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«Веселі канікули з Богом»
для дітвори Городища 3
стор.

Замість параду на День Незалежності
буде Хода гідності

Замість військового параду на День
Незалежності у Києві відбудеться Хода
гідності з військовими і керівництвом
держави, зокрема президентом Володимиром Зеленським. Про це на брифінгу заявив голова Офісу президента
Андрій Богдан. За його словами, «цей

захід у європейському стилі покликаний започаткувати нову традицію вшанування усіх, ким пишається Україна».
Хрещатиком пройдуть різні роди
військ, ветерани, вчителі, медики, дипломати, спортсмени. Також влаштують концерт.

Команда президента Володимира
Зеленського має намір провести адмінреформу шляхом укрупнення районів і
введення інституту префектів. Про це в
інтерв’ю LB.ua розповів глава штабу партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко.
«Реформа передбачає розширення повноважень влади на місцевому
рівні і, відповідно, зменшення ролі таких елементів, як державні адміністрації та заміну їх на префектури, які будуть стежити за законністю рішень
місцевих рад. При такій моделі потуж-

ний районний рівень не сильно потрібен, тому мова йде про укрупнення районів, якими буде займатися префект»,
- сказав Корнієнко.
У рамках реформи планується скоротити кількість районів до 100. Зараз
їх - 490.
Корнієнко висловив упевненість,
що всі політсили підтримують децентралізацію, тому у Верховній Раді
вдасться знайти 300 голосів, необхідних для внесення відповідних змін до
Конституції.

У Зеленського хочуть скоротити
кількість районів із 490 до 100

Погода в
Тернополі
й області

31 липня - хмарно з проясненням, без опадів,
температура повітря вночі 18-20, вдень 25-27 градусів тепла. Схід сонця - 5.46, захід - 21.01.
1 серпня - хмарно з проясненням, без опадів,
температура повітря вночі 15-16, вдень 21-23 градуси тепла. Схід сонця - 5.48, захід - 20.59.
2 серпня - ясно, без опадів, температура пові-

тря вночі 15-16, вдень 25-26 градусів тепла. Схід
сонця - 5.49, захід - 20.58.
3 серпня - хмарно з проясненням, без опадів,
температура повітря вночі 15-16, вдень 23-24 градуси тепла. Схід сонця - 5.50, захід - 20.56.
4 серпня - хмарно з проясненням, можливий
дощ, температура повітря вночі 14-15, вдень 20-24

Сучасні інноваційні технології

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

градуси тепла. Схід сонця - 5.52, захід - 20.55.
5 серпня - хмарно, дощ, температура повітря
вночі 13-14, вдень 22-23 градуси тепла. Схід сонця
- 5.53, захід - 20.53.
6 серпня - хмарно, дощ, температура повітря
вночі 14-15, вдень 22-24 градуси тепла. Схід сонця
- 5.55, захід - 20.51.

Реклама в газеті "Наш ДЕНЬ".
Тел.: +38 (068) 364-08-54
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Учні та студенти їздитимуть
у тролейбусах безкоштовно

Д

Акценти

П’ять кращих науковців міста
отримають грошові премії

епутати прийняли рішення про
призначення одноразової премії
Тернопільської міської ради для
науковців закладів освіти та наукових
установ міста. П’ять талановитих
дослідників та фахівців, які працюють
у тернопільських університетах,
отримають грошові премії від 15 до 20
тисяч гривень.

Нагадаємо, з метою підтримки і стимулювання талановитих, відомих або молодих
вчених, дослідників, фахівців, які працюють в
закладах освіти та наукових установах на території Тернополя, в серпні 2018 року на сесії
міської ради було прийняте рішення про щорічне призначення разових виплат кращим
науковцям.

За чий кошт проводиться перевірка лічильників?

З

початку вересня у Тернополі проїзд у
тролейбусах та у комунальних автобусах для
учнів і студентів буде безкоштовним. Відповідне
рішення прийняли депутати під час чергової сесії. За
нововведення поголосувало 33 міських обранці.
- Уже з 1 вересня всі учні та студенти міста, які мають «Картку тернополянина», зможуть безкоштовно їздити у міських тролейбусах та комунальних автобусах, - зазначили у міській раді.
- Відтак, для проїзду їм необхідно буде лише пред’явити відповідну учнівську/студентську карту та отримати квиток за проїзд. Кошти за це будуть відшкодовувати з бюджету міста за фактичну кількість поїздок учнів і студентів.

К

Команда президента запустить
російськомовний канал на весь світ

оманда президента
Володимира
Зеленського
планує створити в
Україні державний
російськомовний
телеканал, який буде
транслюватися на весь
світ.
Про це заступник голови Офісу президента України
Кирило Тимошенко розповів

в інтерв’ю агенції ІнтерфаксУкраїна. За його словами, такий канал потрібен, щоб в
України була можливість боротися і за уми українців на окупованих територіях Донбасу і
Криму, й за уми росіян на території РФ.
Як повідомив Тимошенко,
вже продуманий варіант запуску українського російськомовного каналу, яким можна

На Тернопільщині
на тисячу жінок
припадає
879 чоловіків

С

П

еревірка
лічильників має
здійснюватися за
кошти постачальника
послуг. Про це йдеться
у постанові Колегії
суддів Цивільного суду
Верховного cуду України
від 15 липня 2019 року.
Суд визнав, що періодична перевірка, обслуговування
та ремонт лічильників електричної і теплової енергії,
газу та води, що є власністю
фізичних осіб, здійснюються

еред жителів
Тернопільщини
переважають жінки.
Станом на 1 січня 2019 року
чисельність осіб жіночої статі в
області становила 554,8 тисяч,
чоловічої – 487,8 тисяч. На
кожну тисячу жінок в області
в середньому припадало 879
чоловіків. Про це повідомляє
Головне управління статистики
у Тернопільській області.
Співвідношення чоловічої і жіночої статі змінюється залежно від віку
населення. Якщо в новонароджених
переважає частка осіб чоловічої статі (51,6 відсотків), то при збільшенні
віку відсоток осіб жіночої статі зростає. Серед дітей і молоді до 30 років
на 1000 жінок припадало, відповідно,
1055, 1056 і 1036 чоловіків.
Починаючи з вікової групи 30-39
років, чисельність осіб жіночої статі
зростає. Так, якщо у вказаній віковій
групі на 1000 жінок припадав 981 чоловік, 40-49 років – 962, 50-59 років –
889, то вже у віковій групі 60-69 років
– 728, а у віці 70 років і старше лише
430 чоловіків.

покривати російськомовне населення в усьому світі. За його
словами, у команді президента Володимира Зеленського
планують, щоб це все-таки був
державний канал.
Крім того, Тимошенко зазначив, що держава буде підтримувати Суспільне телебачення, але воно повинне
виходити на певні показники
ефективності у своїй роботі.

Нарахування єдиного
внеску робітнику, що не
працює місяць

Тернопільське управління ГУ ДФС в області звертає увагу роботодавців щодо нарахування єдиного
внеску найманому працівнику, що не відпрацював
повний місяць. Якщо база нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок) не перевищує розміру мінімальної зарплати, встановленої законом на
місяць, за який отримано дохід, сума єдиного внеску
розраховується як добуток розміру мінімальної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та ставки єдиного
внеску.
Норми встановлені частиною п’ятою ст. 8 Закону
України від 8 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір
та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» зі змінами та доповненнями.
Умовою застосування зазначеної норми є перебування найманого працівника у трудових відносинах
повний календарний місяць або відпрацювання всіх
робочих днів звітного місяця.
При звільненні або прийнятті працівника на
основне місце роботи протягом місяця, в якому нарахована зарплата за відпрацьований час не перевищує
розміру мінімальної платні, встановленої законом на
місяць, сума єдиного внеску розраховується з фактично нарахованої зарплати, незалежно від її розміру.
Детальніші консультації - у Центрі обслуговування платників або за телефонами: 43-46-10,
43-46-46.

таж) засобів вимірювальної
техніки (результати вимірювань яких використовуються
для здійснення розрахунків за
спожиті електричну і теплову
енергію, газ і воду), що є власністю фізичних осіб, покладаза рахунок суб’єктів господа- ється на суб’єктів господарюрювання, що надають відпо- вання, що надають послуги з
відні послуги.
електро-, тепло-, газо- і водо«Відповідальність за своє- постачання. Періодична перечасність проведення періодич- вірка проводиться за рахунок
ної повірки, обслуговування та тарифів на електро-, тепло-,
ремонту (у тому числі демон- газо- і водопостачання», - затаж, транспортування та мон- значається у рішенні.

У владі планують збільшити
кількість субсидіантів на мільйон

П

редставник президента Володимира Зеленського
в Кабміні Андрій Герус заявив про плани Офісу
президента розширити число одержувачів
субсидій. Про це він сказав у інтерв’ю РБК-Україна.
Зокрема, планується збільшити число пенсіонерів, які отримуватимуть субсидії. «Деякі домогосподарства, які повинні були б користуватися субсидіями, тому що вони бідні, втратили на них право… За моїми оцінками, йдеться десь про додатковий один мільйон
сімей, яким також може надаватися адресна допомога. Серед цього
мільйона, думаю, у значній мірі будуть пенсіонери, яким більше 70
років, тому що це незахищена категорія», - сказав Герус.
Слід нагадати, у держбюджеті-2019 на субсидії закладено 55
млрд. грн., з яких 12 млрд. грн. українці мають отримати «живими
коштами».

Новий уряд не знизить
комунальні тарифи

У

ряд не буде
знижувати тарифи
на комунальні
послуги. Українці, як і
раніше, купуватимуть
електроенергію, тепло і
воду за ринковими цінами.
Таку думку в інтерв’ю
висловив представник
Президента в Кабміні
Андрій Герус.
Чиновник запевнив, що значного зростання вартості комуналки восени може і не відбутися. І як доказ нагадав, що
всупереч закладеному в меморандумі з МВФ графіку підви-

щення ціни на газ для населення
його вартість не зросла, а впала
на 21 відсоток. Це, втім, було зумовлено не стільки діями уряду,
а світовою кон’юнктурою, в результаті чого вартість газу знизилася в усьому світі, включаючи ЄС, де Україна купує паливо.
Тобто в разі зростання світових
цін збільшиться вартість газу і в
Україні.
Андрій Герус впевнений, що
уряду не варто включатися в гру
зі штучним зниженням тарифів,
а замість цього зосередитися на
прискоренні економічного зростання.

Соціум
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«Моє село – найкраще місце на землі»
Шманьківчики Чортківського району відсвяткували 234-те день народження

Ш

маньківчики
мають давню та
цікаву історію.
Засноване село у 1785
році. За переказами
старожилів, назва
походить від прізвища
першого поселенця
Шманька, який жив на
цих землях приблизно
в XVII ст. Відома й
версія, що від прізвища
Шманьковський.
Минулої недії шманьківчани зібралися на місцевому
стадіоні для святкування дня
народження свого найріднішого села. Ведучими урочистостей стали Тетяна Старик
та Володимир Козак. З вітальним словом та побажаннями
до односельців звернулася
староста села Надія Ненчин.
Під час святкувань згадали з вдячністю всіх вісьмох
односельчан, які на Сході захищають кордони і незалежність України. Хвилиною мовчання присутні вшанували
героїв, які відали свої життя
за щасливе майбутнє односельців та свій народ.
Музичні дарунки рідному селу лунали від Анастасії Литвин, Олі Старик, Лілі
Слободян, Степана Федоріва та внука Максима Глуха,
«шманьківчицького зятя» Володимира Крисюка та Вероніки Скарлош. Завершилось

святкування за північ музичною програмою Ольги Монастирської.
Свято не вдалося б організувати без меценатів Євгена

Шкабара, Григорія Горячого,
Сергія Новака, Володимира
Чегуса, Юрія Сліпенького та
Андрія Черкасова.
Де ми б не були, кожен з

нас має пам’ятати свої вито- краще місце та рай на землі
ки, рідний будинок та село. для душі…
Не забуваймо своїх порогів,
Максим ОГОРОДНИК,
бо їх не замінити ніякими
фоторепортаж
скарбами світу. Село – найавтора.

Тернопільський винахідник створив перший у місті мейкерспейс

Петро Головатий запрошує тернополян у простір для втілення задумів і мрій

М

и вже писали про
Петра Головатого і його
незвичайний винахід
– робота-помічника. В теплу
пору робот допомагає на
городі та перевозить вантажі, а
взимку – відкидає сніг. Чоловік
не уявляє свого життя без
техніки та конструювання.
За фахом він вчитель фізики
та інформатики, однак вже
багато років займається
проектуванням меблів.
Щоправда, у вільний час
береться за улюблену справу,
і в його вмілих руках сотні
деталей перетворюються у
корисні речі.
Петро Головатий вирішив створити простір, де кожен охочий міг би винаходити і конструювати те, що йому до душі. Мейкерспейс - унікальне навчальне середовище, яке заохочує
майструвати, грати та досліджувати.
За кордоном такі заклади звичне явище. А от в Україні вони лишень почали
з’являтися. Тепер є і в Тернополі.
- Мейкери – це ті люди, які роблять
щось руками, - каже чоловік. – У нас
можна скористатись інструментами,
обладнанням для втілення в життя
своїх ідей та винаходів або ж просто

полагодити домашні речі. Можна щось
просвердлити чи припаяти, розрізати болгаркою чи зварювати метали.
Тому якщо людина, до прикладу, хоче
зробити такого робота чи щось інше,
але не має місця, де вона могла б цим
займатися, то тепер це не проблема. У
мейкерспейсі ми раді усім.
Також тут проводять змагання роботів із конструктора LEGO. Цих вихідних міряли свої сили у творчості і

винахідливості дві команди. У одній
зібралися представники кафедри фізики фізико-математичного факультету ТНПУ імені В.Гнатюка, у другій
– ТНТУ та ТНЕУ. Спершу учасники за
годину склали із конструктора LEGO
по два трактори. Далі роботи перетягували канат і змагалися, хто кого
переможе. Сильнішим виявилося творіння команди ТНТУ та ТНЕУ.
Є у мейкерспейсі заняття і для
найменших, які прийшли підтримати
батьків і друзів, котрі брали участь у
змаганнях. Діти складали різноманітні конструкції із дерев’яних деталей і
створили власний торгівельний центр.
Учасники змагань переконані, що такого простору не вистачає Тернополю
і він зможе об’єднати творчих людей.
Юля ТОМЧИШИН.
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Їдуть на заробітки, а потрапляють у рабство

Щ

Конфлікт
між водіями
завершився
стріляниною

К

римінальна драма
розігралася у
Тернополі. Як
розповіли в обласному
управлінні Нацполіції,
28 липня на лінію «102»
надійшло повідомлення
про постріли на вулиці
Галицькій.
- Конфлікт виник між двома учасниками дорожнього
руху. За словами водія автомобіля, він рухався за велосипедистом. Доїжджаючи до кільця, не
знав, який маневр здійснить водій двоколісника, а тому посигналив йому. Велосипедист показав нецензурний жест рукою та
поїхав далі. Кермувальник авто,
коли вони зрівнялися на дорозі,
зробив усне зауваження велосипедисту, на що той ногою стукнув двері автівки. Автомобіліст
наздогнав його і почалася сварка. В якийсь момент водій автомобіля дістав пістолет для відстрілу гумовими кулями та вистрілив. Куля влучила в ногу велосипедисту. Його госпіталізували, - зазначили у поліції.
Власник зброї у скоєному зізнався. Дозвіл на пістолет у нього, як виявилося, є. Правоохоронці розпочали кримінальну
справу за вчинення умисного
легкого тілесного ушкодження.

ороку тисячі чоловіків, жінок і дітей
потрапляють до рук торговців людьми як
у себе вдома, так і за кордоном. Саме ця
галузь кримінального бізнесу розвивається найбільш
стрімкими темпами в світі.
30 липня – Всесвітній день
боротьби з торгівлею людьми.
За даними Міжнародної організації праці, 21 мільйон людей у
всьому світі є жертвами примусової праці.
Прагнучи достойно заробляти, українці нерідко стають
жертвами торговців людьми,
часто надовго потрапляють у
трудове рабство.
За
словами
Олександра Буняка, начальника від-

ділу боротьби із злочинами,
пов’язаними із торгівлею людьми, Нацполіції Тернопільщини,
у 2018 році оперативники його
підрозділу задокументували сім
фактів торгівлі людьми.
Впродовж тривалого часу
дві групи займалися відправкою громадян на роботу до
Об’єднаних Арабських Еміратів, Туреччини та Польщі. У 2019
році працівники поліції прикрили групу, яка вербувала людей

Обікрав квартирант

Чоловік виніс з помешкання, яке орендував,
майна на майже 19 тисяч гривень

Д

о співробітників
Тернопільського
відділу поліції
надійшла заява про
крадіжку від жителя
Житомира. Він повідомив,
що з помешкання, яку
їм з сестрою в Тернополі
залишили батьки,
квартирант виніс майна на
майже 19 тисяч гривень.
Як розповіли в Нацполіції Тернопільщини, батьківську
квартиру родичі вирішили здавати в оренду, бо жоден з них у
Тернополі не мешкає. Ріелтори
підшукали квартиранта – жителя Франківської області. Домовленість була такою: чоловік користується однією кімнатою, а
іншу власники замкнули.
Наприкінці липня квартирант заявив, що буде з’їжджати,

тому господар приїхав з Житомира, аби забрати ключі. Проте
виявив, що двері кімнати, куди
орендатор не мав права заходити, відімкнені.
- Франківчанин став переконувати, мовляв, про все домовився з господинею, і вона дала йому
ключі. До жінки зателефонувати не було змоги, тому господар попросив квартиранта зачекати до наступного дня, аби все
з’ясувати. Прокинувшись зранку, чоловік не застав франківчанина. Коли ж приїхала сестра,
з’ясувалося, що дозволу користуватися другою половиною житла
вона не давала, і з помешкання
зникли картини, кришталевий
посуд та інші побутові речі, - розповіли правоохоронці.
Поліцейські встановлюють
місце перебування квартиранта.

Велосипеди крадуть щодня

Ошукані краяни, самі того не підозрюючи,
допомагають невідомим привласнювати їх
транспорт, залишаючи його
в легкодоступних місцях
- Лише в Тернополі днями
двоколісних позбулися одразу
троє місцевих жителів і ще один
мешканець Кременця, - повідомили в обласному управлінні Нацполіції. - Не зупинили зловмисників
зачинені двері сушильного приміщення, звідки вони викрали
транспорт, і приватна територія.
Правоохоронці вкотре зверта-

для роботи у Польщі. Їхня справа
передана уже до суду. Ще дві групи, які “працевлаштовують” людей в Італії та ОАЕ, в процесі розслідування.
- Всіх людей, які потрапили в
сексуальне рабство чи в трудову експлуатацію, ми скеровуємо
до однієї з міжнародних організацій, де їм надається матеріальна, юридична та психологічна

допомога. Тернопільська обласна державна адміністрація надає жертвам торгівлі фінансову
допомогу та гуманітарні пакети.
Правоохоронці наголошують, що ніколи не варто одразу довіряти незнайомцям,
тим більше тоді, коли вони обіцяють мало не «золоті гори».
Якщо пропонують аж занадто
привабливі умови праці та високу зарплатню, дуже ретельно перевіряйте інформацію: не
спокушайтесь одразу на таку
пропозицію, адже саме за нею й
приховується трудове рабство,
яке в реальності не має нічого
спільно з пропонованими вигодами.

ються до мешканців краю та просять бути обачними й дотримуватися простих правил.
Не зберігайте транспорт на
сходовому майданчику, у загальному коридорі, у підвалі, в сушильних приміщеннях.
- Найчастіше велосипеди крадуть саме з місць загального користування. Троси і велозамки,

якими пристібають велосипед,
легко ламають. Велосипед слід
зберігати тільки в квартирі чи
приватному будинку. Припаркувавши велосипед в людному місці, ніколи не залишайте його поза
зоною прямої видимості без нагляду. Також не відходьте від велосипеда далі, ніж на кілька метрів. Ніколи не давайте кататися на своєму велосипеді незнайомим або малознайомим людям,
- кажуть правоохоронці.
У разі, якщо ви потерпіли
від рук невідомих, не зволікайте й одразу телефонуйте на лінію
«102».

Забруднив повітря на 153 тис. грн.
За забруднення атмосферного повітря
оштрафували директора підприємства

Кременецька місцева прокуратура пред’явила відповідний позов до
господарського суду Тернопільської
області.
- Встановлено, що одне з місцевих підприємств здійснювало викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря без отримання передбаченого законодавством спеці-

ального дозволу, - повідомили в обласній прокуратурі. – Це призвело до заподіяння державі збитків
на суму понад 153 тисячі гривень.
У прокуратурі додали, що позовні вимоги прокурора про стягнення коштів до бюджету суд задовольнив, а
директора підприємства притягнули
до адміністративної відповідальності.

П

Через мак для пиріжків можна
сісти на лаву підсудних
На Тернопільщині з червня поліцейські
задокументували 126 фактів вирощування
нарковмісних рослин
Незаконні посіви маку та конопель на присадибних ділянках мешканців краю продовжують виявляти правоохоронці в
ході операції «Мак». Загалом з
початку проведення профілактичних заходів задокументовано 110 випадків вирощування
маку та 16 – конопель.
Найбільше незаконних посівів оперативники виявили на
Зборівщині – 16, Бережанщині –
13, Гусятинщині – 12, Бучаччині
та Кременеччині – по 11 фактів.
- Значну кількість снодійного маку - понад дві з половиною
тисячі - виростили у себе на присадибних ділянках двоє жителів
Зборівського району, - повідомили в обласному управлінні поліції. - Як пояснили, сіяли рослини для власних потреб. Але, думаючи про пиріжки зі смачною
начинкою, вочевидь, не врахували, що за вирощування маку
в такій кількості передбачена
кримінальна відповідальність.
Рекордсменкою з вирощуван-

ня коноплі виявилася мешканка
одного із сіл Шумського району.
У неї на присадибній ділянці виявили понад три тисячі нарковмісних рослин.
Загалом на території області з першого червня працівники
поліції вилучили 17093 рослин
маку та 3316 – коноплі.
Поліцейські
нагадують, що згідно зі статтею 310
Кримінального кодексу України
за незаконний посів або вирощування снодійного маку в кількості від ста до п’ятисот рослин,
конопель у кількості від десяти
до п’ятдесяти рослин передбачений штраф від ста до п’ятисот
неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або арешт на
строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років.
За незаконний посів або вирощування снодійного маку чи
конопель у кількості 500 і більше рослин передбачене позбавлення волі на строк від трьох до
семи років.

Медова пастка для пенсіонерів

равоохоронці просять
попередити про шахраїв
стареньких родичів.

На Кременеччині розшукують двох злодійок, які обікрали 80-річну жительку райцентру. До оселі старенької вони потрапили
під приводом продажу дешевого меду.
- Допоки одна з жінок морочила пенсіонерці голову, інша нишпорила у хаті, відтак
у сховку на кухні знайшла 5 тисяч гривень,
- розповіли в обласному управлінні поліції.

Зникнення грошей потерпіла помітила через кілька годин після візиту, а в поліцію звернулася лише вранці наступного дня. З її слів, із жінками був маленький
хлопчик. Правоохоронці підозрюють, що
це можуть бути гастролерки з інших областей.
- Застережіть своїх літніх родичів, аби
вони не впускали до хати незнайомців, які
називаються продавцями меду, пір’я чи іншого дріб’язку – найпевніше це крадії, - кажуть правоохоронці.
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Україна
Рідна мова потребує
захисту і підтримки

Українська мова досі потребує захисту та підтримки, сказав у інтерв’ю
журналу «Країна» письменник Сергій
Жадан. «Спробуйте в Харкові купити
українську газету. Знайдете одне-два
найменування. Або відшукати приватну школу з викладанням українською.
Мова потребує розвитку, нормалізації.
Закон на часі вже 28 років. Якби його
прийняли у 1991-у, ми не мали б багатьох політичних проблем. Доки мова має
невизначений статус, доти є підставою
для політичних маніпуляцій щоразу перед виборами. Варто лише подивитися,
з чим йшли на парламентські вибори
представники проросійських сил», - наголосив письменник.

Тарифи на воду
підстрибнуть

Водоканали хочуть підвищити тарифи на холодну воду на 15 відсотків.
«Існує проблема з ціною електроенергії
для промисловості. Через її зростання
водоканали приходять і просять збільшити їм тарифи», - заявив представник
президента в Кабміні Андрій Герус. За
його словами, в уряду є можливості на
рівні Нацкомісії з регулювання енергетики та компослуг ухвалити рішення, які
втримають різку зміну ціни.

З України найбільше коштів
переказують в Росію

За перше півріччя цього року з
України відправлено понад $150 мільйонів. Найбільше коштів надходить у
Росію та Грузію, інформує Нацбанк. Загалом сума грошових переказів за межі
України за шість місяців дорівнює $168
мільйонам. Найбільше грошей із нашої
держави надходить у Росію - 36 відсотків, Грузію - 9, Азербайджан - 8, Китай
та Узбекистан - по 4 відсотки. Ще 39 відсотків грошей відправлено в інші країни.

…і в Україну надіслали
багато «зелені»

За шість цьогорічних місяців до
України переказали понад мільярд
доларів. Найбільше коштів надходить з
Італії та США. Про це повідомили у пресслужбі Нацбанку. Загалом надійшло
$1,09 мільярда. Із США - 15 відсотків від
вказаної суми, з Італії - 14, Польщі - 11,
Росії - 9, Ізраїлю - 8 відсотків. Ще 43 відсотки грошей відправлено з інших країн.
У першому півріччі сума коштів, отриманих в Україні з використання міжнародних систем переказу, майже в сім разів
перевищує суму грошей, відправлених
за її межі.

Картопля стане
делікатесом

Кількість дощів у цьому сезоні негативно вплине на вартість картоплі,
тому продукт значно подорожчає. Про
це заявив президент Асоціації фермерів
і приватних землевласників Іван Томич,
пише ГолосUA. «Проливні дощі погано
вплинули на врожай картоплі. У вересніжовтні, порівняно з аналогічним періодом 2018 року, слід очікувати зростання
цін на картоплю від 50 до 80 відсотків,
оскільки картопля - це другий хліб. Це
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сильно вдарить по бюджету практично
кожної української родини», - сказав Томич. І уточнив, що в результаті несприятливих погодних умов зібрано удвічі
менше зерна, а з овочів - цибулі і капусти.

Куди наші співвітчизники
їдуть на ПМП

З початку року майже 2000 наших
співвітчизників отримали дозвіл на
виїзд на постійне місце проживання
в США. Про це поінформували в департаменті організаційного забезпечення
Державної міграційної служби України,
пише УНН. За інформацією відомства,
за п’ять місяців 1996 громадян України
отримали добро на еміграцію в цьому
напрямку. Торік з країни виїхали 3358
осіб, тоді як у 2014-му - 1368. Крім того,
цьогоріч 128 українців отримали дозвіл на виїзд до Білорусі (302 - минулого
року), 366 - в Литву (560 - торік), 90 - в
Молдову (235 - торік), 411 осіб переїхали
до Німеччини (1179 - торік), 146 - в Польщу (191 - торік), 331 - в Росію (1162 - торік), 174 - в Угорщину (404 - торік) і 151
- в Чехію (153 - торік).

Шкода від субсидій:
держава повинна дати

Чимало соціальних виплат підтримують споживацьке ставлення
українців до держави. Про це сказала в
інтерв’ю сайту «Сьогодні» Ольга Купець,
доцент Київської школи економіки та
консультант Світового банку. «Субсидії
та соцвиплати підтримують споживчі
настрої серед українського населення,
яке думає, що держава повинна повсякчас щось давати людині, а не вона сама
має працювати, заробляти для забезпечення життя своєї сім’ї, платити податки
та єдиний соціальний внесок», - зазначила експерт. Субсидії на оплату компослуг
призводять до того, що багато працездатних українців втрачають мотивацію
активно шукати роботу, вважає економіст. Адже їх часто отримують далеко
не бідні домогосподарства або ж ті, які
складаються з працездатних людей.

Які штрафи чекають
«євробляхи» з серпня

У наступному місяці стануть чинними нові правила для єврономерів.
Поліція отримає право зупиняти і штрафувати авто без реєстрації із 22 серпня.
Тих, хто офіційно не зареєструє і не розмитнить автомобіль в Україні, чекає покарання. Які штрафи передбачені? За
водіння машини на єврономерах - 8500
грн.; повторне за рік водіння «євробляхи» - 17000 грн. і заборона на водіння
протягом року. Затримка розмитнення
на 1 добу - 170 грн.; від 1 до 10 діб - 340
грн.; від 10 до 20 діб - 8500 грн.; від 20
до 30 діб - 85000 грн.; від 30 діб - 170000
грн.

Куди планують відселяти
жителів «хрущовок»

Як повідомили в Мінрегіоні, новий законопроект щодо комплексної
реконструкції кварталів застарілого
житлового фонду передбачає, що у
разі відселення людей з «хрущовки»
нове житло мають надавати у тому ж
адміністративному районі. «Люди повинні мати змогу користуватися звичною для них соцінфраструктурою - ходити в ту ж поліклініку, водити дітей у
ту ж саму школу або дитсадок», - сказав
заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Лев Парцхаладзе. Як має відбуватися переселення?
Спочатку слід звести пусковий будинок,
куди переселяються мешканці з 2-3
старих будинків, тільки після цього застаріле житло зноситься і на його місці
будується нове. Новий законопроект
пропонує два варіанти вирішення питання з «хрущовками»: реконструкцію
та знесення.
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Світ
Відпочинок у Туреччині
подешевшав

Готелі на популярних серед туристів курортах Туреччини знижують
вартість проживання на 20 відсотків,
бо не вистачає відпочиваючих. «Відомі брендові готелі заповнено, а ось деякі
«п’ятірки» і «четвірки» зіткнулися з нестачею туристів», - розповів НВ директор
Центру розвитку туризму Володимир Царук. Зменшилася кількість туристів з Німеччини, Голландії, Іспанії, Італії та України. Компенсувати втрату мандрівників із
європейських країн турецькі готельєри
хочуть за рахунок громадян країн СНД.
Головна причина відтоку - підвищення
цін на відпочинок у середньому на 20
відсотків. На початку сезону готелі перейшли на розрахунок у євро, в результаті
чого тижневий відпочинок у 5-зірковому
готелі почав обходитися в середньому
в 1-1,2 тисячі євро на двох. Українські ж
туристи їдуть до Єгипту, де тижневий тур
можна придбати за 600-700 євро.

В Естонії учителі зможуть
оглядати особисті речі учнів

Із 1 вересня у школах Естонії вчителі отримають право в разі необхідності оглядати учнів і вилучати у них
заборонені предмети і речовини. Тепер у законі прописані речі, які не можна
приносити в школу. Закон надає школам
можливість на свій розсуд доповнювати
списки заборонених предметів або речовин, повідомляє ERR. При цьому закон не
зобов'язує педагогів обшукувати учнів
або розбороняти забіяк. У критичних ситуаціях вчителям рекомендують викликати поліцію.

Українці скуповують
нерухомість у Польщі

Українці активно скуповують нерухомість у Польщі - торік придбали 110
тисяч «квадратів», повідомляє Польське радіо. За звітом компанії Deloitte за
2018 рік, помешкання в цій країні одні
з найдешевших у Європі. Для іноземців
Польща є привабливою з погляду інвестицій, а також як місце для життя. За даними Міністерства внутрішніх справ і адміністрації, минулоріч іноземці викупили
7043 помешкань загальною площею 426,2
тисяч квадратних метрів. Із 2016 року нерухомість в Польщі активно скуповують
українці. Наступні у списку німці. Охоче
польську нерухомість купують також британці, білоруси та французи.

Гібридна агресія: РФ
перекрила майже половину
Чорного моря

Із 24 липня Росія перекрила п’ять
районів у Чорному морі. Загальна площа - 118 тисяч 570 квадратних кілометрів, а це - чверть від усієї площі Чорного
моря. Перекриті РФ райони зачепили навіть традиційні міжнародні морські шляхи до Болгарії, Грузії, Румунії та України.
Російські приписи майже блокують морське сполучення з цим країнами, пише
«Український мілітарний портал». Термін
дії приписів - до 19 серпня. Але чіткої причини не вказано. Експерти вважають, що
у РФ навіть немає ресурсів, аби реально
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контролювати перекриті райони. Тому
варто розглядати ці дії Росії як черговий
акт гібридної агресії на морі. Вже не лише
проти України, а й проти інших країн Чорноморського регіону.

У Римі - проїзд в метро за
пляшки

В Італії запустили новий пілотний
проект: на трьох станціях метро в Римі
встановили автомати, в яких можна
обміняти пластикові пляшки на проїзний квиток, повідомляє видання The
Local. Кожна перероблена пляшка відповідає еквіваленту п’яти євроцентів у балах. Тобто, необхідно переробити 30 пляшок, щоб набрати достатньо балів для
квитка. Автомати протягом року працюватимуть у пілотному режимі, після якого
влада ухвалить рішення про розширення
або відмову від нововведення. Рим став
першою європейською столицею, яка
впровадила таку схему, заявила мер міста
Вірджинія Раджі.

Аномальна спека в Європі
висушує річки та озера

Аномальна спека в європейських
країнах у ряді місць обернулася справжнім екологічним лихом. Багато річок та озер сильно обміліли, повідомляє
Euronews. Так, у німецькому регіоні Ганновер одне з озер практично зникло, і на потрісканому мулі залишилася загибла риба.
Подібна сумна картина спостерігається
і на інших озерах. Подекуди захисники
природи виловлюють рибу сачками і переправляють у водойми з більш високим
рівнем води, але вирішити проблему вдається далеко не скрізь. Кліматологи попереджають: у найближчі роки спека може
стати на континенті регулярним явищем.

Бацька заборонив
білорусам звільнятися
з роботи за власним
бажанням

Президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав зміни до Трудового
кодексу. Влада стверджує, що зміни розширять соціальні гарантії, а незалежні
експерти кажуть: документ легалізує
примусову працю, повідомляє Незалежна газета. Глава Білоруського конгресу
демократичних профспілок Олександр
Ярошук називає нову версію Трудового
кодексу найгіршим документом такого
роду у світі. За його словами, тепер працівника в країні позбавлено права звільнитися за власним бажанням. Крім того,
наймачу дозволено тимчасово переводити його на іншу роботу на термін до шести місяців навіть до іншого наймача, що
робить «позикову працю» в країні абсолютно законною.

Бацька заборонив
білорусам звільнятися
з роботи за власним
бажанням

Президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав зміни до Трудового кодексу. Влада стверджує, що зміни розширять
соціальні гарантії, а незалежні експерти
кажуть: документ легалізує примусову
працю, повідомляє Незалежна газета. Глава Білоруського конгресу демократичних
профспілок Олександр Ярошук називає
нову версію Трудового кодексу найгіршим документом такого роду у світі. За
його словами, тепер працівника в країні
позбавлено права звільнитися за власним бажанням. Крім того, наймачу дозволено тимчасово переводити його на іншу
роботу на термін до шести місяців навіть
до іншого наймача, що
робить «позикову працю» в країні абсолютно
законною.

Ольга
ЧОРНА.
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Школярка з Тернополя здобула «бронзу»
на Міжнародному науковому конкурсі CASTIC

У

країнські школярі
вперше брали участь у
цих змаганнях. І відразу
ж показали хороші результати
і повернулися з медалями.
Міжнародний науковий конкурс
відбувався на китайському півострові
Макао. Це конкурс наукових та інноваційних проєктів, у якому беруть участь
школярі та студенти віком від 12 до
20 років. Вони представляють проєкти в 13 категоріях. Серед них - математика, біомедицина, хімія, фізика та
астрономія, інформаційні технології

З редакційної пошти

та комп’ютерні науки, екологія, ботаніка, мікробілогія, зоологія тощо. CASTIC
проходить уже 34 роки поспіль. Цього
року до змагань долучилися учасники

з більш як 50 країн світу.
На конкурсі Україну представляли троє учнів Малої академії наук.
Олександра Лукіна з Кива отримала
"срібло", Даніїл Осташев з Харкова
та Анастасія Стаханська з Тернопля
- бронзові нагороди. Анастасія цього
року закінчила тернопільську школу
№3. Дівчина має чимало здобутків і
нагород у різних наукових конкурсах. Вступила на навчання у Тернопільський національний медичний
університеті імені І.Я. Горбачевського на стоматологічний факультет.

«Веселі канікули з Богом»
для дітвори Городища

ЗАХОПЛЮЮЧІ КОНКУРСИ І ЗАБАВИ, ДУХОВНІ БЕСІДИ І ТВОРЧІ МАЙСТЕРНІ. ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ЖИТЕЛІВ
СЕЛА У КОЗІВСЬКОМУ РАЙОНІ ОРГАНІЗУВАЛИ НЕОРДИНАРНИЙ ЛІТНІЙ ВІДПОЧИНОК.

П

ри Церкві Успіння
Пресвятої
Богородиці в селі
Городище Козівського
району відбувся
відпочинковий табір
«Веселі канікули
з Богом». Участь у
ньому взяло 48 дітей.
Традиційно кожен
день відпочинку
розпочинався з
богослужіння та
катехизації, які
проводив отець-парох
Богдан Зінченко.
Далі діти переходили до
Будинку культури де разом
співали, танцювали, проводили ігри, створювали малюнки
на асфальті під керівництвом
директора Будинку культури
Василя Пушкара та аніматорів.
Після розваг діти з нетерпінням йшли в парк
«Здоров'я», де ласували смачними обідами, які готували

для них отець Василь Лопух,
Оля Верхоляк, Христина та
Оля Кругляк.
Цікаві майстер-класи проводили для дітей аніматори
Оля Береза, Оксана Залеська
та Юля Кругляк. Було приємно бачити щасливі обличчя
дітей, коли кожен з них зумів
зробити виріб власними руками. Протягом тижня діти
створювали листівки, квіти з
паперу, малювали.

Родзинкою табору стали
заняття за інтересами, під час
яких кожен міг розкрити свій
талант.
Відпочинок
промайнув
швидко, проте зроблені світлини ще довго нагадуватимуть учасникам про щасливі
миті серед друзів та ровесників.
Особливо пам'ятним буде
цей час для сестер Софії і Вероніки Табаки з Америки, ко-

трі вже вдруге приїхали в гості
до бабусі, щоб відвідати «Канікули з Богом». А сестрички
Анжеліка та Діана Лавренко,
які приїхали на відпочинок з
Києва, вперше брали участь в
такому таборі.
Хочемо щиро подякувати

спонсорам відпочинкового
табору Надії Куцан, Галині
Дзідзінські, Любові Псуй, Олегу Олійнику. Дякуємо всім за
щасливо проведений час!
Оля БЕРЕЗА,
с. Городище
Козівського району

Цілющі краплини
народної медицини
ЙОШТА: незвична ягода
зміцнить імунітет

П

ри схрещуванні агрусу і чорної смородини
селекціонери отримали йошту. Вона
включає всі корисні властивості обох
ягід, при цьому рослина відрізняється високою
врожайністю.

КОРИСНІ ВЛАСТИВОСТІ

Велика кількість вітаміну C добре позначається на імунітеті. Завдяки цьому ягода корисна для лікування і профілактики простудних захворювань.
Допомагає відновити гемоглобін за умови комплексного
лікування анемії в поєднанні іншими засобами.
Нормалізує роботу шлунково-кишкового тракту. Вживання йошти багатьом дачникам дозволяє позбутися від
діареї та інших розладів шлунку.
При гіпертонії буде корисно додати в раціон ягоди, змішані з медом.
Велика кількість фітонцидів в складі плодів самою природою призначена для боротьби з простудними захворюваннями, мікробними інфекціями і вогнищами запалення в
організмі.
Йошта поповнює запаси важливих для людини мікроелементів за рахунок свого багатого мінерального складу.
Ягідні антоціани і вітамін P покращують кровообіг і зміцнюють стінки кровоносних судин.
Невеликий вміст цукру буде корисний хворим на діабет.
Стимулює виведення радіонуклідів і токсинів з організму.

ШКОДА І ПРОТИПОКАЗАННЯ

При індивідуальній непереносимості, алергії на вітамін C і
схильності до тромбоутворення не можна вживати цю ягоду.
Не рекомендується йошта і при проблемах зі шлунком:
коліті, виразці та інших порушеннях.
Любителям цих незвичайних гібридних плодів слід знати міру, інакше може розвинутися алергічна реакція. А якщо
у вас вже є негативна реакція на агрус або чорну смородину,
від вживання йошти краще утриматися.

РЕЦЕПТИ ЗАГОТОВОК

В основному з ягоди готують варення, компоти або заморожують на зиму. Любителі міцних напоїв пристосувалися
робити з йошти багате вітамінами домашнє вино.

ВАРЕННЯ З ЙОШТИ

Подрібніть в блендері ягоди до пюре. Додайте в 2 рази
більше цукру.
Залиште на 2-3 години настоюватися. Час від часу перемішуйте, щоб цукор розчинився і рівномірно змішався з ягодою.
Розподіліть масу по стерилізованих банках, накрийте
марлею і поверх неї закрийте кришками.
Зберігати варення з йошти слід у холодному місці не довше, ніж 6 місяців. При такому способі приготування велика
частина корисних елементів солодкого продукту залишається.

ЙОШТА ДЛЯ СХУДНЕННЯ

Через низьку калорійність і невеликий вміст жирів ягоду
часто додають в раціон людям, що худнуть – ягідні антоціани прискорюють обмін речовин і допомагають розщеплювати жири в організмі. Калорійність дозрілих плодів становить
всього 45 ккал на 100 грам. У сукупності корисні властивості
допомагають швидше худнути без шкоди для здоров’я.
Для схуднення додайте близько 500-700 г плодів до свого раціону на 2 тижні. При цьому варто відмовитися від висококалорійних продуктів.
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Як лікуватися
кропивою і які страви
з неї приготувати

К

ропива – чудовий продукт, з якого
можна приготувати корисні
лікувальні страви: салат, юшку,
борщ, пюре, начинку для пиріжків, плов,
котлети.
Наукова назва рослини Urtica dioica походить
від латинських слів urere – жалити, dioica – дводомна (є чоловічі й жіночі екземпляри). У деяких
місцевостях її називають жалива велика, жигалка, жаливуха. Загалом кропива – найпоширеніший бур’ян на всіх континентах, побачити який
можна і поблизу помешкань, і на смітниках, і
вздовж доріг, і в садках, і на лісових галявинах.

ЩО ЛІКУЄ КРОПИВА

Кропива дводомна – справжній полівітамінний препарат, який містить вітаміни С, К, В2, провітамін А, каротин, фітонциди, мікроелементи
(залізо, мідь, марганець), мінеральні солі, мурашину та кремнієву кислоти. Рослина багата на
білки, яких містить стільки, скільки горох, квасоля, боби. За вмістом органічних сполук кропива
найбагатша серед дикорослих трав.
З лікувальною метою використовують листки, кореневища, насіння, стебла, з яких роблять
віники для лазні. Листки збирають у суху погоду
під час цвітіння, кореневища викопують рано навесні чи восени, насіння – в період дозрівання.
Лікарські форми, що їх готують з кропиви:
порошок із сухих листків, настої – також з листя, відвари з кореневища, сік використовують
як сечогінні, протизапальні, зміцнювальні для
всього організму засоби під час лікування уро-

логічних хвороб (нефритів, пієлонефритів, циститів), серцево-судинної недостатності. Використовують також як кровоспинний засіб при
кровотечах, фіброміомах, запальних процесах
жіночих статевих органів.
Ефективні лікарські форми з кропиви дводомної нормалізують обмін речовин, тонізують нервову систему та прискорюють процеси
регенерації пошкоджених тканин при астенії,
недокрів’ї, гіпотонії, атеросклерозі, неврозах,
бронхітах, пневмонії, бронхіальній астмі.
Зовнішньо у вигляді примочок кропиву застосовують при опіках, екземах, ранах. Якщо випадає волосся – миють голову міцним відваром,
якщо турбує ревматизм – кропивою жалять хворі
місця.
Протипоказана рослина тільки вагітним.

ЩО ПРИГОТУВАТИ З КРОПИВИ

Кропива – чудовий лікувальний продукт, з
якого можна приготувати корисні лікувальні
страви: салат, юшку, борщ (дуже поширений у
нас на Україні), пюре, начинку для пиріжків, плов,
котлети.
САЛАТ ІЗ КРОПИВИ
200 г листків свіжої кропиви, 20 г зеленої цибулі, 20 г петрушки, кілька волоських горіхів.
Листя кропиви промити, занурити на 5 хвилин в окріп, вийняти, подрібнити, додати зелень,
подрібнені горіхи. Посолити, заправити олією,
майонезом чи сметаною. Смачно, а головне –
дуже корисно.
ЮШКА З КРОПИВИ
Порізати кілька картоплин, моркву, опустити
в окріп (щоб не руйнувалися вітаміни), зварити
до готовності, додати подрібнену кропиву, накрити каструльку кришкою і вимкнути вогонь.
А щодо надзвичайно корисного соку з кропиви, то його можна отримати за допомогою побутової соковижималки.
І насамкінець. Лікування хвороб шлунковокишкового тракту доцільно починати зі страв з
кропиви. Корисні вони будуть і тим, хто тривалий час проходив курс лікування антибіотиками.
Вони, як відомо, послаблюють захисні сили організму.

АВІТАМІНОЗ? НІ, НЕМАЄ.

Гарбузове варення помагає!

Доступні складники. Просте приготування. І чудовий результат. Гарбузове варення дуже багате на
вітаміни та мікроелементи. Це саме те, що треба нашому організму, тож запам’ятайте рецепт до сезону
гарбузів.
Усі знають, що гарбуз дуже корисний. А найбільше
користі у сирому гарбузі. І він може бути дуже смачним, якщо з нього приготувати варення.
Потрібен гарбуз (3–4 кг), по 2 апельсини і лимони,
1 кг кураги, 3 скл. цукру. З апельсинів зняти шкірку, а
з лимонів – ні. Усе перемолоти, перемішати з цукром,
розкласти у банки і поставити в холодильник.
Клітковина чистить кишківник, вітамін С – потужний антиоксидант, багато міді – чиста шкіра від плям,
багато заліза – профілактика і лікування недокрів’я,
багато цинку – допінг для підшлункової залози. Головне – усе свіже, не оброблене ні високою температурою, ні консервантами.
Корисне і гарбузове насіння. З нього можна зробити борошно: висушити, а потім перемолоти у кавомолці разом з лушпинням. Якщо змолоти дрібно, лушпиння зовсім не відчувається. Борошно можна зберігати у
скляній банці. Таку муку додають до їжі. Можна залити
йогуртом або кефіром.

Зелень незамінна
і на кухні, і в народній
медицині

З

а допомогою кропу, петрушки,
селери та зеленої цибулі можна
вилікувати хвороби кишковошлункового тракту, нирок і навіть
гіпертонію.
Зелена цибуля відома сечогінною й антибактеріальною дією. Вона зменшує кількість холестерину і цукру у крові.
Зелений часник поліпшує роботу
шлунково-кишкового тракту, бореться з
туберкульозною та дифтерійною паличками.
Кріп багатий на вітаміни В1, В2 і С, мікроелементи – кальцій, калій, залізо, фосфор та амінокислоти. За допомогою цієї
рослини лікують гіпертонію, розлади травлення, застудні захворювання, нирковокам’яну хворобу.
Петрушка запобігає застою жовчі й запаленню слизової оболонки шлунка.
Селера – чудовий засіб проти закрепів,
ревматизму і хвороб нирок. Крім того, її сік
стимулює кровотворний процес, поліпшує
обмін речовин в організмі.
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П

Бувальщина

етра Колобка викликали в суд, як
свідка. У розпал засідання, коли
суд закінчував опитування, перед
дверима до залу почулися окрики.

Сімейне

гніздечко
У музиці - життя, любов, печаль,
Й душа стає, немов тендітні квіти…
Народна пісня... Їй не підвладний час.
У ній звучання рідні, милі, серцю дорогі…
Вона живе у кожному із нас…
На фото Івана ПШОНЯКА: учасники народного
аматорського обрядово-фольклорного ансамблю
«Білівчанка» з села Біла Тернопільського району.

Новела

Ї

ї називали Рибачиха. Яке
її справжнє ім’я – ніхто
не знав. Хата її стояла в
чистому полі, обрамлене
зеленим садком, наче
райський острівець серед
хвилюючого золотого
моря пшениці. Звивиста
стежка, наче змійка, вела
до джерела – синього ока на
обличчі Божого довкілля,
а потім до вузької глибокої
річки, береги якої густо
поросли верболіззям,
осокою та іншими травами.
- О, колись тут стояв славний
млин! – скажуть довгожителі нашого села, які завітають сюди.
Чоловік Рибачихи приймав
клієнтів з усіх ближніх та дальніх
сіл, мав гарну виручку. Цей млин
збудував ще його дід. Він був куркулем, мав кам’яницю в селі. Як
діда розкуркулили і забрали хату,
то млин занепав, до нього ніхто
не їхав. Подейкували, що мельник
із Сибіру прокльони шле кожному, хто наблизиться до його млина, тай влада забороняла. А Федір, мельника син, зробив смілий
виклик навісній комуністичній
системі – відновив млин. Він був
молодим і нарваним, як казали в
селі. Один Бог знав його серце і
любов до України. Баба Текля молилася за Федька три рази вдень,
просячи Всевишнього вберегти
його від злих людей. Сина з невісткою в Сибір вислали. І стару Теклю були б вислали, якби не її інвалідність – лежачою була, мала
паралізовані ноги. Внук служив
на той час в армії, в далекому Казахстані. Був ведучим співаком в
ансамблі та ідейним солдатом, як
про нього говорило начальство,
тому й обминула його біда.
Ото повернувся Федь з армії

Надкушене
яблуко

і примітив дівчину із села сусіднього. На рибу ходив, а вона череду пасла. Познайомилися, побралися, таємно обвінчалися молоді.
Федька рибаком в селі назвали, а
її Рибачихою нарекли. Була сиротою, ото й пасла чужу череду за
харч. Жили молоді в баби Теклі, а
коли настала сталінська відлига
вирішив Федір на свій хліб піти,
млин відбудувати. Днями і ночами там пропадав. А неподалік, на
горбочку, в чистому полі, сад посадив. Потім помаленьку хлівець
звів, а так і хату глиняну. Стали
жити, тяжко працювати. Хлопчик народився, а баба Текля померла. Про батьків з Сибіру чутки не було. Час минув, сад виріс,
хата обросла плющем та виноградом. Жили вони бідно та весело.
Не раз сплете вінок з волошок та
маків, що нарве в житах Рибачиха,
одягне лляну довгу сорочку і наче
Мавка ходить понад річку з хлопчиком на руках, голубооким Лелем. І так мило та любо Федорові
споглядати на них, аж серце мліє...
Біда прийшла, коли її не чекали. Захворів важко і зліг Федір. А
до року часу помер. Затих сміх у
їхній польовій хатині, у ній навіки
поселився сум. Млин розвалився,
син виріс і в місто далеке подався. Залишилася Рибачиха одна зі
своєю довгою думою. Жила з саду
та городу. Про чоловіка нагадувало кілька вуликів та єдина фотографія, на якій він молодий, усміхнений, закоханий в неї та в життя.
А час спливав, річка вужчала, але не міліла, тільки джерело било життєствердно і юно, як
тоді, коли вона була щасливою.
Нині свято Спаса. Величний
день. Баба Рибачиха одягнула вишиванку. До церкви, що в селі, далеко йти. Не зможе, не слухаються ноги. Вийшла в сад. Це її храм,

збудований руками її Федора. Так
тихо і благодатно літньої днини.
Дзижчать джмелі, співають пташки, радіє сонцю все довкілля. Рибачиха ходила від яблуні до яблуні, обіймала їх, наче дітей, згадувала своє життя і коханого чоловіка. Раптом зблідла… На її улюбленій Спасівці, на гілці, побачила надкушене яблуко. Це ж хто
чужий прокрався в її райський
сад, хто плюнув у душу, хто посмів топтати шовкову траву і господарювати на її обійсті? Недобра хвиля підкотилася спочатку
до горла, а потім до серця. Та теплий сонячний промінь лагідно
торкнувся її обличчя і Рибачисі
здалося, що це Федьові руки ніжно погладили її душу…

Ліричним рядком
* * *
Сонце так розпеклось - капелюх не завадить,
Та ми літечку всі завжди будемо раді.
Повернула у парк, щоб в тіні відпочити,
А довкола краса... Як її не любити?
Небо - чистий кришталь, зелень манить-чарує,
О, які ж то скарби нам Всевишній дарує!
Завмираю на мить і любуюсь цим світом,
Сонце так розпеклось серед пахощів літа...

ЦВІЛА ЛЮБОВ

Кують зозулі... Як вони кують!..
А я роки рахую під вербою.
Чи буду довго, любий, я з тобою?
Ти почуття вітри не рознесуть?
Цвіла любов трояндами п’янкими,
Торкались вуст обвітрені вуста,
І звук сердець мелодія свята
Моїм рядкам нашіптувала рими.
Цвіла любов... Чи знову зацвіте?
Чи хтось колись збере її уламки,
І прошепоче ніжно на світанку
Щось надзвичайно серцю дороге?
Кують зозулі... Серденько стук-стук...
Колише вітер листячко вербове.
Моє кохання у вінку терновім,
Зате душа у нього без колюк.

Раїса ОБШАРСЬКА.

Леся ЛЮБАРСЬКА.

ЗАХИСНИК

В

томлений від виснажливої
дороги чоловік у
камуфляжній формі
із нашивками Збройних
сил України, задрімав у
напівпорожньому автобусі.
Люди, які, хоч як би це жахливо
не звучало, вже, мабуть, звикли
до війни і втомилися від неї,
не звертали уваги на бійця.
Пасажир, як пасажир.

На одній із зупинок до салону автобуса
забігло синьооке дівчатко. Допитливий погляд розумних оченят одразу ж зупинився
на втомленому війною і виснаженому дорогою солдатові, який їхав додому.
– Мамо, поглянь – це Герой, наш захисник, – голосно мовила дівчинка.
Повертаючись від буденних думок, пасажири в автобусі перевели погляд на воїна.
Кожен з них подумки дорікав собі за те, що у
щоденній рутині не раз забувають про тих,
хто приносить у наші домівки мир і спокій, не досипаючи ночей і не раз ризикуючи
власним життям.
Спонтанний сон солдата перервали
оплески пасажирів і слова: «Дякуємо за наш
спокій». Мужній, сильний український солдат зронив скупу чоловічу сльозу…
Оля ГЛАДЧУК-ПОПАДЮК.

- Не маєте права. Пустіть! - вчувши цей голос,
підсудна Ганна Колобко здригнулась і підвела голову.
- Мамо, я тут! - всередину прорвалась молода
жінка з дитиною на руках.
- Стійте! - до неї кинулося два ґевали в міліцейській формі.
- Виведіть цю ненормальну! - розпорядився
суддя.
- Дорогі судді, - подав голос Петро. - То моя
донька...
* * *
Смеркало. Після довгої, стомлюючої дороги Ганна поверталась додому. Сінешні двері були
прихилені й в одній з кімнат світилося. «Цікаво,
що поробляє мій чоловічок? - подумала з ласкою
і теплотою.
Тихо прочинила хатні двері. Петро, схудлий,
аж наче зчорнілий, сидів скраю столу, вмочував
скибку хліба в горня з молоком і повільно жував.
«Бідненький! Мабуть, весь місяць не варив собі
гарячого, що так змарнів? Ох, ті вже чоловіки...»
- Добрий вечір! — привіталась тихо.
- До...добрий... — буркнув непривітно, й це
прозвучало як «кого тут чорти носять?! - Ти? Ти?!
- поперхнувся нарешті не пережованим куснем
хліба.
- Ждав іншої?.
- Не підходь!! - заверещав Петро. - Геть з хати!
Щезни з моїх очей, маро!
Враз невидима сила викинула його з-за столу, він бухнув жінку в груди, корком вилетів на
подвір'я і зарепетував.
- Люди-и, хто в Бога вірує, рятуйте-е!
Іван Цмокало ніс од вуличного колодязя воду,
коли роздався Петрів лемент, а тоді вгледів сусіда, що торпедою летів од дверей власної хати.
- Ти куди ото женеш, як очманілий? - Іван
опустив відра на землю й упіймав Петра за руку.
- Там... Там... - замахав рукою убік свого будинку Петро. - Там... вона... Ганка моя...
- З тамтого світу повернулась чи що? - дався у
жарт Іван. - Ти часом не перебрав?
- Не віриш? Он поглянь, поглянь! - Колобко
показав рукою на освітлене вікно. - Бачиш, вештається по хаті...
- Справді, хтось нипає, - Іван підійшов до плоту, вирвав з цвяхом штахетину, й попід кущами
став скрадатись до освітленого вікна.
У цей час з-за рогу вулиці наднесло сільського
весельчака Йосипа Туніса. Вгледівши Івана гукнув:
- На кого полюєте, Сидоровичу?
- Т-с-с! - Іван приклав пальця до губів і поманив до себе Йосипа. - Ось, поглянь, бачиш, - показав на вікно.
- Бачу... Хто там?
- Якась мара...
Саме в цей час «мара» підійшла до вікна й затягнула фіранки. Вгледівши силует жінки, Йосип
перехрестився і, не роздумуючи, чкурнув геть з
подвір'я. За ним, тягнучи штахетину, втративши
войовничість, закульгав й Іван.
- Петре, то хто? — робить великі очі Туніс.
- Звідки я знаю, Йосипе? Каже, що моя жінка...
- Жінка-а? З тамтого світу повернулась? - ще
раз перехрестився Йосип. - А то як?
- Піди спитайся! - Петро поволі приходить до
тями.
Тим часом «мара» вийшла на поріг.
- Ти хто? - поперхнувся димом Іван і стиснув у
правиці штахетину.
- Ой, сусідонько милий, - Ганна направилась
до них.
- Стій на місці! Чуєш? - грізно попередив Іван.
- Ось там і стій. А тепер кажи: хто ти?
- Ви що блекоти об'їлись? Чи зовсім посліпли?
Я ж Ганна!
- Де ти тут узялась?
- Як де? З неба впала! - показала пальцем у
темно-синю височінь. - Від доньки приїхала, йолопи якісь...
- Як приїхала, коли ми тебе півчварта тижня
тому похоронили.
- Мене? Похоронили?
- Усім селом. З духовим оркестром...
* * *
Сорокарічна Ганна Колобко, взявши відпустку
в колгоспі, поїхала до єдиної доньки в Луганськ, а
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прикмета
Із залу суду Ганна
вийшла разом з
донькою, тримаючи на
руках онуку. Позаду, як
побитий пес, плентався
Петро і все ще з острахом
поглядав на дружину...

через три дні привезли її додому мертвою, до невпізнання понівеченою колесами поїзда.
Що сталося? Як? Ніхто нічого толком не відав.
За півкілометра до станції розтерзане тіло знайшов колійний обхідник. Неподалік валявся куферок з білизною, гостинцями та паспорт на ім'я
Ганни Колобко з села Живоводи...
- Ну й часи настали! - обурювалося село. - Скоро, людоньки, з власної хати не вийдеш!
Так гомоніло село, бо такого похорону ще не
бачило. Поїхала жінка до дочки, що мала якраз
народжувати, і вбили ні про що, ні за що, та ще й
з поїзда викинули. Донці про смерть матері не повідмляли, аби не хвилювалася...
...Глухо загуркотіли об труну грудки землі.
* * *
...Пасажирський поїзд «Львів-Донецьк», стишував хід наближаючись до якогось полустанку.
Умившись, Ганна ступала хистким коридорчиком, коли це з купе вискочила зодягнена в її
плащ та ще й з її чемоданом, попутниця, що підсіла на попередній зупинці.
- Ей, постійте! — Ганна розставила руки й
спробувала затримати. Злодійка бухнула Ганну
в груди й, перегнувшись під вагою ноші, рвонула
до тамбуру.
- На поміч? Грабують! - заверещала Ганна, зводячись на ноги.
Хтось кинувся за злодійкою, та було пізно: та
встигла відчинити двері й стрибнути в темряву.
Ганна стенула плечима й пішла в купе. Поїзд
проминув полустанок і знову набирав швидкості.
Вона сіла біля вікна й задивилась у ніч. Ото зрадіє
донька, коли мати з'явиться до неї голіруч! А набрала: курей, тушонки, сала, меду і якась сволота
все поцупила...
* * *
До гурту наблизилась кругла кашкетина дільничного міліціонера, котрий заледве тримався
на ногах.
- Що тут за мітинг? З якої нагоди? Рррозійдись! А що це за невідома особа?
- Ти влада, то й розпитай! — радить дід Гришко.
Ступаючи, як кіт по розпеченій блясі, міліціонер наближається до жінки.
- А ви хто така? І що тут робите?
- А ти тут що робиш, п'янюго нещасний! Я в
себе вдома!
Ганна повернулась, аби піти в хату.
- Ану постій! Документи?
- Нема в мене документів.
- Тоді попр-р-ошу зо мною! В дільницю. Для
з'ясування особи... Їздять нині по селах усякі, розумієш, аферистки, а ти потім шукай... Слідуйте,
громадянко, за мною. Не заставляйте примінити силу!
- Я - Ганна. Жінка Петрова...
- Ну, знаєш... Різних бачив, але отаких... Ганну
тижнів зо три тому в землю закопали... Пішли...
Розберемось... Ще одна Ганна вишукалась...
- Що ж, ходімо, - зітхнула жінка й рушила вперед. Міліціонер за нею.
- Погляньте! А вона справді схожа на небіжку. - Звідки ця пройда довідалась про тебе, Петре?
- О, ті аферистки все знають...
- Розплющіть очі, сусідоньки! Я не аферистка,
я дружина цього бовдура.
- Це правда? — втуплює очі дільничний на Петра.
- Я її не знаю, - відрікається той. - Моя на
цвинтарі... Мертві не воскресають.
- Я і не вмирала...
- Давай, топай! - міліціонер дулом пістолета
штурхнув жінку в плечі. - Там розберемося...

* * *
... - Панове судді, - подав голос Петро. - То моя
донька Олена. Два міліціонери, що тримали попід
руку жінку, глянули на суддю.
- Відпустіть.
Коли Олена сіла на вільне місце в передній
лаві, суддя звернувся до Ганни:
- Ви визнаєте себе винною?
- У чому? - стенула плечима жінка.
- У бродяжництві, у намірах шляхом обману,
видаючи себе за іншу, дружину Петра Колобка,
заволодіти його майном?
- Ні, не визнаю! Петро Колобко мій законний
чоловік, а онде моя єдинокровна донька Олена.
- Не морочте мені голови! - перебив суддя. Ось акт судмедекспертизи, в якому чорним по
білому написано, що неподалік вузлової станції
Ясинувата Ганну Колобко переїхав поїзд. - А згідно іншої довідки Ганну Колобко похоронено.
- Я вам який раз кажу, що мене ніколи ніякий
поїзд не переїздив, а також ніколи й ніхто не хоронив. А 10 серпня я була в Луганську у рідної
доньки Олени, котра перед вами у залі...
- Громадянко, як ваше прізвище?
- Діброва Олена Петрівна.
- Громадянко Діброва Олено, ви признаєте в
цій людині свою матір?
- Так, високий суд, це моя мати! І я дивуюсь,
пане суддя, що ви влаштували ось тут фарс...
- Громадянко Діброва, відповідайте лише на
запитання. - Ви щойно підтвердили, що оця жінка
є вашою матір'ю. Тоді скажіть, хто похоронений
на цвинтарі в селі Живоводи?
- Звідки я знаю, що тут у вас коїться... Влаштували цирк. Моя мати приїхала до мене 7 серпня.
У дорозі в неї украли плащ, чемодан, документи.
Прожила мати в мене три тижні й поїхала додому. А тут таке…
- Сідайте... Громадяне Колобко, що ви повідомите суду? Ця особа ваша дружина чи ні?
- Не знаю...
- Боже мій, тату! Що ти таке кажеш? - зойкнула Оленка.
- Не знаю. Жінку Ганну я похоронив...
- Так, - суддя задумавсь. Не досить того, що з
учорашнього перепою розвалюється голова, тут
ще така справа попалась. Все було просто й зрозуміло: якась аферистка, зовнішністю схожа на дружину
Колобка, видає себе за неї, аби заволодіти майном.
А виявляється? З одного боку є заключення судмедексперта, довідка ЗАГСу, з другого — несподіваний
свідок, що стверджує, буцім підсудна її рідна мати...
- Громадянин Колобко, - в голові судді визріла
ідея. - Скажіть, а чи нема у вашої дружини якоїсь
особливої прикмети. Шраму якого, чи ще чогось...
- Ні, нема... Проте, зачекайте, - Петро враз спітнів. - Була... Родимка така чорна й велика, як десять копійок, - чомусь почервонів, як варений рак.
- Де? - повеселів суддя. - В якому місці?
- Ну... як вам сказати... - бідолаха аж палахкотів... - Там... Нижче спини...
- На сідниці? На якій половиш?
- Ну, як обернеться до вас спиною і встане навкарачки, - Петро аж голову перехилив, мабуть, уявляючи дружину, - то буде... так на правій, правій...
Коли в залі влігся регіт, суддя звернувся до однієї засідательки.
- Катю пройдіть з підсудною в дорадчу кімнату і перевірте свідчення. Погляньте, чи є родимка
на правому стегні...
Із залу суду Ганна вийшла разом з донькою,
тримаючи на руках онуку. Позаду, як побитий пес,
плентався Петро і все ще з острахом поглядав на
дружину...
Данило СИВИЦЬКИЙ.
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Ліричним рядком

Дні лукаві
«Отже, глядіть,
робіть обережно,
не як нерозумні,
а як мудрі,
цінуючи час,
бо дні лукаві».
(ІЗ БІБЛІЇ)
I.
Лукаві дні…
Як ватра долі:
То підморгне, то вкотре
дим,
То заіскрять поземно зорі,
Немов сумують за отим,
Що жило в мріях — не збулося,
Здаля майнуло — і кудись…
Шепоче віра: «Розгорися,
Багаття долі, розгорись!
Іще не пізно, чом же сниться
Ота близька й далека вись?
II.
Лукаві дні…
Та ще й які лукаві!
Учора — тільки ранок,
Завтра — вечір вже…
Те, що цвіте — повідцвітає,
Бо стрілка часу
Крає, мов ножем.
Її спиняти — марна справа.
Не встиг сьогодні —
Та й по всім…
Чи щось у тобі відмовчало,
Чи в мене вогник відгорів.
Ловімо мить!
Хай заздрять люди,
Від цього гірше тільки їм.
Що відбуло — уже не буде,
Назад не плине
Човен днів.
III.
Лукаві дні…
Такі лукаві,
Неначе посмішка твоя.
Чи то ти нічку недоспала,
А чи холодна ніч була.
Чи свічі милували очі,
Чи місяченько в них світив?
Тобі я щастя напророчив,
Чи Бог його таки вділив?
Чи повернутись хочеш знову,
І посмішка — немовби клич,
Щоби відчув я серця мову?
О незбагненніше з облич!
Богдан МЕЛЬНИЧУК.
*

*

*

Клітка для зозулі
Томиться в ній уяви зойк
На неупіймане своє,
Що срібна птиця хоч разок
В сердечній змові закує.
Позолотить гінкі роки,
Де знову грішне і святе...
А в клітці порожньо таки.
...Із волі десь гніздо кладе.
Володимир КРАВЧУК.
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Єврокубки

Луганська «Зоря» в
гостях здобула перемогу в першому матчі другого кваліфікаційного
раунду Ліги Європи над
чорногорською «Будучностю» з рахунком 3:1.
Вже на початку матчу Артем Громов зумів оформити дубль. Господарі
відквитали один гол, однак наприкінці поєдинку

Леван Авероадзе поставив крапку в матчі.
До речі, у цьому поєдинку в основному складі луганського клубу
вперше вийшли на поле
відразу 11 українців
Повторна зустріч між
“Зорею” та чорногорським клубом відбудеться у четвер, 1 серпня, у
Запоріжжі.

3 серпня - перший матч
сезону для «Ниви»

Оскільки у Групі «А» Другої ліги заявлені 11 команд, перший тур відбувся без участі тернопільського клубу. Натомість у другому турі «Нива» стартує у
чемпіонаті домашнім поєдинком проти «Діназа» з
Вишгорода.
Матч відбудеться у суботу, 3 серпня, на міському
стадіоні у Тернополі. Початок зустрічі о 17:00.
27.07
27.07
27.07
27.07
28.07

3.08
3.08
3.08
3.08
4.08
3 ТУР
11.08
11.08
11.08
11.08
11.08

“Діназ”
“Буковина”
“Полісся”
“Поділля”
“Калуш”

1 ТУР
0:1
1:3
1:0
0:1
0:0

2 ТУР
“Нива”
-:“Чайка”
-:“Нива” В
-:“Ужгород”
-:“Оболонь-Бровар-2” -:-

“Діназ”
“Поділля”
“Калуш”
“Полісся”
“Буковина”

“Буковина”
“Полісся”
“Калуш”
“Поділля”
“Верес”

“Нива”
“Оболонь-Бровар-2”
“Ужгород”
“Нива” В
“Чайка”

25.08
25.08
25.08
25.08
25.08

-:-:-:-:-:4 ТУР
“Нива”
-:“Діназ”
-:“Нива” В
-:“Ужгород”
-:“Оболонь-Бровар-2” -:5 ТУР
“Полісся”
-:“Калуш”
-:“Поділля”
-:“Верес”
-:“Чайка”
-:-

31.08
31.08
31.08
31.08
31.08

6 ТУР
“Нива”
-:“Діназ”
-:“Буковина”
-:“Ужгород”
-:“Оболонь-Бровар-2” -:-

4.09
4.09
4.09
4.09
4.09

“Калуш”
“Поділля”
“Верес”
“Чайка”
“Нива”

17.08
17.08
17.08
17.08
17.08

8.09
8.09
8.09
8.09
8.09
14.09
14.09
14.09
14.09
14.09
18.09
18.09
18.09
18.09
18.09
22.09
22.09
22.09
22.09
22.09

“Оболонь-Бровар-2”
“Ужгород”
“Нива” В
“Верес”
“Чайка”

7 ТУР
-:-:-:-:-:-

8 ТУР
“Нива”
-:“Діназ”
-:“Буковина”
-:“Полісся”
-:“Оболонь-Бровар-2” -:9 ТУР
“Поділля”
-:“Верес”
-:“Чайка”
-:“Нива” В
-:“Ужгород”
-:10 ТУР
“Нива”
-:“Діназ”
-:“Буковина”
-:“Полісся”
-:“Калуш”
-:11 ТУР
“Верес”
-:“Чайка”
-:“Нива” В
-:“Ужгород”
-:“Оболонь-Бровар-2” -:-

Наш ДЕНЬ

* * *
Десятий чемпіонат Європи з легкої атлетики серед
спортсменів з порушеннями слуху пройшов у місті Бохум
(Німеччина). У складі національної дефлімпійської команди України від Тернопільського центру та ДЮСШІ «Інваспорт» змагалася майстер спорту України Руслана Муравська, яка в стрибках у висоту виборола бронзову нагороду. Наша землячка показала результат 1.64 м.
Нагадаємо, що минулоріч Руслана Муравська на чемпіонаті Європи з легкої атлетики серед спортсменів з вадами слуху (юніори, юніорки), який відбувся у Болгарії, здобула «золото». Вже цього року в Талліні (Естонія) на Першому чемпіонаті Світу з легкої атлетики у приміщенні серед спортсменів з порушеннями слуху дівчина посіла четверте місце. Також Руслана стала переможницею на чемпіонаті України, який в березні проходив у Києві, а зі Львова, з Юнацького турніру з легкої атлетики серед учасників 2001 років народження і старших та 2002 року народження і молодших, повернулась з бронзовою нагородою.
* * *
28 липня, у Чорткові та Заводському відбулися перші
півфінальні поєдинки кубка Тернопільської області 2019
року.
“Кристал” (Чортків) – “Агрон-ОТГ” (В. Гаї) – 0:3 (0:2)
“Агронива” (Заводське) – “Нива” (Теребовля) – 0:1 (0:0).
* * *
У фінальному матчі чемпіонату Європи з футболу серед студентів команда Тернопільського національного
педагогічного університету поступилася з рахунком 2:4
студентам Кубанського державного університету Росії. За
регламентом фінального матчу, команди зіграли повноцінний поєдинок тривалістю 90 хвилин.
У середині першого тайму відкрив рахунок Андрій Різник. Але наприкінці тайму тернополяни пропустили.
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У матчі Суперкубка України київське «Динамо»
святкувало перемогу над «Шахтарем» - 2:1.
Хоча майже 80 хвилин цієї вже традиційної зустрічі не віщували нічого поганого для донецьких
футболістів.
На шостій хвилині Бойко парирував удар Марлоса. А через 10 хвилин небезпека була біля воріт гірників. М’яч влучив у руку захисника «Шахтаря», але
арбітр епізод залишив без уваги. З передачі Караваєва Вербич потужно пробивав і лише Степаненку
вдалося врятувати свою команду.
У компенсовані хвилини першого тайму матчу
після подачі з кутової позначки кияни вибили м’яч
на 15 метрів - першим на підбиранні був Патрік,
який влучно пробив у дальній нижній кут воріт.
На 54-ій хвилині матчу Вербич у падінні пробивав, але цього разу його удар заблокував Кривцов.
Гармаш у боротьбі зі Степаненком впав у карному
майданчику суперника, але пенальті не було призначено. Через хвилину вже на вістрі атаки гірників
був Мораес, але не зумів перекинути Бойка. Ще один
момент у киян: Караваєв головою пробив трішки
вище воріт суперника. А на 70-ій хвилині Марлос не
влучив у створ воріт.
А на 80-ій хвилині матчу знову подача з кутової позначки привела до взяття воріт. Бурда виграв другий поверх у Мораеса і головою переправив
м’яч у кут воріт суперника - 1:1. А через три хвилини київська команда вже вийшла вперед. Після далекої передачі Гармаш прийняв м’яч і другим дотиком влучно пробив у дальній нижній кут воріт гірників - 2:1. У компенсовані хвилини матчу Бойко намертво спіймав м’яч після удару Тете.
Відтак, кияни завоювали перший трофей у сезоні, що розпочався.

На старті другого тайму росіяни вийшли вперед Проте
незабаром Юрій Заставецький точним ударом зі штрафного рахунок зрівняв - 2:2.
На жаль, після цього забивали лише студенти з Кубані.
Наприкінці матчу вони двічі вразили ворота тернополян
та отримали перемогу. Студентська команда ТНПУ за підсумками чемпіонату стала срібним призером.
Зазначимо, що участь у матчі взяли п’ять гравців футбольного клубу “Нива” — Андрій Різник, Тарас Мороз, Ігор
Кохман, Андрій Малащук та Роман Волохатий. Ігор Гатала
пропустив фінал через отриману напередодні травму руки.

* * *
Асоціація аматорського футболу України представила розклад першого туру чемпіонату України серед аматорських команд сезону 2019/2020, який відбудеться 3-4
серпня.
В першій групі виступає одразу три колективи з Тернопільщини. Так, 3 серпня (субота) “Агрон-ОТГ” з Великих
Гаїв проведе свій поєдинок на виїзді проти команди “Вотранс” з Луцька. На наступний день, 4 серпня (неділя), теребовлянська “Нива” на домашньому стадіоні прийматиме “Покуття” з Коломиї (Івано-Франківська область), а заводська “Агронива” гратиме в гостях з “Епіцентром” (Дунаївці, Хмельницька область).

Спортивна арена

* * *
В ніч з 28 на 29 липня в Голлівуді (штат Каліфорнія) відбувся вечір боксу Hollywood Fight
Nights. У головній події український боксер першої середньої
ваги Сергій Богачук боксував з
31-річним мексиканцем Фернандо Марином. Поєдинок пройшов
повністю під диктовку українця і
завершився вже в третьому раунді. Богачук домінував над суперником, тому рефері був змушений достроково завершити бій,
припинивши побиття мексиканця.
Ця перемога стала 15-ою для
непереможного українського
боксера на професійному рингу.
* * *
Помер брат
українського
стронгмена Василя Вірастюка,
колишній легкоатлет Роман.
Роман Вірастюк був професійним спортсменом в штовханні ядра.
У 1994 році він виграв бронзу чемпіонату Європи. Зайняв 6-е
місце на Олімпіаді-1996.
Останнім часом працював директором департаменту олімпійського спорту міністерства молоді та спорту України.
* * *
У Баку (Азербайджан) завершилася змагальна програма ХV
Європейського юнацького олімпійського фестивалю (ЄЮОФ).
Збірна України здобула 25 нагород (8 золотих, 7 срібних, 10 бронзових) і у підсумку посіла шосте
місце у загальнокомандному заліку серед 48 країн-учасниць.
Україну в Баку представляли 68 спортсменів. Юні вітчизняні атлети виступили у велоспорті,
волейболі, дзюдо, легкій атлетиці, плаванні, спортивній боротьбі
та спортивній гімнастиці.
Переможцями ЄЮОФ-2019 у
складі збірної України стали:
легка атлетика - Марія Горє-

лова (стрибки у довжину);
спортивна гімнастика - Ілля
Ковтун (багатоборство, бруси, перекладина, командна першість),
Назар Чепурний (вільні вправи,
кінь, командна першість), Володимир Костюк (командна першість);
плавання - Ростислав Крижанівський (брас, 100 метрів).
Срібні та бронзові нагороди українські спортсмени завоювали в дзюдо - Сергій Неботов
(вагова категорія до 66 кг), Микита Голобородько (50 кг), Тимур Валєєв (81 кг), Юлія Курченко
(63 кг); греко-римській боротьбі - Олександр Яковлєв (51 кг),
Мар’ян Голубовський (65 кг); плаванні - Ростислав Крижанівський
(брас, 200 метрів), Євгенія Жукова (спина, 100 метрів); легкій атлетиці - Роман Петрук (стрибки у
довжину), Артур Фельфнер (метання списа); спортивній гімнастиці - Ілля Ковтун (вільні вправи), Назар Чепурний (кільця), Володимир Костюк (бруси, кінь),
Анастасія Мотак (опорний стрибок); вільній боротьбі - Іван Терзі
(51 кг), Іван Семенов (65 кг).
Наступний літній Європейський юнацький олімпійський
фестиваль 2021 року прийматиме Банська-Бистриця (Словаччина).
* * *
Український плавець Михайло Романчук здобув срібну медаль чемпіонату світу на дистанції 1500 м вільним стилем. Чемпіоном став німець Флоріан Веллброк. Бронзову нагороду виборов італієць Грігоріо Палтріньєрі. Інший українець Сергій Фролов посів 7 сходинку.

Подорожуємо світом
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ЗАНЗІБАР:

як можна бути
бідним і щасливим?
реги біля рибальських селищ густо всіяні
дерев’яними човнами, більшими і зовсім
крихітними, видовбаними в шматку дерева. І в полудневу спеку сильні й жилаві
місцеві чоловіки латають палубу чи днище, аби з дня в день, з дня в день виходити
в не завжди безпечні води єдиного на світі
відомого їм океану.

Кондуктор африканського автобуса, який женеться крізь спеку і пил з
дня у день одним і тим же маршрутом, усміхається і жваво жестикулює,
як добродушний бог. Він - щасливий. І затиснені в бусі пасажири, здається,
також. Один Господь міг би відповісти, як їм це вдається. І чому не вдається
нам?
Я їду в місцевому автобусі на Занзібарі. Тому Занзібарі, про який писав дитячі віршики Корній Чуковський і співав Павло Зібров. Тільки немає на цьому
далекому африканському острові кенгуру, зате є крокодили, велетенські черепахи, яким по кількасот років, несамовито прекрасний Індійський океан,
білесенький тонкий пісок на узбережжях і щастя. Якщо воно раптом почали кудись втікати від вас, то вам - саме сюди.

12 годин від України

Стільки часу, плюс-мінус годину, триває політ з України до острова. Занзібар є
автономією в складі Танзанії й розташований біля південно-східного берега Африки. Летіти з України можна прямим рейсом
або з пересадкою у Дубаї. Можна самостійно спланувати поїздку, а можна замовити
в турагенціях. Можна взяти дорожезний
п’ятизірковий готель або поселитися у
відносно недорогому гест-хаусі, у який із
сусідніх сільських подвір’їв долинатимуть
світанкові співи африканських півнів і вечірнє кудкудакання курей.
Занзібар можна об’їхати на автомобілі
й детально роздивитися за кілька днів. На
острові є одне місто, всю іншу територію
займають села. Пляжі є всюди, але найкращі в рибальських селищах Кендві та
Нунгві. Найкращі не лише тому, що пісок
тут білий і м’який. Занзібар - острів, де є
припливи і відпливи. Подекуди вода від-

«Лєна! Купі кокос!»

ходить на кілометри, залишаючи ракушки,
водорості й дрібну живність. І щоб поплавати, доводиться чекати, поки океан «повернеться». Іноді це лише кілька годин у
день. У Кендві й Нунгві вода відходила найбільше на кілька метрів.
Припливи і відпливи - це дивовижне
видовище...

… Індійський океан це любов

Сонце поволі бубнявіє і, ближче до вечора, висить над горизонтом, як велетенське червоне яблуко. Темніє тут рано. Невдовзі після шостої червоне африканське
сонце плавно скочується до океану і розливається над ним і в ньому всіма відтінками ніжності. За півгодини вийде місяць.
І якщо ви все життя прожили, як я, у північній півкулі, то в якийсь момент із подивом відзначите, що його ріжки закручені в
інший, аніж ви звикли, бік.

Його звати Самуї

Саме під час заходу сонця, на пляжі
поблизу Кендви, мені пощастило побачити танці масаїв. Це унікальне і популярне
плем’я, яке живе в Танзанії. Популярне
тому, що вони зберегли безліч традицій і
звичаїв. Один із найдивніших - «стрибаючий» танець чоловіків. Суть ритуалу, який
влаштовують молоді воїни-хлопці, намагаючись підстрибнути на одному місці вгору
якомога вище, в тому, щоб показати свою
силу і спритність. Масаї - одні з найвищих
людей на планеті. Вважається, що вони
мають найдовші кінцівки (руки і ноги) відносно всього тіла, яке огортають накидками різних відтінків червоного. Хлопчики
з племені, коли досягають віку чоловіка,
досі ходять полювати зі списами на левів.

При цьому ледь не кожен має мобілку, а
найнеспокійніші припливають паромом
на Занзібар, де продають туристам крам із
бісеру - барвисті саморобні браслетки, намиста і фігурки масаїв.
Туристи для масаїв, і для занзібарців,
- це не тільки «мішки з грошима». Для
багатьох із них білі люди досі, наче інопланетяни. Більшість місцевих ніколи не
виїжджали за межі своєї країни, а багато
занзібарців часто не покидали навіть території свого і кількох навколишніх сіл.
- Ви тепер скажете, що у вас є друг масай? - питає мене високий хлопець-масай,
із яким перемовлялася іноді на пляжі. Я попросила, щоб ми з ним сфотографувалися
на пам'ять.
Своїми плавними рухами він нагадує
кота. Чи леопарда. У ньому є якесь вроджене благородство. Він ввічливий, а в його
очах - блиск хижака, якого ще не вдалося
приручити.
Його звати Самуї.

Чоловіки і жінки Занзібару

У людей, які населяють острів сьогодні, переплелася кров африканських предків із кров’ю арабських, португальських
завойовників і європейських колонізаторів. Ще в 19-му столітті острів був одним
із найбільших центрів торгівлі рабами і
спеціями, а в 20-му - британським протекторатом. У 1963 році Занзібар отримав незалежність і за рік приєднався до Танзанії.
Середньостатистичний занзібарець
живе в селі та, за європейськими мірками,
надзвичайно бідно. Невелика хатина вкрита пальмовим листям. Долівка з втрамбованої землі. З одягу і посуду - найнеобхідніше. Вікна зі склом і електрика - це вже
розкіш. Селяни вирощують на городах
кукурудзу, рис, заводять фруктові сади й
плантації зі спеціями, ловлять рибу. Бе-

Нині чимало занзібарців заробляють
у туристичному бізнесі. Дивовижно, але
їх чисті від зайвої інформації голови дуже
швидко заповнюються знаннями іноземних мов. Чоловіки, які продають на пляжі
їжу туристам й пропонують екскурсії, добре розмовляють європейськими мовами,
а дехто, зневірившись у вашому знанні англійської, може заговорити українською.
Аби продати вам прикрасу чи кокос,
місцеві готові майже на все. Але зазвичай
обмежуються традиційним набором: пройтися вздовж пляжу за вами з кілометр,
завести ввічливу світську бесіду чи викликати сміх.
- Чебурашка! Купі кокос! Лєна! Альона! Купі кокос! - щодня вигукував біля нас
продавець фруктів голосом, у якому було
водночас щось від героя мультика і Термінатора.
Ми з ним один раз говорили, і в нього
виявився нічим не примітний голос.
- З нормальним голосом нема бізнесу, пояснив чудовою англійською.

Секс-туризм

Є на Занзібарі особливий тип чоловіків
- біч-бої. Боги пляжів. Вони гарно вдягнені, приязні й готові дивитися на жіноктуристок, як на богинь.
Часто у тихих бухтах можна натрапити
на таку пару. Місцевий Аполлон обіймає
туристку з Європи. Іноді - вдвічі чи й утричі старшу за нього.
Розповідали, що недавно на узбережжі
спалахнув скандал. У незалежного біч-боя
в селі знайшлася дружина, яка не витримала романтичних походеньок судженого
і привселюдно відлупцювала.
Рибальські села туляться до узбережжя, вкритого багатими готелями.
Знайшлося б немало, мабуть, українців,
які вмерли б від туги, якби дивилися із
солом’яної хати на сяяння чужого розкішного життя. Або вилізли зі шкіри, щоб заробити і собі на кам’яну хатину, і на високий мур довкіл неї. Занзібарці теж люди. І,
мабуть, мріють про багатше життя. Але в
них, у багатьох із них, є щось набагато цінніше, ніж сама розкіш. Це розкішна здатність радіти
життю, яким воно є. Сама
радість, якій однаково, де
оселитися.

Антоніна БРИК.
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5 серпня

Поíåдіëоê
УТ-1
06.40 Додолики.
07.00 Країна на смак.
08.05 Енеїда.
09.05, 13.40 #ВУкраїнi.
09.35, 11.25 Т/с “Галерея Вельвет”.
11.10, 14.15 Телепродаж.
13.00, 15.00, 19.00, 21.00, 02.00,
05.15 Новини.
13.10 Бюджетники.
14.30 Д/с “Аромати Iспанiї”.
15.20 Д/с “Браво, шеф!”
16.25 ЧЄ-2019 зi стрибкiв у воду.
Церемонiя вiдкриття.
16.55 ЧЄ-2019 зi стрибкiв у воду.
Команднi змагання, 3м/10м.
19.30 Разом.
20.00 Перша шпальта.
20.30 Д/с “Життя з левами”.
21.30 “Зворотнiй вiдлiк”.
23.35 Своя земля.
23.50 Погода.

Êаíаë “1+1”

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок
з “1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 05.35
“ТСН”.
09.30 “Одруження наослiп”.
11.30 “Мiняю жiнку”.
13.45 “Сiмейнi мелодрами”.
14.45 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Наречена зi Стамбула”.
20.15 “Секретнi матерiали”.
20.45, 21.45 Т/с “У недiлю рано
зiлля копала”.
22.50, 23.55, 01.00 Т/с “Школа.
Випускний”.
01.55 Т/с “Я знову тебе кохаю 2”.

Iíòåр

09.10, 19.20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
10.05 Не дай себе ошукати.
11.05 Антизомбi. Дайджест.
11.55, 13.15 Т/с “Володимирська, 15”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.25, 16.25 Х/ф “Крижанi солдати”.
16.50 Х/ф “Останнiй рубiж”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Теорiя змови.
21.25 Т/с “Контакт”.
23.35 Т/с “Шулер”.
01.40 Т/с “Невиправнi”.

ÑТБ

06.55 Т/с “Коли ми вдома”.
11.25 МастерШеф.
14.10 Цiєї митi рiк потому.
16.20, 18.00 Х/ф “Гарно жити не
заборониш”.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.50 Х/ф “Як вiдбити наречену”.
21.00 Т/с “Крiпосна”.
22.45 Т/с “Майор i магiя”.
00.45 Детектор брехнi.

Íоâèé êаíаë

03.10 Зона ночi.
05.00 Абзац.
06.45, 08.05 Kids Time.
06.50 М/с “Том i Джерi”.
08.10 Х/ф “На дорозi”.
10.10 Х/ф “Шалена карта”.
12.00 Х/ф “Професiонал”.
14.20 Х/ф “Iнферно”.
17.00 Аферисти в мережах (16+).
21.00 Х/ф “Первiсний”.
22.50 Х/ф “Таємний агент”.
00.50 Т/с “Статус вiдносин: Заплутано”.

Êаíаë «Уêра¿íа»

05.20, 22.00 “Слiдство вели...” з Л.
Каневським”.
07.00 “Речдок”.
08.45, 18.00, 00.45 “Стосується
кожного”.
10.45 Х/ф “Вождь Вiннету i
напiвкровка Апаначи”.
12.30 Х/ф “Вiрна рука - друг
iндiанцiв”.
14.15 Х/ф “Брати по кровi”.
16.15 “Чекай на мене. Україна”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Слiдчий Горчакова”.
23.45 “Пiдроблена iсторiя”.
01.40 “Подробицi” - “Час”.

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
10.30 Родичi в турне.
11.30, 03.10 Реальна мiстика.
12.30 Т/с “Черговий лiкар 4”.
14.30, 15.30 Т/с “Жiночий лiкар
2”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Вiкно життя 2”, 13
i 14 с.
23.30 Т/с “Вiкно життя 2”, 15 с.
00.30, 02.15, 04.45 Агенти
справедливостi.

05.35 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.

06.00 М/ф.
08.00 “Помста природи”.
09.30, 18.15 “Спецкор”.

ICTV

Êаíаë «2+2»

7 серпня

Ñåрåда
УТ-1

ICTV

06.00 М/с “Ведмедi-сусiди”.
06.30 М/с “Врумiз”.
06.40 Додолики.
07.00, 15.15 Країна на смак.
07.55, 13.10 Енеїда.
09.05 #ВУкраїнi.
09.35 “Зворотнiй вiдлiк”.
11.45, 12.30 Д/с “Аромати
Пiвденної Африки”.
12.15, 14.15 Телепродаж.
13.00, 15.00, 19.25, 21.00, 23.20,
02.00, 05.15 Новини.
14.30 Д/с “Аромати Грецiї”.
16.25 ЧЄ-2019 зi стрибкiв у воду.
Синхрон. Жiнки. 10м. Фiнал.
18.00 ЧЄ-2019 зi стрибкiв у воду.
Чоловiки. 1м. Фiнал.
20.00 Д/с “Дикi тварини”.
21.30, 02.25, 05.40 UA:Спорт.
21.50 Бюджетники.
22.25 Д/с “Тваринна зброя”.
00.00 Телепродаж Тюсо.
02.35 ЧЄ-2019 зi стрибкiв у воду.
04.10 Схеми. Корупцiя в деталях.
04.35 Своя земля.
04.45 Спiльно.

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.
11.45, 13.15, 21.25 Т/с “Контакт”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.05, 16.25 Х/ф “Шосте чуття”.
16.50 Х/ф “Макс Пейн”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Секретний фронт.
23.35 Т/с “Шулер”.
01.40 Т/с “Невиправнi”.

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок
з “1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 05.35
“ТСН”.
09.30 “Одруження наослiп”.
11.20 “Мiняю жiнку”.
13.45 “Сiмейнi мелодрами”.
14.45 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Наречена зi Стамбула”.
20.15 “Секретнi матерiали”.
20.45, 21.45 Т/с “У недiлю рано
зiлля копала”.
22.50, 23.55 Т/с “Школа. Випускний”.
01.05 Т/с “Я знову тебе кохаю 2”.

Íоâèé êаíаë

04.55 “Top Shop”.
05.25, 22.05 “Слiдство вели...” з Л.
Каневським”.
07.00, 16.10, 17.10 “Речдок”.
08.50, 18.00, 19.00, 00.50 “Стосується кожного”.
09.50 Т/с “Я подарую тобi
свiтанок”.
11.00 Т/с “Розрив”.
12.35 Х/ф “Прикинься моїм хлопцем”.
14.20 Т/с “Вiрний засiб”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Слiдчий Горчакова”.
23.50 “Пiдроблена iсторiя”.

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 Зоряний шлях.
10.30 Родичi в турне.
11.30, 03.10 Реальна мiстика.
12.30 Т/с “Черговий лiкар 4”.
14.30, 15.30 Т/с “Жiночий лiкар
3”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Вiкно життя 2”, 19
i 20 с.
23.30 Т/с “Вiкно життя 2”, 21 с.
00.30, 04.45 Агенти справедливостi.

Êаíаë “1+1”

Iíòåр

ÑТБ

06.50 Т/с “Коли ми вдома”.
09.00 МастерШеф.
13.20 Цiєї митi рiк потому.
15.30, 18.00 Х/ф “Мамма Мiя”.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.10 Х/ф “У дзеркала два обличчя”.
20.55 Т/с “Крiпосна”.
22.45 Т/с “Майор i магiя”.
00.45 Детектор брехнi.
03.00, 02.50 Зона ночi.
04.10 Абзац.
06.00, 07.35 Kids Time.
06.05 М/с “Сiмейка Крудс”.
07.40 Шоу Оля.
08.40 Хто зверху? (12+).
10.10 Т/с “Чаклунки”.
11.20 Гастарбайтери.
17.10 Вар`яти.
21.00 Х/ф “Щелепи”.
22.50 Х/ф “Первiсний”.
00.40 Т/с “Статус вiдносин: Заплутано”.
02.45 Служба розшуку дiтей.

Êаíаë «Уêра¿íа»

10.10, 18.50 “ДжеДАI”.
10.50 Т/с “Опер за викликом 3”.
14.40 Х/ф “Таємний план”.
16.20 Х/ф “Розправа”.
19.25 Т/с “Опер за викликом 4”.
21.30 Т/с “Касл 4”.
00.50 Х/ф “За межею порожнечi”.
02.15 Х/ф “Свiт роботiв”.

ÍТÍ

05.00, 04.45 “Top Shop”.
06.40 Х/ф “Погань”.
08.30 Х/ф “Доля людини”.
10.25, 19.30 Т/с “Смерть у раю”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.15
“Свiдок”.
12.50, 17.45, 02.45 “Випадковий
свiдок”.
13.30 “Таємницi свiту”.
14.05, 03.50 “Речовий доказ”.
14.45, 21.30 Т/с “Хейвен”.
16.50 “Легенди бандитської Одеси”.
17.15 “Легенди карного розшуку”.
18.20 “Свiдок. Агенти”.
23.45 Т/с “Закон i порядок”.
01.25 Т/с “Швидка”.
04.15 “Професiї”.

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.00, 13.50 Правда життя.
09.10, 17.50 Дикi острови.
10.05, 16.50 Цiкаво.com.
11.05 Iсторiя українських земель.
12.40, 00.45 Речовий доказ.
14.50, 23.45 Земля 2050.
15.50, 21.45 Мисливцi за торнадо.
18.50, 20.45 Битва цивiлiзацiй.
19.50 Як будували замки.
22.45 Замерзла планета.
01.50 Мiстична Україна.
02.40 Бандитський Київ.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)

06.00, 08.00, 15.55, 18.00, 20.05,
22.10, 01.00 Топ-матч.
06.10 Лiверпуль - ПСЖ. Лiга
чемпiонiв УЄФА.
08.10, 16.10, 20.20 Матч. Чемпiонат
України.
10.00 “Великий футбол”.
11.50, 13.20 Огляд вiвторка. Лiга
чемпiонiв УЄФА.
13.00 Live. Жеребкування стадiї
плей-офф. Лiга чемпiонiв
УЄФА.
14.30, 05.00 Огляд середи. Лiга
чемпiонiв УЄФА.
15.40, 22.30 Футбол News.
18.15 Брюгге - Сент-Трюйден.
Чемпiонат Бельгiї.
22.45 Гент - Ейпен. Чемпiонат
Бельгiї.
00.35 Жеребкування стадiї плейофф. Лiга чемпiонiв УЄФА.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 Т/с “Пляжний коп 4”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “ДжеДАI”.
10.55, 17.15 “Загублений свiт”.
13.50 Х/ф “Тактична сила”.
15.25 Х/ф “База Клейтон”.
19.25 Т/с “Опер за викликом 4”.
21.25 Т/с “Касл 4”.
23.00 Х/ф “Сльози сонця”.
01.10 “Облом.UA”.

ÍТÍ

06.45 Х/ф “Мачуха”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Чекаю та сподiваюсь”.
10.25, 19.30 Т/с “Смерть у раю”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.20
“Свiдок”.
12.50, 17.45, 02.50 “Випадковий
свiдок”.
13.30 “Будьте здоровi”.
14.05, 03.35 “Речовий доказ”.
14.45, 21.30 Т/с “Хейвен”.
16.50 “Легенди бандитської Одеси”.
17.20 “Легенди карного розшуку”.
18.20 “Вартiсть життя”.
23.45 Т/с “Закон i порядок”.
01.30 Т/с “Швидка”.

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса.
07.55, 13.55 Правда життя.
09.05, 17.55 Дикi острови.
10.00, 16.55 Цiкаво.com.
11.00 Iсторiя українських земель.
12.45, 00.45 Речовий доказ.
14.55, 23.45 Земля 2050.
15.55, 21.45 Мисливцi за торнадо.
18.55, 20.45 Битва цивiлiзацiй.
19.50 Як будували замки.
22.45 Замерзла планета.
01.50 Мiстична Україна.
02.35 Таємницi пiрамiд.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)

06.00, 08.00, 15.55, 18.00, 20.05,
22.10 Топ-матч.
06.10 Лiверпуль - Црвена Звезда.
Лiга чемпiонiв УЄФА.
08.10 Гент - Ейпен. Чемпiонат
Бельгiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.15, 16.10, 20.20, 02.20 Матч.
Чемпiонат України.
12.05, 22.45 Брюгге - СентТрюйден. Чемпiонат Бельгiї.
13.50 Ворскла - Спортiнг. Лiга Європи УЄФА.
18.15 Стандард - Зюлте-Варегем.
Чемпiонат Бельгiї.
00.35 МЮ - Валенсiя. Лiга чемпiонiв
УЄФА.
04.10 Атлетiко - Брюгге. Лiга
чемпiонiв УЄФА.

6 серпня

Віâòороê
УТ-1
06.00 М/с “Ведмедi-сусiди”.
06.30 М/с “Врумiз”.
06.40 Додолики.
07.00, 13.10 Країна на смак.
08.00 Енеїда.
09.00, 15.45, 04.20 #ВУкраїнi.
09.30, 12.00 Д/с “Аромати
Пiвденної Африки”.
10.00 ЧЄ-2019 зi стрибкiв у воду.
Жiнки. Вiдбiрковий раунд.
13.00, 15.00, 21.00, 23.20, 02.00,
05.15 Новини.
14.15 Телепродаж.
14.30 Д/с “Аромати Грецiї”.
15.15 Бюджетники.
16.25 ЧЄ-2019 зi стрибкiв у воду.
Синхрон. Змiшанi пари. 3м.
Фiнал.
18.00 ЧЄ-2019 зi стрибкiв у воду.
Жiнки. 10м. Фiнал.
20.00 Д/с “Дикi тварини”.
21.25, 05.40 UA:Спорт.
21.45 Нашi грошi.
22.20 Д/с “Тваринна зброя”.

Êаíаë “1+1”

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок
з “1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 05.35
“ТСН”.
09.30 “Одруження наослiп”.
11.30 “Мiняю жiнку”.
13.45 “Сiмейнi мелодрами”.
14.45 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Наречена зi Стамбула”.
20.15 “Секретнi матерiали”.
20.45, 21.45 Т/с “У недiлю рано
зiлля копала”.
22.50, 23.45, 00.50 Т/с “Школа.
Випускний”.
01.45 Т/с “Я знову тебе кохаю 2”.

Iíòåр

04.10, 01.45 “Подробицi” - “Час”.
04.55 “Top Shop”.
05.25, 22.00 “Слiдство вели...” з Л.
Каневським”.
07.00, 16.10, 17.10 “Речдок”.
08.50, 18.00, 19.00, 00.45 “Стосується кожного”.
09.50 Т/с “Я подарую тобi
свiтанок”.
10.50 Т/с “Розрив”.
12.25 Х/ф “Неможливе”.
14.20 Т/с “Вiрний засiб”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Слiдчий Горчакова”.
23.50 “Пiдроблена iсторiя”.

ICTV

05.35, 20.20 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.

Програма ТБ

08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
10.10 Теорiя змови.
11.05, 13.25, 21.25 Т/с “Контакт”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.45, 16.20 Х/ф “Каратель”.
16.40 Х/ф “Шосте чуття”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
23.30 Т/с “Шулер”.
01.35 Т/с “Невиправнi”.

ÑТБ

06.50 Т/с “Коли ми вдома”.
10.15 МастерШеф.
13.55 Цiєї митi рiк потому.
15.55, 18.00 Х/ф “Як вiдбити наречену”.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.45 Х/ф “Мамма Мiя”.
21.00 Т/с “Крiпосна”.
22.45 Т/с “Майор i магiя”.
00.45 Детектор брехнi.

Íоâèé êаíаë

03.10 Служба розшуку дiтей.
03.15 Зона ночi.
05.00 Абзац.
05.45, 07.05 Kids Time.
05.50 М/с “Сiмейка Крудс”.
07.10 Шоу Оля.
08.10 Хто зверху? (12+).
10.00 Т/с “Чаклунки”.
11.10 Гастарбайтери.
17.10 Вар`яти.
21.00 Х/ф “Дрейф”.
22.50 Х/ф “Вечiр судного дня”.
00.50 Т/с “Статус вiдносин: Заплутано”.

Êаíаë «Уêра¿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 Зоряний шлях.
10.30 Родичi в турне.
11.30, 03.10 Реальна мiстика.
12.30 Т/с “Черговий лiкар 4”.
14.30 Т/с “Жiночий лiкар 2”.
15.30 Т/с “Жiночий лiкар 3”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Вiкно життя 2”, 16
i 17 с.
23.30 Т/с “Вiкно життя 2”, 18 с.
00.30, 02.15, 04.45 Агенти
справедливостi.

Êаíаë «2+2»

08.00 Т/с “Пляжний коп 4”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “ДжеДАI”.
10.55, 17.20 “Загублений свiт”.
13.50 Х/ф “Школа бойових мистецтв”.
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Чåòâåр
УТ-1

ICTV

06.00 М/с “Ведмедi-сусiди”.
06.30 М/с “Врумiз”.
06.40 Додолики.
07.00 Країна на смак.
08.00, 15.15 Енеїда.
09.00, 04.50 #ВУкраїнi.
09.30, 11.15 Т/с “Галерея Вельвет”.
11.00, 14.15 Телепродаж.
12.45 Своя земля.
13.00, 15.00, 21.00, 23.20, 02.00,
05.15 Новини.
13.10 UA:Фольк. Спогади.
14.30 Д/с “Аромати Грецiї”.
16.25 ЧЄ-2019 зi стрибкiв у воду.
Синхрон. Чоловiки. 10м.
Фiнал.
18.00, 02.35 ЧЄ-2019 зi стрибкiв у
воду. Жiнки. 3м. Фiнал.
20.00 Перший на селi.
20.30 Д/с “Дикi тварини”.
21.25, 02.25, 05.40 UA:Спорт.
21.45 Схеми. Корупцiя в деталях.
22.20 Д/с “Тваринна зброя”.
23.45 Погода.
00.00 Телепродаж Тюсо.
04.20 Разом.

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.
10.05 Секретний фронт.
11.45, 13.20, 21.25 Т/с “Контакт”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.25, 16.20 Х/ф “Iнтимний словник”.
16.55 Х/ф “Машина часу”.
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.25 Антизомбi. Дайджест.
23.35 Т/с “Шулер”.
01.40 Т/с “Невиправнi”.
02.20 Т/с “Таємницi та брехня”.

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок
з “1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 05.35
“ТСН”.
09.30 “Одруження наослiп”.
11.20 “Мiняю жiнку”.
13.45 “Сiмейнi мелодрами”.
14.45 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Наречена зi Стамбула”.
20.15 “Секретнi матерiали”.
20.45, 21.45 Т/с “У недiлю рано
зiлля копала”.
22.50 Х/ф “Незабутнє лiто”.
00.35 Х/ф “З iншого боку лiжка”.

Íоâèé êаíаë

Êаíаë “1+1”

Iíòåр

04.55 “Top Shop”.
05.25, 22.05 “Слiдство вели...” з Л.
Каневським”.
07.00, 16.10, 17.10 “Речдок”.
08.50, 18.00, 19.00, 00.45 “Стосується кожного”.
09.50 Т/с “Я подарую тобi
свiтанок”.
10.55 Т/с “Розрив”.
12.30 Х/ф “Чаклунське кохання”.
14.20 Т/с “Вiрний засiб”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Слiдчий Горчакова”.
23.50 “Пiдроблена iсторiя”.

ÑТБ

09.30 МастерШеф.
13.25 Цiєї митi рiк потому.
15.35, 18.00 Х/ф “У дзеркала два
обличчя”.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.50 Х/ф “Весiлля найкращого друга”.
21.00 Т/с “Крiпосна”.
22.45 Т/с “Майор i магiя”.
00.45 Детектор брехнi.
03.00 Зона ночi.
04.00 Абзац.
05.45, 07.05 Kids Time.
05.50 М/с “Сiмейка Крудс”.
07.10 Шоу Оля.
08.10 Хто зверху? (12+).
10.10 Т/с “Чаклунки”.
11.10 Гастарбайтери.
17.00 Вар`яти.
21.00 Х/ф “Синя безодня”.
22.50 Х/ф “Червоний горобець”.
01.50 Т/с “Статус вiдносин: Заплутано”.

Êаíаë «Уêра¿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 Зоряний шлях.
10.30 Родичi в турне.
11.30, 02.40 Реальна мiстика.
12.30 Т/с “Черговий лiкар 4”.
14.30, 15.30 Т/с “Жiночий лiкар
3”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Вiкно життя 2”, 22
i 23 с.
23.30 Т/с “Вiкно життя 2”.
00.30 Х/ф “Дике поле”.

15.30 Х/ф “Школа бойових мистецтв 2”.
19.20 Т/с “Опер за викликом 4”.
21.25 Квалiфiкацiя ЛЧ. “Брюгге” “Динамо”.
23.25 Т/с “Касл 4”.
01.10 “Облом.UA”.

ÍТÍ

05.50 Х/ф “Святе сiмейство”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Чекаю та сподiваюсь”.
10.25, 19.30 Т/с “Смерть у раю”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.25
“Свiдок”.
12.50, 17.45, 02.55 “Випадковий
свiдок”.
13.30 “Свiдок. Агенти”.
14.05, 03.35 “Речовий доказ”.
14.45, 21.30 Т/с “Хейвен”.
16.50 “Легенди бандитської Одеси”.
17.20 “Легенди карного розшуку”.
18.20 “Будьте здоровi”.
23.45 Т/с “Закон i порядок”.
01.30 Т/с “Швидка”.
04.00 “Професiї”.

МЕГА
06.00 Бандитський Київ.
07.25, 13.50 Правда життя.
08.35, 18.00 Дикi острови.
09.30, 17.00 Цiкаво.com.
10.30 Актори-фронтовики.
11.15 Iсторiя українських земель.
12.40, 00.45 Речовий доказ.
15.00, 23.45 Земля 2050.
16.00, 21.45 Мисливцi за торнадо.
18.55 Битва цивiлiзацiй. НЛО.
19.50 Як будували замки.
20.45 Битва цивiлiзацiй.
22.45 Замерзла планета.
01.50 Мiстична Україна.
02.40 Мiсця сили.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)

06.00, 08.00, 15.55, 18.00, 20.05,
22.10 Топ-матч.
06.10 Наполi - Лiверпуль. Лiга
чемпiонiв УЄФА.
08.10 Брюгге - Сент-Трюйден.
Чемпiонат Бельгiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.15, 16.10, 20.20, 02.20 Матч.
Чемпiонат України.
12.05 “Великий футбол”.
13.50 Арсенал - Ворскла. Лiга Європи УЄФА.
18.15 Гент - Ейпен. Чемпiонат
Бельгiї.
22.45 Стандард - Зюлте-Варегем.
Чемпiонат Бельгiї.
00.35 Валенсiя - Ювентус. Лiга
чемпiонiв УЄФА.
04.10 Монако - Атлетiко. Лiга
чемпiонiв УЄФА.

Êаíаë «2+2»
08.00, 00.55 Т/с “Пляжний коп 4”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “ДжеДАI”.
10.55, 17.15 “Загублений свiт”.
12.00 “Помста природи”.
12.20 Х/ф “Хмарний атлас”.
15.30 Х/ф “Серед бiлого дня”.
19.25 Т/с “Опер за викликом 4”.
21.35, 23.10 Т/с “Касл 4”.
01.35 “Облом.UA”.

ÍТÍ
06.30 Х/ф “Диво в краї забуття”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Сто грамiв” для
хоробростi...”
10.30, 19.30 Т/с “Смерть у раю”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.30
“Свiдок”.
12.50, 17.45, 03.00 “Випадковий
свiдок”.
13.30 “Вартiсть життя”.
14.05, 03.35 “Речовий доказ”.
14.45, 21.30 Т/с “Хейвен”.
16.50 “Легенди бандитської Одеси”.
17.20 “Легенди карного розшуку”.
18.20 “Правда життя”.
23.45 Т/с “Закон i порядок”.
01.35 Т/с “Швидка”.
04.00 “Професiї”.

МЕГА
08.25, 14.00 Правда життя.
09.35, 05.10 Дикi острови.
10.30, 17.10 Цiкаво.com.
11.30 Iсторiя українських земель.
12.50, 00.45 Речовий доказ.
15.10, 23.45 Земля 2050.
16.10, 21.45 Мисливцi за торнадо.
18.10, 22.45 Замерзла планета.
19.05, 20.50 Битва цивiлiзацiй.
20.00, 01.50 Мiстична Україна.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)

06.00, 08.00, 22.25 Топ-матч.
06.10 Црвена Звезда - Лiверпуль.
Лiга чемпiонiв УЄФА.
08.10 Стандард - Зюлте-Варегем.
Чемпiонат Бельгiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.15, 15.55, 02.20 Матч. Чемпiонат
України.
12.05 Гент - Ейпен. Чемпiонат
Бельгiї.
13.50 Карабах - Ворскла. Лiга Європи УЄФА.
17.45 Рома - Iнтер. Чемпiонат Iталiї.
19.30, 21.55 “Студiя Live”.
19.55 Live. Лiга Європи УЄФА.
22.45 Аталанта - Ювентус.
Чемпiонат Iталiї.
00.35 Янг Бойз - Валенсiя. Лiга
чемпiонiв УЄФА.
04.10 Боруссiя (Д) - Атлетiко. Лiга
чемпiонiв УЄФА.

nday.te.ua
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П’яòíèця
УТ-1
07.00 Країна на смак.
08.00 Енеїда.
09.00 #ВУкраїнi.
09.35 Д/с “Аромати Пiвденної
Африки”.
10.00 ЧЄ-2019 зi стрибкiв у воду.
Чоловiки. Вiдбiрковий рануд. 3м.
13.00, 15.00, 21.00, 01.00, 05.15
Новини.
13.10 Д/с “Браво, шеф!”
14.15 Телепродаж.
14.30 Д/с “Аромати Грецiї”.
15.15 UA:Фольк. Спогади.
16.25 ЧЄ-2019 зi стрибкiв у воду.
Синхрон. Змiшанi пари.
Фiнал.
18.00 ЧЄ-2019 зi стрибкiв у воду.
Чоловiки. 3м. Фiнал.
20.00, 04.50 Схеми. Корупцiя в
деталях.
20.30 Д/с “Дикi тварини”.
21.25, 01.20 UA:Спорт.
21.55 “VoxCheck”.
22.00 Перша шпальта.
22.35 Як дивитися кiно.
23.05 Х/ф “Звiр”.
01.50 ЧЄ-2019 зi стрибкiв у воду.

Êаíаë “1+1”

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок
з “1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 05.00
“ТСН”.
09.30 “Одруження наослiп”.
11.20 “Мiняю жiнку”.
13.45 “Сiмейнi мелодрами”.
14.45 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Наречена зi Стамбула”.
20.20, 22.25 “Лiга смiху”.
00.30 “Київ Вечiрнiй”.

Iíòåр

04.55 “Подробицi” - “Час”.
05.40 “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.
07.00, 16.10, 17.10, 23.35 “Речдок”.
08.50, 18.00 “Стосується кожного”.
09.50 Т/с “Я подарую тобi
свiтанок”.
10.50 Т/с “Розрив”.
12.25 Х/ф “Фатальна красуня”.
14.20 Т/с “Вiрний засiб”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Х/ф “Всi грошi свiту”.
00.35 “IнтерФiльмФест”.

ICTV

04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.35 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.

08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
10.05 Антизомбi. Дайджест.
11.05, 13.20, 16.20, 22.55, 00.30
“На трьох”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.05, 23.55, 02.00 Т/с
“Марк+Наталка”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.10, 21.35 Дизель шоу.

ÑТБ

14.50 Х/ф “Iван Васильович
змiнює професiю”.
16.45, 18.00 Х/ф “Весiлля найкращого друга”.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
19.35 Х/ф “Дружина напрокат”.
22.45 Х/ф “Гора мiж нами”.
01.05 Т/с “Коли ми вдома”.

Íоâèé êаíаë

03.55, 02.05 Служба розшуку дiтей.
04.00, 02.10 Зона ночi.
05.10 Абзац.
06.05, 08.35 Kids Time.
06.10 М/с “Сiмейка Крудс”.
07.00 М/с “Том i Джерi”.
08.40 Хто зверху? (12+).
10.10 Т/с “Чаклунки”.
11.10 Половинки (16+).
15.00 Х/ф “Конго”.
17.10 Х/ф “Копальнi царя Соломона”.
20.50 Х/ф “Цунамi”.
22.40 Х/ф “Риба Франкенштейна”.
00.10 Т/с “Клiнiка”.

Êаíаë «Уêра¿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, 05.30 Зоряний шлях.
10.45 Т/с “Дружина по обмiну”.
14.30, 15.30 Т/с “Жiночий лiкар
3”.
19.50 “Говорить Україна”.
22.00 Т/с “Нiч пiсля випуску”, 1 с.
23.30 Т/с “Нiч пiсля випуску”,
2 i 3 с.
01.40 Телемагазин.
02.10 Т/с “Нiч пiсля випуску”.

Êаíаë «2+2»

06.00 М/ф.
08.00, 01.00 Т/с “Пляжний коп 4”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “ДжеДАI”.
10.55, 17.15 “Загублений свiт”.
12.55 “Помста природи”.
13.30, 23.10 Х/ф “Храм черепiв”.
15.20 Х/ф “Таємниця татуйованої мумiї”.
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Íåдіëя
УТ-1
07.00 Д/с “Дешевий
вiдпочинок”.
08.00 Своя земля.
08.30 Разом.
08.55 #ВУкраїнi.
09.30 Д/с “Аромати Грецiї”.
09.55 ЧЄ-2019 зi стрибкiв у
воду. Чоловiки. 10м.
Вiдбiрковий раунд.
12.00 Д/с “Браво, шеф!”
13.00 Д/с “Тайська кухня”.
13.55 Телепродаж.
14.15 UA:Фольк. Спогади.
15.25, 21.25 Бюджетники.
15.50 Перший на селi.
16.30 ЧЄ-2019 зi стрибкiв
у воду. ЧЄ. Синхрон.
Жiнки. 3м. Фiнал.
18.00 ЧЄ-2019 зi стрибкiв у
воду. Чоловiки. 10м.
Фiнал.
20.00 Д/с “Фестивалi планети”.
20.30 Д/с “Мегаполiси”.
21.00, 23.20, 02.00, 05.30 Новини.
22.30 Т/с “Монро”.
00.00 Телепродаж Тюсо.

Êаíаë “1+1”

06.00, 19.30, 05.35 “ТСН”.
06.35 М/ф.
06.45 “Українськi сенсацiї”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
09.00 “Лото-Забава”.
09.45, 10.40, 11.45, 12.40, 02.00
“Свiт навиворiт 5”.
13.40 Х/ф “Роман у джунглях”.
15.50 Х/ф “Кiнцева зупинка весiлля”.
17.40 Х/ф “Звiльнити мiстера
Дарсi”.
20.15 “Голос. Найкраще”.
23.10 “Лiга смiху”.

Iíòåр

02.00 “Орел i решка. Шопiнг”.
03.25 Подробицi.
03.55, 10.00 “Орел i решка. Перезавантаження 3”.
04.45, 11.00 “Орел i решка.
Морський сезон 3”.
05.25 Х/ф “Пригоди Петрова i Васечкiна, звичайнi i
неймовiрнi”.
08.00 “Вдалий проект”.
09.00 “Готуємо разом”.
12.00 “Орел i решка. Морський
сезон 2”.
13.00 Т/с “Тягар iстини”.
17.40 Х/ф “Вижити серед
вовкiв”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Х/ф “007: Спектр”.

23.25 Х/ф “Пiвзахисник”.
01.15 “Речдок”.

ICTV

04.30 Скарб нацiї.
04.40 Еврика!
04.50 Факти.
05.15 Громадянська оборона.
06.55 Антизомбi. Дайджест.
07.50 Т/с “Вiддiл 44”.
11.30, 13.00 Х/ф “Iндiана
Джонс: У пошуках загубленого ковчега”.
12.45 Факти. День.
14.00 Х/ф “Iндiана Джонс i
Храм долi”.
16.15 Х/ф “Iндiана Джонс
i останнiй хрестовий
похiд”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф “Iндiана Джонс i
Королiвство кришталевого черепа”.
21.35 Х/ф “Ковбої проти
прибульцiв”.
23.50 Х/ф “Священик”.
01.25 Т/с “Сильнiше вогню”.
03.05 12 найкращих шахраїв.

ÑТБ

06.10, 10.10 Хата на тата.
08.10 Страва честi.
18.00, 01.10 Слiдство ведуть
екстрасенси.
20.05 Один за всiх.
21.15 Х/ф “Операцiя “И” та
iншi пригоди Шурика”.
23.10 Я соромлюсь свого тiла.

Íоâèé êаíаë

03.00 Зона ночi.
06.00 СтендАп Шоу.
06.45, 08.35 Kids Time.
06.50 М/с “Том i Джерi”.
08.40 Х/ф “Доктор Дулiттл 2”.
10.20 М/ф “Фердинанд”.
12.20 Х/ф “Щелепи”.
14.10 Х/ф “Темний розум”.
16.10 Х/ф “Рiдня”.
18.10 Х/ф “Зорянi вiйни: Пробудження сили”.
21.00 Х/ф “Бунтар один”.
23.50 Х/ф “Монстри 2. Темний
континент”.
02.10 Т/с “Клiнiка”.

Êаíаë «Уêра¿íа»

06.30, 19.00 Сьогоднi.
07.30 Зоряний шлях.
09.00 Т/с “Вiкно життя 2”.
13.00 Т/с “Нiч пiсля випуску”.
17.00 Т/с “Вiдкрите вiкно”,
1 i 2 с.
20.00 Т/с “Вiдкрите вiкно”,
3 i 4 с.
22.00 Т/с “Термiн давнини”.

Наш ДЕНЬ

19.25
21.25
01.40
02.35

Х/ф “Викуп”.
Х/ф “Гра на виживання”.
“Облом.UA”.
2 тур ЧУ з футболу. “Десна” - “Ворскла”.
04.20 “Цiлком таємно-2017”.

ÍТÍ
06.40 Х/ф “Вишивальниця в
сутiнках”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Чортiв п`яниця”.
10.30, 19.30 Т/с “Смерть у раю”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.45
“Свiдок”.
12.50, 17.45 “Випадковий свiдок”.
13.30 “Правда життя”.
14.05 “Речовий доказ”.
14.45, 21.30 Т/с “Хейвен”.
16.50 “Легенди бандитської Одеси”.
17.15 “Легенди карного розшуку”.
18.20 “Таємницi свiту”.
23.45 Т/с “Я - охоронець”.
01.35 “Хвороби-вбивцi”.
03.20 “Легенди бандитського Києва”.
03.45 “Професiї”.
04.45 “Top Shop”.

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.05, 13.55 Правда життя.
09.15, 18.05 Дикi острови.
10.10, 17.05 Цiкаво.com.
11.10 Квiтка Цисик.
11.50 Iсторiя українських земель.
12.45, 00.45 Речовий доказ.
15.05, 23.45 Земля 2050.
16.05, 21.45 Мисливцi за торнадо.
19.00, 20.50 Битва цивiлiзацiй.
19.55, 01.50 Мiстична Україна.
22.45 Замерзла планета.
02.40 Ризиковане життя.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)

06.00, 08.00, 23.40, 01.45, 03.50
Топ-матч.
06.10 ПСЖ - Лiверпуль. Лiга
чемпiонiв УЄФА.
08.10, 10.20, 18.45, 02.00 Матч.
Чемпiонат України.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
12.10 Стандард - Зюлте-Варегем.
Чемпiонат Бельгiї.
13.55 Ворскла - Карабах. Лiга Європи УЄФА.
16.00, 18.15 “Студiя Live”.
16.25 Марiуполь - АЗ/ГЕККЕН.
Лiга Європи УЄФА.
20.35 Огляд середи. Лiга чемпiонiв
УЄФА.
21.40 Матч.
23.55 Валенсiя - Янг Бойз. Лiга
чемпiонiв УЄФА.
04.00 Атлетiко - Боруссiя (Д). Лiга
чемпiонiв УЄФА.

01.45 Телемагазин.
02.15 Х/ф “Береги любовi”.
03.50 Х/ф “В очiкуваннi весни”.
05.30 Реальна мiстика.

Êаíаë «2+2»

06.00 М/ф.
08.00 “Вiн, вона i телевiзор”.
12.50 Х/ф “Мисливцi за
релiквiями”.
16.40 Х/ф “Спис долi”.
19.10 Х/ф “Останнiй легiон”.
21.00 Х/ф “Меч дракона”.
23.00 “ПроФутбол”.
00.20 “Облом.UA”.

ÍТÍ

05.15 Х/ф “Посилка для
Свiтлани”.
06.35 “Страх у твоєму домi”.
10.10 Х/ф “Кур`єр на схiд”.
12.00 Х/ф “В останню чергу”.
13.45 Х/ф “Вимушенi обставини”.
16.30 Х/ф “Роб-Бi-Гуд”.
19.00 Х/ф “У зонi особливої
уваги”.
20.50 Х/ф “Хiд у вiдповiдь”.
22.25 Х/ф “Азiат”.
00.25 Х/ф “Втрата надiї”.
02.10 “Речовий доказ”.
04.30 “Професiї”.
05.00 “Top Shop”.

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса.
07.15, 00.00 Мiстична Україна.
08.05, 18.00 Код доступу.
09.05 Речовий доказ.
10.15 Земля 2050.
12.15, 21.00 НЛО: секретний
архiв.
15.15 Дикi острови.
17.05 Замерзла планета.
00.50 Таємницi кримiнального
свiту.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)

06.00, 08.00 Топ-матч.
06.10 Лiверпуль - Баварiя. 1/8
фiналу. Лiга чемпiонiв
УЄФА.
08.10, 12.05, 23.00, 02.30 Матч.
10.00, 15.40, 20.55 Футбол
News.
10.20 Матч. Чемпiонат України.
13.50 Спортiнг - Ворскла. Лiга
Європи УЄФА.
16.00 Огляд середи. Лiга
чемпiонiв УЄФА.
16.55 Live. Матч. Чемпiонат
України.
18.55 Live. Шарлеруа - Антверпен. Чемпiонат Бельгiї.
21.20 “Великий футбол”.
00.45 Валенсiя - МЮ. Лiга
чемпiонiв УЄФА.
04.15 Брюгге - Атлетiко. Лiга
чемпiонiв УЄФА.
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Ñóáоòа
УТ-1
06.30 М/с “Врумiз”.
06.40 Додолики.
07.00 Д/с “Дешевий вiдпочинок”.
08.00 Бюджетники.
09.00 #ВУкраїнi.
09.30 Країна на смак.
10.40 Енеїда.
11.40, 15.00 Телепродаж.
12.00 М/с “Дуда i Дада”.
13.05 Х/ф “Грозовий перевал”.
14.25 Д/с “Мальовничi села”.
15.20 Д/с “Фестивалi планети”.
15.50 Разом.
16.25 ЧЄ-2019 зi стрибкiв у воду.
Синхрон. Чоловiки. 3м.
Фiнал.
18.00 ЧЄ-2019 зi стрибкiв у воду.
Жiнки. 1м. Фiнал.
20.00 Д/с “Мегаполiси”.
21.00, 23.20, 02.00, 05.30 Новини.
21.25 UA:Бокс.
22.30 Т/с “Монро”.
00.00 Телепродаж Тюсо.
02.20 ЧЄ-2019 зi стрибкiв у воду.

Êаíаë “1+1”

06.00, 23.30, 00.30 “Свiтське життя”.
06.50 “Грошi”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
10.00, 11.00, 12.05, 13.15, 14.15,
15.20 “Свiт навиворiт 5”.
16.30, 21.30 “Жiночий квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка”.
19.30 “ТСН”.
20.15 “Українськi сенсацiї”.
01.30 “Лiга смiху”.
03.10 “Київ Вечiрнiй”.

Iíòåр

02.00 “Орел i решка. Шопiнг”.
03.25 “Стосується кожного”.
04.55 “Top Shop”.
05.25 “Чекай на мене. Україна”.
07.00 Х/ф “Мiмiно”.
09.00 “Шiсть соток”.
10.00 “Готуємо разом”.
11.00 Х/ф “Дiвчина без адреси”.
12.50 Х/ф “Мiльйон у шлюбнiй
корзинi”.
14.45 Х/ф “Вiдпустка за власний
рахунок”.
17.20, 20.30 Т/с “Слiдчий Горчакова”.
20.00 “Подробицi”.
22.10 Х/ф “Я тебе нiколи не забуду”.
00.00 Х/ф “Бебi-бум”.

ICTV

05.10 Скарб нацiї.
05.20 Еврика!
05.30 Факти.

05.55 Бiльше нiж правда.
07.45 Я зняв!
09.30 Дизель шоу.
10.55 Особливостi нацiональної
роботи.
12.45 Факти. День.
13.00 “На трьох”.
17.00 Х/ф “С.В.О.Т.: Перехресний вогонь”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф “С.В.О.Т.: Спецназ мiста
янголiв”.
21.30 Х/ф “С.В.О.Т.: В облозi”.
23.05 Х/ф “Крижанi солдати”.
00.55 Т/с “Сильнiше вогню”.
02.40 12 найкращих шахраїв.

ÑТБ

07.05 Х/ф “Солдат Iван Бровкiн”.
09.00 Х/ф “Iван Бровкiн на цiлинi”.
11.00 Х/ф “Одружити не можна
помилувати”.
15.05 Т/с “Крiпосна”.
19.00 Т/с “Тiнь кохання”.
22.50 Х/ф “Дружина напрокат”.
01.25 Я соромлюсь свого тiла.

Íоâèé êаíаë

03.00, 02.50 Зона ночi.
05.55, 07.15 Kids Time.
06.00 М/с “Лунтiк”.
07.20 Подiум.
09.10 Вар`яти.
15.10 Х/ф “Доктор Дулiттл 2”.
16.50 М/ф “Фердинанд”.
18.50 Х/ф “Темний розум”.
21.00 Х/ф “Рiдня”.
23.00 Х/ф “Монстри”.
01.00 Т/с “Клiнiка”.

Êаíаë «Уêра¿íа»

07.00, 15.00, 19.00, 03.10 Сьогоднi.
07.30, 05.30 Зоряний шлях.
08.40 Т/с “Вiкно життя 2”, 13-18 с.
15.20 Т/с “Вiкно життя 2”, 19
i 20 с.
17.00 Т/с “Термiн давнини”, 1 i 2 с.
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с “Термiн давнини”.
23.00 Шоу Братiв Шумахерiв.
01.00, 02.15 Х/ф “В очiкуваннi
весни”.
01.45 Телемагазин.
04.00 Реальна мiстика.

Êаíаë «2+2»
06.00
08.00
09.00
13.05
15.05
16.50

М/ф.
“ДжеДАI. Дайджест”.
“Загублений свiт”.
Х/ф “Викуп”.
Х/ф “Гра на виживання”.
3 тур ЧУ з футболу. “Динамо” - “Шахтар”.
19.00 Х/ф “В iм`я короля 2”.
20.50 Х/ф “В iм`я короля 3”.

Програма місцåâèх òåëåêаíаëіâ
TV-4
Поíåдіëоê, 5 сåрпíя
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провінційні вісті
08.00, 20.00 Єдина країна
08.30, 17.00 Відкрита зона
09.00 Час-Tайм
09.30 Справжня ціна
09.45 Про кіно
10.00, 18.00 Т.с. «Моє серце наполягає»
11.00, 16.10 Година для дитини
12.10 У фокусі Європа
12.40 Євромакс
13.10 Хіт-парад
14.00 Х.ф.«Ангел в сім’ї»
17.30 Про нас
19.20, 22.20 На гарячому
19.30, 21.00 Наші вітання
20.40 Shift. Життя в цифрі
21.30 Погляд зблизька
22.40 Х.ф. «Історія МартиСтюарт»

Віâòороê, 6 сåрпíя

07.00, 09.30, 16.00, 19.00, 22.00
Провінційні вісті
07.20, 09.50, 19.20, 22.20 На гарячому
07.35 Погляд зблизька
08.00 Єдина країна
08.30, 17.00 Відкрита зона
09.00 Час-Tайм
10.00, 18.00 Т.с. «Моє серце наполягає» +16
11.00, 16.10 Година для дитини
11.50 «Кіндер ШОУ»
12.15 Shift. Життя в цифрі
12.30 Завтра-сьогодні
13.00 Хіт-парад
14.00 Х.ф. «Місіс Арріс їде до Парижу»
17.30 ПроОбраз із Наталкою
Фіцич
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Межа правди
21.30 «Гал-кліп»
22.35 Х.ф. «Моє життя без мене»

Ñåрåда, 7 сåрпíя

07.00, 09.30, 16.00, 19.00, 22.00
Провінційні вісті
07.20, 09.50, 19.20, 22.20 На гарячому
07.35 Межа правди
08.30, 17.00 Відкрита зона
09.00 Час-Tайм
10.00, 18.00 Т.с. «Моє серце наполягає» +16
11.00, 16.10 Година для дитини
12.10 «Гал-кліп»
12.40 Shift. Життя в цифрі
13.00 Концерт «Як я люблю тебе»,
О Смик, І. Поклад
14.00 Х.ф. «Термінове занурення»
16.40 «Кіндер ШОУ»
17.30 Українські традиції
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Сім’я від А до Я
21.30 ПроОбраз із Наталкою
Фіцич
22.40 Х.ф.«Спитай моїх дітей» +16

Чåòâåр, 8 сåрпíя

07.00, 09.30, 16.00, 19.00, 22.00
Провінційні вісті
07.20, 09.50, 19.20, 22.20 На гарячому
07.35 Сім’я від А до Я
08.30, 17.00 Відкрита зона
09.00 Час-Tайм
10.00, 18.00 Т.с. «Моє серце наполягає» +16
11.00, 16.10 Година для дитини

12.10 Формула здоров’я
13.00 Хіт-парад
14.00 Х.ф.«Італійська казка»
17.30 «Гал-кліп»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Завтра-сьогодні
20.30 Євромакс
21.30 Смачна мандрівка
22.35 Х.ф.«Уікенд у Берні» +16

П’яòíèця, 9 сåрпíя

07.00, 09.30, 16.00, 19.00, 22.00
Провінційні вісті
07.20, 09.50, 19.20, 22.20 На гарячому
07.35 Завтра-сьогодні
08.00 Євромакс
08.30 Смачна мандрівка
09.00 Час-Tайм
10.00, 18.00 Т.с. «Моє серце наполягає» +16
11.00, 16.20 Година для дитини
12.10 «Гал-кліп»
12.40 Сім’я від А до Я
13.00 Хіт-парад
14.00 Х.ф.«З’їсти персик» +12
16.10 «Кіндер ШОУ»
17.00 Відкрита зона
17.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
19.30, 21.00 Наші вітання
20.10 Погляд зблизька
20.40 Слід
21.30 Єдина країна
22.35 Х.ф.«Уікенд у Берні 2» +16

Ñóáоòа, 10 сåрпíя

07.00, 09.30 Провінційні вісті
07.20, 09.50 На гарячому
07.35 Х.ф.«Гарячий кий» +16
09.00 Час-Tайм
10.00, 22.00 Єдина країна
10.30 У фокусі Європа
11.00 Про нас
11.30 ПроОбраз із Наталкою
Фіцич
12.00 Смачна мандрівка
12.30 Х.ф.«Хліб і троянди»
14.30 «Кіндер ШОУ»
15.00 Х.ф.«Готель для собак»
16.30 Сім’я від А до Я
17.00 Хіт-парад
18.00 Наші вітання
19.00 Єдина країна
19.30 Євромакс
20.10 Х.ф. «Так вона знайшла мене»
22.30 Х.ф. «Армійський пиріг»

Íåдіëя,11 сåрпíя

07.30 Українські традиції
08.00, 22.00 Єдина країна
09.00, 16.30 Завтра-сьогодні
09.30 Справжня ціна
09.50 Українські традиції
10.15 Пряма трансляція Божественної Святої Літургії зАрхикатедрального Собору
УГКЦ м.Тернополя
11.45 Про кіно
12.00 «Кіндер ШОУ»
12.20 Х.ф.«Готель для собак»
14.00 Сільський календар
14.30 Межа правди
15.30 Слід
16.00 ПроОбраз із Наталкою
Фіцич
17.00 Вікно в Америку
17.30, 20.30 Про нас
18.00 Наші вітання
19.00 Провінційні вісті
20.00 Огляд світових подій
21.00 «Гал-кліп»
21.30 Shift. Життя в цифрі
22.40 Х.ф.«Ласкаво просимо до
Коллінвуду» +16

22.20 Х/ф “Мега-акула проти
гiгантського восьминога”.
00.00 Х/ф “Таємниця татуйованої мумiї”.
01.45 “Облом.UA”.
02.35 2 тур ЧУ з футболу. “Зоря”
- “Днiпро-1”.
04.20 “Цiлком таємно-2017”.

ÍТÍ

05.15 Х/ф “Iнспектор карного
розшуку”.
06.55 Х/ф “Буднi карного розшуку”.
08.30 Х/ф “Повернення “Святого Луки”.
10.20 Х/ф “Чорний принц”.
12.10 Т/с “Спецзагiн “Кобра 11”.
16.00 “Україна вражає”.
16.55 “Таємницi свiту”.
18.05 “Крутi 90-тi”.
19.00, 02.40 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Балада про доблесного лицаря Айвенго”.
21.30 Х/ф “Роб-Бi-Гуд”.
23.55 Х/ф “Втрата надiї”.
01.50 “Реальнi злочинцi”.
03.10 “Випадковий свiдок”.
03.55 “Речовий доказ”.
04.20 “Легенди бандитського Києва”.
04.45 “Top Shop”.

МЕГА
06.00 Бандитський Київ.
07.15, 00.00 Мiстична Україна.
08.05, 18.00 Код доступу.
09.05 Речовий доказ.
10.15 Земля 2050.
12.15, 21.00 НЛО: секретний архiв.
15.15 Дикi острови.
17.05 Замерзла планета.
00.50 Гордiсть України.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)

06.00, 08.00 Топ-матч.
06.10 Лiверпуль - Наполi. Лiга
чемпiонiв УЄФА.
08.10, 17.40 Марiуполь - АЗ/ГЕККЕН. Лiга Європи УЄФА.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Андерлехт - Мехелен.
Чемпiонат Бельгiї.
12.05, 02.20 Матч. Чемпiонат України.
13.50 Ворскла - Арсенал. Лiга Європи УЄФА.
16.00, 22.45 Матч.
19.25 Live. Матч. Чемпiонат України.
21.25 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв
УЄФА.
00.35 Ювентус - Валенсiя. Лiга
чемпiонiв УЄФА.
04.10 Атлетiко - Монако. Лiга
чемпiонiв УЄФА.

ТТБ
Поíåдіëоê, 5 сåрпíя
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 “Новини”
9.05 “Енеїда”
10.00 “UA: Фольк”
11.00 “Ранковий гість”
11.15 М/с “Вруміз”
12.05 “Лайфхак українською”
12.15 Д/ц “Аромати Мексики”
12.40 “Візитівки Полтавщини”
12.45 “100 років мистецтва за 100 хвилин”
13.00 Д/ц “Суперчуття”
13.40, 19.20, 21.20 “Тема дня”
14.05 “Розсекречена історія”
15.00 Д/ц “Погляд з середини”
15.25 :РадіоДень «Модуль знань»
15.55 ”Українська література в іменах”
16.05 “Сильна доля”
17.15 “Двоколісні хроніки”
17.40 Д/ц “Дикі тварини”
18.05 Т/с “Еліза”
19.45 #ВУКРАЇНІ
20.10, 21.45 “Своя земля”
20.51 “Разом”
22.00 Концерт Павла Табакова “Мій світ”

Віâòороê , 6 сåрпíя

7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 “Новини”
9.05 “Енеїда”
10.00 UA: Фольк
11.00 Ранковий гість
11.15 М/с “Вруміз”
12.05 “Лайфхак українською”
12.15 Д/ц “Аромати Мексики”
12.40 “Візитівки Полтавщини”
12.45 “100 років історії за 100 хвилин”
13.00 Д/ц “Суперчуття”
13.40, 19.20, 21.20 “Тема дня”
14.05 “Розсекречена історія”
15.00 Д/ц “Погляд з середини”
15.30 :РадіоДень “Модуль знань”
16.10, 22.05 “Сильна доля”
17.15 “Двоколісні хроніки”
17.40 Д/ц “Дикі тварини”
18.05 Т/с “Еліза”
19.45 “Спільно”
20.10, 21.45 “Своя земля”
20.51 Схеми. Корупція в деталях

Ñåрåда, 7 сåрпíя

7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 “Новини”
9.00 Ток-шоу “Зворотний відлік”
11.00 “Ранковий гість”
11.15 М/с “Вруміз”
12.05 “Лайфхак українською”
12.15 Д/ц “Аромати Мексики”
12.40 “Візитівки Карпат”
12.45 “100 років української літератури за 100 хвилин”
13.00 Д/ц “Суперчуття”
13.40, 19.20, 21.20 “Тема дня”
14.05 “Розсекречена історія”
15.00 Д/ц “Погляд з середини”
15.30 :РадіоДень «Модуль знань»
16.10 “Сильна доля”
17.15 “Двоколісні хроніки”
17.40 Д/ц “Дикі тварини”
18.05 Т/с “Еліза”
19.45 #ВУКРАЇНІ
20.10 “StopFakeNews”
20.51 “Спільно”
21.45 “Своя земля”
22.05 “Сильна доля”

Чåòâåр, 8 сåрпíя

7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 “Новини”
7.35 “Файний ранок”
9.05 “Енеїда”
9.30 :РадіоДень «Життя+»
9.50, 12.05 “Лайфхак українською”
10.00 UA: Фольк
11.00 “Ранковий гість”
11.15 М/с “Вруміз”
12.15 Д/ц “Аромати Мексики”
12.40 “Візитівки Полтавщини”
12.45 “100 років мистецтва за 100 хвилин”
13.00 “Двоколісні хроніки”
13.40, 19.20, 21.20 “Тема дня”
14.05 Д/ц “Ігри імперій”

14.55 “Розсекречена історія”
15.50 “100 років української літератури за 100 хвилин”
16.10, 22.05 Сильна доля
17.15 “Двоколісні хроніки”
17.40 Д/ц “Дикі тварини”
18.05 Т/с “Еліза”
19.45 #ВУКРАЇНІ
20.10 “Своя земля”
20.52 “Наші гроші”

П’яòíèця, 9 сåрпíя

7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 “Новини”
9.05 “Енеїда”
9.30 :РадіоДень «Життя+»
9.50, 12.05 “Лайфхак українською”
10.00 UA: Фольк.Спогади
11.00 Ранковий гість
11.15 М/с “Вруміз”
12.15 Д/ц “Аромати Мексики”
12.40 “Візитівки Карпат”
12.45 “100 років мистецтва за 100 хвилин”
13.00, 17.15 “Двоколісні хроніки”
13.40, 19.20, 21.20 “Тема дня”
14.05 Д/ц “Ігри імперій”
14.55 “Розсекречена історія”
15.50 “100 років української літератури за 100 хвилин”
16.05, 22.05 Сильна доля
17.40 Д/ц “Дикі тварини”
18.05 Т/с “Еліза”
19.45 “Разом”
20.10 “Пліч-о-пліч”
20.51 “Схеми. Корупція в деталях”
21.15 «VoxCheck»
21.45 “Своя земля”

Ñóáоòа, 10 сåрпíя

7.00 “Додолики”
7.25 “Казки Лірника Сашка”
7.45 М/с “Дуда і Дада”
8.00 “Файний ранок”
9.30 Енеїда
10.25 Д/ц “Аромати Чилі”
10.50 UA: Фольк.Спогади
11.45, 18.30 “Своя земля”
11.55, 22.20 “Лайфхак українською”
12.05 :РадіоДень «Модуль знань»
12.45 Д/ц “Боротьба за виживання “
13.15 #ВУКРАЇНІ
13.40, 19.10, 22.25 “Тема дня”
14.10 “100 років мистецтва за 100 хвилин”
14.30 “Розсекречена історія”
15.20 :РадіоДень. «Книжкова лавка.
ТОП 7»
16.20 Сильна доля
17.10 Бюджетники
17.40 UA: Фольк
19.00 “Новини”
19.30 Спільно
20.05 #ВУКРАЇНІ
20.35 Х/ф “Пармська обитель” 1с.

Íåдіëя, 11 сåрпíя

7.00 “Додолики”
7.10 “Казки Лірника Сашка”
7.30 М/с “Дуда і Дада”
7.40 “Чудова гра”
8.10 “Лайфхак українською”
8.30 “Файний ранок”
9.30 “Країна на смак”
10.25 Д/ц “Аромати Чилі”
10.50 UA: Фольк.Спогади
11.45 “Своя земля”
11.55 “Лайфхак українською”
12.05 :РадіоДень «Модуль знань»
12.45 Д/ц “Боротьба за виживання “
13.15 #ВУКРАЇНІ
13.40 “Своя земля”
14.10 “100 років історії за 100 хвилин”
14.20 StopFakeNews
14.30 “Розсекречена історія”
15.20 Д/с “Секрети замків Великобританії”
16.10 “Лайфхак українською”
16.20 Сильна доля
17.15 Бюджетники
17.40 UA: Фольк.погади
18.30 “Своя земля”
19.00 “Візитівки Карпат”
19.10 Разом
19.40 Спільно
20.05 #ВУКРАЇНІ
20.35 Х/ф “Пармська обитель” 2с.
22.20 “Лайфхак українською”
22.25 Букоголіки
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Смачна сторінка

10 найкращих рецептів

консервованих

ПОМІДОРІВ

Хтось любить кисліші, а хтось солодші. Одним до вподоби
мариновані, а інші визнають тільки квашені. Але байдужих
до помідорових заготовок людей просто не існує. І хоч поки
що ціни на цей овоч кусаються, у серпні прогнозують їх
зниження. До того ж на грядках багатьох господарів вже
достигає врожай. Пропонуємо вам перевірені і цікаві рецепти
помідорної консервації.

Помідори половинками

ПОТРІБНО: на 1-літрову банку: помідори (бажано «сливки»), лавровий лист,
гвоздика, петрушка, цибуля, 2 ч. л цукру,
1 ст. л. оцту, 1 ч. л. солі.
ПРИГОТУВАННЯ: помідори розрізати навпіл, на дно банки покласти 1 лавровий лист, 1 гвоздику, гілочку петрушки, кілька кружалець цибулі. Зверху викласти половинки помідорів. Залити
окропом, дати постояти 10-15 хв. Злити
воду в каструльку, додати сіль, цукор та
оцет, закип’ятити і вилити назад у банку. Стерилізувати 10-15 хвилин, закатати кришками.

Помідори мариновані
з цибулею

ПОТРІБНО: 5 кг невеликих помідорів, 1 кг дрібної ріпчастої цибулі, 100 г
солі, 3 л води,100 г цукру, 1 перець чилі,
160 мл оцту, кріп, листя хрону, часник,
чорний перець горошком, листя смородини.
ПРИГОТУВАННЯ: на дно 1-літрової
банки покласти лист хрону, гілочку кропу, зубчик часнику (бажано розрізаний
на 2-3 частини), кілька шматочків гіркого перцю, кілька горошинок чорного перцю. Заповнити банку помідорами
та цибулею, залити окропом, накрити
кришками. Дати постояти близько 5-8
хвилин. Воду з банок злити в каструлю,
додати сіль, цукор та оцет і довести до
кипіння. Коли маринад закипить, залити ним помідори і закатати. Перевернути горлечком донизу і вкутати.

Консервовані помідори
у власному соку на зиму

ПОТРІБНО: для літрової банки – 1,5
кг помідорів сорту "Сливка", 3 шт. чорного перцю горошком, гілочка кропу і петрушки, цукор з розрахунку 1 ч. ложка на
1 літр соку, сіль з розрахунку 1 ст. ложка
на 1 літр соку.
ПРИГОТУВАННЯ: помідори помити. Зіпсовані плоди краще не використовувати. Зняти шкірку, для цього зробити на кожному плоді хрестоподібний
надріз та залити кип'ятком на 1-2 хвилини. Опісля обдати помідори холодною
водою та зняти шкірку, вона буде легко
відділятися від плодів. На дно банки викласти перець, кріп та петрушку. Щільно
викласти помідори в банку. З решти плодів зробити сік. Для цього їх можна пропустити через м'ясорубку або ж через соковижималку. Якщо не хочете, аби в соці

було насіння, перетріть пюре ще раз через сито. Викласти томатне пюре в каструлю, довести до кипіння та потримати на середньому вогні 15 хвилин. Додати сіль та цукор, ще раз довести до кипіння та зняти з вогню. Залити томатним соком помідори в банці. Потім банку потрібно простерилізувати. Для цього на дно каструлі з гарячою водою покласти рушник або будь-яку тканину
складену в кілька разів. Водна не повинна покривати банку, а бути на рівні
"плечиків" банки. Воду довести до кипіння та стерилізувати банку 20-25 хвилин. Закрутити після цього банку, перевернути догори, накрити ковдрою та залишити до повного вистигання.

Мариновані зелені
помідори

ПРИГОТУВАННЯ: помідори зелені
(чері) – 1-1,5 кг, сіль велика морська –
300-400 г, оцет винний 6% – 700-800 мл,
оливкова олія – 500 мл, орегано, перець
гострий червоний сушений.
ПРИГОТУВАННЯ: помідори ретельно помити й видалити плодоніжки. Можна використовувати будь-які сорти помідорів, не обов'язково чері. Розрізати помідори навпіл. Засипати сіллю. Ретельно
перемішати. Залишити на 5-6 годин. Перекинути помідори в друшляк, щоб стекла рідина. Ні в якому разі не промивати водою! Перекласти помідори знову
в каструлю. Залити 6-процентним винним білим оцтом і залишити на 12 годин. За бажанням ви можете замаринувати разом з помідорами ріпчасту цибулю або зубчики часнику. Помідори знову
перекласти в друшляк. Викласти на кухонний рушник, щоб підсушити. Тепер
закладаємо в сухі стерильні банки шари
помідорів, пересипаючи орегано і шматочками сухого гострого перцю. Заливаємо оливковою олією, злегка приминаючи виделкою, щоб не залишалося бульбашок повітря. Закриваємо стерильними сухими кришками. Через місяць мариновані зелені помідори можна куштувати.

Квашені помідори
з перцем

мити. Укласти помідори в емальований
посуд, перекладаючи їх листям хрону,
перцем і часником. Приготувати розсіл,
прокип'ятивши 3 хвилини воду з сіллю
і лавровим листом. Залити гарячим розсолом помідори так, щоб вони були покриті повністю. Зверху поставити невеликий гніт і залишити на 3 дні при кімнатній температурі.

Мариновані солодкі
помідори

ПОТРІБНО: помідори, зелень петрушки, базиліку, селери, кріп, зубчики
часнику, кільця цибулі.
МАРИНАД: на 2 л води - 100 мл оцту,
200 г цукру, 50 г солі, перець горошком,
духмяний перець, гвоздика, лавровий
лист.
ПРИГОТУВАННЯ: у банки розкласти зелень, часник, цибулю, спеції. Заповнити помідорами. Банку з помідорами залити кип’ятком на 10 хв., після чого злити воду, залити кип’яченим
маринадом і закрити кип’яченою металічною кришкою. Далі закутати банки
до ранку.

Квашені помідори
від Лариси Пошпур

ПОТРІБНО: помідори, петрушка, селера, листя вишні і смородини, базилік,
1-2 китиця сухого кропу, цибуля, морква, корінь хрону, 5-6 горошин духмяного
перцю, 2-3 лаврових листки, 2-3 гвоздики, кусочок пекучого перцю і листок хрону на 3-літрову банку.
ДЛЯ ЗАЛИВКИ: 1200 мл джерельної
холодної води, 2 ст. л. з чубком солі , 1 ст.
л. рівна цукру.
ПРИГОТУВАННЯ: у банки розкласти зелень. Далі - шар помідорів. Притрусити кільцями цибулі, тертою морквою,
зубцями часнику, стружками кореня хрону. Так викладати, поки банки не будуть
заповнені. Зверху покласти спеції. У воді
розвести цукор і сіль, залити цим банки
і закрити пластмасовою кришкою. Через
10 днів в теплі їх можна їсти, якщо готуєте на зберігання на зиму, то закрити грубою кришкою і винести на холод . Приблизно вкисає до 30-40 днів.

В’ялені помідори

Помідори «Сонце в бокалі»

ПОТРІБНО: на літрову банку - 3-4 гілочки петрушки, 3-4 гілочки базиліка,
2-3 зубчики часнику, 1 маленька цибулина, 2-3 горошини запашного перцю, 5 горошин чорного перцю,1 ч. л. солі, 2 ст. л.
цукру,1 ст. л. олії, 1 ст. л. оцту, 10-12 половинок помідорів (краще сорту «сливка»,
але можна й круглі).
ПРИГОТУВАННЯ: на дно банок насипати перець, покласти часник, кільця половинки цибулі, зеленину. До середини в банку скласти половинки томатів (зрізами донизу). Потім знову цибуля, петрушка й базилік. І знову помідори половинками. В кожну банку насипати сіль і цукор, налити олію й оцет.
Залити окропом. Прикрити металевими кришками (не закривати, а саме
прикрити!) й поставити стерилізуватися (банки місткістю 1 л рівно 10 хвилин
після закипання). Закатати, перевернути догори дном і вкутати ковдрою. Залишити до повного охолодження (приблизно добу).

Помідори квашені
за три дні

ПОТРІБНО: помідори – 2 кг, перець
болгарський – 500 г, часник – 1 гол., вода
– 2 л, сіль – 3 ст. л., лавровий лист – 3 шт.
ПРИГОТУВАННЯ: помідори і перець
помити. Видалити плодоніжки і насіння з перця. Часник очистити, зелень про-

чим розсолом. Залишити помідори в теплому приміщенні на 3 дні. Спробуйте
розсіл. Якщо він вам сподобався по кислоті, то накривайте кришкою і ставте в
холодильник.

ПОТРІБНО: 3 кг помідорів, 1 пучок селери, головка часнику, пучок кропу або 2 ст. ложки насіння кропу), на 1л
води - по 2 ст. л. з верхом солі і цукру.
ПРИГОТУВАННЯ: підготовити селеру, суцвіття кропу, часничок. Зелень селери порізати на крупні кусочки разом
зі стеблами. 3 л води, довести до кипіння і всипати туди сіль і цукор. В кип’яток
кинути селеру на секунду і вийняти шумівкою. Викласти в банку помідори разом з приправами. Залити все це гаря-

ПОТРІБНО: помідори, соняшникова
чи оливкова олія, сіль, італійські трави,
часник.
ПРИГОТУВАННЯ: брати помідори,
невеликі, м'ясисті (типу "сливок" або
круглі, але щоб серединки не були пусті). Помити, розрізати навпіл, якщо трохи більші - то на четвертинки. Викласти щільно на деко. Можна розкласти поверх часник. Помідори під час приготування будуть всихати, тому накладаємо
без проміжків.
Солити перед тим, як викласти в духовку. Посипати сумішшю італійських
трав. Поставити в духовку, розігріту
до 80-100 градусів, і в'ялити протягом
4-5 годин. Як варіант - можна нарізати
помідори скибками (до 1 см), викласти в електричну сушарку для овочів та
фруктів і готувати близько 7 годин. Періодично не забувати відкривати двері
духовки, щоб виходила пара. Коли помідори готові, скласти у суху банку. Можна ще раз пересипати травами чи покласти гілку розмарину і залити доведеною до кипіння олією. Вона має повністю покрити помідори. Олія стане
дуже запашною і вбере у себе всі аромати, тому після того, як ви з'їсте всі помідорчики, цю олію можна буде використати, як заправку до салатів. Готові помідори можна додавати для приготування піци, можна робити цікаві канапе з фетою чи їсти, просто поклавши на
хліб. Зберігати готові помідори треба у
холодильнику.

Калейдоскоп
Чистимо замулені криниці механізованим способом! На відмінно!
Тел.: 096-665-99-09,
073-44-36-294,
066-64-68-680.

Відповіді

nday.te.ua
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ТНЕУ знову серед лідерів

Подяка

Співчуття

публіковано липневу версію вебометричного рейтингу університетів світу Webometrics Ranking Web of
Universities (Edition 2019.2.0).

Наша сім'я висловлює
щиру подяку всій родині, друзям, знайомим і незнайомим людям, які виявили співчуття до нашого
горя і провели в останню
дорогу нашого сина Романа. Пішла з життя найдорожча і найрідніша для
нас людина, проте світлі
спогади про нього завжди
будуть сильніші за смерть.
Нехай Господь Бог опікується Вами, а Ваші родини
ніколи не зазнають горя.
Любіть життя! Це єдиний
подарунок, який не отримаємо двічі.
Сім’я Любомира Синоверського.

Колектив КНП «Більче-Золотецька
обласна фізіотерапевтична лікарня реабілітації» ТОР висловлює щирі співчуття в.о.генерального директора Любомиру Синоверському
з приводу передчасної смерті сина
Романа.
Шановний Любомире Васильовичу!
Важко знайти слова втіхи, коли стається непоправне – смерть близької людини. Ми не в змозі змінити обставини,
лише просимо Всевишнього дати сил
рідним перенести біль втрати, а душу
покійного прийняти в Царство Небесне.
Хай земля йому буде пухом!

О

Відповідно до даних дослідження, Тернопільський національний економічний університет піднявся ще на дві позиції та посідає четверте місце серед 320 українських закладів вищої освіти (http://
www.webometrics.info/en/Europe/Ukraine%20).
Рейтинг університетів Webometrics складається однією з найбільших наукових установ Європи - Національною дослідницькою радою Іспанії та
оцінює близько 30 тисяч закладів вищої освіти світу. Рейтинг існує з 2004 року і вважається одним
із найбільш авторитетних веб-рейтингів світових
освітніх установ. Методологія заснована на аналізі представленості університету в глобальному інформаційному просторі і непрямим чином дозволяє оцінити освітні та науково-дослідні досягнення закладу вишу.

Колектив газети «Наш ДЕНЬ» висловлює щире співчуття в.о.генерального
директора КНП «Більче-Золотецька обласна фізіотерапевтична лікарня реабілітації» ТОР Любомиру Васильовичу Синоверському
з приводу передчасної смерті сина
Романа.
Нехай Господь прийме його у Царство Небесне. Нехай легко і світло буде
його душі у Вічності. Розділяємо з Вами
біль непоправної втрати і невимовного
смутку.
Непоправне горе прийшло в родину
депутата Тернопільської обласної ради,
керівника Більче-Золотецької обласної
фізіотерапевтичної лікарні реабілітації
Любомира Синоверського –
передчасно пішов із життя син Роман.
У ці скорботні дні голова Тернопільської обласної ради, увесь депутатський
корпус, виконавчий апарат обласної
ради з глибоким сумом висловлюють
щирі співчуття колезі, розділяють невимовний біль втрати, співпереживають
разом із усією родиною.
Нехай його світла душа знайде спочинок у Царстві Небесному.
Вічна пам’ять…

Більче-Золотецька ОТГ висловлює
щирі співчуття виконувачу обов’язків
генерального директора комунального
некомерційного підприємства «БільчеЗолотецька обласна фізіотерапевтична лікарня реабілітації» Синоверському
Любомиру Васильовичу та його сім'ї
з приводу важкої втрати - смерті
сина Романа.
Розуміємо, як тяжко змиритися з цим
непоправним горем. Розділяємо разом з
Вами біль втрати, сумуємо разом з Вами,
підтримуємо Вас у годину скорботи.
Нехай Бог дарує йому вічне життя та
спокій , а вашій родині силу й терпіння
перенести це важке горе.
Вічна пам'ять ...
Асоціація головних лікарів області та адміністрація Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні висловлює щирі співчуття головному
лікарю Більче-Золотецької обласної
фізіотерапевтичної лікарні реабілітації Синоверському Любомиру Васильовичу
з приводу тяжкої втрати - раптової
смерті сина Романа.
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Вітання

Вітаємо!

Настоятеля храмів святого архистратига Михаїла у с. Білозірка та Успіння Пресвятої
Богородиці у с. Шушківці Лановецького району, чудову людину, доброго батька, протоієрея

Олексія Філюка

З Днем народження, яке він святкуватиме 5 серпня!

Дорогий наш отче! Прийміть від нас привітання й побажання
щирі: міцного здоров’я, радості, миру та ласки й милості Божої,
безмежного людського щастя, святкового настрою, польоту мрій
та перемог на життєвих стежинах. Нехай милосердний Господь
допомагає Вам у всіх добрих справах, благословить кожен Ваш
крок на многії і благії літа.

Земля в барвисті вбралась шати,
Веселий спів пташок лунає,
У Вас сьогодні, отче, свято,
З яким ми щиро Вас вітаєм!
Здоров’я зичим Вам міцного,
Добра і радості в житті,
Бо вибраний Ви, отче, Богом,
Йому служити на землі.
В родині, на парафії, в душі
Щодня хай буде сонячна погода,
Нехай Небесні блага і земні
Від Господа Вам будуть в нагороду!

Парафіяни с. Білозірка та Шушківці,
хористи, уся громада.
До цих гарних слів приєднується і весь колектив газети «Наш ДЕНЬ». З роси й води Вам,
всечесний отче! Дякуємо за щирі слова підтримки, за Ваш оптимізм і віру, які надихають і
нас творити гарні справи для людей.

Нехай для Вас квітує білий цвіт,
Життям стають найкращі Ваші мрії,
І доля посилає многа літ,
Здоров’я, миру, радості, надії!

Хай серце Ваше завжди щедрим буде
І щироко відкритим для людей,
Хай молодеча сила сповнить груди,
Додасть наснаги і нових ідей!

Вітаємо!

працівників Почаївського психоневрологічного будинку-інтернату -

іменинників серпня!

Марію Сімору, Олександра Довгушко, Галину Березій, Галину Онищук,
Любов Сімору, Миколу Ющука, Світлану Копач, Марію Федорович
Усіх Вас вітаєм від щирого серця,
Нехай Вам спокійно й заможно живеться.
Хай успіх доводить до самих зірок
І не відстає ні на мить, ні на крок.

ГОРОСКОП

З 31 липня по 6 серпня
ОВЕН

Овнам варто чітко організувати свою роботу і бути обережними в усьому. Як кажуть, не
щастить у картах, пощастить
у коханнi.
ТЕЛЕЦЬ
Як можна чіткіше організуйте свою роботу і будьте
уважними. Вельми корисними і, звичайно, цікавими
виявляться поїздки за кордон.

з Кременця

із 30-річчям!

Бажаємо щастя цілий оберемок,
Усмішок радісних трояндовий букет,
Надійних друзів – щирих і веселих,
Солодкого життя, як зрілий мед!
Щоб Ти завжди раділа будням-святам,
Втішалася красою почуттів,
Щоб мала у житті всього багато
І кожен день щоб сонечком зігрів!
Щаслива Ти, бо скрізь цінують люди
За труд, за чуйність, за тепло душі,
Нехай здоров’я й сил Тобі прибуде,
Нехай до серця лиш весна спішить!
Удачі й миру зичим в цю годину,
Надії, сонця, радості, добра,
Хай Бог благословить усю родину,
Тобі дарує многії літа!

Вітаємо!

ЮВІЛЕЙНИЙ ФЕСТИВАЛЬ «ДЗВОНИ ЛЕМКІВЩИНИ»
ВІДБУДЕТЬСЯ НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ

С

Олю Степанівну Вербицьку

З любов’ю – сестрички Марійка і Василина з сім’ями,
донька Алінка, подруга Стефа.

З повагою, колектив Почаївського психоневрологічного будинку-інтернату.

вято лемківської культури пройде
2-4 серпня на Монастирищині
в урочищі Бичова. Цьогоріч
відбудеться ювілейний ХХ фестиваль
зі статусом міжнародного. Цьогоріч
очікують понад 20 тисяч учасників
фестивалю «Дзвони Лемківщини»,
гості їдуть з семи країн, тож атмосфера
буде неймовірною.
За словами голови всеукраїнського товариства «Лемківщина» Олександра Венгриновича,
фестиваль проходить у рамках 75 річниці депортації українського населення з Лемківщини,
Надсяння, Холмщини.
- З цієї нагоди до нас завітають представники світової федеpації укpаїнських лемківських

Вітаємо!

Найкращу у світі сестричку, маму, подругу

об’єднань. Початок святкування - у п’ятницю
о 17:00. Ввечері відбудеться запалення ватри
– символу нашого відродження, – зазначив
Олександp Венгpинович.
Під час фестивалю виступатимуть 65 колективів із лемківським репертуаром та працюватиме понад 90 майстрів, які презентуватимуть
різні види ремісництва та рукоділля. Для гостей готують цікаву концертну програму, презентацію кіноматеріалів, тематичні конкурси,
ігри, розваги, спортивні змагання, польоти
на повітряній кулі. А також майстер-класи із
зав’язування лемківської хустки, молотіння
зерна, точення ножів, замішування хліба, бісероплетіння, лозоплетіння, мелення зерна на
жорнах, малювання писанок, січення капусти.

БЛИЗНЮКИ
Останнiм часом доводиться
працювати над багатьма проектами, але не випускайте з
уваги зміни, що стосуються
справи, якою ви займаєтеся.
РАК
У компанії ви тримаєтеся весело й невимушено, але, дбаючи про справи своїх численних
друзів, на перше місце завжди
ставите власні інтереси.
ЛЕВ
Товариський і балакучий Лев
зазвичай стає душею компанії та організатором якогонебудь заходу. Однак за емоціями розважливий розум, а

за зовнішньою відкритістю
- «друге дно».
ДІВА
Ви практик і реаліст, звикли
все тримати під своїм контролем і, взявшись за справу, не
збираєтеся відступати. Радимо якомога більше подорожувати.
ТЕРЕЗИ
Терези
енергійнi
та
наполегливi, при цьому звикли покладатися лише на
себе. Тому навіть до приємних
сюрпризів ставляться з осторогою.
СКОРПІОН
Скорпiони - чудовi співроз-

Дорогого тата, чоловіка і свата

Василя Миколайовича Шимка
із Збаража

з ювілеєм!

На незбагненному цім світі,
Де на долоні все, як є,
Вам ювілей привітно
Сьогодні руку подає.
В цей день Вас щиро привітають
Колеги, друзі і рідня.
Здоров’я, щастя побажають
І море радості щодня.
Нехай Вас завжди в теплім домі
Чекають люблячі серця.
Бажаєм Вам не знати втоми,
Доводить справи до кінця.
А щоб чудове Ваше свято
В душі лишило добрий слід,
Прийміть від нас цю присвяту
Й живіть як мінімум – сто літ!

З повагою і любов’ю - дочки Валя, Світлана,
син Олександр із сім’ями, дружина Наталя, свати Іван з Марією
та Ігор з Оксаною.

мовники, вміють вислухати і дати цінну пораду. Вони
здатнi допомогти не тільки
словом, а й ділом, якщо, звичайно, це не суперечить їхнiм
інтересам.
СТРІЛЕЦЬ
Вам удається легко завойовувати довіру людей i використовувати їх у своїх особистих
цілях. А тi, самі того не помічаючи, стають учасниками ваших таємних задумів.
КОЗЕРІГ
Ви завжди думаєте про майбутнє. Це відображається в
цілях, які ви ставите перед собою, і в планах, які ви будуєте

для досягнення цих цiлей.
ВОДОЛІЙ
Нерідко турботи про завтрашній день приводять до
накопичення, створення запасів на чорний день і навіть
до небажання викидати старі
речі: а раптом ще колись знадобляться. Приберіть у домі, й
відчуєте, як більше простору і
в душі.
РИБИ
При виборі професії ви найчастіше надаєте перевагу тій
галузi, де потрібно працювати
не руками, а головою. Із вас
вийде журналіст, політик або
керівник.

