формі від технічного
спонсора Joma.
Підопічні Андрія Шевченка гратимуть у дивізіоні В разом з командами Словаччини
та Чехії. Збірна, яка займе перше місце в групі, в наступному
циклі буде переведена в дивізіон А. Аутсайдер опуститься до дивізіону С. Переможці
чотирьох груп дивізіону А візьмуть участь у фінальній стадії, яка пройде в червні 2019
року. Решта команд будуть боротися за підвищення в класі, а також отримають можливість пробитися на Євро-2020.
Переможці груп дивізіонів В,
С і D вийдуть в плей-офф для
розіграшу путівок на чемпіонат Європи.
Календар матчів збірної
України і Групи 1 в Лізі В
6 вересня
21:45 Чехія - Україна
9 вересня
16:00 Україна - Словаччина
13 жовтня
16:00 Словаччина - Чехія
16 жовтня
21:45 Україна - Чехія
16 листопада
21:45 Словаччина - Україна
19 листопада
21:45 Чехія - Словаччина

Цілющі краплини
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Фен-шуй для здоров’я і успіху

народної медицини

Потужний засіб для

зміцнення імунітету
Усього кілька склянок
цього відвару
допоможуть знизить
рівень холестерину,
активують метаболізм
і допоможуть схуднути!

Усі знають про цей дивовижний фрукт з гладкою кремовою
текстурою, яка просто тане у роті.
Спектр його поживних властивостей робить його улюбленим
для безлічі людей.
Але сьогодні ми поговоримо
про його насіння.
Як виявилося, насіння авокадо
має більше корисних і поживних
речовин, ніж сам авокадо. З ним ви
можете приготувати простий чай,
який приносить багато переваг
для нашого здоров’я.
Він знижує рівень холестерину і цукру в крові; зміцнює зуби,
кістки, нігті і волосся; стабілізує
менструальний цикл; має протизапальні і антиоксидантні властивості; бореться з нервовим колітом і діареєю; покращує зовнішній
вигляд шкіри і стимулює виробництво колагену; зміцнює імунну

систему; стабілізує кров’яний тиск
і покращує кровообіг; усуває вільні
радикали і запобігає появі пухлин;
знімає запалення в кишківнику,
покращує травлення і усуває печію; запобігає серцевим захворюванням; активує метаболізм і допомагає скинути вагу.

Як приготувати?

ІНГРЕДІЄНТИ: насіння одного
авокадо, мінеральна вода (1 літр).
Дістаньте насіння авокадо і ретельно промийте його. Потім додайте його в контейнер з 1 літром
води і кип’ятіть цю суміш впродовж 15 хвилин, після чого зніміть
з вогню і дайте повністю остигнути.
Вживайте по 1 склянці цього
відвару натщесерце і перед сном.

Фен-шуй (дослівно «вітер
і вода») — це відома даоська
практика символічного освоєння простору, яка останніми роками стала надзвичайно популярна в західному світі, і навіть
дизайн квартир створюють з
огляду на цей пункт. Стародавнє учення наполягає: благополуччя ваше і вашого дому безпосередньо залежить від того,
наскільки вам вдалося гармонізувати не тільки свій внутрішній світ, але і той простір, який
вас оточує...
Якщо раптом ви вирішите змінити що-небудь в своєму житті, а попутно наміритеся провести генеральне прибирання в будинку, то ось декілька максимально простих порад з
галузі фен-шуй.
Спершу, варто пам`ятати,
що генеральне прибирання, згідно з практикою фен-шуй,
це вже добре. Чистота взагалі
надзвичайно важлива, оскільки
учення свідчить: там, де бруд,
скупчується негативна енергія.
Потрібно вчасно лагодити або
викидати все, що зламалося і
непотрібне, навіть найдрібніше.
Усохлим квітам і вазонам — не
місце в будинку. Все це — улюблені місця «поганих» енергій. А
ще варто вчасно мити вікна.
У спальні краще не ставте рослини, особливо, в`юнкі, тому що вони, говорять фахівці з фен-шуй, можуть
«красти» вашу енергію. Якщо ж
без вазонів на підвіконнях ніяк -





Благополуччя
безпосередньо
залежать від
того, наскільки
вам вдалося
гармонізувати
навколишній
простір...
обзаводьтеся щільними шторами і опускайте їх на ніч. А ось в
інших кімнатах рослини бажані.
У місці сну і романтики не
розміщуйте акваріуми і
сучасну техніку. Говорять, все це
погано позначається як на першому, так і на другому. Не місце
там і дзеркалам. А ось в інших
кімнатах вішайте дзеркала спокійно і із задоволенням, головне, щоб вони були великими,
новими, щоб в них було приємно заглядати. Не можна тільки
вішати їх одне напроти одного,
щоб не збивати енергію з пантелику. Не вішайте також напроти
дверей.
Якщо ваше ліжко розміщене так, що вам доводиться спати ногами до дверей,
- краще перелягти в інший бік
або і зовсім пересунути його.
Повісьте в будинку декілька дзвіночків, вони,
згідно вченню, відлякують погану енергетику і привертають
хорошу.
А взагалі, в числі премудро-

щів фен-шуй знайдеться величезна кількість порад «з будьякого приводу». Так, щоб зустріти любов, прилаштуйте в спальні троянди рожевого кольору;
щоб знайти роботу - поставте на
кухні який-небудь чорний предмет декору; щоб краще вчитися - повісьте там, де займаєтеся, дзеркало в рамці синього або
блакитного кольору; щоб добитися миру в сім`ї - запаліть у вітальні утихомирюючі зелені
свічки...
Загалом, не дуже науково, звичайно ж, проте, чом би
не спробувати і не перевірити
ефективність методу? До речі,
французькі учені підрахували,
що за останні декілька десятиліть жінки стали приділяти прибиранню у декілька разів менше
часу, ніж раніше, але при цьому
- все одно значно випереджають
чоловіків по цій частині. Хоча і
нині за фен-шуй на Сході, в Японії, наприклад, цілі міста проектують і зводять! Зокрема, чоловіки.

східної кухні зіру, яку іноді називають кумин, айован, ажгон, «індійський» або «римський» тмин. Зіра
є обов`язковим компонентом східного плову і інших страв з м`яса,
особливо жирної баранини. У східній медицині зіра – популярний
засіб при болях в животі.
Зіра містить компоненти, стимулюючі секрецію повноцінного
шлункового соку. Ці прянощі також володіють вираженою жовчогінною, протизапальною, спазмолітичною дією, покращуючи очистку печінки. Лікувальними (як і смаковими) якостями володіє лише насіння, яке правильно зберігалося. Вони темного кольору або жовтого і видає сильний пряний запах. Якщо ви звикнете до смаку і запаху зіри і додаватимете ці прянощі при готовці,
можете поставити в графі «профілактика захворювань печінки і
жовчовивідних шляхів» галочку.
Ефективним засобом профілактики застою жовчі є і насіння кінзи
– коріандр, яким посипають бородинський хліб.Непогана ідея – додавати зіру і коріандр в сир.

кість рідини, ви зможете привести
в норму процеси травлення і добитися повноцінного очищення кишечника.
Але як саме потрібно пити воду,
щоб запустити виведення шкідливих речовин і очищення організму? Перш за все, визначте свою
дозу. Багато лікарів і дієтологів вважають, що на кожен кілограм маси
тіла щоденно повинно припадати
не менше 30 мілілітрів рідини. Так,
якщо маса 55 кг, то у день слід випивати не менше 1650 мл.
Але є певні нюанси і фактори,
які можуть вплинути на необхідний об’єм вживаної рідини. Перший – це стан здоров’я. Так, при
деяких захворюваннях надлишок
води може бути шкідливим і навіть
небезпечним. Наприклад, він нашкодить при хворобах нирок. Варто проявляти обережність і при гіпертонії, тобто підвищенні тиску.






Як очистити організм від шлаків і токсинів: корисні поради

У

Оновлення потребує не
тільки наша зовнішність,
але і весь організм,
зокрема печінка.
Але як її "почистити",
щоб не нашкодити?..

печінки багато «справ». Вона бере участь в процесах
травлення, запасає для нашого організму вітаміни,
бере участь в процесах кровотворення, регулює
ліпідний і вуглеводний обмін, синтезує гормони і
ферменти. У її «обов`язки» входить підтримка близько
70 життєво важливих функцій. Одна з найголовніших –
знешкодження отрут і алергенів.
Саме печінка першою бере на
себе удар, коли ми зловживаємо
алкоголем і копчениною, консервами і фастфудом, тютюном і ліками. Не випадково багато хто за порадами народної медицини періодично проводить її «техобслуговування» – чищення.

Аби не зробити
гірше

Народний спосіб «очищення печінки» добре відомий. За декілька днів напередодні процедури переходять на легку рослинну
їжу. Корисно пити свіжовичавлені
яблучний і буряковий соки. В день
проведення процедури не можна їсти, зате пити потрібно багато. Підігрівається мінеральна вода
«Єсентуки» N4 до 40 градусів і додається туди 1 столова ложка ксиліту, сорбіту або сірчанокислої маг-

незії, які володіють жовчогінними
властивостями. Воду п`ють поволі,
маленькими ковтками, потім лягають на правий бік, підклавши під
нього теплу грілку, і лежать в такому положенні півтори-дві години.
Потім випивають 100-200 г рослинної, краще оливкової олії, підігрітої до 37-38 градусів, до якої
можна додати сік лимона. Незабаром послідують позиви до дефекації, при цьому організм почне
звільнятися від шлаків і токсинів.
Насправді цей метод запозичений з арсеналу офіційної медицини, де він називається сліпимтюбажем. Тюбаж направлений на поліпшення відтоку жовчі, очищення жовчного міхура і проток. Проте цей метод застосовують строго
за медичними показаннями – при
дискінезіях жовчовивідних шляхів,
хронічному безкам`яному холециститі і деяких інших захворюваннях.

Перш ніж призначати пацієнтові тюбаж, лікар обов`язково зробить ультразвукове дослідження
органів черевної порожнини. Річ у
тому, що тюбаж категорично протипоказаний, якщо в жовчному міхурі є пісок або камені. В результаті жовчогінної дії процедури вони
можуть зрушитися з місця і навіть
перекрити жовчні протоки.

Аптека на тарілці

Підтримати печінку і жовчний
міхур допоможе правильне харчування. У раціоні обов`язково повинен бути білок – сир, відварне або
запечене м`ясо, риба – з розрахунку
півтора-два грами на кілограм ваги.
Їсти треба часто і помалу. Часто говорять, що їсти після шести шкідливо. Якщо ви не лягаєте раніше
десяти, то обов`язково випийте кефіру, з`їжте яблуко, шматочок пісної
риби або м`яса. Це необхідно, щоб
жовч не застоювалася, а працювала.
Відмовтеся від алкоголю, міцних бульйонів, маринадів, консервів і копченини. Але це не означає,
що їжа повинна бути прісною і позбавленою смаку. Використовуйте прянощі, які покращують відтік
жовчі. Наприклад, королеву спецій

Вода –
джерело життя

І запорука здоров’я, тому розпочати очищення організму від
шлаків, шкідливих сполук і токсинів, треба і з неї. По-перше, вона
відновлює нормальну будову тканин і клітин (вони на 80-90% складається з рідини). По-друге, вода
розріджує кров і тим самим перешкоджає закупорюванню судин.
По-третє, вживати достатню кіль-

Рухайтеся
і будьте здорові

Щоб почати очищення організму від шкідливих речовин, таких як шлаки і токсини, важливо
не тільки правильно харчуватися і пити воду, але і вести здоровий і, що важливо, активний спосіб життя. При рухах запускаються і прискорюються багато процесів, в тому числі і обмінні, при яких
частково переробляються, нейтралізуються або виводяться різні
шкідливі сполуки. Крім того, коли
ви рухаєтеся, починає в підвищених кількостях виділятися піт, а
разом з ним також виводитися
певна частина шлаків і токсинів.
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Поíедіëоê
UA:Перший
06.00 М/с “Гон”.
06.10 Додолики.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 13.00,
15.00, 21.00, 03.00 Новини.
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго ранку,
Країно!
09.30, 11.50, 23.30, 01.00, 04.00 Погода.
09.35 Д/с “Дешевий вiдпочинок”.
10.05 Т/с “Бодо”.
11.05, 13.35 Енеїда.
11.35 Телепродаж.
12.00 Д/с “Смачнi iсторiї”.
12.25 Д/с “Смаки культур”.
13.10, 14.30 РадiоДень.
14.05 Д/с “Незвичайнi культури”.
15.10, 04.30 Фольк-music.
16.15 Вiдкривай Україну з Суспiльним.
16.55 Д/с “Дивовижнi мiста свiту”.
18.00, 00.10 Iнформацiйна година.
19.00, 23.40 Своя земля.
19.25 Д/с “Неповторна природа”.
20.30 Плiч-о-плiч.
21.25, 03.20 Новини. Спорт.
21.45 Д/с “Левиний рик”.
22.40 Д/с “1000 днiв для планети”.
01.10, 04.05 #МузLove з Любою Морозовою.
01.35 Розсекречена iсторiя.
02.30 Складна розмова.
03.40 Тема дня.
05.35 Д/с “Гордiсть свiту”.

Êаíаë “1+1”

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з “1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30,
00.45, 05.30 “ТСН”.
09.30 “Чотири весiлля”.
10.45, 12.20 “Одруження наослiп”.
13.00 “Мiняю жiнку”.
14.45 “Сiмейнi мелодрами”.
15.45, 17.10 Т/с “Моє чуже життя”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.25 “Чистоnews”.
20.30 Т/с “Школа. Недитячi iгри”.
21.30 “#ШоуЮри”.
22.35, 00.50 “Танцi з зiрками”.
01.45 Х/ф “Вiктор Франкенштейн”.

Iíòер

03.00, 02.55 “Богинi ефiру”.
04.05, 18.00, 19.00 “Стосується кожного”.
04.20 “Школа доктора Комаровського.
Невiдкладна допомога”.
04.45, 04.50 “Top Shop”.
05.15, 05.20 “Подробицi” - “Час”.
05.55 М/ф.
06.15, 23.00 “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 “Новини”.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.15 Х/ф “Найпривабливiша i
найсимпатичнiша”.
12.25 Х/ф “Формула кохання”.
14.15 Х/ф “Джентльмени удачi”.
16.10 “Чекай на мене. Україна”.

20.00 “Подробицi”.
20.40 Т/с “Той, хто не спить”.
00.55 Х/ф “Манiя величi”.

ICTV

04.25 Скарб нацiї.
04.35 Еврика!
04.45 Служба розшуку дiтей.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.40, 19.20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
06.30 Факти тижня. 100 хвилин з О. Соколовою.
08.45 Факти. Ранок.
09.10 Спорт.
09.15 Надзвичайнi новини. Пiдсумки з К.
Стогнiєм.
10.15 Антизомбi. Дайджест.
11.15, 13.20 Секретний фронт. Дайджест.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.30, 16.25 Х/ф “Я, Франкенштейн”.
16.50 Х/ф “Темна вежа”.
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.20 Прорвемось!
21.30 Т/с “Нюхач”.
22.35 Свобода слова.
00.50 Х/ф “Спасiння”.
02.30 Т/с “У полi зору”.
03.10 Топ-5.

ÑТБ

05.20 Все буде смачно!
07.10 Х/ф “Снайперша”.
11.05 Т/с “Анатомiя Грей”.
13.00 Битва екстрасенсiв.
15.20 Все буде добре!
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Т/с “Здамо будиночок бiля моря”.
20.00, 22.45 Хата на тата.
01.45 Т/с “Я не повернусь”.

Íоâий êаíаë

03.00, 02.00 Зона ночi.
04.20 Абзац.
06.05, 09.05 Kids` Time.
06.10 М/с “Том i Джерi шоу”.
09.10 М/ф “Том i Джерi i чарiвник з
країни Оз”.
10.15 Х/ф “Ядро Землi”.
13.00 Х/ф “Явище”.
15.00 Х/ф “Нова Людина-павук”.
17.40 Х/ф “Примара в зброї”.
19.50 Х/ф “Бiлi цiпоньки”.
22.00 Х/ф “Весiльний погром”.
00.00 Х/ф “Лiс”.
01.55 Служба розшуку дiтей.

5 êаíаë

06.00, 09.45, 21.40 Час-Time.
06.30, 08.35 Огляд преси.
06.50, 17.00 Час новин. Київ.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00,
19.00, 21.00, 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.

11 вересня

Віâòороê
UA:Перший
06.00 М/с “Гон”.
06.10 Додолики.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 13.00,
15.00, 21.00, 03.00 Новини.
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго ранку,
Країно!
09.30, 11.50, 15.10, 16.25, 23.30, 01.00,
04.00 Погода.
09.35 Д/с “Дешевий вiдпочинок”.
10.05 Т/с “Бодо”.
11.05, 13.35 Енеїда.
11.35 Телепродаж.
12.00 Д/с “Смачнi iсторiї”.
12.25 Д/с “Смаки культур”.
13.10, 14.30 РадiоДень.
14.05 Д/с “Незвичайнi культури”.
15.20 Т/с “Оповiдання ХIХ столiття”.
16.40 Д/с “Щоденники комах”.
16.55 Д/с “Дивовижнi мiста свiту”.
18.00, 00.10 Iнформацiйна година.
19.00 Перший на селi.
19.25 Д/с “Неповторна природа”.
20.30 Нашi грошi.
21.25, 03.20 Новини. Спорт.
21.45 Д/с “Левиний рик”.
22.35 Д/с “1000 днiв для планети”.
23.40 Перша шпальта.
01.10, 04.05 #KiноWALL з С. Тримбачем.
01.35 Розсекречена iсторiя.
02.30 Складна розмова.
03.40 Тема дня.
04.30 Фольк-music.
05.35 Д/с “Гордiсть свiту”.

Êаíаë “1+1”

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з “1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30,
00.45, 05.30 “ТСН”.
09.30 “Чотири весiлля”.
10.45, 12.20 “Одруження наослiп”.
13.00 “Мiняю жiнку”.
14.45 “Сiмейнi мелодрами”.
15.45, 17.10 Т/с “Моє чуже життя”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.25 “Чистоnews”.
20.30 Т/с “Школа. Недитячi iгри”.
21.30 “Модель XL 2”.
23.40, 00.50 Х/ф “Горизонти кохання”.

Iíòер

06.00 М/ф.
06.15, 23.00 “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.10, 12.25 Т/с “Схiднi солодощi 2”.
12.30 Т/с “Я подарую тобi свiтанок”.
14.50, 15.45, 16.45 “Речдок”.
18.00, 19.00, 04.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
20.40 Т/с “Той, хто не спить”.
00.45 Х/ф “Велика маленька я”.
02.20 “Код доступу”.
02.40 “Богинi ефiру”.

04.45 “Top Shop”.
05.15 “Подробицi” - “Час”.

ICTV

04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.30 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.35, 20.20 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10.05 Прорвемось!
11.05, 17.35, 21.30 Т/с “Нюхач”.
12.35, 13.20 Х/ф “Спасiння”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.55, 16.20 Дизель-шоу.
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
22.50 “На трьох”.
23.50 Х/ф “Куля в лоб”.
01.40 Т/с “У полi зору”.
02.25 Т/с “Циган”, 1 с.

ÑТБ

05.30, 15.30 Все буде добре!
07.25, 19.55, 22.45 МастерШеф.
11.35 Т/с “Анатомiя Грей”.
13.30 Битва екстрасенсiв.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Т/с “Здамо будиночок бiля моря”.
23.35 Один за всiх.
00.55 Т/с “Я не повернусь”.

Íоâий êаíаë

03.00 Зона ночi.
04.40 Абзац.
06.35, 08.15 Kids` Time.
06.40 М/с “Том i Джерi шоу”.
08.20, 18.10 Шоу Оля.
09.20 Т/с “Любов напрокат”.
13.20 Т/с “Ми такi!”
17.15 Гастарбайтери.
19.10 Хто проти блондинок? (12+).
21.00 Київ вдень i вночi.
22.00 Х/ф “Iнший свiт: Пробудження”.
23.50 Х/ф “Iнший свiт: Повстання ликанiв”.
01.20 Х/ф “Тобi кiнець”.

5 êаíаë

06.00, 09.45, 21.40 Час-Time.
06.30 Огляд преси.
06.50, 08.00, 17.00 Час новин. Київ.
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00,
21.00, 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.
07.20, 12.25, 15.25, 18.15, 23.55 Погода
в Українi.
07.30 Код успiху.
07.50 Будiвельний стандарт.
07.55, 08.55, 09.40, 10.55, 13.55, 14.55,
16.55, 17.55, 22.55, 00.30, 01.10 По-

07.15, 12.25, 15.25, 18.15, 23.55 Погода
в Українi.
07.30 Фiнансовий тиждень.
07.55, 08.55, 09.40, 10.55, 13.55, 14.55,
16.55, 17.55, 22.55, 00.30, 01.10 Погода на курортах.
08.15, 13.35 Про вiйсько.
09.25, 17.45 Час громади.
10.10, 11.10, 12.30 Трансляцiї суспiльнополiтичних подiй.
13.10 Акцент.
14.10 Кендзьор.
15.30, 16.10 Iнформацiйний день.
17.10, 18.20, 19.25 Iнформацiйний вечiр.
19.50 Дзеркало iсторiї.
22.00 БлогПост.
23.00 “За Чай.com”.
23.40 Агрокраїна.
00.40, 05.40 Хронiка дня.
01.15, 04.35, 05.15 Машина часу.
02.10 Новi Герої Донбасу.
03.15 Кiно з Я. Соколовою.
04.10 Феєрiя мандрiв.

Êаíаë «Óêра¿íа»

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 23.00,
02.15 Сьогоднi.
09.30, 03.10 Зоряний шлях.
10.30, 04.40 Реальна мiстика.
12.30 Т/с “Черговий лiкар”.
14.30, 15.30 Т/с “Жiночий лiкар 3”.
19.45 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Обман”, 7 i 8 с.
23.30 Х/ф “Потрiйний форсаж: Токiйський
дрифт”.
01.45 Телемагазин.

Ê1

06.30 “Top Shop”.
07.40 “TiBi Абетка”.
07.50 “Чи знаєте ви, що...”
08.15 Т/с “Дикий янгол”.
09.10, 00.40 “Орел i решка. Шопiнг”.
12.00, 21.00 “Орел i решка. Перезавантаження”.
13.00, 20.00 “Орел i решка. Рай та пекло 2”.
14.00 “Орел i решка. На краю свiту”.
23.00 Х/ф “Велике весiлля”.
01.25 “Нiчне життя”.

ÍТÍ

05.05, 04.50 “Top Shop”.
06.05 Х/ф “Невизначена особа”.
08.00 “Свiдок. Агенти”.
08.35 Х/ф “Загадка Ендхауза”.
10.35 “Україна вражає”.
11.30 “Кримiнальнi справи”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.30 “Свiдок”.
12.50, 19.30 Т/с “Коломбо”.
14.40, 03.20 “Речовий доказ”.
15.55, 16.50, 21.25 “Легенди карного
розшуку”.
23.45 Т/с “Комiсар Хельдт”.
01.30 “Реальнi злочинцi”.
03.00 “Випадковий свiдок”.
03.50 “Правда життя. Професiї”.

ТÅТ

06.00 Байдикiвка.
06.30 ТЕТ Мультиранок.
09.45 Х/ф “Попелюшка”.
года на курортах.
08.25 Агрокраїна.
09.25, 17.45 Час громади.
10.10, 11.10, 12.30 Трансляцiї суспiльнополiтичних подiй.
13.05 БлогПост.
14.10, 15.30, 16.10 Iнформацiйний день.
17.10, 18.20, 19.25 Iнформацiйний вечiр.
19.50 Дзеркало iсторiї.
22.00 Полiграф.
23.00 “За Чай.com”.
00.40, 05.40 Хронiка дня.
01.15, 04.35, 05.15 Машина часу.
02.10 Новi Герої Донбасу.
03.15 Кiно з Я. Соколовою.
04.10 Феєрiя мандрiв.

Êаíаë «Óêра¿íа»

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 23.00,
03.20 Сьогоднi.
09.30, 04.10 Зоряний шлях.
10.30, 04.40 Реальна мiстика.
12.30 Т/с “Черговий лiкар”.
14.30, 15.30 Т/с “Жiночий лiкар 3”.
19.45 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Обман”, 9 i 10 с.
23.30, 02.00 Т/с “CSI: Маямi”.
01.30 Телемагазин.

Ê1

06.30 “Top Shop”.
07.40 “TiBi Абетка”.
07.50 “Чи знаєте ви, що...”
08.15 Т/с “Дикий янгол”.
09.10, 00.00 “Орел i решка. Шопiнг”.
12.00, 21.00 “Орел i решка. Перезавантаження”.
13.00, 20.00 “Орел i решка. Рай та пекло 2”.
14.00 “Орел i решка. На краю свiту”.
01.50 “Нiчне життя”.

ÍТÍ

05.50 Х/ф “Ефект Ромашкiна”.
07.05 Х/ф “У пошуках мiльйонерки”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Бiлi роси”.
10.40 “Кримiнальнi справи”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 03.00 “Свiдок”.
12.50, 19.30 Т/с “Коломбо”.
14.40 “Речовий доказ”.
15.50, 16.50, 21.25 “Легенди карного
розшуку”.
23.45 Т/с “Комiсар Хельдт”.
01.30 “Реальнi злочинцi”.
03.30 “Випадковий свiдок”.
03.50 “Правда життя. Професiї”.
04.50 “Top Shop”.

ТÅТ

06.00 Байдикiвка.
06.30 ТЕТ Мультиранок.
09.15 М/ф “Книга життя”.
11.00, 00.00 Т/с “Якось у казцi”.
12.00 Т/с “Домашнiй арешт”.
13.00 Країна У.
14.00, 21.00 Одного разу пiд Полтавою.
15.00, 03.20 Вiталька.
17.00, 02.30 Панянка-селянка.

nday.te.ua Програма ТБ

11.00, 00.00 Т/с “Якось у казцi”.
12.00 Т/с “Домашнiй арешт”.
13.00 Країна У.
14.00, 21.00 Одного разу пiд Полтавою.
15.00, 03.20 Вiталька.
17.00, 02.30 Панянка-селянка.
18.00 Чотири весiлля.
20.00, 23.00 Сiмейка У.
22.00 Казки У.
01.00 Теорiя зради.
02.00 БарДак.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий

06.00, 07.15, 08.15 “Новий день” з А.
Анатолiчем та Ю. Шпачинською.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00
“Репортер”. Новини.
09.15, 10.15, 11.15, 12.15 “Ми всi...” з М.
Леончук i П. Рольником.
13.15, 14.15, 15.15 “Деталi” з В. Фроловою
i С. Дойком.
16.15, 23.00 “Кримiнал” з С. Вардою.
17.15 “Ситуацiя” з Т. Березовцем.
18.00 “Ехо України” з М. Ганапольським.
19.30 “Разом” з Орловською, Вереснем.
20.30 “Подiї” Вересня.
21.00 “Пiдсумки” з Є. Кисельовим.

МÅГА

06.00 Бандитська Одеса.
07.20, 13.55 Правда життя.
08.20 Дивовижний Сiнгапур.
09.20, 20.50 Шалена подорож.
10.10 Мiсця сили.
11.00 Прихована реальнiсть.
11.50 Скептик.
12.55, 19.40 Речовий доказ.
15.00, 23.40 Повiтрянi воїни.
16.00, 21.45 Короп: полювання на монстра.
17.00, 22.40 Iдеї, що перевернули свiт.
18.00 Фантастичнi iсторiї.
00.30 Сперма: секрет життя.
01.30 Богдан Ступка.
02.30 Ролан Биков.
03.15 Два Миронових.
03.55 Юрiй Нiкулiн.
04.35 Мiстична Україна.

10.55 Т/с “Команда”.
15.00 Х/ф “Перлини дракона: Еволюцiя”.
16.25, 02.20 Х/ф “Iнопланетна
конвергенцiя”.
19.25, 20.35 Т/с “Опер за викликом 3”.
21.45 Т/с “Касл 6”.
23.30 Т/с “Величний Джо”.
03.40 “Облом.UA”.

ÍЛО-ТБ

06.00 “Руйнiвники мiфiв”.
07.00, 00.20 Мамареготала.
09.00 М/с “Сiм`янин”.
10.00 М/с “Футурама”.
11.00 М/с “Сiмпсони”.
17.20 Т/с “Куратори”.
18.30 Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
19.30 Т/с “СуперКопи”.
22.10 Т/с “Унiвер. Нова общага”.
03.15 Оттак мастак!
04.00 Чистоплюї.
04.50 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò

04.00, 23.30 Стрибки з трамплiна. Лiтнiй
Гран-прi. Чайковський. HS 140.
05.00, 13.00 Тенiс. US Open. Чоловiки.
Фiнал.
06.30 Велоспорт. Гран-прi. Монреаль.
08.00 Тенiс. US Open. Жiнки. Фiнал.
09.30, 14.25, 02.30 Снукер. “Мастерс”.
Шанхай. День 1.
18.00 Велоспорт. “Вуельта”. Огляд другого тижня.
18.30 Олiмпiйськi iгри. “Земля легенд”.
19.00 Олiмпiйськi iгри. “Зал Слави”.
Найбiльшi тенiсисти.
20.00 Кiнний спорт. Rolex Grand Slam.
Спрюс-Мiдоуз.
21.05, 01.00 Велоспорт. “Вуельта”. Етап 15.
21.45 Тенiс. US Open. Огляд.
22.45 “Watts”.
23.00, 00.30 Скелелазiння. ЧC. Iнсбрук.
Огляд.

Enter-фіëьм

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)

05.45 Х/ф “Ця тверда земля”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.40 М/ф.
07.50 “Невiдома версiя. Невловимi месники”.
09.30, 00.15 “Позаочi”.
10.20 “Моя правда”.
11.10 Х/ф “Любов, любов, любов”.
14.05 Т/с “Територiя краси”.
15.55 Х/ф “До Чорного моря”.
17.15 Х/ф “В останню чергу”.
19.00, 01.50 Т/с “Комiсар Рекс”.
21.00 Т/с “Розслiдування Мердока”.
23.00 Х/ф “Кухарка”.
01.05 “Академiя смiху”.
03.20 Кiноляпи.
04.05 Саундтреки.
04.55 Кiнотрейлери.

06.00 Кiпр - Словенiя. Лiга Нацiй УЄФА.
07.45 Журнал Лiги чемпiонiв.
08.10 Україна - Словаччина. Лiга Нацiй
УЄФА.
10.00 “Великий футбол”.
10.45 Данiя - Уельс. Лiга Нацiй УЄФА.
12.30, 03.20 Огляд 1-го iгрового дня. Лiга
Нацiй УЄФА.
13.55 Болгарiя - Норвегiя. Лiга Нацiй
УЄФА.
15.40, 22.30 Футбол News.
16.00 Францiя - Нiдерланди. Лiга Нацiй
УЄФА.
17.50 Нiмеччина - Перу. Контрольна гра.
19.40 Англiя - Iспанiя. Лiга Нацiй УЄФА.
21.35 Live. Швецiя - Туреччина. Лiга Нацiй
УЄФА.
23.40 Сербiя - Румунiя. Лiга Нацiй УЄФА.
01.30 Шотландiя - Албанiя. Лiга Нацiй
УЄФА.
04.05 Швейцарiя - Iсландiя. Лiга Нацiй
УЄФА.

Êаíаë «2+2»

06.00 М/ф.
08.00 “Нове Шалене вiдео по-українськи”.
08.50 Т/с “Пляжний коп”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “ДжеДАI”.
18.00 Чотири весiлля.
20.00, 23.00 Сiмейка У.
22.00 Казки У.
01.00 Теорiя зради.
02.00 БарДак.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий

06.00, 07.15, 08.15 “Новий день” з А.
Анатолiчем та Ю. Шпачинською.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00
“Репортер”. Новини.
09.15, 10.15, 11.15, 12.15 “Ми всi...” з М.
Леончук i П. Рольником.
13.15, 14.15, 15.15 “Деталi” з В. Фроловою
i С. Дойком.
16.15, 23.00 “Кримiнал” з С. Вардою.
17.15 “Ситуацiя” з Т. Березовцем.
18.00 “Ехо України” з М. Ганапольським.
19.30 “Разом” з Орловською, Вереснем.
20.30 “Подiї” Вересня.
21.00 “Пiдсумки” з Є. Кисельовим.

МÅГА

06.00 Бандитський Київ.
07.20, 13.55 Правда життя.
08.20 Дивовижний Гiбралтар.
09.20, 20.50 Шалена подорож.
10.10 Мiсця сили.
11.00 Прихована реальнiсть.
11.50 Скептик.
12.55, 19.40 Речовий доказ.
15.00, 23.40 Повiтрянi воїни.
16.00, 21.45 Короп: полювання на монстра.
17.00, 22.40 Iдеї, що перевернули свiт.
18.00 Фантастичнi iсторiї.
00.30 У пошуках iнновацiй.
01.30 Мiстична Україна.
03.20 Таємницi кримiнального свiту.

Enter-фіëьм

05.45 Х/ф “Лимерiвна”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.30 М/ф.
07.50 “Невiдома версiя. Корона Росiйської
iмперiї”.
09.30, 00.45 “Позаочi”.
10.25 “Моя правда”.
11.20 Х/ф “Про принцесу Ясочку”.
13.05 Т/с “Територiя краси”.
14.55 Х/ф “Невловимi месники”.
16.20 Х/ф “Корона Росiйської iмперiї, або
Знову невловимi”.
19.00, 02.15 Т/с “Комiсар Рекс”.
21.00 Т/с “Розслiдування Мердока”.
23.00 Х/ф “Блакитна стрiла”.
01.35 “Академiя смiху”.
03.45 Кiноляпи.
04.30 Саундтреки.
05.10 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»

06.00 М/ф.
08.00, 03.35 “Облом.UA”.
08.55, 01.10 Т/с “Пляжний коп”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “ДжеДАI”.
10.55, 17.15 “Загублений свiт”.
13.00 “Нове Шалене вiдео по-українськи”.
13.35 Х/ф “Синдбад i вiйна фурiй”.
15.25 Х/ф “Сiм пригод Синдбада”.
19.25, 20.35 Т/с “Опер за викликом 3”.

21.45, 23.30 Т/с “Касл 6”.
02.10 Х/ф “Лiтак проти вулкана”.

ÍЛО-ТБ

06.00 “Руйнiвники мiфiв”.
07.00, 00.30 Мамареготала.
09.10 М/с “Сiм`янин”.
10.00 М/с “Футурама”.
11.00 М/с “Сiмпсони”.
17.20 Т/с “Куратори”.
18.30 Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
19.30 Т/с “СуперКопи”.
22.15 Т/с “Унiвер. Нова общага”.
03.10 Оттак мастак!
04.00 Чистоплюї.
04.55 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò

04.00, 15.05 Велоспорт. “Вуельта”. Етап 15.
05.00, 08.00 Снукер. “Мастерс”. Шанхай.
День 1.
06.30, 15.30 Велоспорт. “Вуельта”. Огляд
другого тижня.
09.30, 19.00, 02.30 Снукер. “Мастерс”.
Шанхай. День 2.
13.00 Олiмпiйськi iгри. “Земля легенд”.
13.30 Стрiльба з лука. ЧЄ. Польща. Класичний лук. Огляд.
14.00 Стрiльба з лука. ЧЄ. Польща. Блоковий лук. Огляд.
14.35 Скелелазiння. ЧC. Iнсбрук. Огляд.
16.00, 01.00 Велоспорт. “Вуельта”. Етап 16.
18.45 Велоспорт. “Вуельта”.
20.30 “Краще з кiнного спорту”.
21.15 Велоспорт. “Вуельта”. Огляд дня.
22.30 Автоперегони. Суперкубок Porsche.
Монца.
23.00 Автоспорт. Серiя WTCC. Огляд.
23.15 Автоперегони. ESET V4 Cup. Брно.
23.30 Ралi. Туркменiстан. Етап 1.
23.45 Ралi. Аргентина. Огляд.
00.20 Тенiс. US Open. Жiнки. Фiнал.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)

06.00 Свiт Прем`єр-лiги.
06.30, 18.05 Огляд матчу “Францiя Нiдерланди”. Лiга Нацiй УЄФА.
06.40 Сербiя - Румунiя. Лiга Нацiй УЄФА.
08.25, 14.10, 03.20 Огляд 2-го iгрового дня.
Лiга Нацiй УЄФА.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20, 13.15 “Головна команда”.
11.25 Україна - Словаччина. Лiга Нацiй
УЄФА.
16.00 Португалiя - Iталiя. Лiга Нацiй УЄФА.
17.55 Огляд матчу “Нiмеччина - Перу”.
Контрольна гра.
18.15, 20.55 “Студiя Live”.
18.55 Live. U-21. Україна - Андорра. Вiдбiр
до Євро-2019.
21.25 Огляд матчу “Португалiя - Iталiя”.
Лiга Нацiй УЄФА.
21.35 Live. Iсландiя - Бельгiя. Лiга Нацiй
УЄФА.
23.40 Англiя - Швейцарiя. Контрольна гра.
01.30 Польща - Iрландiя. Контрольна гра.
04.05 Швецiя - Туреччина. Лiга Нацiй
УЄФА.
05.55 Програма передач.

Програма ТБ nday.te.ua

12 вересня

Ñереда
UA:Перший
06.00 М/с “Гон”.
06.10 Додолики.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 13.00,
15.00, 21.00, 03.00 Новини.
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго ранку,
Країно!
09.30, 11.50, 15.10, 16.25, 23.30, 01.00,
04.00 Погода.
09.35 Д/с “Дешевий вiдпочинок”.
10.05 Т/с “Бодо”.
11.05, 13.35 Енеїда.
11.35 Телепродаж.
12.00 Д/с “Смачнi iсторiї”.
12.25 Д/с “Смаки культур”.
13.10 РадiоДень.
14.05 Д/с “Незвичайнi культури”.
14.30 52 вiкенди.
15.20 Т/с “Оповiдання ХIХ столiття”.
16.40 Д/с “Щоденники комах”.
16.55 Д/с “Дивовижнi мiста свiту”.
18.00, 00.10 Iнформацiйна година.
19.00 Плiч-о-плiч.
19.25 Д/с “Неповторна природа”.
20.30, 23.40, 02.30 Складна розмова.
21.25, 03.20 Новини. Спорт.
21.45 Д/с “Левиний рик”.
22.40 Д/с “1000 днiв для планети”.
01.10, 04.05 #БiблiоFUN з Р. Семкiвим.
01.35 Розсекречена iсторiя.
03.40 Тема дня.
04.30 Фольк-music.
05.35 Д/с “Гордiсть свiту”.

Êаíаë “1+1”

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з “1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30,
00.45, 05.30 “ТСН”.
09.30 “Чотири весiлля”.
10.45, 12.20 “Одруження наослiп”.
12.45 “Мiняю жiнку”.
14.45 “Сiмейнi мелодрами”.
15.45, 17.10 Т/с “Моє чуже життя”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.25 “Чистоnews”.
20.30 Т/с “Школа. Недитячi iгри”.
21.30 “Король десертiв”.
23.40, 00.50 Х/ф “Мiй найкращий ворог”.

Iíòер

05.55 М/ф.
06.15, 23.00 “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.10, 12.25 Т/с “Схiднi солодощi 2”.
12.30 Т/с “Я подарую тобi свiтанок”.
14.50, 15.45, 16.45 “Речдок”.

18.00, 19.00, 04.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
20.40 Т/с “Той, хто не спить”.
00.45 Х/ф “Монстр”.
02.40 “Богинi ефiру”.
04.45 “Top Shop”.
05.15 “Подробицi” - “Час”.

ICTV

04.05 Скарб нацiї.
04.10 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей.
04.25 Студiя Вашингтон.
04.30 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.35, 10.10 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
11.10, 17.30, 21.30 Т/с “Нюхач”.
12.25, 13.20 Х/ф “Куля в лоб”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.45, 16.20 Дизель-шоу.
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.20 Секретний фронт.
22.50 “На трьох”.
23.50 Х/ф “Протистояння”.
01.35 Т/с “У полi зору”.
02.20 Т/с “Циган”, 2 с.

ÑТБ

05.05, 15.30 Все буде добре!
06.55, 19.55, 22.45 МастерШеф.
11.15 Т/с “Анатомiя Грей”.
13.10 Битва екстрасенсiв.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Т/с “Здамо будиночок бiля моря”.
23.50 Слiдство ведуть екстрасенси.
00.50 Т/с “Я не повернусь”.

Íоâий êаíаë

03.15, 01.20 Зона ночi.
04.55 Абзац.
06.45, 08.05 Kids` Time.
06.50 М/с “Том i Джерi шоу”.
08.10, 18.00 Шоу Оля.
09.10 Т/с “Любов напрокат”.
13.10 Т/с “Ми такi!”
17.00 Гастарбайтери.
19.00 Любов на виживання.
21.00 Київ вдень i вночi.
22.00 Х/ф “Iнший свiт: Кровна помста”.
23.50 Х/ф “Iнший свiт: Пробудження”.
01.15 Служба розшуку дiтей.

5 êаíаë

06.00, 09.45, 21.40 Час-Time.
06.30, 08.35 Огляд преси.
06.45, 08.00, 17.00 Час новин. Київ.
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00,
21.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 Час новин.

13 вересня

Чеòâер
UA:Перший
06.00 М/с “Гон”.
06.10 Додолики.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 13.00,
15.00, 21.00, 03.00 Новини.
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго ранку,
Країно!
09.30, 11.50, 15.10, 16.25, 01.00, 04.00
Погода.
09.35 Д/с “Дешевий вiдпочинок”.
10.05 Т/с “Бодо”.
11.05, 13.35 Енеїда.
11.35 Телепродаж.
12.00 Д/с “Смачнi iсторiї”.
12.25 Д/с “Смаки культур”.
13.10, 14.30 РадiоДень.
14.05 Д/с “Незвичайнi культури”.
15.20 Т/с “Оповiдання ХIХ столiття”.
16.40 Д/с “Щоденники комах”.
16.55 Д/с “Дивовижнi мiста свiту”.
18.00, 00.10 Iнформацiйна година.
19.00 #ВУкраїнi.
19.25 Д/с “Неповторна природа”.
20.30 Схеми. Корупцiя в деталях.
21.25, 03.20 Новини. Спорт.
21.45 Сильна доля.
22.45 Д/с “1000 днiв для планети”.
23.40 Нашi грошi.
01.10, 04.05 #NeoСцена з Олегом
Вергелiсом.
01.35 Розсекречена iсторiя.
02.30 Складна розмова.
03.40 Тема дня.
04.30 Фольк-music.
05.35 Д/с “Гордiсть свiту”.

Êаíаë “1+1”

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з “1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30,
00.50, 05.30 “ТСН”.
09.30 “Чотири весiлля”.
11.05, 12.20 “Одруження наослiп”.
13.10 “Мiняю жiнку”.
14.45 “Сiмейнi мелодрами”.
15.45, 17.10 Т/с “Моє чуже життя”.
19.20, 04.45 “Секретнi матерiали”.
20.20 “Чистоnews”.
20.30 Т/с “Школа. Недитячi iгри”.
21.30 “Грошi”.
23.00 Х/ф “Сотка”.
00.55 “Модель XL 2”.

Iíòер

05.55 М/ф.
06.15, 23.00 “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.15 “Ранок з Iнтером”.
10.10, 12.25 Т/с “Схiднi солодощi 2”.
12.30 Х/ф “Iдеальне вбивство”.
14.50, 15.45, 16.45 “Речдок”.
18.00, 19.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
20.40 Т/с “Той, хто не спить”.
00.50 Х/ф “Смерть негiдника”.

Наш ДЕНЬ

03.00 “Богинi ефiру”.
04.15 “Подробицi” - “Час”.
04.55 “Top Shop”.
05.25 М/ф “Казка про золотого пiвника”.

ICTV

04.05 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.25 Студiя Вашингтон.
04.30 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.35 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10.10 Секретний фронт.
11.10, 17.30, 21.30 Т/с “Нюхач”.
12.30, 13.20 Х/ф “Протистояння”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.45, 16.20 Дизель-шоу.
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.20 Iнсайдер.
22.45 “На трьох”.
23.45 Х/ф “Нема куди тiкати”.
01.40 Т/с “У полi зору”.
02.25 Т/с “Циган”, 3 с.

ÑТБ

06.05, 15.30 Все буде добре!
08.00 МастерШеф.
11.30 Т/с “Анатомiя Грей”.
13.20 Битва екстрасенсiв.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Т/с “Здамо будиночок бiля моря”.
20.00, 22.45 Зваженi та щасливi.
00.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
01.00 Т/с “Я не повернусь”.

Íоâий êаíаë

03.00, 01.50 Зона ночi.
04.20 Абзац.
06.15, 08.05 Kids` Time.
06.20 М/с “Том i Джерi шоу”.
08.10, 18.00 Шоу Оля.
09.10 Т/с “Любов напрокат”.
13.10 Т/с “Ми такi!”
17.00 Гастарбайтери.
19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Київ вдень i вночi.
22.00 Х/ф “Я - легенда”.
00.00 Х/ф “Iнший свiт: Кровна помста”.
01.45 Служба розшуку дiтей.

5 êаíаë

06.00, 09.45, 21.40 Час-Time.
06.30, 08.35 Огляд преси.
06.45, 08.00, 17.00 Час новин. Київ.
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00,
21.00, 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.
07.15, 12.25, 15.25, 18.15, 23.55 Погода
в Українi.

07.10, 08.10, 21.25, 00.10 Актуально:
Економiка. Полiтика. Соцiум.
07.15, 12.25, 15.25, 18.15, 23.55 Погода
в Українi.
07.25 Драйв.
07.30 Медекспертиза.
07.55, 08.55, 09.40, 10.55, 13.55, 14.55,
16.55, 17.55, 22.55, 00.30, 01.10 Погода на курортах.
08.15 Топ дня.
09.25, 17.45 Час громади.
10.10, 11.10, 12.30 Трансляцiї суспiльнополiтичних подiй.
13.05 Полiграф.
14.10, 15.30, 16.10 Iнформацiйний день.
17.10, 18.20, 19.25 Iнформацiйний вечiр.
19.50 Дзеркало iсторiї.
22.00 БлогПост.
23.00 “За Чай.com”.
00.40, 05.40 Хронiка дня.
01.15, 04.35, 05.15 Машина часу.
02.10 Новi Герої Донбасу.
03.15 Кiно з Я. Соколовою.
04.10 Феєрiя мандрiв.

Êаíаë «Óêра¿íа»

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 23.00,
03.20 Сьогоднi.
09.30, 04.10 Зоряний шлях.
10.30, 04.40 Реальна мiстика.
12.30 Т/с “Черговий лiкар”.
14.30, 15.30 Т/с “Жiночий лiкар 3”.
19.45 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Обман”.
23.30, 02.00 Т/с “CSI: Маямi”.
01.30 Телемагазин.

Ê1

06.30 “Top Shop”.
07.40 “TiBi Абетка”.
07.50 “Чи знаєте ви, що...”
08.15 Т/с “Дикий янгол”.
09.10, 00.00 “Орел i решка. Шопiнг”.
12.00, 21.00 “Орел i решка. Перезавантаження”.
13.00 “Орел i решка. Рай та пекло 2”.
14.00 “Орел i решка. На краю свiту”.
20.00 “Орел i решка. Рай та пекло”.
01.40 “Нiчне життя”.

ÍТÍ

05.50 Х/ф “Посейдон” поспiшає на допомогу”.
07.00 Х/ф “Двiйник”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Тихi береги”.
10.40 “Кримiнальнi справи”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.30 “Свiдок”.
12.50, 19.30 Т/с “Коломбо”.
14.40, 03.15 “Речовий доказ”.
15.55, 16.50, 21.25 “Легенди карного
розшуку”.
23.45 Т/с “Комiсар Хельдт”.
01.30 “Реальнi злочинцi”.
03.00 “Випадковий свiдок”.
03.45 “Правда життя. Професiї”.
04.45 “Top Shop”.

07.35 Компанiя Героїв.
07.55, 08.55, 09.40, 10.55, 13.55, 14.55,
16.55, 17.55, 22.55, 00.30, 01.10 Погода на курортах.
08.15 Топ дня.
09.25, 16.45 Час громади.
10.10, 11.10, 12.30 Трансляцiї суспiльнополiтичних подiй.
13.05 БлогПост.
14.10, 15.30, 16.10 Iнформацiйний день.
17.10 Кендзьор.
18.20, 19.25 Iнформацiйний вечiр.
19.50 Дзеркало iсторiї.
22.00 Iсторична година.
23.00 “За Чай.com”.
00.40, 05.40 Хронiка дня.
01.15, 04.35, 05.15 Машина часу.
02.10 Новi Герої Донбасу.
03.15 Кiно з Я. Соколовою.
04.10 Феєрiя мандрiв.

Êаíаë «Óêра¿íа»

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 23.00
Сьогоднi.
09.30, 03.45 Зоряний шлях.
10.30, 04.40 Реальна мiстика.
12.30 Т/с “Черговий лiкар”.
14.30, 15.30 Т/с “Жiночий лiкар 3”.
19.45 “Говорить Україна”.
20.50 Х/ф “Помiчниця”.
23.20 Контролер.
00.00, 02.15 Т/с “CSI: Маямi”.
01.45 Телемагазин.

Ê1

06.30 “Top Shop”.
07.40 “TiBi Абетка”.
07.50 “Чи знаєте ви, що...”
08.15 Т/с “Дикий янгол”.
09.10, 00.00 “Орел i решка. Шопiнг”.
12.00, 21.00 “Орел i решка. Перезавантаження”.
13.00, 20.00 “Орел i решка. Рай та пекло”.
14.00 “Орел i решка. На краю свiту”.
01.40 “Нiчне життя”.

ÍТÍ

05.45 Х/ф “Кармелюк”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Тупик”.
10.40 “Кримiнальнi справи”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.30 “Свiдок”.
12.50, 19.30 Т/с “Коломбо”.
14.40, 03.15 “Речовий доказ”.
15.55, 16.50, 21.05 “Легенди карного
розшуку”.
23.45 Т/с “Комiсар Хельдт”.
01.30 “Таємницi кримiнального свiту”.
03.00 “Випадковий свiдок”.
03.45 “Правда життя. Професiї”.
04.45 “Top Shop”.

ТÅТ

06.00 Байдикiвка.
06.30 ТЕТ Мультиранок.
09.45 Х/ф “Гензель i Гретель”.
11.00, 00.00 Т/с “Якось у казцi”.
12.00 Т/с “Домашнiй арешт”.
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Êаíаë «2+2»

06.00 Байдикiвка.
06.30 ТЕТ Мультиранок.
09.45 Х/ф “Червона шапочка”.
11.00, 00.00 Т/с “Якось у казцi”.
12.00 Т/с “Домашнiй арешт”.
13.00 Країна У.
14.00, 21.00 Одного разу пiд Полтавою.
15.00, 03.20 Вiталька.
17.00, 02.30 Панянка-селянка.
18.00 Чотири весiлля.
20.00, 23.00 Сiмейка У.
22.00 Казки У.
01.00 Теорiя зради.
02.00 БарДак.
05.50 Кориснi пiдказки.

06.00 М/ф.
08.00 “Нове Шалене вiдео по-українськи”.
08.55, 01.10 Т/с “Пляжний коп”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “ДжеДАI”.
10.55, 17.10 “Загублений свiт”.
13.00 “Помста природи”.
15.20 Х/ф “Лiтак проти вулкана”.
19.25, 20.35 Т/с “Опер за викликом 3”.
21.45, 23.30 Т/с “Касл 6”.
02.05 Х/ф “Катастрофа на авiалiнiї”.
03.25 “Облом.UA”.

Прямий

06.00, 07.15, 08.15 “Новий день” з А.
Анатолiчем та Ю. Шпачинською.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00
“Репортер”. Новини.
09.15, 10.15, 11.15, 12.15 “Ми всi...” з М.
Леончук i П. Рольником.
13.15, 14.15, 15.15 “Деталi” з В. Фроловою
i С. Дойком.
16.15, 23.00 “Кримiнал” з С. Вардою.
17.15 “Ситуацiя” з Т. Березовцем.
18.00 “Ехо України” з М. Ганапольським.
19.30 “Разом” з Орловською, Вереснем.
20.30 “Подiї” Вересня.
21.00 “Пiдсумки” з Є. Кисельовим.

МÅГА

06.00 Бандитська Одеса.
07.20, 13.55 Правда життя.
08.20 Дика Арктика.
09.20, 20.50 Шалена подорож.
10.10 Iлюзiї сучасностi.
11.00 Прихована реальнiсть.
11.50 Код доступу.
12.55, 19.40 Речовий доказ.
15.00, 23.40 Повiтрянi воїни.
16.00, 21.45 Вiдчайдушнi рибалки.
17.00, 22.40 Iдеї, що перевернули свiт.
18.00 Фантастичнi iсторiї.
00.30 Доктор Хайм.
01.30 1377 спалених заживо.
02.30 Чорна пiхота.
03.10 Мiсто, яке зрадили.
03.50 Мiстична Україна.
05.30 Бандитський Київ.

Enter-фіëьм

05.45, 07.40, 08.40, 09.30 М/ф.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.50, 10.40 “Моя правда”.
09.50, 00.40 “Позаочi”.
11.30 Х/ф “Шестеро мандрують свiтом”.
12.45 Т/с “Територiя краси”.
14.35 Х/ф “Матрос з “Комети”.
16.20 Х/ф “Слухати у вiдсiках”.
19.00, 02.10 Т/с “Комiсар Рекс”.
21.00 Т/с “Розслiдування Мердока”.
23.00 Х/ф “Нейлон 100%”.
01.30 “Академiя смiху”.
03.40 Кiноляпи.
04.25 Саундтреки.
05.05 Кiнотрейлери.
13.00 Країна У.
14.00, 21.00 Одного разу пiд Полтавою.
15.00, 03.20 Вiталька.
17.00, 02.30 Панянка-селянка.
18.00 Чотири весiлля.
20.00, 23.00 Сiмейка У.
22.00 Казки У.
01.00 Теорiя зради.
02.00 БарДак.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий

06.00, 07.15, 08.15 “Новий день” з А.
Анатолiчем та Ю. Шпачинською.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00
“Репортер”. Новини.
09.15, 10.15, 11.15, 12.15 “Ми всi...” з М.
Леончук i П. Рольником.
13.15, 14.15, 15.15 “Деталi” з В. Фроловою
i С. Дойком.
16.15, 23.00 “Кримiнал” з С. Вардою.
17.15 “Ситуацiя” з Т. Березовцем.
18.00 “Ехо України” з М. Ганапольським.
19.30 “Разом” з Орловською, Вереснем.
20.30 “Подiї” Вересня.
21.00 “Пiдсумки” з Є. Кисельовим.

МÅГА

06.00 Бандитський Київ.
07.20, 13.55 Правда життя.
08.20 Дика Арктика.
09.20, 20.50 Шалена подорож.
10.10 Iлюзiї сучасностi.
11.00 Прихована реальнiсть.
11.50 Код доступу.
12.55, 19.40 Речовий доказ.
15.00, 23.40 Повiтрянi воїни.
16.00, 21.45 Вiдчайдушнi рибалки.
17.00, 22.40 Iдеї, що перевернули свiт.
18.00 Фантастичнi iсторiї.
00.30 Там, де нас нема.
04.30 Мiстична Україна.

Enter-фіëьм

05.45, 07.40, 08.40, 09.30 М/ф.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.50, 11.45 “Моя правда”.
10.05, 01.15 “Академiя смiху”.
10.55, 00.25 “Позаочi”.
12.35 Х/ф “Смерть iндiанця Джо”.
13.55 Т/с “Територiя краси”.
15.45 Х/ф “Де 042?”
17.10 Х/ф “Блакитна стрiла”.
19.00, 01.55 Т/с “Комiсар Рекс”.
21.00 Т/с “Розслiдування Мердока”.
23.00 Х/ф “Людина нiзвiдки”.
03.25 Кiноляпи.
04.10 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»

06.00 М/ф.
08.00, 13.00 Вiдеобiмба.
08.55, 01.10 Т/с “Пляжний коп”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “ДжеДАI”.
10.55, 17.15 “Загублений свiт”.
15.25 Х/ф “Катастрофа на авiалiнiї”.
19.25, 20.35 Т/с “Опер за викликом 3”.
21.45, 23.30 Т/с “Касл 6”.
22.35 Т/с “Касл 7”.

ÍЛО-ТБ

06.00 “Руйнiвники мiфiв”.
07.00, 00.25 Мамареготала.
09.05 М/с “Сiм`янин”.
10.00 М/с “Футурама”.
11.00 М/с “Сiмпсони”.
17.20 Т/с “Куратори”.
18.30 Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
19.30 Т/с “СуперКопи”.
22.10 Т/с “Унiвер. Нова общага”.
03.05 Оттак мастак!
03.55 Чистоплюї.
04.45 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò

04.00, 13.35 Велоспорт. “Вуельта”. Етап 16.
05.00, 08.00 Снукер. “Мастерс”. Шанхай.
День 2.
06.30, 21.05 Велоспорт. “Вуельта”. Огляд
дня.
08.55, 09.30, 19.00, 02.30 Снукер. “Мастерс”. Шанхай. День 3.
12.30 Кiнний спорт. Rolex Grand Slam.
Спрюс-Мiдоуз.
14.00, 01.00 Велоспорт. “Вуельта”. Етап 17.
18.45 Велоспорт. “Вуельта”.
22.30 Кiнний спорт. Валанс.
23.30 Ралi. Туркменiстан. Етап 2.
23.50 Велоспорт. Гран-прi Валлонiї.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)

06.00 Журнал Лiги чемпiонiв.
06.30, 02.50 Англiя - Швейцарiя. Контрольна гра.
08.15 Огляд 3-го iгрового дня. Лiга Нацiй
УЄФА.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Польща - Iрландiя. Контрольна гра.
12.10 Огляд 2-го iгрового дня. Лiга Нацiй
УЄФА.
12.55 U-21. Україна - Андорра. Вiдбiр до
Євро-2019.
14.45, 04.40 Лiга Нацiй УЄФА. Огляд туру.
16.00 Боснiя i Герцеговина - Австрiя. Лiга
Нацiй УЄФА.
17.50, 22.00 “Лiга Нацiй. Матч-центр”.
18.25 Iсландiя - Бельгiя. Лiга Нацiй УЄФА.
20.15 Iспанiя - Хорватiя. Лiга Нацiй УЄФА.
22.50, 01.50 “Головна команда”.
00.00 Україна - Словаччина. Лiга Нацiй
УЄФА.
05.35 Огляд матчу “Iспанiя - Хорватiя”. Лiга
Нацiй УЄФА.
02.05 “Облом.UA”.

ÍЛО-ТБ

06.00 “Руйнiвники мiфiв”.
07.00, 00.15 Мамареготала.
09.05 М/с “Сiм`янин”.
10.00 М/с “Футурама”.
11.00 М/с “Сiмпсони”.
17.20 Т/с “Куратори”.
18.20 Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
19.20 Т/с “СуперКопи”.
22.05 Т/с “Унiвер. Нова общага”.
03.10 Оттак мастак!
03.55 Чистоплюї.
04.50 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò

04.00, 15.00 Велоспорт. “Вуельта”. Етап 17.
05.00, 08.00 Снукер. “Мастерс”. Шанхай.
День 3.
06.30, 01.15 Велоспорт. “Вуельта”. Огляд
дня.
08.55, 09.30, 12.30, 19.00, 02.30 Снукер.
“Мастерс”. Шанхай. 1/4 фiналу.
13.00 Олiмпiйськi iгри. “Зал слави”.
Найбiльшi тенiсисти.
14.00 Тенiс. US Open. Огляд.
16.00 Велоспорт. “Вуельта”. Етап 18.
18.45 Велоспорт. “Вуельта”.
20.30, 21.30 Скелелазiння. ЧC. Iнсбрук.
22.30 Ралi. Туркменiстан. Етап 3.
22.45 “Watts”.
23.00 Кiнний спорт. Всесвiтнi кiннi iгри.
США.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Огляд матчу “Iсландiя - Бельгiя”. Лiга
Нацiй УЄФА.
06.10 Данiя - Уельс. Лiга Нацiй УЄФА.
08.00 Огляд матчу “Англiя - Швейцарiя”.
Контрольна гра.
08.10 Францiя - Нiдерланди. Лiга Нацiй
УЄФА.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Огляд 1-го iгрового дня. Лiга Нацiй
УЄФА.
11.55 Болгарiя - Норвегiя. Лiга Нацiй
УЄФА.
13.45 Огляд матчу “Шотландiя - Албанiя”.
Лiга Нацiй УЄФА.
13.55 Боснiя i Герцеговина - Австрiя. Лiга
Нацiй УЄФА.
16.00 Нiмеччина - Перу. Контрольна гра.
17.50, 22.00 “Лiга Нацiй. Матч-центр”.
18.25 Швецiя - Туреччина. Лiга Нацiй
УЄФА.
20.15 Португалiя - Iталiя. Лiга Нацiй УЄФА.
22.50 Лiга Нацiй УЄФА. Огляд туру.
23.45 Англiя - Iспанiя. Лiга Нацiй УЄФА.
01.35 Журнал Лiги чемпiонiв.
02.05 Сербiя - Румунiя. Лiга Нацiй УЄФА.
03.55 Шотландiя - Албанiя. Лiга Нацiй
УЄФА.
05.45 Програма передач.
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П’яòíиця
UA:Перший
06.00 М/с “Гон”.
06.10 Додолики.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 13.00,
15.00, 21.00, 03.00 Новини.
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго ранку,
Країно!
09.30, 11.50, 15.10, 16.25, 01.00, 04.00
Погода.
09.35 Д/с “Дешевий вiдпочинок”.
10.05 Т/с “Бодо”.
11.05, 13.35 Енеїда.
11.35 Телепродаж.
12.00 Д/с “Смачнi iсторiї”.
13.10, 14.30 РадiоДень.
14.05 Д/с “Незвичайнi культури”.
15.20 Т/с “Оповiдання ХIХ столiття”.
16.40 Д/с “Щоденники комах”.
16.55 Д/с “Дивовижнi мiста свiту”.
18.00, 00.10 Iнформацiйна година.
18.50 VoxCheck.
19.00 Чудова гра.
19.25 Д/с “Неповторна природа”.
20.30 Перша шпальта.
21.25, 03.20 Новини. Спорт.
21.45 Д/ф “Перехрестя Балу”.
22.50 Д/с “1000 днiв для планети”.
23.40 Схеми. Корупцiя в деталях.
01.10 52 вiкенди.
01.30 Роздягалка.
02.00 Д/с “Орегонський путiвник”.
03.40 Тема дня.
04.05 Як дивитися кiно.
04.30 Фольк-music.
05.35 Д/с “Гордiсть свiту”.

Êаíаë “1+1”

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з “1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30
“ТСН”.
09.30 “Чотири весiлля”.
10.55, 12.20 “Одруження наослiп”.
13.05 “Мiняю жiнку”.
14.45 “Сiмейнi мелодрами”.
15.45, 17.10 Т/с “Моє чуже життя”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.15, 22.20, 00.25 “Лiга смiху”.
04.40 М/ф.

Iíòер

05.55 М/ф.
06.15, 22.00 “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.10, 12.25 Т/с “Схiднi солодощi 2”.
13.00 Х/ф “Iнспектор карного розшуку”.
14.50, 15.45, 16.45, 01.50 “Речдок”.
18.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi тижня”.

23.50
03.55
04.20
05.05

Х/ф “Мiсто з ранку до опiвночi”.
“Код доступу”.
“Вдалий проект”.
“Top Shop”.

ICTV

04.05 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей.
04.25 Студiя Вашингтон.
04.30, 02.00 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.35 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10.10 Iнсайдер.
11.10, 17.35 Т/с “Нюхач”.
12.30, 13.20 Х/ф “Нема куди тiкати”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.45, 16.20, 21.30 Дизель-шоу.
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.20 Антизомбi.
00.20 “На трьох”.
02.20 Т/с “У полi зору”.
03.05 Т/с “Циган”.

06.00, 09.35 М/с “Гон”.
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго ранку,
Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 01.10, 03.00
Новини.
09.30, 13.50, 15.40, 19.20, 01.30, 03.20
Погода.
10.05 Вiдкривай Україну з Суспiльним.
10.30 Чудова гра.
11.00 Сильна доля.
12.00 Х/ф “Книга буття. Створення свiту”.
14.00 Телепродаж.
14.15 Казки, перевiренi часом. “Ганс, Рекле
та чорт”.
15.50 Д/с “Фестивалi планети”.
16.20 Т/с “Галерея Вельвет”.
19.25 Д/с “Неповторна природа”.
19.55 Д/с “Дивовижнi мiста свiту”.
21.25 Вечiрнє шоу з Юрiєм Марченком.
22.10 Концертна програма Євгена Хмари
“Знамення”.
23.45 Д/с “Дива Китаю”.
00.15 Д/с “Незвiданi шляхи”.
01.40 Свiт навколо.
01.45 Д/с “Китайський живопис”.
02.10 Д/с “Смаки культур”.
02.35 Д/с “Смачнi iсторiї”.
03.25 Свiтло.
04.20 Вiйна i мир.
05.05 Розсекречена iсторiя.

Êаíаë “1+1”

06.00, 19.30 “ТСН”.
06.40 “Грошi 2018”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
10.00, 10.30 “Їмо за 100”.
11.15, 23.15 “Свiтське життя”.
12.15 Х/ф “Все одно ти будеш мiй”.
16.30, 21.15 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка”.
20.15 “Українськi сенсацiї”.
00.20, 04.25 “Лiга смiху”.

Iíòер

05.35 “Тетяна Доронiна. Не люблю кiно”.
06.40 М/ф.
07.10 “Чекай на мене. Україна”.
08.40 Х/ф “Вiдлига”.
10.20 Х/ф “Ще раз про любов”.
12.20 Х/ф “Валентин i Валентина”.
14.15 Х/ф “Три тополi на Плющисi”.
15.50 Т/с “Таїсiя”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Крутiше за всiх”.
22.30 Х/ф “Двоє пiд дощем”.
00.20 Х/ф “Готель романтичних побачень”.
02.05 “Подробицi” - “Час”.

Êаíаë «Óêра¿íа»

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 23.00,
03.15 Сьогоднi.
09.30, 05.40 Зоряний шлях.
10.50, 04.00 Реальна мiстика.
12.00 Х/ф “Сонцеворот”.
14.20 Т/с “Доля обмiну не пiдлягає”, 1 с.
15.30 Т/с “Доля обмiну не пiдлягає”.
19.45 “Говорить Україна”.
21.00 Х/ф “Фото на недобру пам`ять”.
23.20 По слiдах.
00.00, 02.20 Т/с “CSI: Маямi”.
01.50 Телемагазин.

ÑТБ

Ê1

07.45 Х/ф “Королева бензоколонки”.
09.25 Х/ф “Щастя за угодою”.
13.15 Х/ф “Любити й вiрити”.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Т/с “Здамо будиночок бiля моря”.
20.00 Цiєї митi рiк потому.
22.45 Ультиматум.

06.30 “Top Shop”.
07.40 “TiBi Абетка”.
07.50 “Чи знаєте ви, що...”
08.15 Т/с “Дикий янгол”.
09.10, 00.00 “Орел i решка. Шопiнг”.
12.00, 21.00 “Орел i решка. Перезавантаження”.
13.00, 20.00 “Орел i решка. Рай та пекло”.
14.00 “Орел i решка. На краю свiту”.
01.00 “Вечiрнiй квартал”.
02.25 “Нiчне життя”.

Íоâий êаíаë

03.00, 02.40 Зона ночi.
04.50 Абзац.
06.45, 09.35 Kids` Time.
06.50 М/с “Том i Джерi шоу”.
09.40, 18.00 Шоу Оля.
10.40, 21.40 Київ вдень i вночi.
14.30, 19.00 Топ-модель.
17.00 Гастарбайтери.
22.40 Любов на виживання.
00.40 Х/ф “Весiльний погром”.
02.35 Служба розшуку дiтей.

5 êаíаë

06.00, 09.45, 21.40 Час-Time.
06.30, 08.35 Огляд преси.
06.45, 08.00, 17.00 Час новин. Київ.
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00,
21.00, 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.
07.15, 12.25, 15.25, 18.15, 23.55 Погода
в Українi.
07.25, 08.15 Топ дня.

15 вересня

Ñóáоòа
UA:Перший

07.45 Драйв.
07.55, 08.55, 09.40, 10.55, 13.55, 14.55,
16.55, 17.55, 22.55, 00.30, 01.10 Погода на курортах.
09.25, 17.45 Час громади.
10.10, 11.10, 12.30 Трансляцiї суспiльнополiтичних подiй.
13.05 Iсторична година.
14.10, 15.30, 16.10 Iнформацiйний день.
17.10, 18.20, 19.25 Iнформацiйний вечiр.
19.50 Дзеркало iсторiї.
22.00 БлогПост.
23.00 “За Чай.com”.
00.40, 05.40 Хронiка дня.
01.15, 04.35, 05.15 Машина часу.
02.10 Новi Герої Донбасу.
03.15 Кiно з Я. Соколовою.
04.10 Феєрiя мандрiв.

02.35 “Iрина Аллегрова. Йду, щоб залишитися”.
03.15 Х/ф “Дядя Ваня”.
05.00 “Код доступу”.

ICTV

05.00 Скарб нацiї.
05.10 Еврика!
05.15 Факти.
05.35 Бiльше нiж правда.
07.25 Я зняв!
09.25 Дизель-шоу.
10.45, 11.45 Особливостi нацiональної
роботи 3.
12.45 Факти. День.
13.00 “На трьох”.
15.20 Х/ф “Троя”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини. Пiдсумки з К.
Стогнiєм.
20.05 Х/ф “Боги Єгипту”.
22.25 Х/ф “Помпеї”.
00.35 Х/ф “Клуб шпигунiв”.
02.20 Т/с “У полi зору”.
03.40 Провокатор.

ÑТБ

05.55 ВусоЛапоХвiст.
08.15 Караоке на Майданi.
09.15 Все буде смачно!
11.10 Зваженi та щасливi.
14.05 Цiєї митi рiк потому.
16.05 Хата на тата.
19.00 Х-Фактор.
22.00 Вiкна-Новини.
22.40 Т/с “Здамо будиночок бiля моря”.

Íоâий êаíаë

03.00, 01.30 Зона ночi.
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с “Лунтiк i його друзi”.
07.20 М/с “Том i Джерi шоу”.
10.00 Шоу Оля.
12.50 Хто проти блондинок? (12+).
14.40 Хто зверху? (12+).
16.40 М/ф “Фердинанд”.
18.40 Х/ф “Одинадцять друзiв Оушена”.
21.00 Х/ф “Дванадцять друзiв Оушена”.
23.30 Х/ф “Нiчого собi поїздочка”.

ÍТÍ

05.45 Х/ф “Кармелюк”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Балада про солдата”.
10.40 “Кримiнальнi справи”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.30 “Свiдок”.
12.50, 19.30 Т/с “Коломбо”.
14.20, 03.15 “Речовий доказ”.
15.50, 16.55, 21.05 “Легенди карного
розшуку”.
23.45 Т/с “Комiсар Хельдт”.
01.30 “Таємницi кримiнального свiту”.
03.00 “Випадковий свiдок”.
03.45 “Правда життя. Професiї”.
04.45 “Top Shop”.

ТÅТ

06.00 Байдикiвка.
06.30 ТЕТ Мультиранок.
09.15 Х/ф “Шайбу, шайбу!”
11.00, 01.00 Т/с “Якось у казцi”.
12.00 Т/с “Домашнiй арешт”.

13.00 Країна У.
14.00 Одного разу пiд Полтавою.
15.00, 03.20 Вiталька.
16.00 Х/ф “Сам вдома”.
18.00 Чотири весiлля.
20.00 Сiмейка У.
21.00 Х/ф “Сам вдома 2”.
23.15 Х/ф “Бiблiотекар: У пошуках Списа
Долi”.
02.00 БарДак.
02.30 Панянка-селянка.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий

07.00, 08.15 “Новий день” з А. Анатолiчем
та Ю. Шпачинською.
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 “Репортер”. Новини.
09.15, 10.15, 11.15, 12.15 “Ми всi...” з М.
Леончук i П. Рольником.
13.15, 14.15, 15.15 “Деталi” з В. Фроловою
i С. Дойком.
16.15 “Кримiнал” з С. Вардою.
17.15 “Ситуацiя” з Т. Березовцем.
18.00 “Пiдсумки” з Вереснем i Орловскою.
19.00 “Ехо України” з М. Ганапольським.
23.00 “МЕМ”.
23.30 “Кисельов. Авторське”.

МÅГА

06.00 Бандитська Одеса.
07.20, 13.55 Правда життя.
08.20 Дика Арктика.
09.20, 20.50 Шалена подорож.
10.10 Iлюзiї сучасностi.
11.00 Прихована реальнiсть.
11.50 Код доступу.
12.55, 19.40 Речовий доказ.
15.00, 23.40 Повiтрянi воїни.
16.00, 21.45 Вiдчайдушнi рибалки.
17.00, 22.40 Iдеї, що перевернули свiт.
18.00 Фантастичнi iсторiї.
00.30 Iсторiя Києва.
01.30 Мiстична Україна.
03.10 Прокляття Че Гевари.
03.50 Єврорабинi.
04.30 Зворотний бiк Мiсяця.
05.20 Полювання на НЛО.

Enter-фіëьм

05.45, 07.40, 08.40, 09.30 М/ф.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.50, 11.05 “Моя правда”.
09.45 “Академiя смiху”.
10.15 “Позаочi”.
11.55 Х/ф “Iван i кобила”.
13.10 Х/ф “Сiмнадцятий трансатлантичний”.
14.55 Х/ф “Слухати у вiдсiках”.
17.25 Х/ф “Люди в океанi”.
19.00, 02.05 Т/с “Комiсар Рекс”.
21.00 Т/с “Розслiдування Мердока”.
23.00 Х/ф “Перше побачення”.
00.45 Х/ф “За власним бажанням”.
03.35 Кiноляпи.
04.20 Саундтреки.
05.05 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00, 04.40
08.55, 04.05
09.35, 18.15
10.15, 18.50
10.55, 17.15

07.15, 15.30 Сiмейнi зустрiчi.
07.50, 08.50, 22.00, 00.10 Актуально:
Економiка. Полiтика. Соцiум.
07.55, 08.55, 09.55, 10.55, 13.55, 14.55,
16.55, 17.55, 20.55, 00.50, 01.10 Погода на курортах.
08.15 Клуб Life.
09.15 Автопiлот-новини.
09.20 Укравтоконтинент.
09.40 Натхнення.
10.10 Iсторiя Успiху.
10.25 П`ятий поверх.
11.10 Майстри ремонту.
11.30 Феєрiя мандрiв.
12.10 Олiмпiйськi iсторiї.
12.35 Брифiнг речника МО України щодо
ситуацiї на лiнiї зiткнення.
13.10, 04.30 Вiдкрита церква.
13.35 Навчайся з нами.
14.10, 18.10, 01.15 Машина часу.
15.10 Код успiху.
16.10 Я маю право.
16.30 Акцент.
17.10 Стоп корупцiї!
18.40 Про вiйсько.
19.25 Особливий погляд.
20.00, 02.10, 05.15 Рандеву.
21.40, 03.00 Вiкно до Америки.
22.10 Медсестри-вбивцi. Злочини у лiкарнi.
23.15 Фiнансовий тиждень.
23.30 Кордон держави.
00.20 Хронiка тижня.
03.20 Кiно з Я. Соколовою.
04.10 Дiалоги з Патрiархом.

21.10
22.40
01.00
03.35
04.45
05.10

07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
07.15, 04.40 Зоряний шлях.
08.40 Т/с “Обман”.
15.20 Т/с “Несолодка помста”, 1-3 с.
19.40 Т/с “Несолодка помста”.
21.00 Шоу Братiв Шумахерiв.
23.00 Т/с “Це було бiля моря”, 1-3 с.
01.50 Телемагазин.
02.20 Т/с “Це було бiля моря”.
03.00 Реальна мiстика.

МÅГА

Êаíаë «Óêра¿íа»

Ê1

06.30
07.40
07.50
08.15
11.15
12.15
14.10
00.00
01.50

“Top Shop”.
“TiBi Абетка”.
“Чи знаєте ви, що...”
“Орел i решка. Шопiнг”.
“Ух ти show”.
М/ф “Морська бригада”.
“Орел i решка. Ювiлейний сезон”.
Х/ф “Кохання без пересадки”.
“Нiчне життя”.

5 êаíаë

ÍТÍ

06.00 Час-Time.
06.15 Кендзьор.
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.
07.10, 12.55, 15.05, 18.55, 23.10 Погода
в Українi.

05.15 Х/ф “Зухвалiсть”.
07.00 Х/ф “Фронт за лiнiєю фронту”.
10.20 Х/ф “Алегро з вогнем”.
12.00, 02.35, 03.45 “Речовий доказ”.
15.00 “Склад злочину”.
16.35 “Пiвдень. Нерадянський Союз”.
18.25 “Свiдок. Агенти”.
19.00, 03.05 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Невловимi месники”.

nday.te.ua Програма ТБ

ТÅТ

“Облом.UA”.
Т/с “Пляжний коп”.
“Спецкор”.
“ДжеДАI”.
“Загублений свiт”.

Х/ф “Тридцять три”.
Х/ф “Ганмен”.
“Таємницi кримiнального свiту”.
“Випадковий свiдок”.
“Легенди бандитської Одеси”.
“Top Shop”.

06.00 Байдикiвка.
06.30 ТЕТ Мультиранок.
11.20 М/ф “Якось у лiсi”.
12.35 Х/ф “Червона шапочка”.
13.45 Чотири весiлля.
17.15 Х/ф “Бiблiотекар: У пошуках Списа
Долi”.
19.00 Одного разу пiд Полтавою.
21.00 Сiмейка У.
23.00 Країна У.
00.30 БарДак.
01.30 17+.
02.30 Панянка-селянка.
03.20 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий

09.00, 11.00, 14.00, 17.00 “Live”.
10.00 “Новини... до дошки!” з В. Фроловою.
12.00 “Кисельов. Авторське”.
13.00 “Споживач” з М. Несмiяновим.
15.00 Концерт.
16.00 “18 мiнус”.
18.00 “Кримiнал”.
19.00 “Репортер”. Новини.
19.15 “Один за всiх” з Ю. Литвиненко.
21.00 “The week” з Т. Березовцем та П.
Залмаевим.
22.00 “Закрита зона” з В. Арьєвим.
06.00 Бандитський Київ.
07.50 Прихована реальнiсть.
08.40, 18.20 У пошуках iстини.
10.20 Повiтрянi воїни.
12.20 Iдеї, що перевернули свiт.
14.20, 21.00 Прихована правда.
15.20 Британiя: мiфи та легенди.
16.20 Дика Арктика.
23.00 Вiдчайдушнi рибалки.
00.50 Україна: забута iсторiя.

Enter-фіëьм

05.45, 07.40, 08.40 М/ф.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.50 “Моя правда”.
09.30 “Софiя Ротару: таємницi її успiху”.
10.30 “Невiдома версiя. Стережися
автомобiля”.
11.25 Т/с “Територiя краси”.
14.10 Х/ф “Позашлюбний син”.
17.10 Т/с “Мiс Марпл Агати Крiстi”.
21.00 Х/ф “Шукайте жiнку”.
23.55 Х/ф “Суто англiйське вбивство”.
02.55 “Позаочi”.
03.35 Кiноляпи.
04.25 Саундтреки.
05.05 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»

06.00 М/ф.
08.00 “102. Полiцiя”.
08.55 “Загублений свiт”.

12.00 Т/с “Поки цвiте папороть”.
19.25 Х/ф “Атлантичний рубiж”.
21.15 Х/ф “Атлантичний рубiж 2”.
23.00 “Змiшанi єдиноборства. UFC. “Вечiр
видатних боїв i чемпiонiв: на аренi
Мiочич i Вiттакер”.
01.20 “Люстратор 2017”.
02.45 Т/с “Касл 6”.
03.25 Т/с “Касл 7”.

ÍЛО-ТБ

06.00 “Руйнiвники мiфiв”.
07.00, 00.30 Мамареготала.
09.05 М/с “Сiм`янин”.
10.00 М/с “Футурама”.
11.00 М/с “Сiмпсони”.
17.30 Т/с “Куратори”.
18.30 Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
19.35 Т/с “СуперКопи”.
22.15 Т/с “Унiвер. Нова общага”.
03.10 Оттак мастак!
03.55 Чистоплюї.
04.45 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò

04.00, 14.50 Велоспорт. “Вуельта”. Етап 18.
05.00, 08.00 Снукер. “Мастерс”. Шанхай.
1/4 фiналу.
06.30, 21.10 Велоспорт. “Вуельта”. Огляд
дня.
08.55, 19.00, 02.30 Снукер. “Мастерс”.
Шанхай. 1/2 фiналу.
12.05, 23.00 Кiнний спорт. Всесвiтнi кiннi
iгри. США.
13.35, 14.15, 22.15, 00.35 Скелелазiння.
ЧC. Iнсбрук.
16.00, 01.00 Велоспорт. “Вуельта”. Етап 19.
18.45 Велоспорт. “Вуельта”.
22.45 Ралi. Туркменiстан. Етап 4.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)

06.00 Огляд матчу “Iталiя - Польща”. Лiга
Нацiй УЄФА.
06.10 Польща - Iрландiя. Контрольна гра.
08.00 Огляд матчу “Україна - Словаччина”.
Лiга Нацiй УЄФА.
08.10 Чехiя - Україна. Лiга Нацiй УЄФА.
10.00, 15.40, 19.45, 22.30 Футбол News.
10.20 Огляд 2-го iгрового дня. Лiга Нацiй
УЄФА.
11.55 Iсландiя - Бельгiя. Лiга Нацiй УЄФА.
13.45 Огляд матчу “Швецiя - Туреччина”.
Лiга Нацiй УЄФА.
13.55 Англiя - Швейцарiя. Контрольна гра.
16.00 Україна - Словаччина. Лiга Нацiй
УЄФА.
17.50 Огляд матчу “Iспанiя - Хорватiя”. Лiга
Нацiй УЄФА.
18.00, 00.40 Чемпiонат Iталiї. Передмова
до туру.
18.30, 20.55 “Тур Online”.
18.55 Live. Десна - Арсенал-Київ. Чемпiонат
України.
19.47 Футбол Tables.
21.20 Лiга Нацiй УЄФА. Огляд туру.
22.15 Огляд матчу “Францiя - Нiдерланди”.
Лiга Нацiй УЄФА.
22.50 Португалiя - Iталiя. Лiга Нацiй УЄФА.
01.10 Данiя - Уельс. Лiга Нацiй УЄФА.
03.00 Свiт Прем`єр-лiги.
03.30 Нiмеччина - Перу. Контрольна гра.
05.20 Журнал Лiги чемпiонiв.
16.10
19.20
21.20
23.05
01.05
02.00
03.40

Х/ф “Аватар”.
Х/ф “Клин клином”.
Х/ф “Пiдстава”.
Т/с “Величний Джо”.
Т/с “Пляжний коп”.
“Люстратор 2017”.
“Облом.UA”.

06.10
07.10
09.00
11.55
16.05
17.40
19.40
22.30
00.45
02.20
03.30
04.25

“Руйнiвники мiфiв”.
М/с “Футурама”.
Латиноамериканський Check-in.
М/с “Сiмпсони”.
Т/с “Сишиш-шоу”.
Х/ф “Руда Соня”.
Х/ф “Робiн Гуд”.
Х/ф “Хоробрi перцем”.
Х/ф “Василiск: Цар змiй”.
Оттак мастак!
Чистоплюї.
“Роздовбаї”.

ÍЛО-ТБ

ªâроñïорò

04.00 Велоспорт. “Вуельта”. Етап 19.
05.00, 08.00, 08.55, 19.00, 00.05, 02.30
Снукер. “Мастерс”. Шанхай. 1/2
фiналу.
06.30, 14.50, 21.05 Велоспорт. “Вуельта”.
Огляд дня.
12.05 Кiнний спорт. Всесвiтнi кiннi iгри.
США.
13.35, 14.15, 22.30 Скелелазiння. ЧC.
Iнсбрук.
15.45, 01.00 Велоспорт. “Вуельта”. Етап 20.
18.45 Велоспорт. “Вуельта”.
23.00 Ралi. Туркменiстан. Етап 5.
23.15 Супербайк. Етап ЧC. Португалiя.
Перегони 1.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)

06.00 Боснiя i Герцеговина - Австрiя. Лiга
Нацiй УЄФА.
07.45 Чемпiонат Iталiї. Передмова до туру.
08.15 U-21. Україна - Андорра. Вiдбiр до
Євро-2019.
10.00, 22.15 Футбол News.
10.20 Огляд 3-го iгрового дня. Лiга Нацiй
УЄФА.
12.05 Iспанiя - Хорватiя. Лiга Нацiй УЄФА.
14.00, 16.25 “Check-in”.
14.25 Live. Тоттенхем - Лiверпуль.
Чемпiонат Англiї.
16.55 Live. Iнтер - Парма. Чемпiонат Iталiї.
2-й тайм.
17.55 Лiга Нацiй УЄФА. Огляд туру.
18.50, 23.25, 01.25 Топ-матч.
18.55 Live. Наполi - Фiорентiна. Чемпiонат
Iталiї.
19.45 Футбол Tables.
20.55, 03.25 Свiт Прем`єр-лiги.
21.25 Live. Фрозiноне - Сампдорiя.
Чемпiонат Iталiї.
23.35 Александрiя - Шахтар. Чемпiонат
України.
01.35 Ман Сiтi - Фулхем. Чемпiонат Англiї.
03.55 Уотфорд - МЮ. Чемпiонат Англiї.
05.45 Програма передач.

Програма ТБ nday.te.ua

16 вересня

Íедіëя
UA:Перший
06.00 М/с “Гон”.
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго ранку,
Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 01.10, 03.00
Новини.
09.30, 12.40, 15.35, 19.20, 22.00, 01.30,
03.20 Погода.
09.35 Х/ф “Книга буття. Створення свiту”.
11.20 Казки, перевiренi часом. “Король
Дроздобород”.
12.45 Своя земля.
13.00 #ВУкраїнi.
13.30 Перший на селi.
14.00 Телепродаж.
14.20 Фольк-music.
15.50 Д/с “Фестивалi планети”.
16.20 Т/с “Галерея Вельвет”.
19.25, 21.25 Д/с “Неповторна природа”.
19.55 Д/с “Дивовижнi мiста свiту”.
22.10 Вечiрнє шоу з Юрiєм Марченком.
22.50 Д/с “Незвичайнi культури”.
23.50 Д/с “Китайський живопис”.
00.15 Д/с “Дешевий вiдпочинок”.
01.40 Д/с “Дива Китаю”.
02.10 Д/с “Смаки культур”.
02.35 Д/с “Смачнi iсторiї”.
03.25 Свiтло.
04.20 Вiйна i мир.
05.05 Розсекречена iсторiя.

Êаíаë “1+1”

06.00 “ТСН”.
07.00, 04.10 “Українськi сенсацiї”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
09.00 “Лото-Забава”.
09.45 М/ф “Маша i ведмiдь”.
10.10, 11.20 “Свiт навиворiт 5: Iндонезiя”.
12.55 “Свiт навиворiт 4: В`єтнам”.
14.00 Х/ф “Я, робот”.
16.25 Х/ф “У тилу ворога”.
18.30 “#ШоуЮри”.
19.30, 05.00 “ТСН-Тиждень”.
21.00 “Танцi з зiрками”.
23.40 “Лiга смiху”.

Iíòер

05.30 “Подробицi” - “Час”.
06.00 “Великий бокс. Сауль Альварес Геннадiй Головкiн”.
08.00 “Вдалий проект”.
09.00 “Готуємо разом”.
10.00 “Орел i решка. Морський сезон 2”.
11.00 “Орел i решка. Перезавантаження 3”.
12.10 Х/ф “Людина-оркестр”.
14.00 Х/ф “Скупий”.
16.20 “Мiсце зустрiчi”.
18.00 “Крутiше за всiх”.

20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Хай говорять”, 1-4 с.
00.15 “Речдок”.

ICTV

05.10 Скарб нацiї.
05.20 Еврика!
05.30 Факти.
05.55 Iнсайдер.
07.50 Т/с “Вiддiл 44”.
10.45, 13.00 Х/ф “Троя”.
12.45 Факти. День.
14.10 Х/ф “Помпеї”.
16.10 Х/ф “Боги Єгипту”.
18.45 Факти тижня. 100 хвилин з О. Соколовою.
20.35 Х/ф “Битва титанiв”.
22.50 Х/ф “Гнiв титанiв”.
00.45 Х/ф “Центурiон”.
02.30 Т/с “У полi зору”.
03.55 Провокатор.

ÑТБ
05.55
07.00
09.00
09.55
10.55
13.00
19.00
21.00
22.15

ВусоЛапоХвiст.
Т/с “Здамо будиночок бiля моря”.
Все буде смачно!
Караоке на Майданi.
Хата на тата.
МастерШеф.
Слiдство ведуть екстрасенси.
Один за всiх.
Х-Фактор.

Íоâий êаíаë

03.00, 02.55 Зона ночi.
04.20 Стендап-шоу.
05.05, 06.55 Kids` Time.
05.10 М/с “Том i Джерi шоу”.
07.00 М/ф “Фердинанд”.
09.10 М/ф “Зубна фея”.
11.10 Х/ф “Бiлi цiпоньки”.
13.20 Х/ф “Одинадцять друзiв Оушена”.
15.40 Х/ф “Дванадцять друзiв Оушена”.
18.20 Х/ф “Тринадцять друзiв Оушена”.
21.00 Х/ф “Фокус”.
23.10 Х/ф “Нiчого собi поїздочка 2”.
01.00 Х/ф “Тобi кiнець”.

5 êаíаë

06.00, 09.30 Вiкно до Америки.
06.30, 00.25 Акцент.
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.
07.10, 12.55, 15.15, 18.50, 23.10 Погода
в Українi.
07.15, 04.20 Феєрiя мандрiв.
07.50, 08.50, 22.00, 00.10 Актуально:
Економiка. Полiтика. Соцiум.

Програма міñцеâих òеëеêаíаëіâ

TV-4
Поíедіëоê, 10 âереñíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Серцю
не накажеш» +16
06.45, 09.15, 10.45 Бадьорий
ранок
07.00 Провінційні вісті. Тиждень
07.50, 18.45 Міська рада інформує
08.00 Вікно в Америку
08.30, 20.00 Єдина країна
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30 Справжня ціна
09.45 Про кіно
09.55, 22.35 Добрі традиції
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 Межа правди
13.10, 02.30 Хіт-парад
14.00, 01.00 Х.ф. «Життя на
виворіт»
16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 03.30
Провінційні вісті
17.00 Відкрита зона
17.30 Про нас
19.30, 21.00 Наші вітання
20.30 ТНЕУ - калейдоскоп
подій
20.40 Дім книги
21.30 Сільський календар
22.40, 04.00 Х.ф. «Останній
круїз» +16

Віâòороê, 11 âереñíя

06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Серцю
не накажеш» +16
06.45, 09.15, 10.45 Бадьорий
ранок
07.00, 16.00, 19.00, 22.00,
00.30, 03.30 Провінційні
вісті
07.35 Сільський календар
08.05 Українські традиції
08.20 ТНЕУ - калейдоскоп подій
08.30 Єдина країна
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30 Відкрита зона
11.00, 16.10 Дитяча година
11.45 Дитяча програма «Чарівний ключик»
12.10, 21.20 Добрі традиції
12.15 Файне місто 2018
12.30 Євромакс
13.00, 02.30 Хіт-парад
14.00, 01.00 Х.ф. «Поріг»
17.00 Відкрита зона
17.30 Смачна мандрівка
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 У фокусі Європа
20.30 Євромакс
21.30 Музична програма «Галкліп»

Наш ДЕНЬ

22.35, 04.00 Х.ф. «Абсолютне
вторгнення» +16

Ñереда, 12 âереñíя

06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Серцю
не накажеш» +16
06.45, 09.15, 10.45 Бадьорий
ранок
07.00, 16.00, 19.00, 22.00,
00.30, 03.30 Провінційні
вісті
07.35 У фокусі Європа
08.00 Євромакс
08.30 У пошуках нових вражень
08.55, 17.55 Добрі традиції
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 17.00 Відкрита зона
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 Музична програма «Галкліп»
12.40 Про кіно
13.00, 02.30 Хіт-парад
14.00, 01.00 Х.ф.«Загублений
світ»
16.40 Дитяча програма «Чарівний ключик»
17.30 Українські традиції
17.50 Файне місто 2018
18.45, 22.30 Міська рада інформує
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Формула здоров’я
21.30 Смачна мандрівка
22.40, 04.00 Х.ф.«Гарна жінка» +12

Чеòâер, 13 âереñíя

06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Серцю
не накажеш» +16
06.45, 09.15, 10.45 Бадьорий
ранок
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30,
03.30 Провінційні вісті
07.35 Формула здоров’я
08.30 Смачна мандрівка
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 17.00 Відкрита зона
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10, 21.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
12.40 Про кіно
13.00, 02.30 Хіт-парад
14.00, 01.00 Х.ф.«Ветеринар»
1с.
15.45, 19.55 Добрі традиції
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07.55, 08.10, 08.55, 09.55, 10.55, 13.55,
14.55, 16.55, 17.55, 20.55, 00.15,
01.10 Погода на курортах.
08.15 Клуб Life.
08.40 Натхнення.
09.10 Мотор ТВ.
09.15 Автопiлот-Тест.
09.20 Драйв.
10.05 Сiмейнi зустрiчi.
10.25, 03.20 Кiно з Я. Соколовою.
11.05 Кордон держави.
11.20 Будемо жити.
11.30 Гра iнтересiв.
12.10 Невигаданi iсторiї.
12.35 Брифiнг речника МО України щодо
ситуацiї на лiнiї зiткнення.
13.05 Медекспертиза.
13.25 Дiалоги з Патрiархом.
14.10, 20.00, 01.15, 04.40, 05.15 Машина
часу.
15.20 П`ятий поверх.
16.10 Агрокраїна.
16.25 Фiнансовий тиждень.
17.05 Особливий погляд.
17.25 Компанiя героїв.
18.20 Дзеркало iсторiї.
19.10 Стоп корупцiї!
21.40, 03.00 Час-Time.
22.10 Медсестри-вбивцi. Злочини у лiкарнi.
23.15 Про вiйсько.
02.10 Кендзьор.
02.55 Огляд преси.

23.30 Х/ф “Ганмен”.
01.40 “Речовий доказ”.

Êаíаë «Óêра¿íа»

МÅГА

06.50 Сьогоднi.
07.45 Х/ф “Помiчниця”.
10.00 Т/с “Несолодка помста”.
14.40 Х/ф “Фото на недобру пам`ять”.
16.45 Т/с “На гойдалцi долi”, 1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом Панютою.
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с “На гойдалцi долi”.
23.15 Т/с “Сила серця”, 1-3 с.
01.50 Телемагазин.
02.20 Т/с “Сила серця”.
03.20 Т/с “CSI: Маямi”.
05.30 Реальна мiстика.

06.00, 01.00 Бандитська Одеса.
07.50 Прихована реальнiсть.
08.40, 18.20 У пошуках iстини.
10.20 Повiтрянi воїни.
12.20 Iдеї, що перевернули свiт.
14.20, 21.00 Прихована правда.
16.20 Дика Арктика.
22.00 Британiя: мiфи та легенди.
23.00 Вiдчайдушнi рибалки.
04.30 Мiстична Україна.

Ê1

06.30
07.40
07.50
08.15
10.15
10.50
12.30
00.00
01.35

“Top Shop”.
“TiBi Абетка”.
“Чи знаєте ви, що...”
“Орел i решка. Шопiнг”.
“Ух ти show 2”.
М/ф “Морська бригада”.
“Орел i решка. Ювiлейний сезон”.
“Вечiрнiй квартал”.
“Нiчне життя”.

ÍТÍ

06.10, 08.55 “Страх у твоєму домi”.
08.00 “Україна вражає”.
10.50 Х/ф “Невловимi месники”.
12.25 Х/ф “Вийти замiж за капiтана”.
14.10 Х/ф “Бiлi вовки”.
16.05 Х/ф “Материнська клятва”.
19.00 Х/ф “Знову невловимi”.
21.45 Х/ф “Полоненi сонця”.

17.30 Музична програма «Галкліп»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Інформаційно-аналітична
програма «ХТО, ЯК НЕ
МИ»
22.35 Файне місто 2018
22.40, 04.00 Х.ф. «Сім’я» +16

П’яòíиця, 14 âереñíя

06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Серцю
не накажеш» +16
06.45, 09.15, 10.45 Бадьорий
ранок
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30,
03.30 Провінційні вісті
07.35 Інформаційно-аналітична
програма «ХТО, ЯК НЕ
МИ»
08.30 У пошуках нових вражень
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 17.00 Відкрита зона
11.00, 16.10 Дитяча година
11.50 Дитяча програма «Чарівний ключик»
12.10 Музична програма «Галкліп»
12.40 Українські традиції
13.00, 02.30 Хіт-парад
14.00, 01.00 Х.ф.«Ветеринар»
2с.
17.30 ПроОбраз із Наталкою
Фіцич
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 ТНЕУ - калейдоскоп подій
20.10 Сільський календар
20.40 Про кіно
21.30 Єдина країна
21.50 Добрі традиції
22.35, 04.00 Х.ф. «Штиль»

Ñóáоòа, 15 âереñíя

06.00 Про кіно
06.15, 11.00 Про нас
06.45, 09.15 Бадьорий ранок
07.00 Провінційні вісті
07.35 Х.ф. «З’їсти персик» +12
08.55, 19.55 Добрі традиції
09.00, 00.10 Час-Tайм
09.30, 19.00 Єдина країна
10.00 Огляд світових подій
10.30 Зміни свій світ
11.30 ПроОбраз із Наталкою
Фіцич
11.55, 14.25, 16.55, 20.05, 00.05
Тернопільська погода
12.00, 21.45 Євромакс
12.30, 00.30 Х.ф.«Знайдеш
друга – придбаєш скарб»
14.30 Мультфільми
15.00 Дитяче кіно.М.ф.«20 тисяч
льє під водою»
16.30 Дім книги
17.00
Хіт-парад
17.50 ТНЕУ - калейдоскоп подій

ТÅТ

06.00 Байдикiвка.
06.30 ТЕТ Мультиранок.
11.15 Х/ф “Бiбi та Тiна: Дiвчата проти
хлопцiв”.
13.15 Чотири весiлля.
16.45 Х/ф “Сам вдома 2”.
19.00 Одного разу пiд Полтавою.
21.00 Сiмейка У.
23.00 Х/ф “Плем`я”.
01.30 17+.
02.30 Панянка-селянка.
03.20 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий

09.00, 11.00, 14.00, 17.00 “Live”.
10.00 “Полiтична кухня” з К. Ашион.
12.00, 19.15 “Один за всех” з Ю. Литвиненко.
13.00 “Кисельов. Авторське”.
15.00 “Слова i музика”.
16.00 “18 плюс”.
18.00 “Закрита зона” з В. Арьєвим.
19.00 “Репортер”. Новини.
20.00 “Пiдсумки тижня” з Є. Кисельовим.
22.00 “The week” з Т. Березовцем та П.
Залмаевим.

Enter-фіëьм

05.45, 07.40, 08.40 М/ф.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.50 “Моя правда”.
09.30 “Дiти-зiрки”.
10.30 “Невiдома версiя. Джентльмени
удачi”.
11.20 Т/с “Територiя краси”.
14.05 Х/ф “Весна на Зарiчнiй вулицi”.
15.55 Х/ф “Дiвчина без адреси”.
17.30 Т/с “Мiс Марпл Агати Крiстi”.
21.20 Х/ф “П`ять хвилин страху”.
23.05 Т/с “Iнспектор Лосєв”.
03.55 “Позаочi”.
04.35 Кiноляпи.
04.55 Саундтреки.
05.30 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00
08.00
09.00
11.40
13.15
15.05

М/ф.
“Вiн, вона та телевiзор 2”.
“Вiн, вона та телевiзор”.
Х/ф “Вуличний гонщик”.
Х/ф “Атлантичний рубiж”.
Х/ф “Атлантичний рубiж 2”.

18.00 Наші вітання
19.30 У фокусі Європа
20.10, 02.30 Джо Кокер. Краще
22.10, 04.00 Х.ф.«Моя вечірка»
+16

Íедіëя, 16 âереñíя

06.00 Х.ф. «З’їсти персик» +12
07.30 Українські традиції
07.45, 09.50 Бадьорий ранок
08.00 Єдина країна
08.35, 15.55, 22.05 Тернопільська погода
08.40, 23.45 Час-Тайм
09.00 Повнота радості життя
09.30 Справжня ціна
10.15 Пряма трансляція Божественної Святої Літургії з
Архикатедрального Собору УГКЦ м.Тернополя
11.40 Дім книги
12.05 Дитяче кіно.М.ф.«20 тисяч льє під водою»
13.30 Дитяча програма «Чарівний ключик»
14.00 Погляд зблизька
14.30 Формула здоров’я
15.30 ПроОбраз із Наталкою
Фіцич
16.00 Інформаційно-аналітична
програма «ХТО, ЯК НЕ
МИ»
16.55, 22.10 Добрі традиції
17.00 Вікно в Америку
17.30 Про нас
18.00 Наші вітання
19.00, 00.00, 03.30 Провінційні
вісті. Тиждень
19.45, 00.45 Міська рада інформує
20.00 Огляд світових подій
20.30 Про нас
21.00, 03.00 Музична програма
«Гал-кліп»
21.30 Єдина країна
22.15, 04.15 Х.ф. «Кільцеві
перегони» +12
01.00 Джо Кокер. Краще
02.30 Огляд світових подій

ТТБ
Поíедіëоê, 10 âереñíя
7.00 “Файний ранок”
9.00 “Енеїда”
13.30, 17.00, 19.00, 20.40 “Новини”
13.40 “Поза рамками”
14.10 РадіоДень “Модуль
знань”
14.50 “Світло”
15.45 “Edera. Лайфаки з української мови”
16.08, 17.36 Док.фільм

16.50 8 тур ЧУ з футболу. “Зоря” - “Динамо”.
19.00 Х/ф “Конан-руйнiвник”.
21.00 Х/ф “Останнiй легiон”.
23.00 “ПроФутбол”.
00.00 “Змiшанi єдиноборства. UFC. “Вечiр
видатних боїв i чемпiонiв: на аренi
Мiочич i Вiттакер”.
02.30 “Облом.UA”.

ÍЛО-ТБ

06.10 “Руйнiвники мiфiв”.
07.10 М/с “Футурама”.
09.00 Азiйський Check-in.
12.00 М/с “Сiмпсони”.
15.00 Х/ф “Робiн Гуд”.
18.00, 20.00 Мамареготала-шоу.
22.10 Х/ф “Втеча з Вегаса”.
00.15 Х/ф “Капiтан Фантастик”.
02.40 Оттак мастак!
03.30 Чистоплюї.
04.20 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò

04.00, 17.15 Велоспорт. “Вуельта”. Етап 20.
05.00, 08.00 Снукер. “Мастерс”. Шанхай.
1/2 фiналу.
06.30 Велоспорт. “Вуельта”. Огляд дня.
08.55, 02.30 Снукер. “Мастерс”. Шанхай.
Фiнал.
12.00, 22.05, 23.00 Кiнний спорт. Всесвiтнi
кiннi iгри. США.
13.30 Автоспорт. Серiя WTCС. Огляд.
13.45 Автоперегони. ESET V4 Cup. Брно.
14.00, 14.15 Скелелазiння. ЧC. Iнсбрук.
15.00 Велоспорт. “Челлендж”. Мадрид.
17.45 Велоспорт. “Вуельта”. Етап 21.
21.00 Велоспорт. “Вуельта”.
00.50 Автоперегони. Серiя Blancpain.
Нюрбургрiнг.
01.45 Супербайк. Етап ЧC. Португалiя.
Перегони 2.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)

06.00 Iнтер - Парма. Чемпiонат Iталiї.
07.45, 18.40 Свiт Прем`єр-лiги.
08.15 Тоттенхем - Лiверпуль. Чемпiонат
Англiї.
10.00, 14.45, 20.15 Футбол News.
10.20, 17.55, 00.50 Журнал Лiги чемпiонiв.
10.50 Александрiя - Шахтар. Чемпiонат
України.
12.35, 03.10 Лiга Нацiй УЄФА. Огляд туру.
13.30, 15.55 “Тур Online”.
13.55 Live. Олiмпiк - Марiуполь. Чемпiонат
України.
16.20 Live. Ювентус - Сассуоло. Чемпiонат
Iталiї.
16.45 Футбол Tables.
18.25, 19.10 Топ-матч.
19.25 Live. Чорноморець - Львiв. Чемпiонат
України.
21.20 “Великий футбол”.
23.00 Рома - К`єво. Чемпiонат Iталiї.
01.20 Вулверхемптон - Бернлi. Чемпiонат
Англiї.
04.05 Емполi - Лацiо. Чемпiонат Iталiї.
05.55 Програма передач.

17.10 Д/ф “В Україні”
18.31 Д/с “Незвичайні культури”
19.22 “Тема дня”
19.48 Док.фільм

Віâòороê, 11 âереñíя
7.00 “Файний ранок”
9.00 Т/с “За службовим
обов”язком”
13.30, 17.00, 19.00, 20.40 “Новини”
13.40, 19.22 “Тема дня”
14.10 РадіоДень “Модуль
знань”
14.50 “Світло”
15.45 “100 років історії. Wise
Cow”
16.08, 19.48 Д/с “Незвідані
шляхи”
17.10 “До справи”
17.36 Док.фільм
18.31 Д/с “Смаки культур”

Ñереда, 12 âереñíя

7.00 “Файний ранок”
9.00 Т/с “За службовим
обов”язком”
13.30, 17.00, 19.00, 20.40 “Новини”
13.40, 19.22 “Тема дня”
14.10 РадіоДень “Модуль
знань”
14.50 “Світло”
15.45 “100 років мистецтва.
Wise Cow”
16.08, 19.48 Д/с “Неповторна
природа”
16.34, 20.14 Д/с “Таємниці
підводного світу”
17.10 “Наші гроші”
17.36 Док.фільм
18.31 Д/с “Смаки культур”

Чеòâер, 13 âереñíя
7.00 “Файний ранок”
9.00 Т/с “За службовим
обов”язком”
13.30, 17.00, 19.00, 20.40 “Новини”
13.40, 19.22 “Тема дня”
14.10 РадіоДень “Модуль
знань”
14.50 “Світло”
15.45 “100 років кіно. Wise
Cow”
16.08, 19.48 Д/с “Неповторна
природа”
16.34, 20.14 Д/с “Таємниці
підводного світу”
17.10 “Складна розмова”
17.36 Док.фільм
18.31 Д/с “Смаки культур”

П’яòíиця, 14 âереñíя
7.00 “Файний ранок”
9.00 Т/с “За службовим
обов”язком”
13.30, 17.00, 19.00, 20.40 “Новини”
13.40, 19.22 “Тема дня”
14.10 РадіоДень “Модуль
знань”
14.50 “Світло”
15.45 “100 років літератури.
Wise Cow”
16.08, 19.48 Д/с “Неповторна
природа”
16.34, 20.14 Д/с “Таємниці
підводного світу”
17.10 “Схеми. Корупція в деталях”
17.36 “Розсекречена історія”
18.31 Д/с “Смаки культур”

Ñóáоòа, 15 âереñíя

7.00 М/с“Принцеса Сіссі”
8.00 “Файний ранок”
9.34 “Енеїда”
13.30 “Edera. Лайфаки з української мови”
13.40 “Тема дня”
14.10 “Розсекречена історія”
15.10 РадіоДень “Книжкова
лавка. ТОП 7”
16.04 “Культурна афіша здорової людини”
16.35 Х/ф
18.05 Док.фільм
19.00 “Новини. Події тижня”
19.30 “Поза рамками”
19.59 “Фольк Muzik”

Íедіëя, 16 âереñíя

7.00 М/с“Принцеса Сіссі”
8.00 “Школа Мері Поппінс”
8.30 “Файний ранок”
9.34 “Енеїда”
13.30 “Edera. Лайфаки з української мови”
13.40 “Тема дня”
14.10 “Розсекречена історія”
15.10 “Букоголіки”
15.36 “Фольк Muzik”
16.40 “Фольк-music-діти”
17.20 “Хто в домі хазяїн?”
17.46 “Лайфхак українською”
18.06 Д/с “Неповторна природа”
18.32 Д/с “Таємниці підводного світу”
19.00 “Розсекречена історія”
19.52 “Візитівки Карпат”
20.00 Д/с “Незвідані шляхи”
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nday.te.ua Смачна сторінка

сливами
і теплом

Літо і початок осені - час, коли навкруги багато різних сортів слив.
Ці смачні і корисні фрукти стануть чудовим доповненням для десертів, солодкої
випічки і навіть м’ясних страв. А ще зі слив можна зварити чудове варення.
Тож пропонуємо вам добірку смачних страв із слив.

Свинина із сливами

Зовсім незвичайне поєднання просоченого сливами м'яса
виходить ніжним, ароматним і
дуже смачним. Таку страву можна подавати як гарячою, так і у
вигляді холодної закуски.
ПОТРІБНО: 700 г свинячого
ошийка, 300 г слив, 1 ст. л. томатної пасти, 1 ст. л. цукру, мелений
коріандр за смаком, паприка за
смаком, чорний мелений перець
за смаком, сіль за смаком.
ПРИГОТУВАННЯ: м'ясо з
усіх боків натерти томатною
пастою, змішаною з сіллю і спеціями, і залишити маринуватися
в холодильнику на 2-3 години,
а краще на ніч. Сливи очистити
від кісточок і порізати великими
шматочками. Зробити в ошийку надрізи і нашпигувати частиною слив. М'ясо викласти в рукав для запікання, зверху і з боків покласти решту слив.
Щільно зав'язати рукав, викласти на деко і поставити у розігріту до 180°С духовку на 1,5-2
години. Дістати м'ясо з духовки,
обережно розрізати рукав, перекласти на блюдо і полити соком,
що виділився. Навколо викласти
сливи, прикрасити овочами, зеленню і подавати.

Сливовий пиріг
за рецептом з газети
The New York Times

ПОТРІБНО: ¾-1 скл. цукру,
1/2 скл. несолоного вершкового масла, розм'якшеного, 1 скл.
просіяного борошна, 1 ч.л. розпушувача, щіпка солі (за бажанням), 2 яйця, 24 половинки слив
без кісточок, цукор, лимонний
сік і кориця – для посипання.
ПРИГОТУВАННЯ: нагріти
духовку до 180 градусів. Збити
цукор і масло в мисці. Додати борошно, розпушувач, сіль, яйця і
добре збити.
Викласти тісто в роз'ємну
форму діаметром 23-26 см. По-

класти половинки сливи шкіркою вгору на тісто. Злегка посипати цукром і збризнути лимонним соком, в залежності від солодкості фруктів. Посипати приблизно 1 ч. л. меленої кориці.
Випікати приблизно 1 годину. Дістати і вихолодити, поставити пиріг в холодильник або
заморозити за бажанням. Можна
охолодити до теплого і подавати
просто зі збитими вершками.
ПОРАДА: щоб заморозити
пиріг, загорніть його в два шари
фольги, помістіть в поліетиленовий пакет і закрийте. Перед
подачею необхідно розморозити пиріг і розігріти його при 150
градусах.

Панна котта
з карамелізованими
сливами

ПОТРІБНО: 300 мл жирних
вершків, 600 мл нежирних вершків або молока, 260 г цукрової
пудри, 2 стручки ванілі, 4 листки (20 г) желатину, 500 г темних
слив без кісточок, розрізаних на
2 або 4 частини, 2 чайні ложки
лимонного соку.
ПРИГОТУВАННЯ: налити
вершки в каструлю з 180 г цукрової пудри і 1 стручком ванілі, розрізаним навпіл. Нагріти
на слабкому вогні, помішуючи,
щоб розчинився цукор. Довести
до слабкого кипіння, потім зняти з плити.
Вкинути желатин в миску з
холодною водою на 5 хвилин.
Злити воду і віджати, потім додати в теплі вершки і перемішати до розчинення. Видалити ваніль і перелити суміш в 6 формочок ємністю 150 мл. Поставити в холодильник на 4 години.
Розігріти духовку до 180 ° С. Цукрову пудру, що залишилася, помістити у невелику миску. Додати насіння з стручка ванілі і перемішати. Викласти сливи шкіркою вниз у неглибоку форму для
випічки. Скропити лимонним
соком і посипати цукровою пудрою з ваніллю. Нарізати стручок ванілі дрібними шматочками (близько 2 см) і викласти на
сливи. Запікати в духовці протягом 20-25 хвилин, до готовності.
Вихолодити сливи і подавати їх
разом з панна коттою.

Бананово-сливовий
пиріг

ПОТРІБНО: 3 скл. борошна, 2
яйця, 0,5 чашки вершкового масла, 0,5 чашки цукру, 1,5 чайних
ложки пекарського порошку, 0,5
ч. л. соди, м'якоть 2 середніх стиглих бананів, 300 г стиглих слив
без кісточки.
ПРИГОТУВАННЯ: цукор перемішати з вершковим маслом.
Додати яйця, знову все перемішати. В окремій тарілці перемішати борошно, пекарський порошок і соду. М'якоть банана
розім'яти виделкою. З'єднати всі
інгредієнти та добре перемішати, щоб вийшло однорідне тісто. У готове тісто вкласти сливи і
викласти тісто у форму для запікання (форму заздалегідь змастіть маслом). Цей пиріг запікати
у духовці приблизно годину при
температурі 170 градусів. Коли
пиріг буде готовий, охолодити.

Оладки зі сливами

ПОТРІБНО: 5 слив, 1 яйце,
50 г (2 ст. л.) цукру, 100 г сметани, 0,5 скл. борошна (80 г), 0,5 ч.
л. розпушувача, дрібка солі, щіпка соди, 2-3 ст. л. рослинної олії.
ПРИГОТУВАННЯ: сливи помити, розрізати навпіл і вийняти кісточки. Нарізати половинки слив невеликими кубиками.
Збити яйце з цукром і сіллю. Додати сметану. Всипати борошно, змішане з содою і розпушувачем. Перемішати. Кількість борошна залежить від рідини сметани. Якщо сметана дуже рідка, то борошна слід додати більше. Підмішати в тісто шматочки
слив. У сковороді на середньому
вогні розігріти олію і посмажити
оладки.

Сливове варення
з ваніллю

ПОТРІБНО: 1 1/4 кг підготовлених слив без кісточок, 800
г цукру, 1 лимон, 1 стручок ванілі.
ПРИГОТУВАННЯ: сливи роз-

різати навпіл або на чотири частини. Вичавити сік з лимона.
Стручок ванілі розрізати навпіл
і вишкребти насіння. Засипати
сливи цукром, додати лимонний сік і вичавлені половинки
лимона, а також насіння і стручок ванілі. Перемішати. Накрити і залишити на ніч, щоб сливи дали сік. Кілька разів перемішати. Поставити на вогонь і доведіть до кипіння. Зменшити вогонь до мінімуму і варити варення до бажаної консистенції. Готовність можна перевірити, капнувши краплю гарячого варення на блюдце, охолоджене в морозилці. Якщо крапля не розтікається, значить варення готове.
Видалити стручок ванілі і розлити варення в стерилізовані банки, закрити стерилізованими
кришками і укутати до повного
охолодження. Зберігати при кімнатній температурі.

Повидло зі слив
по-закарпатськи
(без цукру!)

Воно смачне і ароматне. Навіть без цукру має свій особливий смак.
ПОТРІБНО: 5 кг слив з кісточкою (краще варити повидло
з угорки).
ПРИГОТУВАННЯ: найкраще
готувати одну порцію. Каструлю
брати алюмінієву. Варити повидло слід у три або чотири етапи.
ПЕРШИЙ ДЕНЬ: сливу помити, відділити кісточки, половинки скласти в каструлю. Варити на середньому вогні приблизно 1-2 години, періодично перемішуючи (дуже часто мішати повидло не варто, оскільки виділяється забагато соку). Потім каструлю зняти з вогню, накрити
кришкою і залишити до наступного дня (дуже важливо!).
ДРУГИЙ ДЕНЬ: варити повидло приблизно годину від моменту закипання. І не забувати
перемішувати! Знову прибрати
каструлю з вогню до наступного дня.
ТРЕТІЙ ДЕНЬ: маса значно
погустішала й перемішувати її
потрібно частіше, ніж у перший
і другий дні. Варити повидло до
готовності (густину коригуйте
на свій смак). Потім охолодити
й холодним скласти в стерильні
банки. Дати час, щоб на поверхні утворилася тонка скоринка й через дві-три години можна закрити стерильними криш-

ками (залізними чи капроновими). Якщо після третього дня повидло ще не дуже густе, то доварюйте його до потрібної консистенції. Зберігати заготовку можна при звичайній кімнатній температурі.

Сливи мариновані
«Закусочні»

ПОТРІБНО: на 3-літрову
банку - 1,5 л води, 400-500 г цукру (залежить від слив - наскільки вони кислі), 5 шт. гвоздики, 2 г кориці (я поклала ще
й шматочок цілої кориці), кардамон та аніс (на смак та за бажанням), 100 г оцту, перець горошком, духм’яний перець, лавровий листок, листя смородини
та вишні.
ПРИГОТУВАННЯ:
сливи
слід обирати тугі, можливо навіть трішки недостиглі (я маринувала венгерку). Плоди помити, дати стекти воді, скласти в
добре помиті банки, попередньо
виклавши на дно листя смородини та вишні. Залити гарячим
маринадом: воду закип'ятити з
цукром, додати всі спеції (окрім
кориці, її слід насипати просто
в банку). Коли закипить - влити оцет. Знову довести до кипіння. Стерилізувати 15-20 хвилин.
Можна спростити і двічі залити
сливи у банках окропом, потім
на ньому приготувати маринад,
залити сливи, закрутити і добре
вкутати ковдрою.

Нутелла зі слив

ПОТРІБНО: 2 кг слив без
кiсточок, 750 г цукру, 1 пакетик
ванiльного цукру, 3 шоколаднi
пудинги, 100 г какао, 1 плитка
гiркого шоколаду, 1 ч. л. корицi,
50 г мелених волоських горiхiв,
ром - як смакує.
ПРИГОТУВАННЯ: сливи засипати цукром i розварити. Додати решту iнгредiєнтiв, крiм
горiхiв i рому. Варити 15 хв. Усе
разом перетерти через сито. Додати меленi горiхи i знову варити 15 хв. Гарячим розлити у
стерилiзованi банки, зверху налити 1 ч. л. рому. Стерилiзувати
10 хв. i закрутити.

Реклама
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Курс валют змінюється. Що очікувати на ринку нерухомості?

Н

а початку
року експерти
прогнозували
збільшення цін на
нерухомість в осінній
період. Чи змінилася наразі
ситуація та що чекає
на ринок нерухомості
Івано-Франківська
найближчим часом
з‘ясовував Аналітичний
центр будівельної компанії
«Благо».

Коливання ціни нерухомості залежить від кількох факторів
- економічного потенціалу держави, стабільності національної валюти та попиту. Станом на початок осені 2018р. ринковий курс
долара - 28,28 грн/1долар, що на 2
грн. дорожче, ніж на початку року
(у січні 2018р. курс долара стано-

вив 26грн/1 долар). Нацвалюта
продовжує втрачати позиції і надалі. Ринок нерухомості достатньо чутливий до таких змін і реагує насамперед шляхом збільшення цін. Враховуючи вартість будівельних матеріалів, левова частка яких є імпортними, конкуренцію за робочу силу, що обирає забудовника із вищою оплатою праці, та наявність проектів, що знаходяться на завершальному етапі будівництва, - усі ці чинники
вимагають відповідної реакції на
вартість житла для стабільності
та процвітання компанії.
Важливим чинником підвищення цін на первинному ринку
є активізація попиту та високі вимоги щодо якості. Купівля нерухомості і досі залишається надійним
джерелом капіталовкладень для
більшості громадян. Люди праг-

нуть не просто зберегти кошти
і уникнути ризиків, пов’язаних з
нестабільною ситуацією банківської системи, а примножити свої
капіталовкладення, завдяки майбутньому зростанню вартості нерухомості. Це підтверджується
тим, що протягом останніх двох
років ціни на первинному ринку

нерухомості Івано-Франківська
зросли в середньому на 25%.
Місто стало інвестиційно привабливим завдяки туристичному
розвитку, хорошій екологічності,
близькості до найбільших гірськолижних курортів, активній співпраці з розвиненими сусідніми областями і європейськими містами.

Оселитися в Івано-Франківську
мріють не тільки мешканці прилеглих населених пунктів, але й
жителі мегаполісів, що шукають
затишок і духовний релакс і при
цьому найвищу якість за помірною для них ціною.
Осінь характеризується збільшенням переїзду молоді із сусідніх районів та областей, котрі знаходяться у пошуках місця проживання - власного чи орендованого.
Отже, попиту, незважаючи на девальвацію гривні, бути, і статистика тому доказ. Щоб вигідно вкласти кошти у нове житло, експерти
радять не зволікати з часом, щоб
не переплачувати в майбутньому.
Купити квартиру в ІваноФранківську за доступними цінами
можна у ЖК «Comfort Park», «Паркова Алея» та Містечко «Соборне»
від будівельної компанії «Благо».

ТОВ „БЛЕК БРАЙОНІ ХОЛДІНГС” (код ЄДРПОУ 34696519)
має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для елеватора у м. Хоростків, вул.
Незалежності, буд. 1ж/1.
На території підприємства розміщено шістдесят дев’ять стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин, які викидають у атмосферне повітря п’ять забруднюючих речовин: (залізо
та його сполуки (у перерахунку на залізо), манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану), оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]), оксид вуглецю, речовини
у вигляді суспендованих твердих частинок) в загальній кількості 68,644 тонн на рік.
Детальнішу інформацію можна отримати у директора
Дмитренко Н.В., тел. 0504371934.
Пропозиції та зауваження стосовно викидів забруднюючих
речовин направляти до районної державної адміністрації (смт.
Гусятин, провулок Героїв Майдану, 1) протягом 30 календарних
днів з дати публікації даного повідомлення.

Утеплення будинків, декорування фасадів.
Риштування та матеріали є в наявності.

Тел. +38 (098) 756-28-74.
ОГОЛОШЕННЯ

Здається в оренду

У м. Збаражі по вул. В. Великого, 6. Приміщення 134 кв. м., перший
поверх. Є опалення (газові конвектори), вода, туалет (каналізація),
світло, підсобне приміщення. Ціна договірна. Тел. (098) 725-32-55.

Продаю

Будівлю в селі Біла Тернопільського району - 13 соток. Є газ, вода, електрика, септик. Тел.: (098) 609-57-45.
* * * * *
Соняшниковий макух, олію нерафіновану домашню, холодного віджиму. Крупу
гречану, горох (половинки жовтий), кутю, пшеничну крупу. Роздріб, гурт, великими партіями. Ціна договірна. Тел.: (068) 047-25-49.
* * * * *
Вісім дерев’яних коліс до воза. Тел.: (098) 62 18 733.
* * * * *
Колоті фруктові дрова у сітках (10 кг, ціна – 30 грн.) Найдешевші ціни в регіоні. Тел. (067) 784-71-36.

Куплю

Приймаємо різний склобій і макулатуру. Тел. (067) 778-12-81.

Послуги
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Хлопчик дорогенький,
синочок наш милий,
Хай Твоя доленька буде щаслива!
Хай Твоє серденько
горя не знає,
Усмішка із личка ніколи не згасає!
До Тебе сім рочків у гості завітали,
Оченята твої радісними стали,
Бігаєш навколо, звеселяєш всіх,
Всі щасливі чути Твій веселий сміх.
Тож рости здоровим, розумним, слухняним,
Щоб завжди Тобою пишалася мама.
Щоб також гордився і тішився татко
Своїм яснооким малим ангелятком.
Тож на радість і втіху, сонечко, рости,
Мудрості Тобі, розуму й краси!
Хай Матінка Божа Тебе оберігає,
Маленький Ісусик все в опіці має!
Вітають мама, тато, сестрички Оля і Оксанка,
брати Сергій та Тимофій, прабабуся Катя,
бабуся Оля, дідусь Толік, тітка Надя та дядько
Віталій із сім’ями та вся велика родина!

Оксану Бондар, Миколу Обезюка,
Світлану Олейнік, Нелю Сімору,
Валентину Бай, Любов Турченко,
Тетяну Довгушко,
Андрія Бондарчука, Лесю Царик,
Любов Притулу, Тетяну Кравець.

О

Набори складаються з 25 необхідних для новонародженого речей та інформаційних матеріалів
по догляду за дитиною. Там мали би бути дитячий
одяг, підгузники, засоби гігієни та найнеобхідніші
на перший час речі для малюка.
На жаль, поки що породіллі Тернопілля не
отримали жодного бебі-боксу. Лише заповнюють
бланк заяв.
Як пояснює керівник управління соцзахисту
Тернопільської ОДА, жінки, які народили на початку вересня у пологових будинках області бебібокси отримають вже вдома після 10 вересня. Речі
доставлять за місцем проживання працівники соціального захисту.
У другій половині вересня бебі-бокси обіцяють
централізовано доправити в область, тоді породіллі будуть отримувати їх у пологових будинках.

Ольгу Іванівну Василик

Хай щастя цей день принесе
І радість дарує крилату.
В житті хай вдається все
І майте велику зарплату.
Хай успіх буде поруч завжди
Й везіння не покидає.
Не мати ні з ким вражди,
Лиш дружба в житті місце має.
З повагою - колектив
Почаївського психоневрологічного
будинку-інтернату.

з Тернополя
з Днем народження, який вона святкуватиме 7 вересня!
Від душі вітаємо щиро,
Бажаємо щастя, здоров’я, добра,
Радості, спокою й миру,
Щоб доля щедрою й прихильною була!
Хай Твою життєву дорогу
Встеляють небесні зірки
І ангел, Твій охоронець,
Хай буде з Тобою завжди!
Хай кожен день ясніє небом чистим,
Світанки сяють, скупані в росі,
У серці радість розквіта іскриста
І мрії хай збуваються усі!
Хай Господь дарує надію й тепло,
На довгі літа, на все гарне й добро!
З любов’ю - чоловік Олег, донечки Марічка, Олеся,
племінниця Валя, подруга Василина, сусіди
з першого під’їзду.

Замовити вітання для своїх рідних, близьких та друзів можна безпосередньо у редакції
тижневика “Наш ДЕНЬ“ або за телефоном (0352) 40-77-60.
Ціна привітання - від 100 грн.
Для передплатників " Нашого ДНЯ" - знижки.

Бебі-бокси породіллі отримають
у другій половині вересня

біцяні урядом з 1 вересня бебі-бокси
поки що не видають. Усі жінки, що
народили діток, крім грошової
допомоги від держави, мали отримати
речі для малюка орієнтовною вартістю 5
тисяч гривень.

Вітання

Чудову дружину, люблячу матусю і тьотю,
гарну подругу, добру сусідку

Працівників Почаївського
психоневрологічного будинку-інтернату іменинників вересня!

Антонія Вознюка

nday.te.ua
Вітаємо!

Вітаємо!

Вітаємо!

Милого синочка, внука
і правнука, гарного
братика і племінника

із села Вікнини
на Збаражчині
з Днем народження!

Наш ДЕНЬ

До слова, вперше бебі-бокси з речами для немовлят з’явилися в Фінляндії ще в 1930-х роках.
Спочатку їх роздавали тільки малозабезпеченим
сім’ям, але згодом почали вручати всім. Деякі вважають, що ці набори допомогли Фінляндії радикально знизити рівень дитячої смертності. У Південній Африці, щоб отримати заповітну коробку,
майбутній матері необхідно з’явитися до лікаря
до четвертого місяця вагітності. Це призвело
до того, що жінки стали приходити в клініки на
більш ранніх термінах і набагато частіше. У результаті – смертність при пологах помітно знизилася.
В Індії набір для немовлят називають благословенним. Першими його отримали жінки в сільській лікарні в провінції Гуджарат. Гуджаратські
мами отримують, зокрема, набір медикаментів і
чистої білизни для запобігання інфекції під час і
після пологів, а також москітні сітки, щоб оберегти
новонароджених від малярії.
Аналогічні ініціативи з коробками зараз існують у Великобританії, Канаді, США і багатьох інших країнах. Часто вміст коробки відображає місцеві реалії – в набір кладуть найнеобхідніші речі.

Залишився тільки спомин

Колектив газети "Наш ДЕНЬ" висловлює щире співчуття голові правління об'єднання "Тернопільгаз" Олегу Караванському,
всім рідним та близьким з приводу непоправної втрати —
смерті дружини, матері, бабусі
Ольги Степанівни КАРАВАНСЬКОЇ.
Усі слова будуть замалі, щоб описати гіркоту цієї сумної події. Але правду
кажуть: Небеса забирають найкращих. Ольга Степанівна була оберегом усієї
родини. Її щире серце наповнювало теплом цей світ. Була не тільки люблячою дружиною, турботливою мамою, лагідною бабусею, а й чуйною сусідкою,
досвідченим педагогом, доброю християнкою, вірною подругою.
Нехай там, у Вічності, буде легко світлій душі цієї незвичайної Жінки, яка
своїми гарними, справедливими вчинками огортала любов'ю і піклуванням не лише велику родину, а й усіх, хто був знайомий з нею.
Друзі та колектив газети «Наш ДЕНЬ» висловлюють щире співчуття відомій тернопільській поетесі, громадській діячці Олександрі Карі з приводу
важкої втрати – смерті
її сина ВІКТОРА.
Йому б ще жити і жити, виховувати дітей, любити цей світ, рідних, свою найдорожчу, добру маму, Україну, яку добровольцем захищав на Сході. Віктор щиро
умів допомагати не лише друзям, а й малознайомим людям. Синівська та батьківська любов світилася у кожному його слові і вчинках. Не хочеться вірити у
цю сумну звістку. Життя змаліло ще на одну доброзичливу, незвичайну Людину.
Земля пухом і Царство Небесне!

ГОРОСКОП

З 5 ДО 11 ВЕРЕСНЯ

ОВЕН
Вам краще за інших відомо, що під лежачий камінь
вода не тече. Забудьте слова «не можу», «якби». А от
девiз «Я все можу, у мене все
вдасться!» допоможе гори
зрушити.
ТЕЛЕЦЬ
Напружена обстановка в
колективі змусить понервувати. Але ваше вміння загортати гірку правду слiв у
красиві обгортки допоможе
налагодити мирнi стосунки.
БЛИЗНЮКИ
Ваші дипломатичні здібності будуть помічені, тож
чекайте підвищення. Відрядження можуть принести
нові вигідні пропозиції. У
вихiднi чекайте гостей.
РАК
Дехто з вас переїде в інше
місто, інші змінять роботу
або почнуть опановувати
нову професiю. Сприятливий
перiод для набуття нових навичок і знань. І якщо не все
виходитиме негайно, не варто засмучуватися.
ЛЕВ
Ви міцно триматимете
в руках капітал, а щоб примножити його, будьте більш
активними.
Привабливих
пропозицій буде безліч. Щоб
поповнити скарбничку, доведеться пройти крiзь вогонь
відповідального завдання,
воду порожніх розмов і мідні
труби дрібних підлабузників.
ДІВА
У сфері почуттів відбудуться серйозні зміни. У самотніх людей можливі нові
знайомства, які покладуть
початок великому почуттю.
Імовірність такої зустрічі досить велика. Не виключенi
знайомства в поїздці.

ТЕРЕЗИ
Тиждень приготував для
вас чимало приємних сюрпризів і несподіванок. Можна
підбити підсумки, зайнятися
перебудовою свого внутрішнього світу, своєї справи або
по-іншому влаштувати особисте життя.
СКОРПІОН
Вам доведеться помірятися силами з труднощами.
Багато справ iтимуть повільно, із затримками, запізненнями. Можлива сильна
залежність від людей та обставин. Але наполегливості
вам не позичати.
СТРІЛЕЦЬ
Ви не тільки встанете
на шлях процвітання, а й візьмете з собою весь дружний
колектив. Коли на роботі виникнуть серйозні проблеми,
ваша інтуїція знайде правильне рішення, а спільне
подолання труднощів згуртує колектив.
КОЗЕРІГ
Скажіть ліні рішуче «нi».
Робота принесе відчутний
результат, у тому числі й матеріальний. Бізнесмени візьмуть курс на розширення
своєї справи або його повну
перебудову, але цей процес
розвиватиметься набагато
повільніше, ніж планувалося.
ВОДОЛІЙ
Джерело прибуткiв буде
надійнішим, якщо ви працюватимете на когось, а не
пуститеся у вільне плавання.
І вже невдовзi зможете побалувати себе покупкою красивих речей.
РИБИ
Якщо перша половина тижня - час остаточного розставання з давнiми
проблемами та ідеями, то
наприкiнцi тижня ви отримаєте новi перспективи, які
належить втілювати в життя
впродовж тривалого часу.

