
Українців 
попередили 
про суттєве 
здорожчання 
продуктів
Восени в Україні почнуть 

збільшуватися ціни 
на головні продукти. 

Про це заявив директор 
Економічного дискусійного 
клубу Олег Пендзин в 
коментарі «Сьогодні». 

За його словами, найбільше подо-
рожчання торкнеться борошна, ма-
каронів та хліба. Осіннє зростання 
може скласти близько 15 відсотків.

За останні пів року хлібний ко-
шик додав у ціні 9 відсотків. У свою 
чергу, хлібобулочні вироби щомісяця 
підвищуються у вартості на 1,5-2 від-
сотки. Це пов’язано з плановим під-
няттям рентабельності з боку пека-
рів. Ще одна причина подорожчання 
- малі посіви жита, яке ще й експор-
тують. 

А на вартість макаронів та борош-
на суттєво впливає подорожчання 
пального. Прогнозують і збільшен-
ня ціни на гречку - від 20 до 40 від-
сотків.
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14 серпня - хмарно з 
проясненням, можливий 
дощ з грозою, вночі 18-
21, вдень 24-26 градусів 
тепла. Схід сонця - 6.06, 
захід - 20.38. 

15 серпня - хмарно, 
дощ, вночі 13-15, вдень 
14-15 градусів тепла. Схід 

сонця - 6.08, захід - 20.36. 
Повний місяць. 

16 серпня - хмарно з 
проясненням, без опадів, 
вночі 9-10, вдень 17-20 
градусів тепла. Схід сон-
ця - 6.09, захід - 20.34. 

17 серпня - хмарно з 
проясненням, без опадів, 

вночі 11-12, вдень 20-23 
градуси тепла. Схід сон-
ця - 6.11, захід - 20.32. 

18 серпня - хмарно з 
проясненням, без опадів, 
вночі 14-15, вдень 21-25 
градусів тепла. Схід сон-
ця - 6.12, захід - 20.30. 

19 серпня - хмарно з 

проясненням, без опадів, 
вночі 14-15, вдень 23-27 
градусів тепла. Схід сон-
ця - 6.14, захід - 20.28. 

20 серпня - ясно, 
без опадів, вночі 16-17, 
вдень 25-28 градусів те-
пла. Схід сонця - 6.15, за-
хід - 20.26.

Погода в 
Тернополі  
й області

Сучасні інноваційні технології

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

Життєві історії  
у “Сімейному гніздечку”

У ціну газети враховано вартість  
поштових послуг: прийом та доставку 

видання до передплатників

Триває передплата «Нашого ДНЯ»  
на наступне півріччя 2019 року!

1 місяць – 25 грн. 70 коп. 
3 місяці –  75 грн. 10 коп. 
4 місяці – 99 грн. 35 коп.

Передплатити «Наш ДЕНЬ»  
можна у будь-якому поштовому 

відділенні або у листонош

індекс - 68710

ОБОВ’ЯЗОК 
перед матір’ю

10-11 стор.

Як два подружжя 
тернопільських 
близнюків захищають  
Україну в зоні АТО

РЕФОРМ БІЛЬШЕ НЕ БУДЕ: 
на українців 
очікують зміни 4 стор.

3  
стор.
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Зокрема, варто поцікавитися, чи 
здійснювали вакцинацію від кору. Як 
повідомили у міській раді, дошкільнята 
та учні, які не мають таких щеплень, не 
зможуть відвідувати навчальні заклади 
Тернополя

За даними міського відділу охоро-
ни здоров’я та медичного забезпечен-
ня, станом на 6 серпня у місті зареєстро-
вано всього один випадок захворюван-
ня на кір. У порівнянні з травнем цього 
року, коли цей показник становив 135 
випадків, ситуація помітно покращила-
ся.

Проте, як пояснюють тернопіль-
ські медики, це характерно для літньо-
го періоду, а вже з початком навчально-
го року захворюваність на кір може зно-
ву зрости.

- Щороку у вересні, коли діти йдуть 
до школи, кількість хворих на кір 
збільшується, тому важливо захисти-
ти себе і зробити дитині щеплення ще 
до початку навчального року, - зазна-
чає заступник директора Тернопіль-
ської міської дитячої комунальної лі-
карні Володимир Кучма. – Адже, відпо-
відно до вимоги Міністерства охорони 
здоров’я України та рішення комісії з 
техногенно-екологічної безпеки та над-
звичайних ситуацій при Тернопільській 

міській раді, діти, які не мають щеплень 
проти кору, з 1 вересня не зможуть від-
відувати дитячі садки та школи. Учні, 
що мають протипоказання до вакцина-
ції КПК, будуть оформлені на індивіду-
альну форму навчання.

Також у міській раді зазначили, що 
вакцинування від кору та інформа-
ція про отримання таких щеплень, за-
значена у медичній довідці 086/о, є 
обов’язковими і для абітурієнтів при 
вступі у тернопільські виші або в уста-
нови професійної освіти. У разі відсут-
ності цих даних абітурієнти не будуть 
зараховані до вищих навчальних закла-
дів.

Медики відзначають, що вакцина - 
це єдиний надійний спосіб захистити-
ся від такої небезпечної хвороби, як кір. 
Тернопільські комунальні амбулато-
рії, які надають первинну допомогу, за-
безпечені вакциною КПК виробництва 
Бельгії та США.

Діти до 18 років можуть безкоштов-
но отримати щеплення згідно з ліку-
вальним календарем і надолужити про-
пущені в поліклінічних відділеннях 
міської дитячої комунальної лікарні за 
адресами: вул. Федьковича, 16; бульв. Д. 
Галицького, 28; вул. Миру, 11; вул. Київ-
ська, 12; просп. Злуки, 57; вул. Морозен-
ка, 7; вул. Золотогірська 12 та Микули-
нецька, 116.

Окрім того, безоплатно щепитися 
від кору можуть також і дорослі тер-
нополяни будь-якого віку. Зробити це 
можна  в амбулаторіях КНП «Центр пер-
винної медико-санітарної допомоги», 
попередньо звернувшись до сімейного 
лікаря.

До слова, у Тернополі з 2017 року 
щеплення від кору отримали близько 
12 тисяч дітей.

Ізидор Доскоч, 
Андрій Пушкар, 
Ігор Пелих…

На тернопільській «Алеї 
зірок» з'являться нові 

імена. Цього року урочисто 
будуть відкриті чотири 

бронзові зірки.

Незабаром «Алея 
зірок», що на вулиці 
Сагайдачного в 

Тернополі, знову поповниться 
іменами людей, які своєю 
працею та досягненнями 
прославили місто.  

Зокрема, з’явиться пам’ятний 
знак, присвячений Ізидору Доско-
чу – відомому диригенту, який засну-
вав і очолював дитячу хорову шко-
лу «Зоринка» та однойменну народ-
ну хорову капелу. Завдяки його праці 
про тернопільських «зоренят» дізна-
вся увесь світ, їм аплодували на пре-
стижних конкурсах і під час концер-
тів у різних країнах далеко за межами 
рідного Тернополя. Серце маестро зу-
пинилося у січні 2017 року.

Також відкриють зірку Андрія 
Пушкаря. Він є уродженцем Кремен-
ця на Тернопільщині. Відомий україн-
ський спортсмен-рукоборець, тренер, 
заслужений майстер спорту України, 
багаторазовий чемпіон України, Єв-
ропи та світу трагічно загинув у ДТП 
минулої осені. 

Вшанують і відомого українського 
телеведучого, журналіста і продюсе-
ра Ігоря Пелиха. Завдяки популярним 
передачам на телебаченні його об-
личчя знали і молоді, й літні глядачі. 
Свою кар’єру Ігор починав у рідному 
Тернополі. Трагічно загинув у травні 
2009 році в ДТП.

Ще одну зірку присвятять 30-річ-
чю громадської організації Терно-
пільського міського товариства «Вер-
теп».

Імена саме цих видатних терно-
полян та організацій, якими незаба-
ром поповниться пам’ятна алея, були 
затверджені на засіданні виконавчо-
го комітету міської ради, а пропози-
ції подавали громадські організації, 
творчі спілки та депутати.

Офіційне відкриття зірок та мис-
тецька імпреза традиційно відбудуть-
ся 28 серпня, під час святкування Дня 
міста. Початок о 15 годині.

«Алея зірок» у Тернополі була від-
крита 28 серпня 2011 року, і щороку 
на ній у бронзових символах терно-
вого цвіту з'являються нові імена ви-
датних тернополян, які зробили ваго-
мий внесок у розвиток міста. Сьогодні 
пам’ятна алея налічує 22 зірки.

У Тернополі дітей без 
щеплень від кору не 
пустять у школи та садки 

Хлопці та дівчата у своїх відеороботах 
намагалися проявити неабияку креатив-
ність, продемонструвати власну цілеспря-
мованість і вмотивованість, довести, що 
саме вони достойні вибороти перемогу та 
навчатися в омріяному університеті.

І ось організатори та меценати конкур-

су, за чиї кошти навчатимуться студенти, 
визначили двох переможців. Ними стали 
Вікторія Карчевська, яка обрала спеціаль-
ність «Право», та Вікторія Ткачук - дівчина 
вивчатиме «Міжнародний менеджмент».

Переможців привітав ректор ТНЕУ Ан-
дрій Крисоватий. Також Андрій Ігорович 

познайомив майбутніх студенток із дека-
ном та директором інституту, де вони на-
вчатимуться. «Бажаю вам зберегти цей за-
пал і надалі та ще раз довести усім, що бути 
студентом ТНЕУ - не лише престижно, але й 
круто!», - сказав керівник навчального за-
кладу.

У ТНЕУ подарували безкоштовне навчання 
двом найкреативнішим абітурієнтам 
Упродовж літа в 

Тернопільському 
національному 

економічному 
університеті тривав 
конкурс «ТНЕУ обирає 
тебе!». Основним 
завданням для 
абітурієнтів було зняти 
креативне відео, в якому 
розповісти про обрану 
спеціальність та дати 
відповідь на запитання: 
«Чому я обираю 
ТНЕУ?». А змагалися 
учасники за можливість 
безкоштовного 
навчання у закладі 
вищої освіти.

Міські чиновники нагадують: до початку навчального року 
залишилося декілька тижнів, тож батьки учнів і дошкільнят 
ще мають можливість відвідати з дитиною сімейного лікаря 

та перевірити наявність обов’язкових щеплень. Стартувала
реєстрація на 
«Тернопільську 
Озеряну»

Призовий фонд для 
переможців забігу 

становить 2200 доларів 

14 вересня відбудеться 
традиційна 
спортивна подія 

«Тернопільська Озеряна 
- 2019». Це вже 23-ій 
легкоатлетичний пробіг, 
присвячений Дню фізичної 
культури і спорту.  

До участі в змаганнях запрошу-
ються любителі оздоровчого бігу 
міста та областей України віком 
від 18-ти років. Для участі необ-
хідно зареєструватись за посилан-
ням: athletic-events.com/events/567

Переможців визначатимуть 
окремо серед жінок і чоловіків у 10-
ти вікових категоріях.

Цьогорічний призовий фонд 
«Тернопільської Озеряни - 2019» 
складає 2200 доларів, який розігра-
ють переможці та призери в абсолю-
ті серед чоловіків та жінок.

Організовують забіг Федерація 
легкої атлетики Тернопільської об-
ласті та Тернопільський міський 
центр фізичного здоров’я населення 
за підтримки Тернопільської міської 
ради.
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Брати зізнавалися, що мріяли 
одружитися з близнючками. Се-
стри ж розповідали, що на таке 
і не сподівалися. Історія їхнього 
знайомства дивовижна, як і сама 
зустріч. Дізналися одні про одних 
випадково: через невірно набра-
ний номер вперше поспілкува-
лись по мобільному, а коли зустрі-
лися, то зрозуміли, що це – доля. 

З початком бойових дій на 
Сході України тернопільські 

брати-близнюки стали справжні-
ми героями. Чоловіки, які служи-
ли в поліції, записалися добро-
вольцями у зведений загін пра-
воохоронців. Опинилися поблизу 
містечка Щастя на Луганщині. В 
Інтернеті з’явилося відео, на яко-
му двоє тернопільських близню-
ків передають вітання своїм рід-
ним. Ролик із позитивними бій-
цями став справжнім хітом і при-
вернув до них увагу всієї країни.

А нещодавно два подружжя 
Сімчуків знову здивувало укра-
їнців. Продовження неймовірної 
історії їхнього життя розповіли у 
тернопільській 44-й окремій ар-
тилерійській бригаді. Виявило-
ся, що слідом за своїми половин-
ками служити Батьківщині вирі-
шили і їхні дружини-близнючки. 
Чоловіки проходять службу в 
складі батальйону «Тернопіль», 
а Надя й Люба підписали контр-

акт із військовою частиною в 
Тернополі й нині виконують 
обов’язки медика в зоні прове-
дення операції об’єднаних сил. 

За словами сестер, серед ін-
ших спеціальностей медич-
на справа цікавила їх найбіль-
ше, тому після закінчення шко-
ли вони вступили у медичний 
коледж, працювали за фахом у 
місцевих лікувальних закладах. 
Але з війною на Сході теж вирі-
шили бути корисними для рід-
ної країни й допомагати захис-
никам, в тилу чи на передовій. 
Тож набравшись практики у ци-
вільній роботі, Люба і Надя піш-
ли у військкомат, щоб записати-
ся на службу за контрактом. 

Через схожість сестер на ро-
боті їх часто плутають одна з од-
ною. Схоже відбувається і з бра-
тами. На початках, аби Володи-
мира та Ярослава розрізняли 
під час проходження служби, чо-
ловіки навіть в’язали на автома-
ти стрічки – Володимир синю, а 
Ярослав жовту.

- Коли бачимо їх разом, тоді 
розрізняємо, а окремо – ні, - ка-
жуть колеги.

Невеликі відмінності між 
близнюками все ж існують. Між 

братами є різниця у зрості – два 
сантиметри. Надя старша за 
Любу на 30 хвилин, а Люба вища 
за Надю на сантиметр. За харак-
тером сестри також різні, Люба 
спокійніша, а Надя, жартують 
їхні друзі, - живчик, який навко-
ло своєї осі 125 разів пробіжить. 
Не люблять сестри купувати й 
однакового одягу. 

- Час служби нерідко розділяє 
сестер, - розповів прес-секретар 
тернопільської 44 окремої арти-
лерійської бригади Юрій Кульпа. 
- Надя виконувала завдання ме-
дика в зоні проведення операції 
об’єднаних сил, а наразі її приїха-
ла міняти Люба. Така собі родин-
на ротація, одна мама служить в 
Тернополі, інша - на Сході. Скла-
дається й так, коли сестри одно-
часно в різних місцях заступа-
ють на чергування, тоді ініціати-
ву беруть тати-близнюки. 

Обидві сім’ї виховують діток, 
у Наді - два синочки, а в Люби 
син і донька. Сьогодні всі мрі-
ють зустрітися за родинним сто-
лом, адже 29 серпня виповню-
ється 10 років, коли об’єдналися 
у єдину родину половинки схо-
жі не лише зовні, а й за вдачею 
і любов’ю до своєї Батьківщини.

Українські пісні, 
море вишиванок, 
оригінальні 

фотозони і особлива 
душевна атмосфера. 
Минулої неділі у Більче-
Золотому організували 
чудове свято. Основне 
дійство відбувалося у 
місцевому ландшафтному 
парку та на стадіоні. 

Тут було чимало цікавих ло-
кацій – виставки, фотозони, 
атракціони та майстер-класи. 
На сцені виступали місцеві мис-
тецькі аматорські та професійні 
колективи, а  також  гості з Гу-
сятинської громади та Чернів-
ців. Зацікавив присутніх кін-
ний театр «Козаки Поділля» та 
нічне файєр-шоу. Всі охочі мо-
гли прокататися парком на ста-

ровинній кареті, а також сфо-
тографуватися з живими скуль-
птурами молодих князя і княги-
ні Сапєг, які у минулому століт-
ті були власниками навколиш-
ніх земель. Їх ролі виконували 
актори-аматори з Гусятинщини.

Колоритну колекцію ляльок-
мотанок презентувала місцева 
майстриня Катерина Бутовська. 
Жінка береже прадавні традиції 

українського народу та навчає 
виготовляти ляльки-мотанки 
всіх охочих.

У рамках святкування від-
бувся і традиційний фестиваль 
трипільської культури, який 
проходив у знаменитій гіпсо-
вій печері Вертеба. За кількістю 
та науковою вартістю знахідок 
Вертеба не має собі рівних на 
Поділлі, тому її назвають «Над-

дністрянськими Помпеями». У 
печері виявлено три локальні 
групи трипільської культури. 
Нині тут діє перший в Україні 
підземний музей трипільської 
культури, який є відділом Бор-
щівського краєзнавчого музею.  

«Містична і таємнича пече-
ра Вертеба... Єдиний у світі музей 
трипільської культури, створений 
природою і розумом людей. Його 

очолює заслужений працівник 
культури України, великий енту-
зіаст і фанат своєї справи Михай-
ло Сохацький, - ділиться вражен-
нями поетеса Гання Гуска.  - Вчора 
всією родиною побували там на 
екскурсії. Враження неймовірні! 
Дізналися багато цікавого. Реко-
мендую всім, хто ще не був у Вер-
тебі, відвідати цей фантастичний 
музей!».

«Коли бачимо 
їх разом, тоді 
розрізняємо, 
а окремо – ні»

Як два подружжя тернопільських 
близнюків захищають Україну

Свято трипільської культури 
та українських традицій

У Більче-Золотому 
організували фестиваль 

«Вертеба» та 
відсвяткували  537-ий 
день народження села

З подружжями близнюків-
Сімчуків журналісти «Нашого 
ДНЯ»  познайомилися ще в 

2009 році. Їхня історія вражала, 
адже брати-близнюки Володимир 
і Ярослав одружилися на сестрах-
близнючках Любі й Надії. Тоді 
наприкінці серпня їх обвінчали 
у церкві Різдва Христового в 
Тернополі. Схожі, як краплі води, 
дві пари наречених змушували 
спинятися від подиву перехожих, а 
їхню історію не раз переповідали у 
місцевих і всеукраїнських ЗМІ. 
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Реформ нова 
влада більше не 
проводитиме. Про 

це заявив заступник 
голови Офісу президента 
Руслан Рябошапка. Тепер 
на українців очікують 
зміни. «Ми будемо 
робити зміни, я б сказав, 
будемо їх нав’язувати 
і впроваджувати. 
Десь вогнем і мечем, 
десь м’якою силою й 
переконанням. Я б не 
радив нікому опиратися 
цим змінам», - наголосив 
Рябошапка. 

Побачимо, що з цього вийде. 
Адже опиралися, у першу чергу, 
реформам високопосадовці, чи-
новники, депутати, олігархи.      

А ще ефект змін залежати-
ме від настроїв українців: ста-
ли жити краще чи ні. Пригадує-
те, як розганяли тему «зубожін-
ня» перед виборами? 

До речі, скільки відсотків 
українців задоволені життям 
зараз? За даними опитування, 
проведеного Київським міжна-
родним інститутом соціології, 
- загалом 48 відсотків. Рівнем 

своєї матеріальної забезпече-
ності незадоволені  57 відсотків. 
Гарантуванням безпеки Украї-
ни незадоволені - 64 відсотки, а 
економічним становищем - 83. 
Це багато. І лише 14 відсотків 
українців упевнені в завтраш-
ньому дні. А це - дуже мало. 

Крім того, вітчизняна еко-
номіка залежить від заробітчан. 
Так склалося, що вони стали ін-
весторами. У будівельну галузь, 
приміром. Хто, скажімо, в Терно-
полі у переважній більшості ку-
пує житло? Заробітчани. Значну 

лепту вносять їхні кошти і в рес-
торанний бізнес, у медичні по-
слуги тощо. Тобто, зовнішнє фі-
нансування і гроші, які заробіт-
чани надсилають своїм сім’ям 
із-за кордону, продовжують за-
лишатися головними чинника-
ми підтримки економічної ста-
більності країни. Коли ж заро-
бітчани заберуть свої сім’ї - еко-
номіка впаде, заявив директор 
департаменту економічної по-
літики Федерації роботодав-
ців Сергій Саливон. «Люди до-
сить активно виїжджають з кра-

їни, і поки ще пересилають гро-
ші, багато. Це значною мірою 
дозволяє збалансувати платіж-
ний баланс», - цитує експерта 
«EADaily».

На думку економіста, в пер-
спективі ці люди за кордоном 
осядуть, перевезуть туди свої 
сім’ї і перестануть слати гроші в 
Україну. Коли це набуде масового 
характеру, навіть просто підтри-
мувати інфраструктуру в держа-
ві стане майже неможливо. 

Висновок: необхідно розви-
вати і підтримувати вітчизняну 

промисловість. Якщо нова ко-
манда з цим впорається - еко-
номіка триматиметься. Коли ж 
ні - робочі місця почнуть скоро-
чуватися ще стрімкіше. Тоді за-
лишиться покладатися лише на 
зовнішнє фінансування - продо-
вжувати сидіти на  «фінансовій 
голці» і надіятися на реструкту-
ризацію поточних боргів. 

Слід зазначити, у «Слузі на-
роду» визначилися з пріорите-
тами: спочатку економічні ре-
форми (чи зміни), а потім наці-
ональна ідея. «Слуга народу» 
з 254 депутатами в парламен-
ті спочатку зосередиться на пи-
таннях економіки, пізніше - на 
«глибоких» речах, на кшталт по-
шуку національної ідеї», - роз-
повів керівник виборчого шта-
бу, майбутній нардеп Олександр 
Корнієнко в інтерв’ю «РБК-
Україна».

Але є ще війна. І про це не 
варто забувати. Хтозна, які ко-
рективи (зміни) 
вона може вне-
сти… 

РЕФОРМ БІЛЬШЕ НЕ БУДЕ: 
на українців очікують зміни

Чим реформи 
відрізняються від 
змін? Чи навпаки. 
Фактично, нічим. 
Головне, аби 
ті реформи чи 
зміни в державі 
впроваджувалися

На Тернопільщині 
- найменша 

середня пенсія

За даними Пенсійного 
фонду, з 1 січня по 
1 липня цього року 

найбільше зріс середній 
розмір пенсії в Донецькій 
і Луганській областях - на 
15 відсотків. 

У Дніпропетровській, За-
порізькій, Київській, Полтав-
ській, Харківській і Черкаській 
областях - на 14 відсотків. Про 
це пише голова Національної 
ради економічного розвитку 
Олексій Дорошенко на своїй 
Фейсбук-сторінці. 

Найбільшу середню пен-
сію отримують у Києві - 4148 
гривень; найменшу - на Терно-
пільщині - 2315 (різниця скла-
дає 79 відсотків).

За словами Дорошенка, ве-
лика різниця між регіонами за 
розміром пенсії збережеться і 
в наступні десятиріччя (це за-
лежить від середнього розміру 
зарплати). «Лише в деяких ре-
гіонах цей показник вище се-
редньостатистичного по кра-
їні. Зокрема, в Києві середня 
пенсія дорівнює 4148 гривень, 
на Донеччині - 3950, Луганщи-
ні - 3651, Київщині - 3060, Хар-
ківщині - 3050 тощо».

За інформацією обласного 
центру зайнятості, з початку 
2019 року вони отримали від 
роботодавців 26,8 тисяч вакан-
сій. Серед них були й малопо-
ширені або раніше незатребу-
вані: гідрохімік, маркшейдер, 
картограф, вірусолог, енто-
молог, професор, перекладач-
дактилолог, художник, кіноре-

жисер, диктор, регент, кінолог, 
гравер, архітектор. 

Окремі роботодавці про-
понують безробітним висо-
кооплачувані місця праці. На-
приклад, на заробітну плату 
в 15000 гривень і більше по-
трібні були водії тролейбуса, 
механіки, фахівці керівного 
складу, начальники підрозді-

лів (котельні, зміни охорони). 
На 10-15 тисяч гривень за-
прошували трактористів, во-
діїв автотранспортних засо-
бів, електрозварників ручного 
зварювання, інженерів, агро-
номів, ветлікарів, економістів, 
бухгалтерів, бетонярів, облі-
ковців.

Серед поданих у службу за-

йнятості Тернопільщини ва-
кансій 7,4% були із заробіт-
ною платою вищою від серед-
ньої в області.

Всього станом на 1 серпня 
2019 року актуальними були 
2099 вакансій, у тому числі 
703 для службовців, 1223 – 
для робітників, 173 – для осіб, 
які не потребують спеціальної 
підготовки. На одне вільне ро-
боче місце в середньому в об-
ласті претендували четверо 
безробітних.

Умова звітування  
для профспілок

Відповідно п. п. 133.4.6 п. 133.4 ст. 133 По-
даткового кодексу України (далі - ПКУ), до 
неприбуткових організацій, що відповіда-
ють вимогам п. 133.4 ст. 133 ПКУ і не є плат-
никами податку, зокрема можуть бути відне-
сені професійні спілки, їх об’єднання та орга-
нізації профспілок, а також організації робо-
тодавців та їх об’єднання.

Для професійних спілок, їх об’єднань та 
організацій профспілок передбачено подан-
ня звіту про використання доходів (прибут-
ків) неприбуткової організації лише при по-
рушенні вимог п. 133.4 ст. 133 ПКУ (п. 46.2 ст. 
46 ПКУ).

Норма п. 46.2 ст. 46 ПКУ щодо подання 
професійними спілками, їх об’єднаннями та 
організаціями профспілок звіту про викорис-
тання доходів (прибутків) неприбуткової ор-
ганізації лише при порушенні вимог п. 133.4 
ст. 133 ПКУ вперше застосовувалась за ре-
зультатами звітування за 2016 рік.

Сектор комунікацій Головного управ-
ління ДФС у Тернопільській області. 

Конкурс "Малі міста - ве-
ликі враження" був запо-
чаткований торік Міністер-
ством культури України. Він 
фінансується з державного 
бюджету, а його мета – під-
тримка культурних ідей у 
невеликих населених пунк-
тах та об’єднаних територі-
альних громадах.

Рік тому на конкурс по-
дали 167 ініціатив, з яких 8 
стали переможцями. Цього 
року кількість ідей номінан-

тів сягнула вже 182, а кіль-
кість переможців – 74. Серед 
них у категорії середніх про-
ектів підтримана ідея Зба-
разької міської ради «Бит-
ва за Незалежність. Збараж 
1649». 

У категорії малих проек-
тів є два переможці з Терно-
пільщини. Це - Байковець-
ка сільська рада з проектом 
«Створення музею-скансену 
черняхівської культури. 
Перші кроки», який реалізо-

вуватиметься у с. Чернелів-
Руський.

Також відзначили ідею 
Державного історико-
архітектурного заповідника 
у Бережанах "Berezhany: the 
lost trail of Ferenc Rakoczi" 
(Бережани: загублена стеж-
ка Ференца Ракоці)».

Усі проекти, які перемо-
гли в конкурсі культурно-
мистецьких проектів "Малі 
міста - великі враження", бу-
дуть втілювати у 2019 році 
на умовах співфінансування з 
державного бюджету. Загаль-
ний обсяг фінансування цих 
культурних пропозицій скла-
де 41,3 мільйона гривень.

Водії тролейбуса і трактористи на 15 тисяч гривень
Ринок праці змінюється і на Тернопільщині – пропонують рідкісні 

раніше вакансії та непогані заробітки 

Малі міста – 
великі 
враження

Троє громад із Тернопільщини перемогли 
у всеукраїнському конкурсі й отримають 

державне фінансування для втілення проектів
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Як зрозуміти, 
що дитина 
адаптувалася?

Старт навчання в школі - 
складний і відповідальний мо-
мент. Адже життя дитини різ-
ко змінюється. На зміну без-
турботним будням приходять 
нові правила, вимоги, також 
з’являються нові люди, з яки-
ми потрібно налагодити відно-
сини. 

- Звикання до школи - три-
валий індивідуальний процес. 
Згідно зі статистикою, тільки 
50% дітей адаптується до нових 
умов і вимог протягом півроку. 
Іншим потрібно більше часу, - 
зазначає психолог Світлана Ми-
хайлова. - Процес адаптації  від-
бувається на біологічному (при-

стосування до нового режиму 
навчання й життя), психологіч-
ному (входження до нової сис-
теми вимог, пов'язаних з вико-
нанням навчальної діяльності) 
та соціальному (входження до 
учнівського колективу) рівнях. 

Існує три види адаптації: 
високий, середній та низь-
кий. Високий свідчить про те, 
що першокласник позитив-
но ставиться до школи, адек-
ватно сприймає правила і ви-
моги, легко засвоює навчаль-
ний матеріал, виявляє висо-
ку зацікавленість до самостій-
ної навчальної роботи. Серед-
ній рівень адаптації проявля-
ється тим, що учень позитив-
но ставиться до школи: засво-
ює основний зміст програми, 
самостійно розв'язує типові 

задачі, майже завжди готуєть-
ся до уроків. Низький рівень 
адаптації - першокласник не-
гативно або байдуже ставить-
ся до школи: часто скаржить-
ся на здоров'я, погане самопо-
чуття, в нього переважає при-
гнічений настрій, спостеріга-
ються порушення дисципліни; 
матеріал, який пояснює вчи-
тель, засвоює фрагментарно, 
потребує систематичних нага-
дувань.

Чому ж дитині так важко 
звикнути до школи? По-перше, 
змінюється соціальна позиція 
дитини. По-друге, відбуваєть-
ся зміна діяльності. Діти вже 
не можуть лише гуляти і гра-

тися. Вони  повинні навчитися 
запам'ятовувати учбовий  ма-
теріал, формулювати думку, ви-
рішувати задачі, тобто дитина 
змушена робити те, що їй не за-
вжди хочеться. По-третє, це змі-
на соціального оточення. Окрім 
рідних і друзів, з'являється вчи-
тель, однокласники. Потрібно 
налагоджувати контакти і фор-
мувати нові соціальні зв'язки. 
Одна з найголовніших проблем 
- заборона рухової активності 
дітей, підтримка активної уваги 
та зосередженості. Першоклас-
ники, буває, не розуміють, наві-
що на уроці піднімати руку або 
вставати, коли в клас входить 
вчитель. Вони можуть вийти з 

класу посеред уроку, голосно за-
говорити з сусідом за партою.

Як батьки можуть 
допомогти?

Світлана Михайлова радить 
починати готувати дитину до 
школи за місяць до початку на-
вчального року.

- Розробіть з дитинкою поря-
док дня. Поясніть те, наскільки 
важливим є режим для її здоров'я 
та успішності, - рекомендує вона. 
- Дайте дитині зрозуміти, що вона 
доросла, і самостійно може при-
ймати будь-які рішення. Прово-
джаючи дитину до школи‚ по-
бажайте їй успіхів, скажіть кіль-
ка лагідних слів. Після школи не 
змушуйте дитину виконувати до-
машнє завдання. Як-не-як, вона 
ще не звикла до такого режиму, їй 
потрібен відпочинок. Не забувай-
те, ваша дитина прийшла в шко-
лу, щоб вчитися, у неї може щось 
не відразу виходити, це природ-
но. Дитина має право на помилку. 
Якщо вас щось турбує в поведін-
ці дитини, її навчальних справах, 
не соромтеся звертатися за пора-
дою і консультацією до вчителя 
або шкільного психолога.

Юля СЕМЕНЮК. 

До школи - без стресів і страху
Як першачкам звикнути 

до навчання

Місцеві любителі астроно-
мії створили групу в фейсбуці 
«АстроТернопіль», де діляться но-
винами та публікують анонси зу-
стрічей.

- Персеїди - це один із най-
потужніших метеорних потоків. 
Його можна спостерігати щоро-
ку приблизно з 23 липня до 22 
серпня. Період найбільшої актив-
ності - з 8 до 14 серпня, а пік був 
12-13 серпня. Земля в цей час 
проходить через уламки комети 
Свіфта-Туттля, які створюють ве-
личезний шлейф. У довжину він 
сягає багатьох мільярдів кіло-
метрів і складається з крихітно-
го пилу. Комета наближається до 
Землі лише один раз на 133 роки, 

але через її хвіст Земля проходить 
щороку. Уламки породи, що виле-
тіли з ядра цієї комети, потрапля-
ючи до атмосфери Землі, спалаху-
ють у ній, наче зірки, - розповідає 
Тетяна Свинарик-Іващенко.  

Астрономічну обсерваторію 
в Лозовій відкрили у червні ми-
нулого року на території місце-
вої загальноосвітньої школи. На 
її облаштування залучили гран-
тові кошти й кошти Байковець-
кої об’єднаної територіальної гро-
мади, до якої належить село. За-
гальна вартість проекту – понад 1 
мільйон гривень.

Створити в селі обсерваторію 
– ідея вчителя фізики та астроно-
мії Михайла Шемелі, який пере-

дав лозівським школярам любов 
до зір. Своїми знаннями спершу ді-
лився на астрономічному гуртку. 
Відкриття сучасної і потужної об-
серваторії – це справжня мрія, яку 
вдалося втілити всією громадою. 
Адже під куполом обсерваторії 
розташований 375-міліметровий 
рефлектор Ньютона. Цей велетень 
- для фотографування і досліджен-
ня об'єктів глибокого космосу. 

Астрономічні спостереження 
у Лозовій планують проводити у 
п’ятницю, з 21.00 по 4.00, за спри-
ятливої погоди та ясного неба. 
Охочих приєднатися до спостере-
жень попередньо просять уточ-
нювати дату в обсерваторії. Та-
кож анонси наступних спостере-
жень можна почитати на сторінці 
«АстроТернопіль». 

Поспостерігати з телескопа за 
зоряним небом можна і в Тернопо-
лі, де триває сезон так званої тро-
туарної астрономії,. Астрономіч-

ні заходи безкоштовні. Проводять 
їх за сприятливої погоди у вихід-
ні. Локації - мікрорайон «Дружба», 
на причалі поблизу «Маяка». Тут 
тротуарки проводить Юрій Стоя-
нов. Хлопець працює в технічному 
університеті, цікавиться астроно-
мією шість років. 

- Вирішив проводити такі зу-
стрічі, адже свого часу самому було 
надзвичайно цікаво побачити пла-
нети і туманності власними очима, 
- розповідає Юрій. - А потім захоті-
лось поділитися таким класним 
видовищем з друзями і взагалі всі-
ма охочими. Інколи збирається 5-6 
людей, а буває і 20. Багато прихо-
дить матерів з дітьми - бувають 
відвідувачі від 5 до  50 років. Диви-
мось переважно на планети та Мі-
сяць. Інколи ще на туманності і зо-
ряні скупчення.

Тротуарку на вулиці Київ-
ській на стадіоні поблизу 19 і 20 
шкіл проводить Тетяна Свинарик-

Іващенко. Вона придбала теле-
скоп та зацікавилася астрономі-
єю завдяки сину. Купили теле-
ском йому, але його інтерес з ча-
сом згас, а от  Тетяна знайшла для 
себе справжнє захоплення і тепер 
радо ділиться своїми знаннями з 
іншими. Точний розклад тротуа-
рок можна дізнатися у фейсбук-
спільноті «АстроТернопіль». 

В усі часи всі поети й філосо-
фи світу за будь-яких незрозумі-
лих або складних обставин ра-
дили дивитися на зорі. Тим паче, 
поки триває сезон серпневих Пер-
сеїд. Якщо спостерігати з поверхні 
Землі, здається, що епіцентр "па-
даючих зірок" зосередився в райо-
ні сузір'я Персея, тому потік і на-
звали на честь героя грецьких мі-
фів. Астрологи вважають, що цей 
зорепад має величезну силу через 
свою високу інтенсивність. Тому 
сміливо загадуйте бажання, коли 
побачите падаючий метеор.

де на Тернопільщині можна 
«підгледіти» за зорямиМісяць Персеїд: 

Астрономічні вечори запровадили в селі Лозовій недалеко 
обласного центру. Уже рік тут діє справжня обсерваторія, 

а подивитися на зорі запрошують усіх охочих

Останній місяць безтурботного дитячого життя. Далі - школа. Особливо 
цей період складний для першокласників та їх родин. Як налаштувати 
маленького учня, щоб перший клас не обернувся для сім`ї суцільним 
стресом, «Нашому ДНЮ» розповіла психолог Світлана Михайлова. 

У ніч з 12 на 13 серпня більше сотні 
людей приїхали сюди спостерігати  
за серпневими Персеїдами
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На Шумщині 
застрелили 
мисливця

Нещастя сталося 
поблизу села 
Підгайці 10 

серпня. На ставку 
під час полювання 
випадковий постріл 
з мисливської 
рушниці забрав життя 
36-річного чоловіка. 

Працівники поліції на 
місці події провели всі необ-
хідні слідчі дії для з’ясування 
обставин надзвичайної події. 
Як з’ясувалося, чоловік та-’ясувалося, чоловік та-ік та-к та-
кож брав участь у полюван-брав участь у полюван-
ні. Відомості про подію вне-
сено до Єдиного реєстру до-
судових розслідувань.

Поліцейські закликали 
учасників полювання дотри-
муватися правил безпечної 
поведінки зі зброєю. 

- За жодних обставин 
зброю не можна передавати 
до рук сторонніх осіб, - нагада-
ли в обласному управлінні На-
цполіції. - Користуватися мис-
ливською гладкоствольною 
зброєю може людина, котра 
має відповідні дозвільні доку-
менти, навики користування 
та досягла 21-річного віку.

«Не розголошуйте даних 
банківської картки»

Псевдобанкіри продовжують 
тероризувати мешканців області, 

а люди – їм вірити

Спокусився  
на телефон 
священика

На Тернопільщині зловмисник 
викрав телефон у пароха храму, 

коли той був на богослужінні

За добу зловмисники виманили у двох 
жінок чималі суми за порятунок рідних

Небезпечний тролейбус: 
пасажирам погрожували зброєю 

Втрата людяності: катували через золотий ланцюжок

Квартиранти зникли  
з… телевізором

Злочинців викрили 
у Тернополі. За 
інформацією 

обласної прокуратури, 
двоє осіб збували 
синтетичний наркотик 
метадон, придбаний 
за підробленими 
лікарськими рецептами.

Виявилося, що затримані – 
мешканці Тернополя. Під час 
санкціонованого судом обшу-
ку в них виявили велику партію 
метадону, підроблені лікарські 
рецепти та засоби для ін’єкцій. 
Правоохоронці розпочали кри-
мінальну справу і розслідують 
всі обставини злочину.  

- “Допит” відбувався 7 серп-
ня після розпивання спиртних 
напоїв, - розповіли в обласному 
управлінні поліції. - Двоє чоло-
віків прийшли до свого товари-
ша відпочити за пляшкою. Один 
з них вийшов на вулицю на кіль-
ка хвилин, а після того, як по-
вернувся, друзі почали звинува-
чувати його у крадіжці золотого 
ланцюжка.

П’ятдесятитрирічний чо-
ловік стверджував, що жод-
них цінних речей з помешкан-
ня не брав, тому співрозмов-
ники вирішили необхідну ін-
формацію вибити палицею 
та катуючи увімкненою прас-
кою.

Після жорстоких розмов по-
терпілий зміг вийти з будинку 
знайомого і пішов до сусідки, 

якій розповів про те, що трапи-
лося, а після того втратив свідо-
мість. Жінка викликала швидку 
та поліцію.

На місце злочину виїжджала 
слідчо-оперативна група. Підо-
зрюваних у нанесенні тілесних 

ушкоджень правоохоронці за-
тримали. Це - місцеві мешканці, 
1978 та 1976 років народження. 
Вони у скоєному зізналися. Од-
ного з них уже притягували до 
відповідальності за вбивство з 
необережності.

Потерпілого бригада швид-
кої госпіталізувала в реаніма-
ційне відділення з  тілесними 
ушкодженнями та множинними 
термічними опіками тіла. Його 
стан важкий.

Вирішується питання щодо 
утримання нападників під вар-
тою протягом слідства.

Били дерев’яною палицею та катували розпеченою 
праскою. Двоє жителів Монастириського району 
намагалися випитати у свого односельчанина 

інформацію про втрачений золотий ланцюжок.

- До правоохоронців надій-
шло повідомлення про те, що в 
тролейбусі, який їздить за оди-
надцятим маршрутом, хуліган 
погрожує пасажирам предме-
том, схожим на пістолет, - роз-
повіли в обласному управлінні 
поліції. 

На зупинці в центрі чоловіка 
з громадського транспорту зня-

ли поліцейські. З’ясувалося, чо-
ловік був у стані алкогольного 
сп’яніння. Спочатку нетверезий 
тернополянин спровокував сло-
весний конфлікт із одним із па-
сажирів, а згодом став погрожу-
вати зброєю. 

Хуліганом виявився 55-річ-
ний мешканець Тернополя. Ре-
човий доказ у нього поліцейські 
вилучили і відправили не екс-
пертизу.  

Слідчі розпочали криміналь-
не провадження, чоловік відпо-
відатиме за хуліганство. Йому 
інкримінують ч. 4 ст. 296 ККУ. За 
скоєне згідно з законодавством 
передбачено від 3 до 7 років по-
збавлення волі.

П’яний чоловік розмахував пістолетом 
у «рогатому», який курсує вулицями 

Тернополя

Факти телефонного 
шахрайства 
задокументували 

поліцейські в 
Збаразькому районі 
та у Тернополі. Серед 
потерпілих – жінки 
похилого віку, а суми 
втраченого для кожної 
з них обчислюються 
десятками тисяч 
гривень.

- Схема, за якою ошукали 
пенсіонерок, схожа, - повідо-
мили в обласному управлінні 
поліції. - До обох телефонува-
ли незнайомці, які досить пе-
реконливо, прикидаючись си-
ном чи внуком, повідомляли, 
що збили людину. Далі в роз-
мову вступав нібито співро-
бітник поліції. Він залякував 
жертву проблемами з законом 
родича і пропонував залагоди-
ти ситуацію за гроші. Старень-
кі, шоковані такою інформаці-
єю, замість того, аби з’ясувати 
все, кинулися виконувати умо-

ви аферистів. Тернополян-
ка віддала незнайомцю, який 
прийшов до неї додому, понад 
5 тисяч доларів. Інша потерпі-
ла – мешканка Збаразького ра-
йону перекинула через термі-
нал на рахунок зловмисників 
20 тисяч гривень.

Поліцейські розшукують 
злочинців, а також застеріга-
ють жителів області від дові-
ри телефонним незнайомцям. 

- Розповідайте деталь-
но про такий вид афери сво-
їм родичам-пенсіонерам, осо-
бливо тим, які мешкають са-
мотньо, - зазначили у полі-
ції. - Перевірити інформацію, 
отриману від невідомих, – пер-
ше, що слід зробити. Негай-
но зв’яжіться з родичем або 
з тими людьми, які можуть 
бути поруч із ним, та спробуй-
те з’ясувати ситуацію. Коли ж 
зробити це неможливо, зате-
лефонуйте на «102» та пере-
вірте інформацію. Лише так ви 
зможете вберегтися від шах-
раїв.

телефонні аферисти знову 
«полюють» на пенсіонерів

Будьте 
обережні: 

Купували наркотики за підробленими 
лікарськими рецептами

За підозрою 
у скоєнні 
злочину 

поліцейські 
затримали раніше 
судимого жителя 
Тернопільського 
району.

Як розповів потер-
пілий слідчим, теле-
фон він залишив у під-
собному приміщенні, 

адже йшов на службу. 
Коли ж повернувся, то 
помітив, що його речі 
розкидані і зник доро-
гий мобільний.

50-річний підо-
зрюваний зізнався у 
скоєному. Речовий до-
каз у нього вилучили. 

Поліцейські роз-
почали кримінальну 
справу за ч. 1 ст. 185 
ККУ. 

Помешкання 
в Тернопо-
лі винайма-

ли 27-річний жи-
тель Збаражчини 
та 19-річний ланів-
чанин. Молодики, 
орендуючи кварти-
ру, поцупили звідти 
телевізор.

- До правоохоронців із 
заявою звернулася меш-
канка Херсона, - повідо-
мили в обласному управ-
лінні поліції. – За її слова-

ми, у Тернополі вона має 
квартиру, яку здає в орен-
ду. Востаннє квартиран-
тами були двоє молодих 
хлопців. Після того, як 
молодики покинули жит-
ло, зник і телевізор вар-
тістю чотири тисячі гри-
вень. Поліцейські затри-
мали зловмисників. Вия-
вилося, що обоє вже мали 
проблеми із законом за 
пристрасть до чужого 
майна. За скоєне їм загро-
жує кримінальна відпові-
дальність.

Чергове шахрайство 
сталося у 
Тернополі, де 

жінка втратила 20 тисяч 
гривень. 

- Зі слів потерпілої, їй на 
мобільний зателефонував не-
відомий чоловік, сказав, що 
співробітник банку і переко-
нав надати реквізити банків-
ського рахунку, лякаючи, що 
інакше вона втратить всі гро-
ші. Гроші жінка втратила, але 
лише тому, що повірила незна-
йомцеві, - розповіли в обласно-
му управлінні поліції.

Зловмисник за декілька 
хвилин зняв гроші з рахунку 
жертви, зараз його розшуку-
ють.

Правоохоронці просять лю-
дей не довіряти інформації 
про блокування карток чи ра-
хунків, якщо отримують її від 
так званих співробітників фі-
нустанов по телефону чи в смс. 

- Якщо ж отримана інфор-
мація змусила вас до дій, то 
хай краще це буде похід до най-
ближчого відділення банку, але 
в жодному разі не розголошуй-
те даних банківської картки, - 
застерігають у поліції.
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Підготувала
Ольга ЧОРНА.

Російський флот вчиться 
перекривати Балтійське море

Російські військові на навчаннях 
«Щит океану» тренувалися перекри-
вати Балтійське море. Про це повідо-
мляє міноборони Латвії, передає «Delfi». 
Навчання «Щит океану» росіяни прово-
дили з 1 по 9 серпня в Балтійському, Нор-
везькому і Північному морях. У навчан-
нях були задіяні 10,6 тисяч військових, 49 
військових кораблів і 20 кораблів забез-
печення, а також понад 50 військових лі-
тальних апаратів. Як повідомили у міно-
борони Латвії, російський флот вчиться 
блокувати морські шляхи, щоб ускладни-
ти доступ сил НАТО до Балтійського моря.

В Італії декор для дому можна 
купити за сміття

В італійському місті Порто-Черво на 
Сардинії працює спеціалізований поп-
ап магазин, де не приймають готівки чи 
кредитних карток. «Валютою» тут слугує 
сміття. Щоб придбати декоративні мозаїч-
ні блоки чи інші елементи декору для дому, 
потрібно розрахуватись, здавши на пере-
робку пластик чи інші види вторсирови-
ни, пише Dezeen. Вся продукція в цьому ма-
газині також виготовлена з перероблених 
матеріалів - пластикових пляшок, однора-
зових стаканчиків для кави, пакетів для 
покупок. Проект запустила корейська ком-
панія Miniwiz, яка займається створенням 
ресайклінгової економіки з 2005 року. Ідея 
магазину - показати, що сміття може стати 
таким же ресурсом, як і гроші.

В Абу-Дабі електроенергію 
виробляють пішоходи

Одне з головних напрямків сучас-
ного технологічного розвитку людства 
полягає в постійному пошуку нових 
джерел електроенергії. Тепер джерелом 
енергії хочуть зробити людей. В аеропор-
ту міста Абу-Дабі, ОАЕ, вперше з’явився ін-
новаційний пішохідний перехід, який пе-
ретворює кроки відвідувачів на автоном-
ну електрику. Перехід між терміналами 
площею 16 квадратних метрів щодня зби-
рає енергію кроків приблизно восьми ти-
сяч людей. Вона використовується для 
освітлення переходу, пишуть «Коментарі».  

«Гуманізм» по-італійськи
В Італії посилили штраф за врято-

ваних у морі мігрантів: судам та ор-
ганізаціям, які рятують мігрантів у 
Середземному морі, загрожуватиме 
штраф у розмірі до одного мільйона 
євро. Про це повідомила прес-служба 
ООН. Парламент Італії підвищив роз-
мір штрафу і дав дозвіл на автоматич-
ну конфіскацію суден. В ООН стверджу-
ють: такі заходи суперечать міжнарод-
ним зобов’язанням Італії й призведуть 
до зростання випадків загибелі людей 
на цьому небезпечному маршруті. 

Після терактів у США дітям 
купують куленепробивні 

рюкзаки
Батьки турбуються про безпеку сво-

їх дітей і купують їм куленепробив-
ні рюкзаки в надії на те, що вони змо-
жуть захистити їх дитину в разі черго-
вої стрілянини. Такі рюкзаки надійшли в 
продаж ще торік після стрілянини в шко-
лі в Паркленді, але після терактів у Теха-
сі та Огайо попит на них зріс, повідомляє 
«The Independent». Мережа Walmart, в од-
ному з супермаркетів якої сталася остання 
стрільба, почала продавати куленепробив-
ні рюкзаки поруч із вогнепальною зброєю.

У Лондоні відкрили перший 
5-зірковий безкоштовний готель 

для рослин 
Просторі номери, спа-процедури, 

клімат-контроль та харчування «все 

включено». І все це безкоштовно. У го-
телі 100 номерів: світлі, сонячні й напів-
темні. На час відпустки чи відрядження 
тут можна залишити як маленьку сен-
полію, так і велику пальму. Працівники 
радять додати ще й коротеньку запис-
ку з побажаннями: скільки разів полива-
ти рослину, чи потрібні їй добрива тощо. 
Гроші з господарів власники готелю не 
беруть. Єдина вимога - якомога завчас-
ніше бронювати номер, передає ТСН. 

Чеський ресторан почав 
штрафувати за недоїдені страви

Ресторан у чеському містечку До-
бромержице, що працює за принци-
пом «їж, скільки хочеш», почав штра-
фувати клієнтів за недбайливе став-
лення до їжі,  повідомляє Vinegret.
cz. Шведський стіл у ресторані пра-
цює лише в обід. Вибір страв небага-
тий - кілька видів м’яса і гарнірів. Від-
відувачі платять 97 крон за вхід, а далі 
можуть їсти все, що завгодно в необме-
женій кількості. Після трапези тарілку 
треба віднести на кухню, і, якщо на ній 
щось залишиться, гостя попросять до-
платити 50 крон. Інформація про такий 
порядок розміщена на вході в ресторан 
і в залі. Якщо клієнт відмовиться плати-
ти штраф за недоїдену страву, то ресто-
ран може домагатися виплати через суд.

Стурбовані британці запасають 
їжу в очікуванні Brexit

Близько 800 тисяч британців ви-
тратили 4,3 мільярди євро, запасаючи 
їжу, напої та ліки на випадок, якщо ви-
хід Сполученого королівства зі складу 
ЄС 31 жовтня спричинить проблеми з 
постачанням. Такими є дані британської 
фінансової компанії Premium Credit. 
«Британці будуть у великому програ-
ші» в разі жорсткого Brexit, заявив голо-
ва Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, який за-
лишає посаду. Кількість порожніх мага-
зинів у Британії досягла найвищого по-
казника за чотири роки, пише «Reuters». 
Раніше повідомлялося, що вихід Великої 
Британії з ЄС без угоди порушить поста-
чання продовольства на кілька тижнів 
або місяців через затримки в портах.
Шторми і повені «кинули» Штати 

більше, аніж на мільярд
Економічні збитки, завдані шторма-

ми і повенями інфраструктурі 24 шта-
тів США за першу половину року, склали 
$1,2 мільярди. Про це повідомило агент-
ство «Associated Press». Йдеться про запо-
діяну стихією шкоду автодорогам, мостам, 
підприємствам, гідротехнічним спорудам, 
будівлям держустанов і громадським пар-
кам. Проте ця сума може найближчим ча-
сом зрости, оскільки деякі штати ще не за-
вершили процедуру оцінки наслідків уда-
рів стихії. Найбільших збитків завдано інф-
раструктурі Небраски. Наслідки повеней в 
штаті в період з 9 березня до 1 квітня при-
звели до збитків на загальну суму в $435,9 
мільйонів. Але цифра не остаточна. Пове-
ні в штаті Айова пошкодили інфраструк-
туру на $132,7 мільйонів. Шторми, повені 
і зсуви ґрунту в Каліфорнії завдали збит-
ків майже на $102 мільйони. Слід зазначи-
ти, федеральний уряд виді-
лить фінансову допомогу, 
яка покриє більшу частину 
збитків.

Окупанти встановлюють міни 
вздовж узбережжя Азову

Російські окупаційні війська вста-
новлюють морські міни вздовж узбе-
режжя Азовського моря на окупованій 
території. Зухвалі дії бойовиків несуть за-
грозу цивільним жителям цього регіону. 
Підконтрольні РФ війська почали наро-
щувати мінно-вибухові загородження не 
лише на окупованій частині Донеччини, а й 
на окупованій Луганщині, повідомив пред-
ставник прес-центру Міноборони Максим 
Праута. Міни, якими окупанти нашпигову-
ють узбережжя Азову, заборонені міжна-
родними конвенціями. Мінують не лише 
території вздовж лінії зіткнення, а й ділян-
ки сільськогосподарських угідь вздовж до-
ріг, що пролягають в глибину тимчасо-
во окупованих територій. Усе це бойовики 
роблять під час «хлібного перемир’я», яке 
триває на Донбасі з 21 липня.

Соціальний хліб?  
Де ви його бачите?

За перші шість місяців цього року 
хліб в Україні подорожчав на 9 відсотків. 
Зростання майже втричі випереджає спо-
живчу інфляцію, яка склала за перше пів-
річчя 3,6 відсотків, написав у Facebook ди-
ректор Асоціації постачальників торго-
вельних мереж Олексій Дорошенко. «Най-
дешевші сорти хліба дорожчають швид-
ше, ніж дорогі. І поняття соціального хліба, 
який в Україні коштує дорожче, ніж у Поль-
щі чи Литві, фактично, звучить як глузу-
вання», -  додав експерт. Головна причина 
збільшення вартості хліба - зростання сві-
тової ціни на зернові, зокрема пшеницю.

Лікарям планують підвищити 
зарплату

В Україні планують підвищити ліка-
рям оклади, повідомив радник прези-
дента в питаннях охорони здоров’я Ми-
хайло Радуцький. За його словами, на-
віть 20 тисяч гривень - це гідна зарплата 
для лікаря. Радуцький зазначив, що ліка-
рів в Україні бракує, і винні у всьому низь-
кі зарплати. До слова, середня платня сі-
мейних лікарів у нашій країні в нинішньо-
му році складає від 15 до 25 тисяч гривень.

Прогнозують дефіцит картоплі
Порівняно з минулим роком, уро-

жайність картоплі в Україні може впас-
ти, як мінімум удвічі. Про це УНН розпо-
вів заступник директора з наукової робо-
ти з питань селекції та насінництва Інсти-
туту картоплярства НААН України Мико-
ла Фурдига. Усе - через форс-мажорні об-
ставини, пов’язанні з вирощуванням про-
дукту, а це - замокання та засуха. Це капі-
тально вплине на врожай. За словами Фур-
диги, дефіцит спричинить підвищення 
цін на картоплю. Зараз картопля в Украї-
ні коштує найдорожче за останні 5 років.

Московія планує масово 
заселити Крим росіянами

РФ має намір заселити 300 чи 400 
тисяч росіян на територію окуповано-
го Криму до кінця 2020 року, повідо-
мив заступник начальника управлін-
ня прокуратури АР Крим Борис Пара-
щук. А експерт з Українського інститу-
ту майбутнього Ігор Тишкевич в комен-
тарі «Крим. Реалії» заявив: переселен-
ня навмисне заохочує влада, аби потім 
зробити неможливим повернення Кри-

му до України. Переселяються військові 
з сім’ями, пенсіонери, силовики тощо. Це 
відбувається таким чином, що в разі по-
вернення Криму Україні ці люди будуть 
активно протестувати, каже експерт. За 
його словами, 170 тисяч жителів Кри-
му поїхало з півострова після окупації. 
На їхнє місце приїхало 200 тисяч людей 
з РФ. Заселення України росіянами прак-
тикувалося ще за радянських часів, осо-
бливо після голодомору 1932-33 років. 
Юлія Тимошенко стала бабусею 

вдруге
Лідер «Батьківщини» Юлія Тимо-

шенко стала бабусею вдруге. Її донька 
Євгенія народила сина. Про це повідо-
мила секретар фракції «Батьківщина» у 
Київраді Тетяна Меліхова у Facebook. Як 
відомо, Євгенія раніше народила донь-
ку Єву від одеського бізнесмена Артура 
Чечоткіна, за якого вийшла заміж у 2014 
році. До цього вона була одружена з бри-
танським музикантом Шоном Карром, 
який помер у 2018 році.
В Україні зменшується кількість 

пенсіонерів 
Пенсійний фонд України, який за-

пустив новий онлайн-сервіс з при-
значення пенсій, у січні-червні цього 
року забезпечив виплату пенсій понад 
11,3 мільйонам осіб на загальну суму 
202 мільярди гривень і житлових суб-
сидій 2,5 мільйонам людей у розмірі 
10,2 мільярди гривень. Про це йдеться 
в аналітичному звіті Фонду про резуль-
тати роботи за шість місяців. Фонд також 
вказав динаміку чисельності пенсіонерів 
в Україні з 1 січня 2016 року по 1 липня 
2019-ого: за три з половиною роки їх ста-
ло менше майже на 946,6 тисяч осіб.

Українці масово купували 
дешеву валюту в липні

У липні населення купило готівко-
вої валюти на $93,7 мільйонів більше, 
ніж продало. Про це йдеться у звітних 
даних НБУ. Так, у минулому місяці укра-
їнці  продали $1407,7 мільйонів і купили 
$1501,4 мільйони. Таким чином, за під-
сумками місяця населення купило готів-
кової валюти на $93,7 мільйонів більше, 
ніж продало. А за підсумками 2018 року 
населення продало валюти на $9,592 мі-
льярди, а придбало - $11,073 мільярди. 
Таким чином, торік українці продали на 
$1,481 мільярд більше, ніж купили.

«Укрзалізниця» хоче підвищити 
ціни на квитки

«Укрзалізниця» проситиме уряд до-
зволу збільшити вартість пасажирських 
квитків до рівня собівартості пасажир-
ських перевезень. Про це повідомив ке-
рівник компанії Євген Кравцов у інтерв’ю 
УНІАН. За його словами, нині пасажирські 
перевезення для підприємства є збитко-
вими. «У нас високий попит, але при цьо-
му низькі ціни, які не покривають собівар-
тості перевезень. Не кажучи вже про капі-
тальні вкладення… «Укрзалізниця» пови-
нна надавати послуги державі не нижче со-
бівартості, що дозволить збільшити парк і 
зробити послугу з перевезень беззбитко-
вою для компанії», - наголосив Кравцов. 

Подорожчають послуги 
сервісних центрів МВС

В Україні у наступному році плану-
ють підвищити ціни на послуги сер-
вісних центрів МВС. Про це повідомив 
начальник Головного сервісного центру 
МВС України Владислав Криклій. За його 
словами, зараз сервісні центри утриму-
ються за рахунок державного бюджету. А 
повна вартість від адміністративних по-
слуг йде у місцевий бюджет. Так, напри-
клад, вартість іспиту з водіння на отри-
мання посвідчення водія може зрости 
майже у десять разів - із 26 гривень до 
150 або 200. Ціни, швидше за все, роста-
тимуть уже з початку наступного року.

Україна Світ

nday.te.ua
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Серед подій земного життя 
Ісуса Христа преображення на 
Фаворі перед трьома обраними 
учениками – Петром, Яковом та 
Іваном, має особливе значення. 
Якщо від самого народження у 
вертепі Віфлеємському і до хрес-
ної смерті на Голгофі втілений 
Син Божий був принижений, 
«прийнявши вигляд раба», то на 
Фаворі Він явив ученикам Свою 
Божественну славу в тій мірі, в 
якій вони могли її сприйняти.

Згідно з євангельським опо-
віданням, подія преображення 
Спасителя полягала в тому, що 
Господь наш Ісус Христос, прий-
шовши на землю в подобі люд-

ській, на горі явив Божествен-
ну славу в зовнішньому вигляді 
Свого людського образу й одя-
гу. Лице Його засяяло, як сонце 
і одяг Його став білим, як світло. 
Ученики, зворушені цим, відчу-
ли як душі їх наповнилися над-
звичайним блаженством.

Блаженство, яке охопило 
апостолів, було таке велике, що 
вони нічого більше для себе не 
бажали, аби тільки цей стан ра-
дості й умиротворення  тривав 
весь час. Яка ж була причина та-
кого розчулення апостолів? А 
вона полягала в тому, що тілес-
на природа їх прилучилася до 
небесного життя. Цей надзви-

чайний дотик і викликав у лю-
дей величезну радість. Хоч апос-
толи, завжди перебуваючи по-
руч з Ісусом Христом, постійно 
відчували радість від близькос-
ті до Нього, але в той день ста-
лося щось більше і воно особли-
во зворушило їх, а саме – Преоб-
раження Господнє.

На Фаворі учні Христові пе-
режили надзвичайні хвилини, 
побачивши наочно можливість 
преображення, тобто очищен-
ня, освячення та одухотворен-
ня тіла. Вони зрозуміли, що тіло 
може стати духовним. А коли 
після свого воскресіння Господь 
увійшов до апостолів, що були 

в зачиненій горниці, коли Він 
з прославленим тілом возніс-
ся, тоді вони зрозуміли, що і для 
тіла відкритий шлях на небо.

Ми святкуємо Преображен-
ня Господнє як день першого 
свідчення про те, що не зачи-
нені і для нас шляхи преобра-
ження, що ми – Божі, і все в нас 
-Боже, тільки часто потьмарене 
гріхом. Ми теж здатні до відро-
дження з допомогою благодаті, 
яка щедро подається Господом 
через Його Церкву, через святі 
Таїнства і молитви.

На пам‘ять цієї можливос-
ті оновлення нашого життя ми 
освячуємо побожно в день Пре-
ображення Господнього нові 
плоди і споживаємо їх, показую-
чи цим, що бажаємо жити відни-

ні теж по-новому. І просимо Гос-
пода, щоб, здійснюючи це своє 
бажання, ми з допомогою Божою, 
приносили нові духовні плоди в 
своєму земному житті, освячува-
ли своє існування світлом Преоб-
раження ще тут на землі.

P. S. 
Хай освячені плоди 
оздоровляють немічне 
тіло і душу. Смачного!

ПРЕОБРАЖЕННЯ -  
освячення та 
одухотворення тіла

Святкування, яке відбулось на літ-
ній сцені місцевого стадіону, розпочали 
зі спільної молитви і благословення. Усіх 
учасників заходу привітав голова комісії у 
справах молоді Тернопільсько-Зборівської 
архиєпархії отець Орест Павліський.

Священики й учасники молодіжного 
заходу на початку виконали гімн декана-
ту, слова і музику якого спеціально до свя-
та написали  жителі села Будилів Світла-
на і Віра Лісовські. Далі виступали дитячі 
та юнацькі колективи, а також були соль-

ні виступили.
- Діти старанно готувалися, - розповів 

отець Остап Луців. - В організації з’їзду ак-
тивно допомагали генеральний директор 
ПАП "Явір" Богдан Завітій і молодь села, за 
що їм щиро вдячні усі учасники свята.

Молодих виконавців і всіх присутніх ві-
тали мелодіями сільського духового орке-
стру, а гостей свята щиро пригощали на-
родними стравами. Степан Гніздюх запро-
шував усіх посмакувати смачною рибною 
ухою, а сільські меценати приготували со-

лодкі почастунки для молодих обдарувань.
Незабутньої атмосфери святу додали 

семінаристи, які влаштували біля ватри 
конкурси й ігри.

Декан Козлівський отець Роман Гук 
щиро подякував всім за організацію з’їзду. 
Тепло від зустрічей і спілкування ще дов-
го грітиме серця і зовсім юних, і старших 
учасників духовного дійства.

Отець Остап ЛУЦІВ, 
прес-секретар Козлівського деканату.

У понеділок, 19 серпня, свято Спаса

Як село відзначало день молоді

о. Богдан 
Зінченко, 
член Націо-

нальної спілки 
журналістів 

України.

Священики організували спільне 
свято з молитвою

З’їзд молоді відбувся 
у селі Мала Плавуча 
Козівського району. 
Організували його 
віряни й духівництво 
Козлівського деканату 
Тернопільсько-
Зборівської архиєпархїі 
УГКЦ. Від кожної 
парафії деканату на 
урочистість зібралися 
юнаки та дівчата, 
а також діти, щоб 
традиційно раз у році 
провести радісне 
молодіжне свято. 
Також на запрошення 
місцевого священика 
отця Олександра 
Лісецького на захід 
прибули духівники 
деканату.
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народної медицини

У зрілому плоді у 
великій кількості 
міститься бета-

каротин, лікопен, а ще 
багато вітаміну С, кальцію, 
магнію, харчових волокон, 
білка і калію.  Також є 
вітамін А, В6, тіамін та інші 
корисні елементи.

Отже, які вони – 10 надзви-
чайно корисних властивостей 
цього літнього смаколика? По-
переджаємо, після прочитання 
статті вам неодмінно захочеть-
ся з’їсти бодай шматочок стигло-
го кавуна.
1. РЕГУЛЮЄ КРОВ’ЯНИЙ ТИСК 

ТА ЗАПОБІГАЄ ІНСУЛЬТАМ І 
ІНФАРКТАМ

Кількість калію та магнію в 
цих ягодах досить висока, що до-
помагає у зниженні кров’яного 
тиску, стимулюючи кровообіг 
та знижуючи навантаження на 
серцево-судинну систему. Кароти-
ноїди, що містяться в кавунах, за-
побігають затвердінню стінок вен 
та артерій. Таким чином допома-
гають знизити артеріальний тиск 
і зменшують можливість інсуль-
тів, інфарктів і атеросклерозу.

2. КОНТРОЛЮЄ ДІАБЕТ ТА 
ЗНИЖУЄ РІВЕНЬ ЦУКРУ В 

КРОВІ
Люди з діабетом повинні все 

життя дотримуватися особливої 
дієти з мінімальним споживан-
ням цукру. Але такий особливий 
режим харчування часто супро-
воджує відчуття неповної ситос-
ті. І допомогти боротися з цим 
може якраз таки кавун. Він со-
лодкий на смак і при цьому низь-
кокалорійний. А вітаміни та мі-

нерали в кавуні – до прикладу, 
калій та магній діють в організмі 
людини як інсулін, допомагаючи 
знизити рівень цукру в крові.

3. БЕРЕЖЕ ЗДОРОВ’Я ОЧЕЙ
Кавун містить велику кіль-

кість бета-каротину, вітаміну С, 
лютеїну, завдяки яким ваші очі 
добре захищені. 
4. ДОПОМАГАЄ ПРИ РОЗЛАДАХ 

НИРОК
У кавунах міститься багато 

калію, а саме він допомагає нир-
кам виводити токсичні речови-
ни. А ще кавуни здатні зменши-
ти концентрацію сечової кислоти 
в крові, тим самим мінімізуючи 
можливість пошкодження нирок.
5. ЗАПОБІГАЄ ПОЯВІ ЗМОРШОК 
ТА ПЕРЕДЧАСНОМУ СТАРІННЮ 

ШКІРИ
Кавун багатий на антиокси-

данти, які знижують ознаки пе-
редчасного старіння та запобі-
гають появі зморшок та вікових 
плям на шкірі. Крім того, кавун – 
це додаткова рідина для організ-
му, а всі ми знаємо, що шкірі, як і 
всім іншим органам, вкрай необ-
хідно якомога 

6. ПОКРАЩУЄ 
ФУНКЦІОНУВАННЯ СЕРЦЯ
Лікопен, що також міститься 

в кавунах, покращує функціону-
вання серця. Кавун здатен знизи-
ти рівень холестерину, що впли-
ває на здоров’я серця та береже 
його від багатьох небезпечних 
станів, в тому числі й від інфарк-
ту. А вже згадувані бета-каротин 
та антиоксиданти з антивікови-
ми властивостями зберігають 
серце молодим.

8. ЛІКУЄ ІМПОТЕНЦІЮ
У соці кавуна міститься дуже 

важливий та корисний елемент – 
аргінін. Саме він є ефективним у 
лікуванні еректильної дисфунк-
ції, стимулює лібідо та знижує 
фригідність.

9. ДОПОМАГАЄ СКИНУТИ 
ЗАЙВУ ВАГУ

Кавуни на смак солодкі, але, 
що дуже важливо для тих, хто бо-
реться із зайвою вагою, – низько-
калорійні. Тому, навіть якщо ви 
на дієті, кавуни їсти можна. У 100 
г цього продукту міститься всьо-
го 30 калорій, а з’їдаючи м’якоть 
кавуна, можна надовго позбути-
ся почуття голоду.

Крім того, кавун містить у 
своєму складі фолієву кислоту, 
яка бере безпосередню участь у 
процесі поділу клітин, нормалі-
зує травлення, допомагаючи по-
збутися зайвих кілограмів, швид-
ко розщеплюючи жир.

10. ПОПЕРЕДЖУЄ 
ОНКОЛОГІЧНІ 

ЗАХВОРЮВАННЯ
У кавунах міститься багато 

лікопену – особливого пігменту 
з групи каротиноїдів, який є мо-
гутнім антиоксидантом. Вчени-
ми вже доведено, що лікопен зни-
жує ризик розвитку раку проста-
ти, грудей, легенів, прямої кишки 
та ендометрію.

Як виявити нітрати?
Будьте уважні: у плодах каву-

нів накопичуються хімікати (азот, 
фосфор, калій та ін.), які входять 
до складу добрив. У такому випад-
ку на розрізі в м’якоті видно жов-
ті ущільнені ділянки. Вживання 
такого кавуна навіть у здорових 
людей викликає нудоту, блювоту, 
шлункові болі та пронос. 

Ми часто забуваємо, 
як важко працюють 
наші стопи, й 

нехтуємо турботою та 
увагою, на яку вони 
заслуговують. Зберегти їх 
здоровими та запобігти 
мозолям й грибковим 
інфекціям допоможуть 
лимонні шкірки. Їх можна 
прикладати безпосередньо 
до п’ят або натерти для 
використання як скрабу. 
Обидва засоби слід 
залишити на ніч для 
найкращих результатів.

РЕЦЕПТ 1.
Вам знадобляться: 1 великий 

лимон, пара шкарпеток. 
Інструкція: розріжте лимон 

навпіл, щоб дві половинки пасу-
вали за розміром до ваших п’ят. 
Повністю вичавіть сік зі шкірки 
перед нанесенням на уражені ді-
лянки. Приклавши шкірки, натис-
ніть на п’яти, щоб лимон щільно 
прилягав. Одягніть пару щільних 
шкарпеток і лягайте спати.

Пам’ятайте, що цей засіб має 
діяти всю ніч, тому що лимонним 
шкіркам потрібно кілька годин, 
щоб зробити свою роботу.

Яких результатів слід очіку-
вати?

Після двох або трьох ночей ви 
почнете помічати значні зміни у 
здоров’ї ваших стоп. Мозолі ста-
нуть м’якшими, а потріскані п’яти 
почнуть гоїтися. Результат буде 
залежати від того, наскільки по-
слідовні ви з лікуванням.

Рецепт 2. 
Поєднання лимонної цедри 

та вазеліну є ще одним альтерна-
тивним засобом для прискорен-
ня загоєння жорстких потріска-
них стоп.

Обидва інгредієнти працюють 
як пілінг і видаляють мертві клі-
тини та інші домішки, які викли-
кають сухість стоп. Вазелін є од-
ним із найбільш рекомендованих 
натуральних продуктів для зволо-
ження цієї частини тіла, адже він 
захищає шкіру й утримує вологу.

Вам знадобляться: 1 столова 
ложка вазеліну, 1 столова ложка 
тертої цедри лимона, бинт.

Інструкція: заморозьте ли-
мон, а потім натріть цедру. Змі-
шайте цей інгредієнт зі столо-
вою ложкою вазеліну, щоб зроби-
ти крем. Втирайте суміш у стопи, 
обгорніть бинтом. Залиште на ніч 
і змийте вранці.

Яких результатів слід очіку-
вати?

Використовуючи цей засіб два 
або три рази на тиждень, ви мати-
мете м’якші, добре зволожені й за-
хищені стопи. Зробіть цю проце-
дуру частиною педикюру замість 
звичайного пілінгу.

Поради для досягнення най-
кращих результатів

Для досягнення найкращих 
результатів з цими засобами не 
забудьте носити зручне взуття. 
Після миття і перед взуванням на-
несіть велику кількість зволожу-
вального крему. Від дуже товстих 
мозолів замочіть ноги в теплій 
воді та протирайте пемзою.

У зелених незрілих 
плодах волоського 
горіха вітаміну С 

більше у шість разів, 
ніж у ягодах смородини, 
і в дев’ять разів, ніж у 
шипшині. Кислоти, які 
є в молодих горіхах, 
добре впливають 
на серцево-судинну 
систему, знижують 
ризик захворювання на 
ішемію. А ще горіхові 
ядра посилюють чоловічу 
потенцію.

До речі, у горісі лікуваль-
ними є не тільки ядра, а й лис-
тя, зовнішня зелена шкаралу-
па, внутрішні перетинки. Лис-
тя і зелена шкаралупа містять 
дубильні речовини, ефірні олії, 
вітамін С, а внутрішні перетин-
ки - йодисті сполуки.

Якщо проблеми зі шлун-
ком: при проносі треба вибрати 
з горіха внутрішні перетинки, 
розтерти в ступці або змоло-
ти на млинку для кави. Залити 
1 ст. л. перетинок склянкою го-
рілки, настояти тиждень у тем-

ному місці. Процідити і вжива-
ти по 5-6 крапель тричі на день. 
З другого дня кількість крапель 
можна зменшити. Цей засіб є 
дуже сильним, передозування 
ним може спричинити закрепи.

Листя не викидайте: воно 
має протимікробну дію, насто-
єм із нього лікують гнійники. 
2 ст. л. подрібненого листя за-
ливають склянкою окропу і 
протирають проблемні ділян-
ки шкіри. При запаленні лімфа-
тичних вузлів свіже листя во-
лоського горіха можна прикла-

дати до запалених лімфатич-
них вузлів, зверху наклавши те-
плу пов’язку.

Горіхівка
Цією настоянкою можна 

лікувати пронос, біль в шлун-
ку, навіть змащувати рани і 
виразки.

Інгредієнти: 10 зелених го-
ріхів, 100 г цукру, 1 л самогонки.

Волоські зелені горіхи дріб-
но порізати, скласти до слоїка 
та засипати цукром. Поставити 
на підвіконні на сонці. Тримати 

там доти, доки вони пустять сік, 
час від часу струшуючи. Тоді за-
лити самогоном і тримати в 
темному місці ще місяць. Після 
цього профільтрувати, перели-
ти в пляшку, закоркувати.

Щоб не нищити молодих го-
ріхів, їх можна позривати з гі-
лок, які наламав буревій. До на-
стою додають і кілька гвозди-
чок, корицю - для аромату.

І пам’ятайте: перед засто-
суванням будь-яких засобів на-
родної медицини проконсуль-
туйтеся з лікарем.

Як приготувати ліки з молодих зелених горіхів
Вони насичені вітамінами, дубильними речовинами, білками, 

амінокислотами і є неймовірно цілющими.  
Випробувавши рецепти ліків з зелених горіхів,  

можна легко в цьому переконатися

Вживання кавуна здатне попередити високий кров’яний тиск, 
діабет, серцеві хвороби, інфаркт, ниркові розлади і навіть рак

10 КОРИСНИХ 
ВЛАСТИВОСТЕЙ 
КАВУНА, 
ПРО ЯКІ ВИ, МОЖЛИВО, НАВІТЬ НЕ ЗДОГАДУВАЛИСЬ

Використовуйте шкірки лимонів 
для лікування стоп
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1.
Небо затягнули чорні хма-

ри. Здійнявся вітер. Грім вда-
рив у молоду вишню, що пиш-
но красувалася в саду Петра 
Шумейка. Вона, мов билинка, 
впала на землю. Дощ виливав 
свій сум, ніби передвіщав май-
бутнє молодят, а  музиканти 
грали: «Чи я тобі, рідна мамко, 
воду не носила, що ти мені мо-
лоденькій долі не просила…»

– Бідна Меланка, – шепоті-
ла подруга Анна, коли молоді 
вийшли з церкви. 

– Сумна, – підтримала роз-
мову Валентина. – Фері злий, 
і одразу видно, що її не ко-
хає. Клятий мадяр женився на 
статках, бо сам голий і босий. 

– Чому хорошим людям 
так не щастить? – не вгавала 
сусідка, яка жила через тин. 
– Батьки молодої все життя 
гнули спину, щоб забезпечи-
ти гідне майбутнє дочці, а тут 
приплентався цей пелехатий 
півень. Невідомо, що чекає на 
неї… Шкода такої милої дити-
ни.

Весілля наближалося до 
завершення. Гості потро-
хи розходилися. Фері Малига 
відчув себе господарем.

На столі ледь-ледь жеврі-
ла свічка. Молодята увійшли 
до спальні. Це була перша 
шлюбна ніч. Меланка дрижа-
ла, не знаючи, як поводитися. 
Роздягалася несміло й тихо 
лягла на край ліжка. П’яний 
Фері щось бурмотів під ніс і, 
вилаявшись, ліг поруч.

– Чого лежиш, мов колода? 
– грубим тоном звернувся до 
жінки. – Може приголубиш?

 – Я… я… - тремтливим го-
лосом мовила дружина. 

– Посунься, - щосили штов-
хнувши, почав навалюватися 
на неї.

…Вона лежала з розплю-
щеними очима і не могла по-

вірити, що все це відбуваєть-
ся з нею. Гарячі сльози обпі-
кали обличчя, шию, залишаю-
чи на тілі глибокі рубці незві-
даного кохання…

2.
– Нещасна Меланка з Фері-

єм, – сумно мовив старий Пе-
тро, дивлячись у вікно. 

– Серце крається, – зі сльо-
зами на очах тихо проказа-
ла Тереза. – Жодного разу не 
глянув на неї лагідно. Вона 
завжди невесела. 

3.
Пологи були важкі. Мелан-

ка кілька разів втрачала сві-
домість. Лікарі не відходили. 
Тишу порушив плач дитини, 
якій так не хотілося виходити 
з лона матері. 

– Донечка, – лагідно про-
мовив лікар. 

–  Моя крихітка, – проше-
потіла Меланка й утратила 
свідомість.

Фері жодного разу не про-
відав дружину. З пологового 
дому забирали батьки.

– Як назвемо? – радісно за-
питав дідусь.

– Ліда, – прошепотіла Ме-
ланка, цілуючи донечку в 
личко.

4.
Петро помер через три 

роки. Тереза на похороні ри-
дала, мов птаха, що втрати-
ла крила. Вони прожили душа 
в душу більше сорока ро-
ків. Донечка народилася че-
рез п'ятнадцять  років, і Пе-
тро так радів, що всім бідним 
роздавав милостиню. Захво-
рів після Меланчиного весіл-
ля. Відчував, напевно, і свою 
вину в тому, що сльози не ви-

сихали на обличчі доні. Не 
раз картав себе за те, що не 
відмовив клятому мадярові, 
коли той приходив свататися. 
Але вона, напевно, його спо-
добала, бо погодилася.

…Через рік пішла у засвіти 
Тереза, не побачивши другої 
внучки. Назвали Руся.

5.
Старша дочка закінчила 

восьмий клас. Дівчині пере-
далася мамина врода. Розкві-
тала на очах. Сусідський хло-
пець Андрій не зводив з неї 
очей. Носив портфель у шко-
лу й зі школи. В класі шепта-
лися і поза очі називали «за-
кохана парочка». Ферієві це 
не подобалося. Він якось див-
но дивився на Ліду. Піднімав 
руку за будь-що й не дозволяв 
виходити гуляти. Мама мов-
чала, бо він з нею не рахував-
ся і щедро пригощав стусана-
ми.

Меланка працювала в ніч-
ні зміни. Збираючись на ро-
боту, вона просила донечку  
триматися від батька на від-
стані, щоб не викликати чер-
гову сварку. Неспокійне  сер-
це билося, мов птах, загнаний 
у сильце.

Руся міцно спала. Ліда, чи-
таючи книжку, не почула як 
тато відчинив двері й тихо 
ввійшов. Міцно схопивши од-
нією рукою  за шию, а другою,  
закриваючи рот, силоміць ви-
тягнув з кімнати. Дочка не 
могла зрозуміти, що відбува-
ється. Він з усією силою штов-
хнув її на ліжко у спальні, вда-
ривши по голові.

Не пам’ятає, як прийшла 
до тями. Лежала в крові. Тіло 
боліло. Руки й ноги були 

зв’язані товстою мотузкою. 
Фері, отримавши хтиву звіря-
чу насолоду від її мук, похму-
ро стояв над нею. 

– Проговоришся мамі – 
вб’ю…

6.
Очі дівчини втратили 

блиск. Сонечко вже не світи-
ло, як раніше, померкли бар-
ви вишневого цвіту, душа не 
співала, зникла весела усміш-
ка, що так приваблювала Ан-
дрія. Він ніяк не міг зрозумі-
ти, що відбувається з Лідою. 
Вона вперто мовчала і тіль-
ки одного літнього вечора, 
коли батько поїхав до Львова, 
розридалася у нього на пле-
чі. Це був крик стражденної 
душі, з якої водоспадом ли-
лися полинні сльози. Плака-
ли обоє. Андрій пригортав її 
до себе, не розуміючи причи-
ни  страждання.

7.
Меланчине серце краяло-

ся від болю. Мов зірвана квіт-
ка, почала в’янути на очах до-
чка. Щось її мучило. Скільки 
мама не пробувала завести 
розмову – марно.

– Що коїться з Лідою? – пи-
тала Ферія, але той мовчав, 
наче набрав у рот води.

За тином жила стара Ми-
хайлина, котра любила загля-
дати у шпарку. Крик Ферія і 
відчайдушний плач Ліди до-
линав частенько до її вух…

8.
Ліда отримала атестат зрі-

лості. Про навчання не було і 
мови. Андрій вирішив її під-
тримати і влаштувався з нею 
на фабрику художніх виробів. 

– Сьогодні нічної зміни не 

буде, – голосно промовила на-
чальниця цеху. – Нема замов-
лень. Завтра виходимо в першу.

Дівчина була неспокій-
на. Якесь передчуття ятри-
ло душу. Попрощавшись з Ан-
дрієм, тихо відімкнула  двері. 
Увійшла до хати. Насторожи-
лася.

Фері, мов тхір, облизував 
губи. Дикими очима пожирав  
дочку, що лежала на ліжку. 
Зробив невпевнений крок… і 
почав розмотувати мотузку…

– Тату, ти що? – шепотіла 
Руся.

…Гостре лезо ножа, мов 
блискавиця розсікло темря-
ву, освітивши лице хтивого 
Ферія. Наче п’явка,  впилося в 
горлянку… Тіло в агонії, опус-
каючись на коліна, повільно 
ловило останні вдихи. Нечес-
тива кров потоками заливала 
затуманені садистські очі, що 
повільно згасали…

Василина ВОВЧАНСЬКА.
м. Тернопіль.

Минув тиждень, як 
Ірина покинула свій 
дім і винаймала 

квартиру, але мати до неї 
так і не зателефонувала. Не 
вибачилася. Не визнала свою 
вину.

І ось сьогодні зателефонували з лі-
карні і сповістили, що мати потрапила до 
них у важкому стані. А оскільки вона, Іра 
– єдина її донька, то й телефонувати біль-
ше нікому.

Іра не знала, як має чинити. І, якщо 
чесно – чомусь не дуже повірила в хворо-
бу матері. Здивувалася сама, що не відчу-
ває ні жалю, ні співчуття до мами. Бо ніяк 
не може простити її вчинок, який спус-
тошив Ірині душу, розбив серце і зламав 
долю. Гіркі сльози покотилися по облич-
чю Іри. Хіба вона винна, що народилася 
калікою? Обличчя вродливе – хоч воду з 
нього пий, а от нога…

Ще у школі учні дражнили її кривень-
кою качечкою. Мати Орислава заспокою-
вала доньку, коли та заплаканою прихо-
дила зі школи.  Мовляв, так можуть ка-
зати лише погані люди. А вона – ніяка не 
каліка, а просто – особлива дівчинка, яка, 
незважаючи на криву ніжку, допомагає 
матері і город обробити, і їсти варити, і до 
магазину далеченько ходить. Он Оксанка, 
подруга Іри, ні за яку роботу не береться, 
хоч має здорові і руки, і ноги.

Колись мати зуміла переконати Ірин-
ку, що вона – найкраща, особлива. Але 
коли та виросла, а її подруги почали ходи-
ти на побачення, стала ридати в подушку. 
На жаль, на неї не звертали уваги, не кли-
кали на побачення, не дарували квітів.

Школу Іра закінчила з золотою медал-
лю, але вступати далі у неї не було най-
меншого бажання. Розуміла, що студент-
ство – найкраща пора, але не для неї. Щоб 
знову почути оте колюче «кривенька ка-
чечка», плакати у подушку, коли вже нові 
її подруги ходитимуть на побачення. Ви-
рішила навчатися заочно, хоч мати була 
проти: «Доню, село наше невелике, тому 
ти зі своєю вадою виявилася одна. Повір, 
у виші, де тисячі студентів, не тільки ти 
страждатимеш. Подружитесь. Разом буде 
легше сприйняти себе такою, якою ти 
є», - заспокоювала. Однак Іра не послуха-
ла матір і таки подала документи на зао-
чний. Голова приймальної комісії теж на-
магався переконати дівчину піти на ста-
ціонар. «Вишу потрібні сильні студенти, 
які б складали гордість закладу», - сказав 
він. Та Іра була категоричною. 

Звісно, коли настав першовересень, 

Іра засумувала, побачивши свою найкра-
щу подругу Ганнусю. Та йшла на автобус 
разом з братом – теж студентом, який ніс 
важку сумку. «Не сумуй, через тиждень 
зустрінемось!» - гукнула Ганнуся. 

Якось, повернувшись із сесії, Ірина за-
явила, що хотіла б піти на роботу. Вона в 
силі поєднувати її з навчанням. Матір по-
обіцяла поговорити з сільським головою. 
Там має звільнитися секретарка. Семен 
Іванович уважно вислухав пані Ориславу. 
«Хай зранку приходить», - мовив. 

Добрий, ввічливий той Семен, поду-
мала. Дивно, що у свої тридцять п’ять досі 
один. І вмить, наче блискавка в небі, засві-
тилася у її голові думка: «Треба попроси-
ти його, щоб приділяв Ірі трішки уваги. 
Не давав сумувати, розважав». Звісно, за 
добре діло вона буде з ним розраховува-
тися. Вчасно. Як і годиться в даному ви-
падку. Семен Іванович спочатку не зовсім 
розумів, чого від нього хоче ця вродлива 
миловидна пані. 

Орися терпляче йому знову і знову 
роз’яснювала. Назвала й суму. Трішки зні-
тившись, Семен, врешті, погодився. 

…Орислава відразу помітила, як по-
веселіла її донька, стала впевненішою в 
собі, придбала косметику. Із задоволен-
ням йшла на роботу. Найбільше, чого бо-
ялася Орися, щоб донька, бува, не закоха-
лася в Семена. Хтозна, як Семен зреагував 
би на це? Врешті, може у нього є дівчина?

«Ти часом не закохалася, доню?» - 
якось наважилася спитати Ірину. Почер-
вонівши, дівчина мовила: «Я сама не хочу 
цього, мамо. Але Семен чомусь не йде з 
моїх думок. Розумію, що  - не пара йому. 
Семен – вродливий, поставний, старший 
від мене, а моя нога… Чому я народилася 
такою?» Іра втупилася в матір своїми ве-
ликими голубими очима і чекала відпо-
віді.

«Помилка лікарів», - заледве вимови-
ла Орислава. Зойкнуло болем серце. Чому 
вона не подумала, що її донька, як і кож-
на дівчина, прагне ніжності та кохання? 
Що вона може закохатися у Семена. Тре-
ба буде поговорити з ним. Мабуть, Іра по-
справжньому закохана. Одного вечора пе-
рестрів Орисю сусід Тарас. Привітався. А 
потім, затинаючись, сказав: «Хотів я, пані 
Орисю, сватів посилати до вашої Ірин-
ки. Сказав їй про це. Але стала вона яко-
юсь гордою, недоступною. Забула, як ра-
зом гусей на лузі пасли, у хованки грали-
ся. Пана собі знайшла».

Орися прикипіла до землі: «Якого 
пана?» «Та хіба ви не знаєте? Усе село знає 
– голова з вашою Ірою крутить. Дурнень-
ка – пограється нею, як з кішкою, і зали-
шить. А я – кохаю її. Дуже. Усе життя пи-
линки з неї здмухував би», - Тарас важко 
зітхнув і попрямував до свого дому.

Орисю обдало млістю. Вона мусить 
дізнатися, які плани у Семена. Вони ж не 
так домовлялися. Тим паче, слід віддати 
йому гроші, щоб на вихідні разом з Ірин-
кою в Тернопіль поїхали. На катері Іру по-
катав, на каву повів. Он Іра з роботи йде. 
Слід поспішати. Може, ще застане Семена. 
Та завернула його уже на дорозі – на вули-
ці хтось може підслухати їх розмову. Спи-
тала, чи знає він, що Іра закохана в нього. 
Чи дав їй привід для цього? Орися покла-
ла перед ним гроші на екскурсію в Тер-
нопіль. «Одне прошу – якщо не думаєш 
одружуватися з нею, обходься без жодних 
поцілунків і обіймів. Просто – розвеселяй 
дівчину, як ми й домовлялися». 

Семен іронічно зареготав: «Я вам що, 
клоун, пані Орисю? Мені ваші гроші бо-
ком вилазити почали. Як кажуть, шила 
в мішку не втаїти. Я з коханою дівчиною 
посварився, до якої чутки про нас з Ірою 
дійшли. Після Тернополя зав’язуємо цю 
гру».

«Яку гру?» - на порозі несподівано 
встала Ірина, яка забула на роботі сумоч-
ку. Широко відкрила свої красиві очі. По-
мітила на столі гроші. «Отже, усе, що було 
між нами, просто гра? І за неї тобі плати-
ла моя мама? Ненавиджу! Ненавиджу вас 
обох!» Іра заплакала і вибігла геть.

О, Господи, якою ж наївною вона була, 
коли повірила словам Семена. Адже по-
друга Ганнуся попереджала, що він - ба-
бій. Їй теж цілий рік голову крутив. А по-
тім, нічого не пояснивши, пішов до іншої. 

Іра не вірила, не хотіла вірити. Семен 
таким уважним до неї був. Гарні речі да-
рував. Як виявилося, за гроші її мами. А 
найгірше те, що повіривши в його кохан-
ня, Ірина відмовила Тарасові. Посміялася 
з його зізнання, принизила, проігнорува-
ла. Якою ж нікчемною вона була! 

І ось цей дзвінок. У лікарні – її мама. 
Вона чекає свою доньку. У голові Іри зри-
нає їх остання розмова. Коли вона спита-
ла, як мати могла так вчинити з нею, по-
чула відповідь, яка прибила її: «Та хіба я 
гадала, що такий красень може запасти в 
душу такій, як ти?» «Якій, мамо? Так, нога 
у мене крива. Але душа – рівна. Як у всіх, 
розумієш? Більше знати тебе не хочу!»

Іра забилася в істериці, зачинилася в 
своїй кімнаті.

Жив би тато. Він пошкодував би свою 
доньку, розрадив, поцілував і обійняв. А 
мама навіть пробачення не попросила. 
Колись вона була іншою.

Звісно, Іра піде в лікарню. Ось тільки 
наварить домашнього бульйону, натря-
се для неї яблук-спасівок. Бо, окрім спів-
чуття і жалю, існує ще святий обов’язок 
– обов’язок перед рідною матір’ю.

Марія МАЛІЦЬКА.
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Струни серця

Урок історії
(СВІТЛІЙ ПАМ’ЯТІ ДІДУСЯ МИХАЙЛА 

І БАБУСІ ГАННИ)
Далекі спомини дитячих літ
В людському серці залишають слід.
Цей біль я пронесла через роки, 
Тепер переливаю у рядки...
...Бувало, до бабусі пригорнусь
Й запитую:"Чому помер дідусь?
Бабусю, розкажіть усе мені,
Напевно, він загинув на війні?"
"Не на війні, онученько. Якраз
У сорок восьмому, вже в мирний час,
В тюрмі сибірській твій дідусь помер.
Давно... А серце ще болить й тепер."
"А що, бабусю, статися могло?
Невже комусь він заподіяв зло?"
"Нікому зла він, внучко не чинив.
Дідусь твій людям лиш добро робив...
А ще свій рідний край любив без меж.
Ти зрозумієш. Ось лиш підростеш..."
Я довго зрозуміти не могла:
Якщо він не вчинив нікому зла,
Нікого не покривдив, то чому
Потрапив мій дідусь тоді в тюрму?
У школі вчили, що в країні Рад
Найсправедливіший у світі лад...
З тих пір спливло уже немало літ.
Дитячий біль залишив в серці слід.
На світі вже бабусеньки нема...
Та зрозуміла я усе сама.
Це був гіркий історії урок...
Щоб знов не повторити помилок
І у майбутнє впевнено іти -
Нам треба Україну берегти.

Лебеді на брамі
(ПІСНЯ)

Знов мені наснилась наша хата
І усмішка на вустах у мами.
Знову ми дивилися, як тато
Малював нам лебедів на брамі.
ПРИСПІВ:
Діти розлетілися світами, 
Нікому їх більше виглядати.
Тільки білі лебеді на брамі
Досі намагаються злітати.
Як гніздо покинули лелеки, 
Вбралася у золото берізка,
Ми боялись, що в краї далекі
Відлетить із лебедем лебідка.
ПРИСПІВ
Не одна з тих пір минула осінь,
До хатини заросла стежина.
Та на брамі залишилась досі 
Незрадлива пара лебедина.
ПРИСПІВ.

Черешня 
Знов черешні в садку підрум’янює сонечко літнє...
Знову згадка з дитинства до мене прийшла уві сні:
Під черешнею я, ще маленьке дівча п’ятилітнє,
Так чекаю, щоб ягідок жменьку хтось кинув мені.
Аж на самий вершечок забрались сусідські дівчатка -
Найсолодші черешні, звичайно, ростуть угорі...
- Ти за нами не лізь! Підрости тобі треба спочатку,
Бо маленька, - сказали. - А ми вже усі - школярі.
...Я тоді у траві ягідки гіркуваті збирала
І втішала себе: "Підросту - заберусь туди я".
А коли підросла, то стареньку черешню зрубали,
І тоді не здійснилася мрія дитяча моя.
Ну, а потім - літа, наче бистра вода, пропливали,
І забулась черешня стара, що росла за вікном.
Скуштувала я вже й заборонених ягід чимало, 
І солодких, й таких, що і досі гірчать полином.
Та зривати з самого вершечка вже їх не судилось, 
Бо відколи дорослою стала - боюсь висоти.
То чому ж мені знову старенька черешня наснилась,
Як вершина, якої не зможу уже досягти?..

Ганна НАЗАРКІВ.

Лірика
*     *     *

В нічному небі – золоті вози,
Навколо Артеміди – 

знак Сварога,
Дороговкази на усі часи
Усім, кому простелиться 

дорога.
І золотом по синьому 

цвітуть
Яскраві зорі – 

свічі незгасимі.
У знаки заховали їхню суть
Далекі пращури. 

І символом ожили
Стремління їхні, 

праця і могуть,
Вони для нас – 

як для польоту крила,
Розправ, зміцни їх, 

вирушай у путь,
І вітерець примножить 

твої сили…

Марія ГУМЕНЮК.

Невигадана історія

Образок

Якби я хотіла калиною стати! 
Навесні - квітками, восени – ягід-
ками людей звеселяти. 

Розкажи, калино, як тебе сади-
ла, як земелька тепла тебе при-
йняла. Як коріння своє ти в ній 
розпустила, а тоді гілочки в лис-
точки й квіти одягла. 

Була і я дитятком. Весело жи-
лося з мамою і татком. Юність і 
молодість трохи суму додали. Ну, а 
далі в зрілості були дні всілякі, бо 
так Бог назначив – дав таке життя. 

Не хвались, калино, квітами 
й плодами. Хоч уже не маю пари, 
радісно розкажу я тобі своє: маю 
сина й дочку. Завжди про мене 
пам’ятають, допомагають. Завжди 
запитають: « Мамо, як ти є?»

Тож рости, калино, даруй лю-
дям радість, сонечку і вітру розка-
зуй про своє… Я ж біля тебе стану, 

обніму руками, притулюсь облич-
чям, поділюсь думками – долі наші 
схожі. І, наперекір морозам й сніго-
вим заметам, будем жити далі, бо 
про весняні відталини думка у нас 
з тобою завжди є.

Лідія КРОХМАЛЮК.
с. Старий Олексинець 

Кременецького району.

Новела

гніздечкоСімейне

У відчинене віконце
Зазирнуло зранку сонце
І лоскоче ніжно носик,
І маленькі ніжки босі. 
Сяйвом сонця все залито, 
В нас гостює 

справжнє літо:
Кольорове та яскраве,
Запашне, смішне, цікаве!

На фото Івана ПШОНЯКА:  
Люба Мнюх та Вероніка Гриців 
(м.Зборів).

Хтивий…

ОБОВ’ЯЗОК перед 
матір’ю

(ПІСНЯ)
Знов мені наснилась наша хата

Знову ми дивилися, як тато
Малював нам лебедів на брамі.

Нікому їх більше виглядати.

Досі намагаються злітати.

Ми боялись, що в краї далекі
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*     *     *
7 серпня, теребовлянська 

“Нива” у повторному поєдин-
ку кубка Тернопільської облас-
ті впевнено перемогла завод-
ську “Агрониву” з рахунком 3:0 
(перший матч завершився на ко-
ристь теребовлянців – 1:0) і ста-
ла першим фіналістом кубка.

У другому півфінальному по-
єдинку кубка Тернопільської об-
ласті великогаївський “Агрон” 
на домашньому стадіоні напівре-
зервним складом переміг чорт-
ківський “Кристал” – 2:0 (перший 
матч – 3:0 на користь «Агрона») і 
став другим фіналістом кубка.

*     *     *
Тернопільська веслувальни-

ця Тетяна Єднак вдало виступи-
ла на чемпіонаті Світу серед мо-
лоді до 23 років, який щойно за-
вершився в румунському містеч-
ку Пітешті. В байдарці-четвірці 
на 500-метровій дистанції Те-
тяна завоювала сьоме місце ра-
зом з подругами по команді ки-
янками Наталією Докієнко, Юлі-
єю Юрійчук та полтавчанкою Ді-
аною Свірідовою. В одномісній 
байдарці Тетяна посіла четверте 
місце на 200-метровій дистанції.

Наступним стартом для Те-
тяни стане чемпіонат світу серед 
дорослих в угорському місті Се-
гет, де наша землячка побореть-
ся за Олімпійську ліцензію 2020 
року в місті Токіо.

*     *     *
Масштабні змагання за Кубок 

України з пожежно-прикладного 
спорту відбулись у Тернополі, 
на міському стадіоні. Продемон-
струвати швидкість, вправність 
і витримку та позмагатися за 
Кубок з пожежно-прикладного 
спорту до Тернополя прибуло 
близько півсотні рятувальників 
зі всієї України, дев’ятеро з яких 
– жінки. Під час змагань кращих 
оперативників судді визнача-
ли у декількох етапах: підйом на 
швидкість по штурмовій драби-
ні на 4-й поверх навчальної ба-
шти, пожежна естафета 4х100 м, 
долання стометрової смуги з пе-
решкодами, бойове розгортання 
від мотопомпи. Загалом, учасни-
ками турніру стали 16 команд, 

164 спортсмени. Головний тро-
фей змагань – Кубок України з 
пожежно прикладного спорту 
– вибороли рятувальники з Ки-
єва. Друге місце посіла команда 
Черкаського інституту пожеж-
ної безпеки імені Героїв Чорно-
биля. Третіми стали спортсмени 
з Волинської області.

*     *     *

Вихованка Тернопільської ра-
йонної ДЮСШ Христина Стефани-
шина посіла третє місце на турні-
рі “Володимирські висоти-2019”. 
Всеукраїнський турнір відбув-
ся нещодавно у Володимир-
Волинському уже вшосте. Участь 
у ньому взяли 62 спортсмени у 
чотирьох вікових групах з вось-
ми областей України. Христина 
Стефанишина отримала бронзу у 
змаганнях серед жінок.

*     *     *
Результати матчів 13-го туру 

другої ліги чемпіонату Терно-
пільської області, які відбулися 
11 серпня:

“Поділля” (Васильківці) – ФК 
“Скалат-ОТГ” – 4:1 (2:0)

“Юність” (Монастириська 
ОТГ) – “Панорама” (Млинівці) – 
1:4 (0:0)

ФК “Козова” – “Галичина” 
(Мушкатівка-Слобідка) – 4:1 
(3:0)

“Медобори” (Зелене) – ФК 
“Нараїв” – 4:1 (1:0) 

P.S.: “Колос” (Зборів) – ФК 
“Волинь-Шумськ” – 3:0 (команда 
з Шумщини знялася зі змагань).

*     *     *
У 2 турі аматорського чем-

піонату України з футболу тере-
бовлянська “Нива” гостювала на 
Хмельниччині, де зіграла внічию 
з “Епіцентром” з Дунаївців – 1:1, 
а великогаївський «Агрон-ОТГ» 
на домашньому стадіоні зіграв 
унічию з ФК «Ковель-Волинь» – 
1:1.

Дострибали  
до другого місця

13-річний українець Олек-
сій Середа завоював золото 
чемпіонату Європи у стрибках 
з вишки 10 м та став наймолод-
шим переможцем змагань.

Загалом в активі збірної 
України сім нагород – два золо-
та, три срібла і одна бронза.

Чемпіонами Європи у Ки-
єві стали наш дует у синхрон-
них стрибках з трампліна Вікто-
рія Кесар – Станіслав Оліфер-
чик. Софія Лискун  перемоглау 
стрибках з трампліна 3 м.

Срібні медалі виграли Олег 
Колодій (трамплін 1 м), Олена 
Федорова (трамплін 1 м) і дует 
у синхронних стрибках з вишки 
Олексій Середа – Олег Сербін. 

Бронзові медалі в активі пари у 
синхронних стрибках з трамплі-
на Вікторія Кесар – Анна Пись-
менська.

Україна у загальнокоманд-
ному заліку посіла друге місце, 
поступившись тільки росіянам.
Залишилися у Суперлізі

За підсумками командного 
чемпіонату Європи з легкої ат-
летики (Суперліга), який завер-
шився у Бидгощі (Польща), збір-
на України посіла сьоме місце.

Особливістю цьогорічних 
змагань було те, що за їх підсум-
ками відразу п’ять збірних з 12-
ти залишали елітний дивізіон, 
оскільки в 2021 році у Суперлі-
зі виступатиме лише 8 команд.

Так вийшло, що впродовж 
всього чемпіонату збірна Укра-
їни вела боротьбу з Чехією за 
останнє, сьоме місце, яке дава-
ло право на збереження пропис-
ки в Суперлізі. Після другого дня 
українці та чехи мали однако-
ву кількість очок, а в заключний 
день нам все-таки вдалося випе-
редити головних конкурентів. 
В першу чергу завдяки двом ат-

леткам, які зуміли пробитися до 
ТОП-3 в своїх дисциплінах. Юлія 
Левченко стала єдиною україн-
кою, яка у стрибках у висоту за-
воювала «золото». А Ірина Кли-
мець стала третьою в метанні 
молота.

У підсумку Україна з 225 
очками посіла сьоме місце, ви-
передивши чехів на 5,5 очок. 
Виграли чемпіонат Європи 
господарі - поляки. Срібло – у 
Німеччини, бронза – у Фран-
ції. Залишають Суперлігу чехи, 
шведи, греки, фіни та швей-
царці. Замість них до еліти за-
ходить переможець першої 
ліги – Португалія. Місце про-
ведення наступного команд-
ного чемпіонату Європи, який 
відбудеться в 2021 році, визна-
читься пізніше.

Спортивна арена

Спорт Тернопілля

Нове, вже друге цього 
сезону, «українське» 
класичне дербі 

завершилося з тим же 
співвідношенням голів, що й 
перше, однак цього разу - на 
користь іншої команди.

Перша 15-хвилинка закінчила-
ся голом «Шахтаря». Динамівцям 
знадобилося чимало часу, аби при-
йти до тями і аж наприкінці першо-
го тайму підопічні Хацкевича таки 
зрівняли рахунок.

У другому таймі «Шахтар» 
більше контролював м’яч, гострі-
ше атакував. Урешті, кількість пе-
рейшла в якість - гірники вдру-
ге вийшли вперед. Багато хто очі-
кував, що «синьо-білі» додадуть 
у наступальних діях, однак довгі 
паси в атаку в їхньому виконанні 
не створювали великих труднощів 
для оборони донеччан. Наприкінці 
матчу «Шахтар» міг навіть третій 
м’яч забити, однак донецький на-
падник  вражаюче не влучив у во-
рота з кількох метрів.

1:2 — «гірники» взяли реванш 
за поразку в Суперкубку.

Цікаво, що найперша зустріч 
грандів футболу України відбу-
лася восени 1936-го — 83 роки 
тому. Відтоді «синьо-білі» та 
«помаранчево-чорні» грали між со-
бою майже щороку. Винятків було 

небагато: 1941–1943, 1945, 1947, 
1961 і 1972.

Звітний поєдинок став 215 за 
ліком у змаганнях усіх рівнів, як 
офіційних, так і товариських. Най-
більша глядацька аудиторія зафік-
сована на матчі 7 квітня 2001-го: 
його відвідали 73 950 глядачів 
(НСК). Найменше людей спостері-
галося на контрольній грі 6 лютого 
2000-го: тоді на НТБ у Кончі-Заспі 
прийшли 250 уболівальників фут-
болу.

Найбільша перемога «Шахта-
ря» — 6:0 (26.07.1950). Найбільші 
виграші «Динамо» — двічі по 5:0 
(19.06.1980 та 11.09.1982).

У 215 матчах на рахунку киян 
94 перемоги, донеччани виграва-
ли 60 разів, іще 61 поєдинок за-

вершився внічию; різниця м’ячів 
— 302:234 на користь столичної 
команди.

Результати матчів 3 туру 
Прем’єр-ліги:

Динамо 1 : 2 Шахтар
Ворскла 3 : 2 Львів
Олександрія 2 : 1 Олімпік
Дніпро-1 0 : 1 Десна
Колос 1 : 3 Зоря
Карпати 1 : 1 Маріуполь
Після 3-го туру чемпіонату 

України з футболу одноосібне лі-
дерство у турнірній таблиці захо-
пив “Шахтар”. Він – єдина команда, 
яка йде у чемпіонаті України без 
втрат. Кияни з 6-ма пунктами опус-
тилися на третю позицію. Стільки 
ж балів мають “Десна” та “Колос”.

На друге місце вийшла “Зоря”.

11 серпня 
футбольний клуб 
«Нива» Тернопіль 

у 3 турі Другої ліги у 
виїзному поєдинку обіграв 
з рахунком 0:2 чернівецьку 
«Буковину». 

Основні події зустрічі відбули-
ся у другому таймі. Спочатку на 66 
хвилині гості вийшли вперед за-
вдяки голу Різника, а ще через 15 
хвилин завершальну крапку у мат-
чі поставив Кохман.

Завдяки другій поспіль пере-
мозі у виїзних поєдинках «Нива» 
перемістилася на трете місце у 
турнірній таблиці Другої ліги. А 
лідирує тут «Полісся», яке у трьох 
матчах набрало максимум очок. На 
другій сходинці – «Калуш», в акти-
ві якого 7 пунктів після трьох ігор.

Наступну зустріч тернопіль-
ські футболісти зіграють вдома 
проти лідера – «Полісся». Поєди-
нок відбудеться 16 серпня на Тер-
нопільському міському стадіоні. 
Початок о 18 годині.

Гірники взяли реванш  
за поразку у Суперкубку

«Нива» - у трійці лідерів

“Манчестер Юнайтед”
6 лютого 1958 року літак з футбо-

лістами англійського клубу “Манчес-
тер Юнайтед” на борту зазнав аварії 
при зльоті в аеропорту Мюнхена. Тоді 
загинуло 24 людини, з яких вісім фут-
болістів, троє працівників клубу і ві-
сім журналістів.

Цим рейсом “Манчестер Юнай-
тед” повертався додому з матчу-
відповіді чвертьфінальної гри Куб-
ка європейських чемпіонів з белград-
ським клубом “Црвена Звезда” і здій-
снював зупинку на дозаправку у ні-
мецькому Мюнхені.

“Торіно”
Злощасний перелік відкриває 

рейс 4 травня 1949 року, яким леті-
ли футболісти італійського “Торіно”. 
Літак, яким команда поверталась до-
дому з Португалії, розбився за ліче-
ні кілометри від Турину об гірський 
пагорб Суперга. Тоді загинув 31 паса-
жир, які перебували на борту. З них – 
18 футболістів, які становили основу 
італійської команди. Серед загиблих 
були також журналісти, офіційні осо-
би і англійський тренер Леслі Лівсі.

(ДАЛІ БУДЕ.)

11 серпня 2019 року минуло 40 років з дня загибелі футболістів 
ташкентського клубу “Пахтакор”. Їх літак зіткнувся з іншим 
в небі над Україною. Однак ця катастрофа – не перша, коли 

загинули футболісти. Історія знає чимало інших випадків, коли гинули 
цілі команди, повідомляє Спорт24.
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Тож сьогодні на Кременеччині успіш-
но працюють два літніх табори, присвяче-
ні пам’яті героя Небесної сотні Сашка Капі-
носа. І діти щороку влітку мають унікаль-
ну можливість дізнаватися все більше но-
вого про історію своєї країни, її культуру, 
мистецтво і традиції. 

У «Лісовій школі на Вірлі» діють свої 
правила. Позивним, тобто псевдо усіх учас-
ників табору були і є слова «лісовий» і «лі-
сова». Цьогоріч Оленка Котляр, Наталя Ка-
пінос, Юля Янчук, Ігор Іщук, Василь Янчук 
підготували для учасників табору цікаву і 
насичену програму. Діти вивчали славень 
– пісню «Лісової школи», слова і мелодію 
до якої написали голова «Просвіти» із села 
Бережці пані Галина Гамера та просвітянка 
Світлана Красевич. 

 Оленка Котляр знайомила таборови-
ків з мистецтвом ліплення з глини. У ди-
тячих руках з’являлися фантастичні жар-

птиці, співочі солов’ї і химерні голуби. І ко-
жен відчував себе трішки гончарем. А під 
час прогулянок сосновим лісом Оленка 
розповідала про лікарські рослини і про-
водила неймовірні змагання на розвиток 
спостережливості, обережності, витрива-
лості.

Юлія Янчук вивчала з таборовичка-
ми основи петриківського розпису. Діти 
розмальовували ним дерев’яних коників 
і пташок, адже у перший день всі відвіда-
ли Храм Святого Юрія Переможця, який 
повністю оздоблений цим розписом. Та-
кож всі спробували створити незвичайну 
писанку-травленку.

Щовечора для молодих просвітян 
розповідала легенди Кременеччини та 
історії героїчної минувшини краю пись-
менниця Неоніла Крем'янчанка. І в уяві 
над палахкотливою ватрою з’являлися 
красуня Ірва, мужні оборонці Крем'янця, 

три брати-воїни УПА, які загинули за 
Україну.

І кожен день закінчувався співанками 
біля таборового вогнища. Це Наталя Капі-
нос знайомила юних з дивокраєм україн-
ських народних і патріотичних пісень. 

- Незабутнім і дуже важливим заходом 
цьогорічної «Лісової школи на Вірлі» була 
хода усіх таборян-лісовичків до пам’ятного 
дубового хреста, що височиться над зем-
лею попід Божою горою, на тому місці, де у 
1950 році загинув останній районний про-
відник армії УПА Трофимлюк Феодосій – 
«Орел» у нерівному бою з енкаведистами, 

- зазначила Лілія Следзінська. 
Тут відбулося «Свято слави полеглим 

борцям за волю України від давнини і до 
сьогодення». Лунали повстанські пісні і по-
езії. А на закінчення цього дійства відбувся 
прийом лісовичків до сім'ї «Молодої Про-
світи». Лунала маршова мелодія, і старші 
таборяни дарували молодшим голубі фут-
болки із зображенням золотистого сонця з 
написом «Молода Просвіта». На закінчен-
ня незабутнього свята рідна сестра Героя 
України, Героя Небесної Сотні Сашка Ка-
піноса Наталя заграла на братовій гітарі 
його улюблених пісень.

«Лісова школа 
на Вірлі» 
відсвяткувала ювілей

На Кременеччині вже п’ять років гуртує та 
виховує молодь просвітянський літній табір
«Лісова школа на Вірлі» 
проходить щоліта в 
затишному куточку над 
річкою Вірлянкою, куди 
рідко потрапляє людська 
нога чи заїжджає 
транспорт, а увесь час 
співають пташки і 
відчувається особливе 
єднання з природою. 
Спершу табір хотіли 
назвати по-іншому.

- Під час моєї першої поїздки до родини Капіносів у 2014 році 
з’явився задум організувати для дітей просвітян табір поблизу 
хутора Вірля. Я тоді назвала його табором імені Сашка 

Капіноса, - розповідає Лілія Следзінська, голова Кременецького РО ВУТ 
«Просвіта» імені Тараса Шевченка. - Але Сашкова кохана Оленка Котляр 
порадила нам назватися «Лісовою школою на Вірлі», бо на Кременеччині 
вже діяв табір «Гарт» імені Олександра Капіноса. Всі погодилися.

Ідею підтримав міський го-
лова Роман Полікровський та 
пообіцяв свою допомогу. Ді-
лянку для висаджування на-
рцисів вибрали на березі річ-
ки Гнізна і розпочали збір ци-
булин цих весняних квітів.

«Шановні збаражани! Да-
вайте разом створимо ще одну 
окрасу нашого міста! - закли-
кали ініціатори акції. - Поді-

літься своїми квітами, при-
носьте цибулини нарцисів у 
Будинок дитячої та юнацької 
творчості за адресою вул. Чор-
новола,1». 

Збаразьку долину нарци-
сів планують закласти до  Дня 
Незалежності. Долучитися до 
акції запрошують усіх містян 
– можна приносити цибулини 
різних кольорів, а також у май-

бутньому долучитися до ви-
садки квітів. Про дату і час са-
джання нарцисів повідомлять 
згодом. 

До слова, на Закарпатті по-
близу міста Хуст розташована 
долина нарцисів – одне з най-
більших у Європі скупчень на-
рциса вузьколистого. Це попу-
лярна туристична локація і  за-
повідна територія, яку охоро-
няє ЮНЕСКО. У містечку Кре-
менець  в підніжжі гори Бона 
долину нарцисів висадив міс-
цевий житель Микола Срібний 
разом з дружиною. Цього року 
квіти масово розквітли і це ста-
ло справжньою окрасою міста.

На березі річки Гнізна висадять долину нарцисів
У місті Збараж місцеві жителі хочуть створити 

нову туристичну родзинку – висадити 
долину нарцисів. Ініціатива належить 

Збаразькому будинку дитячої та юнацької 
творчості і лідерам учнівського самоврядування 
Збаражчини "Голосок". 

nday.te.ua



№32 (317) /14 серпня-20 серпня 2019 р. Програма ТБ Наш ДЕНЬ14

UA:Перший
06.00 М/с “Врумiз”.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 13.00, 

15.00, 18.00, 21.00, 02.00, 05.15 
Новини.

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго ран-
ку, Країно!

09.30, 11.05 Т/с “Галерея Вельвет”.
10.50, 14.15 Телепродаж.
12.30 Д/с “Аромати Пiвденної Африки”.
13.10 Бюджетники.
13.45 #ВУкраїнi.
14.30 Д/с “Аромати Перу”.
15.15 Х/ф “Грозовий перевал”, 2 с.
16.30 Д/с “Особливий загiн”.
17.30 Перша шпальта.
18.25, 02.25 Тема дня.
19.30 Разом.
19.55 Д/с “Боротьба за виживання”.
21.30 “Зворотнiй вiдлiк”.
23.30, 05.40 Своя земля.
23.50 Погода.
00.00 Телепродаж Тюсо.
03.20 Схеми. Корупцiя в деталях.
03.45 Розсекречена iсторiя.
04.45 Спiльно.

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”.
11.00 “Мiняю жiнку”.
13.45 “Сiмейнi мелодрами”.
14.45 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.20 Т/с “Наречена зi Стамбула”.
20.15, 05.20 “Секретнi матерiали”.
20.45, 22.05 Т/с “Свати”.
23.30 Х/ф “Татусi без шкiдливих звичок”.
01.30 Т/с “Центральна лiкарня”.

Iíòер
05.35, 22.00 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
09.30, 18.00, 19.00, 01.45 “Стосується 

кожного”.
11.25, 12.25 Х/ф “Анж i Габрiєль”.
12.00 “Новини”.
13.50 Х/ф “Просто разом”.
15.50 “Чекай на мене. Україна”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Слiдчий Горчакова 2”.
23.50 Т/с “Гетьман”.
00.45 “Речдок”.
02.30 “Орел i решка. Шопiнг”.
03.40 “Подробицi” - “Час”.
04.25 “Школа доктора Комаровського. 

Невiдкладна допомога”.
05.00 “Top Shop”.

ICTV
04.05 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей.

04.30 Факти.
04.55 Т/с “Вiддiл 44”.
05.40 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.10, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
09.55 Не дай себе ошукати.
10.50 Антизомбi. Дайджест.
11.15, 13.20, 16.20 Т/с “Контакт”.
12.45, 15.45 Факти. День.
16.55 Х/ф “Напролом”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Теорiя змови.
21.25 Х/ф “Полiцейська академiя”.
23.20 Х/ф “Ейс Вентура. Детектив з роз-

шуку тварин”.
01.00 Т/с “Таємниця та брехня”.
02.50 Стоп-10.

ÑТБ
06.50 Т/с “Коли ми вдома”.
09.10 МастерШеф.
15.50, 18.00 Х/ф “Iз 13 в 30”.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.50 Х/ф “Цiпочка”.
21.00 Т/с “Крiпосна”.
22.45 Т/с “Майор i магiя”.
00.45 Детектор брехнi.

Íоâий êаíаë
03.10 Зона ночi.
04.50 Абзац.
06.35, 07.55 Kids` Time.
06.40 М/с “Том i Джерi”.
08.00 Х/ф “Дев`ять життiв”.
09.50 Х/ф “Стартрек”.
12.10 Х/ф “Стартрек: Вiдплата”.
15.00 Х/ф “Пункт призначення 3”.
16.50 Аферисти в мережах.
21.10 Х/ф “Завжди кажи “так”.
23.10 Х/ф “Знамення”.
01.50 Т/с “Клiнiка”.

5 êаíаë
06.00, 09.45, 21.40 Час-Time.
06.20, 15.15 Невигаданi iсторiї.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
Час новин.

07.15, 08.10, 21.25, 00.15 Актуально: 
Економiка. Полiтика. Соцiум.

07.20, 12.45, 15.55, 18.15 Погода в Українi.
07.25, 08.35 Огляд преси.
07.30 Кордон держави.
07.55, 09.40, 10.55, 13.55, 14.55, 16.55, 

22.55, 23.55, 01.10 Погода на ку-
рортах.

08.25, 10.10 Полiгон.
09.25, 17.40 Час громади.
11.10, 12.25, 13.10, 17.10 Iнформацiйний 

день.
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-

рони.
14.10 Медекспертиза. Поради.

16.10, 21.00, 02.15, 05.15 Машина часу.
18.20, 19.30, 00.25, 01.15 Iнформацiйний 

вечiр.
23.15 “Собор на кровi”.
03.15 Кiно з Я. Соколовою.
04.10 Феєрiя мандрiв.

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогоднi.
09.30, 04.00 Зоряний шлях.
11.30, 02.15 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 “Вiддай мою мрiю”, 9 i 10 с.
23.30, 04.45 Агенти справедливостi.
01.45 Телемагазин.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.15 “Дай лапу”.
08.50 “Орел i решка. Шопiнг”.
10.40 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
12.30 Х/ф “Бiльше за життя”.
14.15 “Орел i решка. Навколо свiту”.
17.00 Т/с “Доктор Хто”.
20.00 Т/с “Доктор Хаус”.
22.00 “Орел i решка. Рай та пекло”.
23.00 Х/ф “Король вечiрок 2”.
01.00 “Вiрю не Вiрю”.
01.50 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.00 “Top Shop”.
06.00, 13.25, 17.45, 03.15 “Випадковий 

свiдок”.
06.05 Х/ф “Володя великий, Володя ма-

лий”.
07.25 Х/ф “Дрiбницi життя”.
08.45 Х/ф “Корпус генерала Шубнiкова”.
10.25, 19.30 Т/с “Смерть у раю”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.45 “Свiдок”.
12.50 “Таємницi свiту”.
14.00, 04.00 “Речовий доказ”.
14.40, 21.30 Т/с “Хейвен”.
16.50 “Легенди бандитської Одеси”.
17.20 “Легенди карного розшуку”.
18.20 “Свiдок. Агенти”.
23.45 Т/с “Закон i порядок”.
01.40 “Таємницi кримiнального свiту”.
04.30 “Професiї”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.45 М/ф “У пошуках йєтi”.
11.15 Т/с “Рання пташка”.
13.00 Вечiрка.
14.00, 19.00 СуперЖiнка.
15.00 4 весiлля.
17.00, 02.00 Панянка-селянка.
20.00 Одного разу пiд Полтавою.
21.00 Танька i Володька.
23.00 ЛавЛавCar 3.
00.00 Країна У.
01.00 Т/с “Домашнiй арешт”.
03.00 Теорiя зради.
03.50 БарДак.

04.40 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
06.00, 07.15, 08.15 “Новий день” з Л. Ма-

медовою, Ю. Шпачинською та М. 
Матросовим.

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.45 “Репортер”. Новини.

09.15, 10.15, 11.15 “Ми всi...” з К. Ашiон 
i П. Рольником.

12.15 “Гаряча тема” з О. Курбановою та 
О. Шилкiною.

13.15, 14.15, 15.15 “Деталi” з В. Фроло-
вою i О. Близнюком.

16.10 “Кримiнал” з С. Вардою та К. Тру-
шик.

17.00 “Ситуацiя” з Т. Березовцем та М. 
Леончук.

18.10 “Ехо України” з М. Ганапольським.
20.00 “Прямий ефiр” з С. Орловською та 

М. Вереснем.
22.00 “Пiдсумки” з Є. Кисельовим.
23.30 “МЕМ”.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
07.40, 14.00 Правда життя.
08.50 Чужинцi всерединi нас.
09.50, 17.00 Фестивалi планети.
10.20 Незвичайнi культури.
10.50 Там, де нас нема.
11.50 Код доступу.
12.50, 00.35 Речовий доказ.
15.05, 23.40 Заборонена iсторiя.
16.00 Наглядачi заповiдника.
18.00 Планета Земля.
18.55 Гучна справа.
19.55 Скарб.ua.
20.45 Фантастичнi iсторiї.
21.45 Горизонт.
22.45 Галапагоси.
01.40 Мiстична Україна.
02.35 Таємницi кримiнального свiту.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “Одруження Бальзамiнова”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.50 М/ф.
08.00 “Невiдома версiя. Джентльмени 

удачi”.
09.30, 00.35 “Спогади”.
10.20 “Актори-фронтовики”.
11.05 “Моя правда”.
11.50 Х/ф “Полiт золотої мушки”.
14.05 Х/ф “Танцюрист диско”.
16.30 Х/ф “Без року тиждень”.
17.45 Х/ф “Випадок у квадратi 36-80”.
19.00 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
21.00, 02.05 Т/с “Розслiдування Мердока”.
22.00 Т/с “Вiчний поклик”, 1 i 2 с.
01.35 “Академiя смiху”.
03.35 Кiноляпи.
04.15 Саундтреки.
04.50 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 “Помста природи”.

09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “ДжеДАI”.
10.55, 19.25 Т/с “Опер за викликом 4”.
14.55 Х/ф “Висота”.
16.25 Х/ф “Вiдсiч”.
20.30 Т/с “Ментiвськi вiйни. Харкiв 2”.
21.35 Т/с “Касл 5”.
23.10 Х/ф “Земний апокалiпсис”.
00.55 Х/ф “Морськi котики проти зомбi”.
02.20 “Облом.UA”.

ÍЛО-ТБ
06.00 Мамареготала. Найкраще.
07.00 М/с “Людина-павук”.
07.50 М/ф “Зорянi вiйни: Повстанцi”.
08.40 М/с “Аладдiн”.
09.30 Т/с “Сишиш-шоу”.
13.00 М/с “Сiмпсони”.
16.00 Т/с “Усi жiнки вiдьми”.
18.45 Т/с “СуперКопи”.
21.05 Т/с “Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць”.
22.50 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
00.30 Мамареготала.
03.10 Чистоплюї.
04.05 Роздовбаї.
05.15 Оттак мастак!

ªâроñïорò
01.05 Ралi. ERC. Чехiя. Огляд.
01.35 Легка атлетика. Командний ЧЄ. 

Бидгощ.
02.30 Снукер. International Championship. 

Китай. Фiнал.
04.00 Велоспорт. “Вуельта 2018”. Огляд.
05.00, 11.30 Велоспорт. “Тур Юти”. Етап 6.
06.00, 09.30 Тенiс. US Open-2018. Чоловiки. 

Фiнал.
07.00, 13.00 Тенiс. US Open-2018. Жiнки. 

Фiнал.
08.00, 14.30 Велоспорт. Binckbank tour. 

Етап 7.
15.45 Тенiс. “Ролан Гаррос”. Огляд.
16.45 Тенiс. US Open-2018. Огляд.
17.55, 20.00, 22.00 Тенiс. US Open. 

Квалiфiкацiя. День 1.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 11.50, 20.35, 00.40, 03.40 

Топ-матч.
06.10 Боруссiя (Д) - Аугсбург. Чемпiонат 

Нiмеччини.
08.10 Львiв - Шахтар. Чемпiонат України.
10.00 “Великий футбол”.
12.00 Сельта - Реал. Чемпiонат Iспанiї.
13.50 Олiмпiк - Карпати. Чемпiонат Укра-

їни.
15.40, 22.30 Футбол News.
16.00 Ренн - ПСЖ. Чемпiонат Францiї.
17.50 Чемпiонат Францiї. Огляд туру.
18.45 Атлетiк - Барселона. Чемпiонат 

Iспанiї.
20.40 Ворскла - Днiпро-1. Чемпiонат 

України.
22.50 Атлетiко - Хетафе. Чемпiонат Iспанiї.
00.55 Чемпiонат Iспанiї. Огляд туру.
01.50 Айнтрахт - Хоффенхайм. Чемпiонат 

Нiмеччини.
03.55 Брюгге - Ейпен. Чемпiонат Бельгiї.

UA:Перший
06.00 М/с “Врумiз”.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 13.00, 

15.00, 18.00, 21.00, 23.15, 02.00, 
05.15 Новини.

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго ран-
ку, Країно!

09.30, 11.10 Т/с “Галерея Вельвет”.
10.50, 14.15 Телепродаж.
12.35 Д/с “Аромати Пiвденної Африки”.
13.10 Країна на смак.
14.30 Д/с “Аромати Перу”.
15.15 Своя земля.
15.30 Бюджетники.
15.55, 02.25 “Зворотнiй вiдлiк”.
18.25 Тема дня.
19.30, 04.20 #ВУкраїнi.
19.55 Д/с “Боротьба за виживання”.
21.25, 23.40, 05.40 UA:Спорт.
21.45 Нашi грошi. Дайджест.
22 .15 Д/с “Африка .  Небезпечна 

реальнiсть”.
00.00 Телепродаж Тюсо.
04.45 Перша шпальта.

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”.
11.00 “Мiняю жiнку”.
13.45 “Сiмейнi мелодрами”.
14.45 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.20 Т/с “Наречена зi Стамбула”.
20.15, 05.20 “Секретнi матерiали”.
20.45, 21.55 Т/с “Свати”.
23.05 Х/ф “Усi в захватi вiд Мерi”.
01.20 Т/с “Центральна лiкарня”.

Iíòер
05.30, 22.00 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
09.50 Т/с “Вогнем i мечем”.
10.50, 12.25 Х/ф “007: Казино Рояль”.
12.00 “Новини”.
14.05 Т/с “Вiрний засiб”.
15.50, 16.45, 00.50 “Речдок”.
18.00, 19.00, 01.40 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Слiдчий Горчакова 2”.
23.50 Т/с “Гетьман”.
02.25 “Орел i решка. Шопiнг”.
03.40 “Подробицi” - “Час”.
04.25 “Школа доктора Комаровського. 

Невiдкладна допомога”.
05.00 “Top Shop”.

ICTV
04.15 Скарб нацiї.
04.25 Еврика!
04.30 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.35, 20.20 Громадянська оборона.

06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.10 Теорiя змови.
11.05, 13.20 “На трьох”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.00, 16.20 Х/ф “Тупий та ще тупiший”.
16.40 Х/ф “Тупий та ще тупiший 2”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Х/ф “Полiцейська академiя 2: Пер-

ше призначення”.
23.10 Х/ф “Ейс Вентура 2: Поклик при-

роди”.
00.55 Х/ф “Оселя зла 6: Фiнальна битва”.
02.50 Стоп-10.

ÑТБ
06.55 Т/с “Коли ми вдома”.
08.55 МастерШеф.
15.05 Цiпочка.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.05 Х/ф “Вiдпочинок за обмiном”.
21.00 Т/с “Крiпосна”.
22.45 Т/с “Майор i магiя”.
00.45 Детектор брехнi.
02.00 Слiдство ведуть екстрасенси.

Íоâий êаíаë
03.20 Служба розшуку дiтей.
03.25, 02.50 Зона ночi.
04.50 Абзац.
05.45, 06.45 Kids` Time.
05.50 М/с “Сiмейка Крудс”.
06.50 Т/с “Друзi”.
08.00, 17.00 Хто зверху? (12+).
09.50 Т/с “Секретнi матерiали”.
12.50 Гастарбайтери.
21.00 Х/ф “Оптом дешевше”.
23.00 Х/ф “2:22”.
01.00 Т/с “Клiнiка”.

5 êаíаë
06.00, 09.45, 21.40 Час-Time.
06.15 Огляд преси.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
Час новин.

07.15, 08.10, 21.25, 00.15 Актуально: 
Економiка. Полiтика. Соцiум.

07.20, 12.55, 15.55, 18.15, 23.55 Погода 
в Українi.

07.45 Будiвельний стандарт.
07.55, 08.55, 09.40, 11.55, 13.55, 14.55, 

16.55, 17.55, 22.55 Погода на ку-
рортах.

08.20, 10.10 Полiгон.
08.40 ID Journal.
09.20, 17.45 Час громади.
11.10, 12.25, 13.10, 17.10 Iнформацiйний 

день.
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-

рони.

14.10 Медекспертиза. Поради.
15.15 Невигаданi iсторiї.
16.10, 21.00, 02.15, 05.15 Машина часу.
18.20, 19.30, 00.25, 01.15 Iнформацiйний 

вечiр.
23.15 “Собор на кровi”.
03.15 Кiно з Я. Соколовою.
04.10 Феєрiя мандрiв.

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогоднi.
09.30, 04.00 Зоряний шлях.
11.30, 02.25 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 “Вiддай мою мрiю”, 11 i 12 с.
23.20 Контролер.
00.00, 02.10, 04.45 Агенти справедливостi.
01.40 Телемагазин.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.15 “Дай лапу”.
08.50 “Орел i решка. Шопiнг”.
09.50 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
11.40, 16.40 Т/с “Доктор Хто”.
13.40 “Орел i решка. Навколо свiту”.
18.30 Т/с “Доктор Хаус”.
22.00 “Орел i решка. Рай та пекло”.
23.00 “Орел i решка. Перезавантаження”.
01.00 “Вiрю не Вiрю”.
02.00 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.00 “Top Shop”.
07.00 Х/ф “Все перемагає любов”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Розслiдування”.
10.30, 19.30 Т/с “Смерть у раю”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.55 “Свiдок”.
12.50 “Свiдок. Агенти”.
13.30, 17.45, 03.25 “Випадковий свiдок”.
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”.
01.45 “Таємницi кримiнального свiту”.
04.00 “Професiї”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.45 Х/ф “Три горiшки для Попелюшки”.
11.15 Т/с “Рання пташка”.
13.00 Вечiрка 2.
14.00, 19.00 СуперЖiнка.
15.00 4 весiлля.
17.00, 02.00 Панянка-селянка.
20.00 Одного разу пiд Полтавою.
21.00 Танька i Володька.
23.00 ЛавЛавCar 3.
00.00 Країна У.

01.00 Т/с “Домашнiй арешт”.
03.00 Теорiя зради.
03.50 БарДак.
04.40 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
06.00, 07.15, 08.15 “Новий день” з Л. Ма-

медовою, Ю. Шпачинською та М. 
Матросовим.

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.45 “Репортер”. Новини.

09.15, 10.15, 11.15 “Ми всi...” з К. Ашiон 
i П. Рольником.

12.15 “Гаряча тема” з О. Курбановою та 
О. Шилкiною.

13.15, 14.15, 15.15 “Деталi” з В. Фроло-
вою i О. Близнюком.

16.10 “Кримiнал” з С. Вардою та К. Тру-
шик.

17.00 “Ситуацiя” з Т. Березовцем та М. 
Леончук.

18.10 “Ехо України” з М. Ганапольським.
20.00 “Прямий ефiр” з С. Орловською та 

М. Вереснем.
22.00 “Пiдсумки” з Є. Кисельовим.
23.30 “МЕМ”.

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
07.50, 14.10 Правда життя.
09.00 Незвичайнi культури.
10.00, 17.05 Фестивалi планети.
11.00 Там, де нас нема.
12.00 Код доступу.
13.00, 00.35 Речовий доказ.
15.10, 23.40 Заборонена iсторiя.
16.05 Наглядачi заповiдника.
18.05 Дикий Iндокитай.
19.00, 20.55 Фантастичнi iсторiї.
20.00 Скарб.ua.
21.45 Горизонт.
22.45 Планета Земля.
01.40 Мiстична Україна.
02.35 Секти.
03.30 Україна: забута iсторiя.

Enter-фіëьм
05.30 Х/ф “Балада про доблесного лица-

ря Айвенго”.
07.00, 07.40, 08.40 М/ф.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.50 “Невiдома версiя. Екiпаж”.
09.30, 00.40 “Спогади”.
10.20 “Володимир Iвасюк. Iдеальне вбив-

ство”.
11.10 Х/ф “Iзi”.
12.55 Х/ф “Зiта i Гiта”.
15.40 Х/ф “Їх знали тiльки в обличчя”.
17.15 Х/ф “Командир щасливої “Щуки”.
19.00 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
21.00, 02.10 Т/с “Розслiдування Мердока”.
22.00 Т/с “Вiчний поклик”, 3 i 4 с.
01.40 “Академiя смiху”.
03.40 Кiноляпи.
04.10 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 Х/ф “Життя на межi”.
09.40, 18.15 “Спецкор”.
10.20, 18.50 “ДжеДАI”.
11.00, 17.15 “Загублений свiт”.
13.00 “Помста природи”.
13.35 Х/ф “Подвiйний дракон”.
15.25 Х/ф “Морська пригода”.
19.25, 20.30 Т/с “Ментiвськi вiйни. Харкiв 

2”.
21.35, 23.10 Т/с “Касл 5”.
00.55 Х/ф “Магнум Опус”.
02.10 “Облом.UA”.

ÍЛО-ТБ
06.00 Мамареготала. Найкраще.
07.00 М/с “Людина-павук”.
07.50 М/ф “Зорянi вiйни: Повстанцi”.
08.40 М/с “Аладдiн”.
09.30 Т/с “Сишиш-шоу”.
13.05 М/с “Сiмпсони”.
16.00 Т/с “Усi жiнки вiдьми”.
18.45 Т/с “СуперКопи”.
21.05 Т/с “Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць”.
22.50 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
00.30 Мамареготала.
03.10 Чистоплюї.
04.00 Роздовбаї.
05.20 Оттак мастак!

ªâроñïорò
00.00, 02.00, 06.00, 09.30, 16.30 Тенiс. US 

Open. Квалiфiкацiя. День 1.
04.00, 11.30 Велоспорт. Binckbank tour. 

Етап 7.
05.30 Олiмпiйськi iгри. Тележурнал Camps 

to champs.
08.00, 14.30 Велоспорт. “Тур Юти”. Етап 6.
13.00 Тенiс. US Open-2018. Чоловiки. 

Фiнал.
16.00 Ралi. ERC. Тележурнал All Access.
17.55, 20.00, 22.00 Тенiс. US Open. 

Квалiфiкацiя. День 2.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 21.20, 23.55 Топ-матч.
06.10 Ренн - ПСЖ. Чемпiонат Францiї.
08.10 Олiмпiк - Карпати. Чемпiонат Укра-

їни.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.20 Атлетiк - Барселона. Чемпiонат 

Iспанiї.
12.05 “Великий футбол”.
13.50 Ворскла - Днiпро-1. Чемпiонат 

України.
16.00 Передмова до сезону. Чемпiонат 

Iталiї.
16.55 Баварiя - Герта. Чемпiонат Нiмеччини.
18.40, 03.10 Чемпiонат Нiмеччини. Огляд 

туру.
19.30 Сельта - Реал. Чемпiонат Iспанiї.
21.45 Live. Матч. Лiга чемпiонiв УЄФА.
00.25 Чемпiонат Францiї. Огляд туру.
01.20 Боруссiя (М) - Шальке. Чемпiонат 

Нiмеччини.
04.05 Атлетiко - Хетафе. Чемпiонат Iспанiї.

Поíедіëоê

Віâòороê

 19 серпня

20 серпня
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UA:Перший
06.00 М/с “Врумiз”.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 13.00, 

15.00, 18.00, 21.00, 23.15, 02.00, 
05.15 Новини.

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго ран-
ку, Країно!

09.30, 11.10 Т/с “Галерея Вельвет”.
10.55, 14.15 Телепродаж.
12.30 Д/с “Аромати Колумбiї”.
13.10 Енеїда.
14.30 Д/с “Аромати Перу”.
15.15 Країна на смак.
16.15 Д/с “Свiт дикої природи”.
17.30 Нашi грошi.
18.25, 02.25 Тема дня.
19.30, 04.30 Спiльно.
19.55 Д/с “Боротьба за виживання”.
21.25, 23.40, 05.40 UA:Спорт.
21.45 Бюджетники.
22 .15 Д/с “Африка .  Небезпечна 

реальнiсть”.
00.00 Телепродаж Тюсо.
03.25 Перша шпальта.
03.55 Схеми. Корупцiя в деталях.
04.55 Своя земля.

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”.
11.00 “Мiняю жiнку”.
13.45 “Сiмейнi мелодрами”.
14.45 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.20 Т/с “Наречена зi Стамбула”.
20.15 “Секретнi матерiали”.
20.45, 21.50 Т/с “Свати”.
22.50 Х/ф “Любов зла”.
01.00 Т/с “Центральна лiкарня”.

Iíòер
05.30, 22.00 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
09.50 Т/с “Вогнем i мечем”.
10.50, 12.25 Х/ф “007: Кулевидна блис-

кавка”.
12.00 “Новини”.
14.00 Т/с “Вiрний засiб”.
15.50, 16.45, 00.50 “Речдок”.
18.00, 19.00, 01.40 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Слiдчий Горчакова 2”.
23.50 Т/с “Гетьман”.
02.25 “Орел i решка. Шопiнг”.
03.45 “Подробицi” - “Час”.
04.30 “Школа доктора Комаровського. 

Невiдкладна допомога”.
05.00 “Top Shop”.

ICTV
04.05 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей.

04.25 Студiя Вашингтон.
04.30 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.35, 10.10 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
11.05 “На трьох”.
12.20, 13.20 Х/ф “Ейс Вентура молодший”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.45, 16.20 Х/ф “Ейс Вентура. Детектив 

з розшуку тварин”.
16.55 Х/ф “Ейс Вентура 2: Поклик при-

роди”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Секретний фронт.
21.25 Х/ф “Полiцейська академiя 3: Зно-

ву на навчання”.
23.05 Х/ф “Тупий та ще тупiший”.
01.15 Х/ф “Оселя зла 5: Вiдплата”.
02.50 Стоп-10.

ÑТБ
06.50 Т/с “Коли ми вдома”.
08.40 МастерШеф.
15.10, 18.00 Х/ф “Вiдпочинок за обмiном”.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.45 Х/ф “Розлучення по-американськи”.
21.00 Т/с “Крiпосна”.
22.45 Т/с “Майор i магiя”.
00.45 Детектор брехнi.
01.55 Слiдство ведуть екстрасенси.

Íоâий êаíаë
03.00, 02.30 Зона ночi.
03.40 Абзац.
05.25, 06.45 Kids` Time.
05.30 М/с “Сiмейка Крудс”.
06.50 Т/с “Друзi”.
08.10, 17.00 Хто зверху? (12+).
10.00 Т/с “Секретнi матерiали”.
13.00 Гастарбайтери.
21.00 Х/ф “Оптом дешевше 2”.
23.00 Х/ф “Пункт призначення 4”.
00.40 Т/с “Клiнiка”.
02.25 Служба розшуку дiтей.

5 êаíаë
06.00, 09.45, 21.40 Час-Time.
06.20 Кордон держави.
06.35, 08.20, 10.10 Полiгон.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
Час новин.

07.10, 08.10, 21.25, 00.10 Актуально: 
Економiка. Полiтика. Соцiум.

07.15, 12.55, 15.55, 18.15, 23.55 Погода 
в Українi.

07.20 Огляд преси.
07.40 Драйв.
07.55, 08.55, 09.40, 13.55, 14.55, 16.55, 

17.55, 22.55 Погода на курортах.
09.25, 17.45 Час громади.
11.10, 12.20, 13.10, 17.10 Iнформацiйний 

день.

12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-
рони.

14.10 Медекспертиза. Поради.
15.15 Невигаданi iсторiї.
16.10, 21.00, 01.15, 02.15, 05.15 Маши-

на часу.
18.20, 19.30, 00.25 Iнформацiйний вечiр.
23.15 “Собор на кровi”.
03.15 Кiно з Я. Соколовою.
04.10 Феєрiя мандрiв.

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогоднi.
09.30, 04.00 Зоряний шлях.
11.30, 02.25 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 “Вiддай мою мрiю”, 13 i 14 с.
23.20 Гучна справа.
00.00, 02.10, 04.45 Агенти справедливостi.
01.40 Телемагазин.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.15 “Дай лапу”.
08.50 “Орел i решка. Шопiнг”.
09.50 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
11.40, 16.40 Т/с “Доктор Хто”.
13.40 “Орел i решка. Навколо свiту”.
18.30 Т/с “Доктор Хаус”.
22.00 “Орел i решка. Рай та пекло”.
23.00 “Орел i решка. Перезавантаження”.
01.00 “Вiрю не Вiрю”.
02.00 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.00 “Top Shop”.
06.55 Х/ф “Жива вода”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Їм було дев`ятнадцять”.
10.35, 19.30 Т/с “Смерть у раю”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.45 “Свiдок”.
12.50 “Будьте здоровi”.
13.25, 17.45, 03.15 “Випадковий свiдок”.
14.00, 03.30 “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”.
01.40 “Таємницi кримiнального свiту”.
04.00 “Професiї”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.45 М/ф “Врятувати Санту”.
11.15 Т/с “Рання пташка”.
13.00 Вечiрка 2.
14.00, 19.00 СуперЖiнка.
15.00 4 весiлля.
17.00, 02.00 Панянка-селянка.
20.00 Одного разу пiд Полтавою.
21.00 Танька i Володька.
23.00 ЛавЛавCar 3.
00.00 Країна У.
01.00 Т/с “Домашнiй арешт”.

03.00 Теорiя зради.
03.50 БарДак.
04.40 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
06.00, 07.15, 08.15 “Новий день” з Л. Ма-

медовою, Ю. Шпачинською та М. 
Матросовим.

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.45 “Репортер”. Новини.

09.15, 10.15, 11.15 “Ми всi...” з К. Ашiон 
i П. Рольником.

12.15 “Гаряча тема” з О. Курбановою та 
О. Шилкiною.

13.15, 14.15, 15.15 “Деталi” з В. Фроло-
вою i О. Близнюком.

16.10 “Кримiнал” з С. Вардою та К. Тру-
шик.

17.00 “Ситуацiя” з Т. Березовцем та М. 
Леончук.

18.10 “Ехо України” з М. Ганапольським.
20.00 “Прямий ефiр” з С. Орловською та 

М. Вереснем.
22.00 “Пiдсумки” з Є. Кисельовим.
23.30 “МЕМ”.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
07.45, 13.50 Правда життя.
08.45, 18.00 Дикий Iндокитай.
09.40, 17.00 Фестивалi планети.
10.40 Там, де нас нема.
11.40 Код доступу.
12.40, 00.35 Речовий доказ.
15.00, 23.40 Заборонена iсторiя.
16.00, 21.45 Горизонт.
18.55, 20.45 Фантастичнi iсторiї.
19.50 Скарб.ua.
22.45 Планета Земля.
01.40 Мiстична Україна.
02.35 Бандитський Київ.

Enter-фіëьм
05.30 Х/ф “Їх знали тiльки в обличчя”.
07.00, 07.40, 08.40, 09.30 М/ф.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.50, 11.40 “Моя правда”.
09.50, 00.40 “Спогади”.
10.50 “Богдан Ступка. Забудьте слово 

“смерть”.
12.30 Х/ф “Лiсова пiсня”.
14.15 Х/ф “Як вийти замiж за короля”.
15.45 Х/ф “Випадок у квадратi 36-80”.
17.10 Х/ф “Балада про доблесного лица-

ря Айвенго”.
19.00, 02.10 Т/с “Суто англiйськi вбив-

ства”.
21.00 Т/с “Розслiдування Мердока”.
22.00 Т/с “Вiчний поклик”, 5 i 6 с.
01.40 “Академiя смiху”.
03.15 Кiноляпи.
04.05 Саундтреки.
04.50 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 Х/ф “Астероїд проти Землi”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.

10.15, 18.50 “ДжеДАI”.
10.55, 17.20 “Загублений свiт”.
13.50 Х/ф “Iнферно”.
15.30 Х/ф “Захисник”.
19.25, 20.30 Т/с “Ментiвськi вiйни. Харкiв 

2”.
21.35, 23.10 Т/с “Касл 5”.
00.55 “Облом.UA”.
04.15 4 тур ЧУ з футболу. “Десна” - “Ко-

лос”.

ÍЛО-ТБ
06.00 Мамареготала. Найкраще.
07.00 М/с “Людина-павук”.
07.50 М/ф “Зорянi вiйни: Повстанцi”.
08.40 М/с “Аладдiн”.
09.30 Т/с “Сишиш-шоу”.
13.00 М/с “Сiмпсони”.
16.00 Т/с “Усi жiнки вiдьми”.
18.45 Т/с “СуперКопи”.
21.00 Т/с “Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць”.
22.50 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
00.30 Мамареготала.
03.05 Чистоплюї.
04.00 Роздовбаї.
05.15 Оттак мастак!

ªâроñïорò
00.00, 02.00, 06.00, 09.35, 16.55 Тенiс. US 

Open. Квалiфiкацiя. День 2.
04.00 Велоспорт. “Тур Юти”. Етап 6.
05.30, 13.30 Олiмпiйськi iгри. “Сила 

особистостi”.
08.00, 11.30 Велоспорт. Арктичнi перего-

ни Норвегiї. Етап 4.
09.00, 13.00 Олiмпiйськi iгри. Тележурнал 

Camps to champs.
12.30 Олiмпiйськi iгри. “Живi легенди”.
14.00 Ралi. ERC. Тележурнал All Access.
14.30 Велоспорт. “Вуельта 2018”. Огляд.
15.30 Велоспорт. Binckbank tour. Етап 7.
15.55 Гольф. PGA Tour. The BMW 

Championship. Огляд.
17.30 Тенiс. “АТР: за кадром”.
18.00, 20.00, 22.00 Тенiс. US Open. 

Квалiфiкацiя. День 3.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 16.00, 20.15 Топ-матч.
06.10 Бордо - Монпельє. Чемпiонат 

Францiї.
08.10 Ворскла - Днiпро-1. Чемпiонат 

України.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.20 Сельта - Реал. Чемпiонат Iспанiї.
12.05 Боруссiя (Д) - Аугсбург. Чемпiонат 

Нiмеччини.
13.50 Львiв - Шахтар. Чемпiонат України.
16.35, 18.25, 23.55 Матч. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
20.45 Передмова до сезону. Чемпiонат 

Iталiї.
21.45 Live. Матч. Лiга чемпiонiв УЄФА.
01.45 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв УЄФА.
02.10 Вольфсбург - Кельн. Чемпiонат 

Нiмеччини.
04.00 Валенсiя - Сосьєдад. Чемпiонат 

Iспанiї.

UA:Перший
06.00 М/с “Врумiз”.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 13.00, 

15.00, 18.00, 21.00, 23.15, 02.00, 
05.15 Новини.

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго ран-
ку, Країно!

09.30, 11.10 Т/с “Галерея Вельвет”.
10.50, 14.15 Телепродаж.
12.30 Д/с “Аромати Колумбiї”.
13.10 UA:Фольк. Спогади.
14.30 Д/с “Аромати Перу”.
15.15 Енеїда.
16.15 Д/с “Свiт дикої природи”.
17.30, 03.55 #ВУкраїнi.
18.25, 02.25 Тема дня.
19.30 Перший на селi.
19.55 Д/с “Боротьба за виживання”.
21.25, 23.40, 05.40 UA:Спорт.
21.45 Схеми. Корупцiя в деталях.
22 .15 Д/с “Африка .  Небезпечна 

реальнiсть”.
00.00 Телепродаж Тюсо.
03.25 Разом.
04.30 Спiльно.
04.55 Своя земля.

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”.
11.00 “Мiняю жiнку”.
13.45 “Сiмейнi мелодрами”.
14.45 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.20 Т/с “Наречена зi Стамбула”.
20.15, 05.20 “Секретнi матерiали”.
20.45, 21.45 Т/с “Свати”.
22.45 Х/ф “Великий”.
00.50 Т/с “Центральна лiкарня”.

Iíòер
05.30, 22.00 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.00 Т/с “Вогнем i мечем”.
11.10, 12.25 Х/ф “007: Живеш тiльки 

двiчi”.
12.00 “Новини”.
14.00 Т/с “Вiрний засiб”.
15.50, 16.45, 00.45 “Речдок”.
18.00, 19.00, 01.40 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Слiдчий Горчакова 2”.
23.50 Т/с “Гетьман”.
02.20 “Орел i решка. Шопiнг”.
03.30 “Подробицi” - “Час”.
04.15 “Школа доктора Комаровського. 

Невiдкладна допомога”.
04.40 “1961. Таємниця київського потопу”.

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.25 Студiя Вашингтон.
04.30 Факти.

04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.35 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.05 Секретний фронт.
11.50, 13.20 Теорiя змови.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.25, 16.20 Х/ф “Напролом”.
16.45 Х/ф “Танго i Кеш”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Антизомбi. Дайджест.
21.25 Х/ф “Полiцейська академiя 7: Мiсiя 

у Москвi”.
23.05 Х/ф “Тупий та ще тупiший 2”.
01.15 Х/ф “Оселя зла 4: Життя пiсля 

смертi”.
02.45 Стоп-10.

ÑТБ
06.50 Т/с “Коли ми вдома”.
09.30 МастерШеф.
15.50, 18.00 Х/ф “Розлучення по-

американськи”.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.45 Х/ф “Освiдчення”.
21.00 Т/с “Крiпосна”.
22.45 Т/с “Майор i магiя”.
00.45 Детектор брехнi.
02.15 Слiдство ведуть екстрасенси.

Íоâий êаíаë
03.00, 02.35 Зона ночi.
03.50 Абзац.
05.35, 06.55 Kids` Time.
05.40 М/с “Сiмейка Крудс”.
07.00 Т/с “Друзi”.
08.30 Х/ф “Хербi: Божевiльнi перегони”.
10.10 Т/с “Секретнi матерiали”.
13.10 Гастарбайтери.
17.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф “Твої, мої i нашi”.
22.50 Х/ф “Пункт призначення 5”.
00.40 Т/с “Клiнiка”.
02.30 Служба розшуку дiтей.

5 êаíаë
06.00, 09.45, 21.40 Час-Time.
06.15, 07.20 Огляд преси.
06.20, 16.10, 21.00, 02.15, 05.35 Маши-

на часу.
06.45 Час новин. Київ.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
Час новин.

07.10, 08.10, 21.25, 00.15 Актуально: 
Економiка. Полiтика. Соцiум.

07.15, 12.55, 15.55, 18.10, 23.55 Погода 
в Українi.

07.25 Медекспертиза.
07.55, 08.55, 09.40, 14.55, 16.55, 17.55, 

22.55 Погода на курортах.
08.25 Свiтла енергiя.
09.25, 17.45 Час громади.
10.10, 05.15 Полiгон.

11.10, 12.25, 13.10, 17.10 Iнформацiйний 
день.

12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-
рони.

14.10 Медекспертиза. Поради.
15.15 Невигаданi iсторiї.
18.15 Євроiнтеграцiя - сила можливостей.
19.30, 00.25, 01.15 Iнформацiйний вечiр.
23.15 “Собор на кровi”.
03.15 Кiно з Я. Соколовою.
04.10 Феєрiя мандрiв.

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 23.00 Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
11.30, 02.25 Реальна мiстика.
12.30 Т/с “Черговий лiкар 4”.
14.30, 15.30 Т/с “Жiночий лiкар 3”.
19.00 Сьогоднi. Спецвипуск.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Вiддай мою мрiю”.
23.20 По слiдах.
00.00, 02.10 Агенти справедливостi.
01.40 Телемагазин.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.15 “Дай лапу”.
08.50 “Орел i решка. Шопiнг”.
09.50 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
11.40, 16.40 Т/с “Доктор Хто”.
13.40 “Орел i решка. Навколо свiту”.
19.00 Т/с “Доктор Хаус”.
22.25 “Орел i решка. Рай та пекло”.
23.25 “Орел i решка. Перезавантаження”.
01.30 “Вiрю не Вiрю”.
02.20 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.00 “Top Shop”.
06.40 Х/ф “Циганка Аза”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Нiчний мотоциклiст”.
10.30, 19.30 Т/с “Смерть у раю”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.50 “Свiдок”.
12.50 “Вартiсть життя”.
13.30, 17.45, 03.20 “Випадковий свiдок”.
14.05, 03.30 “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”.
01.45 “Таємницi кримiнального свiту”.
04.00 “Професiї”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
10.15 Х/ф “Щасливий Ганс”.
11.15 Т/с “Рання пташка”.
13.00 Вечiрка 2.
14.00, 19.00 СуперЖiнка.
15.00 4 весiлля.
17.00, 01.00 Панянка-селянка.
20.00 Одного разу пiд Полтавою.
21.00 Танька i Володька.
23.00 ЛавЛавCar 3.
02.00 Теорiя зради.

02.50 БарДак.
03.40 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
06.00, 07.15, 08.15 “Новий день” з Л. Ма-

медовою, Ю. Шпачинською та М. 
Матросовим.

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.45 “Репортер”. Новини.

09.15, 10.15, 11.15 “Ми всi...” з К. Ашiон 
i П. Рольником.

12.15 “Гаряча тема” з О. Курбановою та 
О. Шилкiною.

13.15, 14.15, 15.15 “Деталi” з В. Фроло-
вою i О. Близнюком.

16.10 “Кримiнал” з С. Вардою та К. Тру-
шик.

17.00 “Ситуацiя” з Т. Березовцем та М. 
Леончук.

18.10 “Ехо України” з М. Ганапольським.
20.00 “Прямий ефiр” з С. Орловською та 

М. Вереснем.
22.00 “Пiдсумки” з Є. Кисельовим.
23.30 “МЕМ”.

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
08.20, 14.15 Правда життя.
09.20, 18.10 Дикий Iндокитай.
10.15, 17.10 Фестивалi планети.
11.15 Там, де нас нема.
12.15 Прихована реальнiсть.
13.05, 00.35 Речовий доказ.
15.10, 23.40 Заборонена iсторiя.
16.10 Горизонт.
17.40 Незвичайнi культури.
19.05 Фантастичнi iсторiї.
20.00 Скарб.ua.
20.55 Гучна справа.
21.45 Наглядачi заповiдника.
22.45 Планета Земля.
01.40 Мiстична Україна.
02.35 Потойбiччя. Сни.
03.20 Дракула та iншi.
04.15 Зворотний бiк Мiсяця.
05.00 Ролан Биков.

Enter-фіëьм
05.30 Х/ф “Лiсова пiсня”.
07.00, 07.40, 08.40 М/ф.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.50 “Моя правда”.
09.30, 00.35 “Спогади”.
10.30 “Леонiд Биков. Зустрiчна смуга”.
11.20 Х/ф “Веселi Жабокричi”.
12.35 Х/ф “В пустелi i в джунглях”.
16.15 Х/ф “Дiловi люди”.
17.45 Х/ф “Вечори на хуторi поблизу Ди-

каньки”.
19.00, 02.05 Т/с “Суто англiйськi вбив-

ства”.
21.00 Т/с “Розслiдування Мердока”.
22.00 Т/с “Вiчний поклик”, 7 i 8 с.
01.35 “Академiя смiху”.
03.35 Кiноляпи.
04.20 Саундтреки.
05.10 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 Т/с “Удар у вiдповiдь”.
09.40, 18.15 “Спецкор”.
10.20, 18.50 “ДжеДАI”.
11.00, 17.15 “Загублений свiт”.
12.55 “Помста природи”.
13.10 Х/ф “Подвiйний удар”.
15.15 Х/ф “Вулкан”.
19.25, 20.30 Т/с “Ментiвськi вiйни. Харкiв 

2”.
21.35, 23.10 Т/с “Касл 5”.
00.55 “Облом.UA”.
04.15 4 тур ЧУ з футболу. “Зоря” - 

“Олександрiя”.

ÍЛО-ТБ
06.00 Мамареготала. Найкраще.
07.00 М/с “Людина-павук”.
07.50 М/ф “Зорянi вiйни: Повстанцi”.
08.40 М/с “Аладдiн”.
09.30 Т/с “Сишиш-шоу”.
13.00 М/с “Сiмпсони”.
16.00 Т/с “Усi жiнки вiдьми”.
18.45 Т/с “СуперКопи”.
21.05 Т/с “Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць”.
23.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
00.40 Мамареготала.
03.25 Чистоплюї.
04.20 Роздовбаї.
05.10 Оттак мастак!

ªâроñïорò
00.00, 02.00, 06.00, 09.30, 16.30 Тенiс. US 

Open. Квалiфiкацiя. День 3.
04.00 Велоспорт. Арктичнi перегони 

Норвегiї. Етап 4.
05.00, 13.30 Велоспорт. “Джiро-д`Iталiя”. 

Огляд.
08.00, 14.30 Велоспорт. “Тур де Франс”. 

Огляд.
09.00 Олiмпiйськi iгри. “Сила особистостi”.
11.30 Олiмпiйськi iгри. “Живi легенди”.
12.00 Гольф. PGA Tour. The BMW 

Championship. Огляд.
13.00 Ралi. ERC. Тележурнал All Access.
15.30 Велоспорт. “Вуельта 2018”. Огляд.
18.00, 20.00, 22.00 Тенiс. US Open. 

Квалiфiкацiя. День 4.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Баварiя - Герта. Чемпiонат Нiмеччини.
07.45, 22.50 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
08.10 Атлетiк - Барселона. Чемпiонат 

Iспанiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20, 13.50, 16.00, 17.50, 23.45 Матч. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
12.05 Олiмпiк - Карпати. Чемпiонат Укра-

їни.
19.40 Чемпiонат Францiї. Огляд туру.
20.35, 01.35 Топ-матч.
20.45 Львiв - Шахтар. Чемпiонат України.
23.15, 03.35 Огляд середи. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
01.45 Ворскла - Днiпро-1. Чемпiонат 

України.
04.00 Атлетiко - Хетафе. Чемпiонат Iспанiї.

Ñереда

Чеòâер

21 серпня

22 серпня

nday.te.ua
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UA:Перший
06.00 М/с “Врумiз”.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 13.00, 

14.45, 18.00, 21.00, 00.50, 04.15 
Новини.

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго ран-
ку, Країно!

09.30 Церемонiя пiдняття Державного Пра-
пора України.

09.55, 18.55 Українська символiка. Прапор.
10.55 Перехрестя Балу.
11.55 Вiйна на нульовому кiлометрi.
13.15, 04.40 Концертна програма 

“Непереможнi”.
14.55 ЧЄ з волейболу серед жiнок 2019. 

Бельгiя - Україна.
17.25 Схеми. Корупцiя в деталях.
17.55 VoxCheck.
18.25 Тема дня.
19.55 Луганський форпост.
21.25, 01.15 UA:Спорт.
21.55 Перша шпальта.
22.30 Як дивитися кiно.
22.55 Х/ф “Хепi-енд”.
01.45 “Герої України Крути. Перша 

Незалежнiсть”.
02.45 “Микола Руденко. Формулу життя 

знайдено”.
03.15 “Богдан Гаврилишин. Мiсiя-Свобода”.

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”.
11.00 “Мiняю жiнку”.
13.45 “Сiмейнi мелодрами”.
14.45 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.20 Т/с “Наречена зi Стамбула”.
20.20, 22.25 “Лiга смiху”.
00.30 “Київ Вечiрнiй”.
02.30 “Концерт Тiни Кароль. На бiс”.

Iíòер
05.25, 23.00 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
09.50 Т/с “Вогнем i мечем”.
10.50, 12.25 Х/ф “007: На таємнiй службi 

Її Величностi”.
12.00 “Новини”.
14.00 Т/с “Вiрний засiб”.
15.50, 16.45, 00.00 “Речдок”.
18.00, 01.45 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Х/ф “Останнiй дiамант”.
03.10 Х/ф “Веселi Жабокричi”.
04.15 Х/ф “Пропала грамота”.

ICTV
04.00 Скарб нацiї.
04.10 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей.
04.25 Студiя Вашингтон.

04.30, 02.15 Факти.
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.
10.10 Антизомбi. Дайджест.
11.05, 13.20, 16.20, 00.25 “На трьох”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.10, 02.40 Т/с “Марк+Наталка”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.10 Дизель шоу.
22.40 Х/ф “Полiцейська академiя 6: Бло-

када мiста”.

ÑТБ
06.40 Х/ф “Кардiограма кохання”.
08.30 Т/с “Майор i магiя”.
16.30, 18.00 Х/ф “Освiдчення”.
17.30 Вiкна новини.
19.10 Х/ф “Чого хочуть жiнки”.
22.00 Вiкна-Новини.
22.45 Х/ф “Вид згори кращий”.
00.35 Т/с “Коли ми вдома”.

Íоâий êаíаë
03.00, 02.40 Зона ночi.
04.10 Абзац.
05.55, 07.25 Kids` Time.
06.00 М/с “Сiмейка Крудс”.
07.30 Х/ф “Зоряна хвороба”.
09.00 Х/ф “Оптом дешевше”.
11.00 Х/ф “Оптом дешевше 2”.
13.00 Х/ф “Твої, мої i нашi”.
14.50 Х/ф “Бiлий полон”.
17.00 Х/ф “Снiжнi пси”.
19.00 Х/ф “Полiцейський пес”.
20.50 Х/ф “Рiччi-багач”.
22.50 Х/ф “Хербi: Божевiльнi перегони”.
00.50 Т/с “Клiнiка”.
02.35 Служба розшуку дiтей.

5 êаíаë
06.00, 09.45, 21.40, 03.00 Час-Time.
06.15 Огляд преси.
06.25, 16.10, 21.00, 01.15 Машина часу.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 22.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 04.00, 05.00 Час новин.

07.10, 08.15, 21.25, 00.15 Актуально: 
Економiка. Полiтика. Соцiум.

07.15, 12.55, 15.55, 18.10 Погода в Українi.
07.25 Драйв.
07.55, 08.55, 09.40, 13.55, 14.55, 16.55, 

17.55, 00.20 Погода на курортах.
08.30 Чому НАТО.
09.25, 16.45 Час громади.
10.10, 00.25 Полiгон.
11.10, 12.25, 13.10, 17.10 Iнформацiйний 

день.
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-

рони.
14.10 Медекспертиза. Поради.
15.15 Невигаданi iсторiї.

18.15, 19.30, 02.15 Iнформацiйний вечiр.
22.45 “Собор на кровi”.
00.50 ID Journal.
03.15 Кiно з Я. Соколовою.
04.15 Феєрiя мандрiв.
05.15 Рандеву.

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00 Сьогоднi.
09.30, 05.30 Зоряний шлях.
10.40 Т/с “Серце слiдчого”.
14.30, 15.30 Т/с “Жiночий лiкар 3”.
19.00 Сьогоднi. Спецвипуск.
19.50 “Говорить Україна”.
22.00 Україна: еволюцiя гiдностi.
23.45 Х/ф “Мамина любов”.
01.35 Телемагазин.
02.05 Т/с “Обраниця”.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.15 “Дай лапу”.
08.50 “Орел i решка. Шопiнг”.
10.00 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
11.50, 17.00 Т/с “Доктор Хто”.
14.10 “Орел i решка. Навколо свiту”.
18.15 Х/ф “Матусин синок”.
20.15 Х/ф “Моє велике грецьке весiлля”.
22.10 “Орел i решка. Рай та пекло”.
23.10 “Орел i решка. Перезавантаження”.
02.15 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.00 “Top Shop”.
07.00 Х/ф “Богдан-Зиновiй Хмельниць-

кий”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Непiддатливi”.
10.35, 19.30 Т/с “Смерть у раю”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.20 “Свiдок”.
12.50 “Правда життя”.
13.25, 17.45, 02.50 “Випадковий свiдок”.
14.05, 03.00 “Речовий доказ”.
14.45, 21.30 Т/с “Хейвен”.
16.50 “Легенди бандитської Одеси”.
17.20 “Легенди карного розшуку”.
18.20 “Таємницi свiту”.
23.45 Т/с “Я - охоронець”.
01.30 “Склад злочину”.
04.00 “Професiї”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.45 Х/ф “Снiгова королева”.
11.15 Т/с “Рання пташка”.
13.00 Вечiрка 2.
14.15, 19.00 СуперЖiнка.
15.15 4 весiлля.
16.15 М/ф “Льодовиковий перiод 3. Ера 

динозаврiв”.
18.00, 00.15 Панянка-селянка.
20.00 Одного разу пiд Полтавою.
21.00 М/ф “Льодовиковий перiод 4: Кон-

тинентальний дрейф”.
22.45 Х/ф “Нянь”.
01.15 Теорiя зради.
02.05 БарДак.

02.55 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
06.00, 07.15, 08.15 “Новий день” з Л. Ма-

медовою, Ю. Шпачинською та М. 
Матросовим.

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00 “Репортер”. Но-
вини.

09.15, 10.15, 11.15 “Ми всi...” з К. Ашiон 
i П. Рольником.

12.15 “Гаряча тема” з О. Курбановою та 
О. Шилкiною.

13.15, 14.15, 15.15 “Деталi” з В. Фроло-
вою i О. Близнюком.

16.10 “Кримiнал” з С. Вардою та К. Тру-
шик.

17.00 “Ситуацiя” з Т. Березовцем та М. 
Леончук.

19.00 “Ехо України” з М. Ганапольським.
22.30 “Поярков. News”.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
07.55, 13.55 Правда життя.
08.55, 18.00 Дикий Iндокитай.
09.50, 17.00 Незвичайнi культури.
10.50 Там, де нас нема.
11.50 Прихована реальнiсть.
12.45, 00.35 Речовий доказ.
15.00, 23.40 Заборонена iсторiя.
16.00 Горизонт.
19.00, 20.50 Фантастичнi iсторiї.
19.55 Прокляття Че Гевари.
21.45 Наглядачi заповiдника.
22.45 Планета Земля.
01.40 Мiстична Україна.
02.40 Телеформат.

Enter-фіëьм
05.55 Х/ф “Веселi Жабокричi”.
07.00, 07.40, 08.40, 09.30 М/ф.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.50, 12.00 “Моя правда”.
10.10 “Спогади”.
11.10 “Квiтка. Голос в єдиному екземплярi”.
12.50 Х/ф “Акваланги на днi”.
14.20 Х/ф “Смерть iндiанця Джо”.
16.05 Х/ф “Вечори на хуторi поблизу Ди-

каньки”.
17.20 Х/ф “Чорна стрiла”.
19.00 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
21.00 Т/с “Розслiдування Мердока”.
22.00 Т/с “Вiчний поклик”, 9 i 10 с.
00.25 Х/ф “Сiм днiв до весiлля”.
02.10 Х/ф “Ялинка, кролик i папуга”.
03.50 Кiноляпи.
04.35 Саундтреки.
05.10 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 Т/с “Удар у вiдповiдь”.
09.40, 18.15 “Спецкор”.
10.20, 18.50 “ДжеДАI”.
11.00, 17.15 “Загублений свiт”.
12.55 “Помста природи”.
13.15 Х/ф “Льодовиковий перiод”.

15.00 Х/ф “Незаконне вторгнення”.
19.25 Х/ф “Той, що бiжить лабiринтом”.
21.35 Х/ф “Той, що бiжить лабiринтом: 

Лiки вiд смертi”.
00.25 Х/ф “Гiрськi акули”.
01.55 “Облом.UA”.
02.35 Квалiфiкацiя ЛЄ. “Зоря” - “ЦСКА” 

(Софiя).
04.20 “Цiлком таємно-2017”.

ÍЛО-ТБ
06.00, 00.50 Мамареготала. Найкраще.
07.00 М/с “Людина-павук”.
07.50 М/ф “Зорянi вiйни: Повстанцi”.
08.40 М/с “Аладдiн”.
09.30 Т/с “Сишиш-шоу”.
13.00 М/с “Сiмпсони”.
16.00 Т/с “Усi жiнки вiдьми”.
19.45 Х/ф “Зорянi вiйни. Епiзод 1: При-

хована загроза”.
22.10 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
03.25 Чистоплюї.
04.20 Роздовбаї.
05.10 Оттак мастак!

ªâроñïорò
00.00, 02.00, 06.00, 09.30 Тенiс. US Open. 

Квалiфiкацiя. День 4.
04.00, 08.00 Велоспорт. “Джiро-д`Iталiя”. 

Огляд.
05.00, 11.30 Велоспорт. “Тур де Франс”. 

Огляд.
09.00, 14.30 Олiмпiйськi iгри. “Живi ле-

генди”.
12.30 Стрибки на лижах з трамплiну. Лiтнiй 

Гран-прi. Хакуба. HS 131.
14.00 WATTS.
15.00 Олiмпiйськi iгри. Тележурнал Camps 

to champs.
15.30 Олiмпiйськi iгри. “Сила особистостi”.
16.00 Кiнний спорт. ЧЄ. Конкур. Коман-

ди. Фiнал.
19.35, 22.00 Тенiс. US Open. Квалiфiкацiя. 

День 5.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Боруссiя (М) - Шальке. Чемпiонат 

Нiмеччини.
07.45, 20.30 Огляд середи. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
08.10 Сельта - Реал. Чемпiонат Iспанiї.
10.00, 15.40, 22.15 Футбол News.
10.20, 13.50 Матч. Лiга чемпiонiв УЄФА.
12.05 Ворскла - Днiпро-1. Чемпiонат 

України.
16.00 Чемпiонат Iталiї. Передмова до туру.
16.30 Львiв - Шахтар. Чемпiонат України.
18.15 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв УЄФА.
18.45 Атлетiко - Хетафе. Чемпiонат Iспанiї.
20.55 Чемпiонат Нiмеччини. Передмо-

ва до туру.
21.25 Live. Кельн - Боруссiя (Д). Чемпiонат 

Нiмеччини.
23.25 Чемпiонат Iспанiї. Передмова до туру.
23.55 Ренн - ПСЖ. Чемпiонат Францiї.
01.45, 03.50 Топ-матч.
02.00 Олiмпiк - Карпати. Чемпiонат Укра-

їни.
04.05 Гранада - Севiлья. Чемпiонат Iспанiї.

UA:Перший
06.00 М/с “Врумiз”.
06.30, 07.10, 08.10, 09.05 Доброго ран-

ку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 02.00, 05.00 

Новини.
09.30 Спецпроект до Дня Незалежностi.
12.00, 20.25 Паради Незалежностi.
12.45 Д/ф.
14.00 Луганський форпост.
15.15 Бюджетники. Спецвипуск.
15.45 Х/ф “Iван Сила”.
17.20 Х/ф “Гнiздо Горлицi”.
19.25 Розсекречена iсторiя. Спецвипуск.
21.30 Х/ф.
00.00 Телепродаж Тюсо.
02.30 “Левко Лук`яненко. Йти за 

сумлiнням”.
02.55 Д/с “Напам`ять”. Раїса Руденко.
03.15 Д/с “Напам`ять”. Валентина 

Чорновiл.
03.40 Д/с “Напам`ять”. Левко Лук`яненко.
04.05 Д/с “Напам`ять”. Володимир Ла-

новой.
04.35 Д/с “Напам`ять”. Юрiй Костенко.
05.25 Спiльно.

Êаíаë “1+1”
06.00, 23.30, 00.30 “Свiтське життя”.
07.00 “Снiданок. День незалежностi”.
08.50, 11.00 “ТСН. Спецвипуск”.
09.30 “Хода гiдностi”.
11.15 “Свiт навиворiт. Рекордний полiт 

Україною”.
12.40, 14.10, 15.15 “Свiт навиворiт”.
16.30, 21.30 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка. Дiти”.
19.30 “ТСН”.
01.30 “Лiга смiху”.
03.15 “Київ Вечiрнiй”.

Iíòер
05.25 “Чекай на мене. Україна”.
07.10 “Слово Предстоятеля”.
07.15 Х/ф “Сiм старих i одна дiвчина”.
09.00 “Шiсть соток”.
10.00 “Готуємо разом. Випiчка”.
11.00 Х/ф “Покровськi ворота”.
13.45 Великий концерт “Україна вiд А 

до Я”.
17.10, 20.30 Т/с “Слiдчий Горчакова 2”.
20.00 “Подробицi”.
22.15 “Ювiлейний вечiр Софiї Ротару”.
00.15 Х/ф “Двоє пiд дощем”.
02.05 “Орел i решка. Шопiнг”.
03.25 “Орел i решка. Перезавантаження 3”.
04.10 “Орел i решка. Морський сезон 3”.
04.50 Подробицi.
05.20 “Життя”.

ICTV
04.40 Скарб нацiї.
04.50 Еврика!
05.00 Факти.
05.25 Я зняв!
07.05 Х/ф “Ейс Вентура молодший”.
08.55, 00.50 “На трьох”.
09.55, 13.00, 16.10 Дизель шоу.
12.45 Факти. День.
14.05 Х/ф “Шляхетнi волоцюги”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.30 Х/ф “Полiцейська академiя 4: Квар-

тальна охорона порядку”.
21.10 Х/ф “Полiцейська академiя 5: 

Операцiя Маямi Бiч”.
22.55 Х/ф “Танго i Кеш”.

ÑТБ
06.10 Т/с “Коли ми вдома”.
07.10 Х/ф “Людина-амфiбiя”.
09.10 Х/ф “Весiлля у Малинiвцi”.
11.00 Т/с “Трава пiд снiгом”.
15.05 Т/с “Крiпосна”.
19.00 Т/с “Навчаю грi на гiтарi”.
22.45 Х/ф “Чого хочуть жiнки”.
01.35 Я соромлюсь свого тiла.

Íоâий êаíаë
03.00, 02.50 Зона ночi.
05.55, 06.55 Kids` Time.
06.00 М/с “Лунтiк”.
07.00 Подiум.
09.00 Хто зверху? (12+).
15.00 М/ф “Викрадена принцеса”.
16.40 Х/ф “Сторожова застава”.
18.50 Х/ф “Давай танцюй!”.
21.00 Х/ф “Секс i нiчого особистого”.
23.00 Х/ф “Самотнiй за контрактом”.
01.10 Т/с “Клiнiка”.

5 êаíаë
06.00 Час-Time.
06.20, 10.25, 13.30, 14.15, 15.20, 23.15, 

02.40, 04.10 Машина часу.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 04.00, 05.00 Час новин.

07.10, 08.10, 12.55, 15.15, 18.10, 23.55 По-
года в Українi.

07.20, 11.10, 03.40 Феєрiя мандрiв.
07.45, 08.50, 21.55, 00.10 Актуально: 

Економiка. Полiтика. Соцiум.
07.55, 08.55, 09.55, 11.55, 13.55, 14.55, 

16.55, 17.55, 20.55, 00.55 Погода 
на курортах.

08.20 Клуб Life.
09.15 Автопiлот-новини.
09.25 Укравтоконтинент.
09.35 Натхнення.
10.10 Iсторiя успiху.
12.10 Олiмпiйськi iсторiї.

12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-
рони.

12.35 Медекспертиза.
13.10 Континент.
13.45 Навчайся з нами.
16.10, 20.00, 01.15, 05.15 Рандеву.
17.15 Стоп корупцiї!
18.15 Док. проект.
18.25, 00.30, 02.15 Полiгон.
19.25 Особливий погляд.
21.30, 03.00 Вiкно до Америки.
22.05 Лiнiйка документальних проектiв.
03.20 Кiно з Я. Соколовою.
04.30 Огляд преси.

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Незалежною 

Україною.
07.00, 08.00, 15.00, 02.15 Сьогоднi.
09.00, 19.00 Сьогоднi. Спецвипуск.
09.45, 05.30 Зоряний шлях.
11.00 Т/с “Присягаюся любити тебе вiчно”.
15.20 Т/с “Чужа”.
20.00 Концерт. З днем народження, Укра-

їна!
22.30 Музична платформа.
00.00 Х/ф “Двi митi любовi”.
01.45 Телемагазин.
03.10 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.15 “Ух ти show”.
09.30 М/ф “Барбi в ролi принцеси ост-

рова”.
11.10 Х/ф “Матусин синок”.
13.10 Х/ф “Моє велике грецьке весiлля”.
15.10 “Орел i решка. Перезавантаження. 

Америка”.
00.00 Х/ф “Протилежна стать”.
01.50 “Вiрю не Вiрю”.
02.40 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.00 “Top Shop”.
06.00 Х/ф “Легенда про княгиню Ольгу”.
08.35 Х/ф “Ярослав Мудрий”.
11.30 Х/ф “Данило - князь Галицький”.
13.20 “Україна вражає”.
19.00, 03.25 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Королева бензоколонки”.
21.05 Х/ф “Вечори на хуторi бiля Ди-

каньки”.
22.30 Х/ф “Сорочинський ярмарок на 

НТН”.
00.10 “Концерт Гарiка Кричевського “Най-

краще”.
02.35 “Реальнi злочинцi”.
03.55 “Випадковий свiдок”.
04.10 “Легенди бандитського Києва”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
11.45 М/ф “Врятувати Землю”.
13.15, 01.00 Панянка-селянка.
17.30 Х/ф “11 дiтей з Моршина”.

19.00, 20.00, 21.00 Одного разу пiд Пол-
тавою.

19.30, 20.30, 21.30 Танька i Володька.
22.00 Сiмейка У.
00.00 Країна У.
02.00 Теорiя зради.
02.50 БарДак.
03.40 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
09.00, 10.15, 11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 

15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 19.15, 
20.15 Марафон до Дня Незалежностi 
України.

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 “Ре-
портер”. Новини.

21.00 “Закрита зона”.
22.00 “The Week” з Т. Березовцем та П. 

Залмаєвим.
23.00 “Вата-шоу”.

МÅГА
06.00, 22.55 Таємний код зламаний.
07.00 Бандитський Київ.
08.00, 00.35 Мiстична Україна.
08.50 Богдан Ступка.
09.45, 20.05 У пошуках iстини.
10.40 Речовий доказ.
11.50 Заборонена iсторiя.
12.50 Всесвiт всерединi нас.
14.45 Фестивалi планети.
15.45 Дикий Iндокитай.
17.35 Планета Земля.
18.30 Iсторiя українських земель.
21.15 Куля для Кеннедi.
22.10 Справжня iсторiя золота.
01.20 Скарб.ua.

Enter-фіëьм
05.40 Х/ф “Акваланги на днi”.
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
08.00 “Моя правда”.
09.30 “Спогади”.
10.20 “Невiдома версiя”.
11.00 Х/ф “В пустелi i в джунглях”.
14.30 Х/ф “Дiловi люди”.
16.00 Х/ф “Тi, що не пiддаються”.
17.30 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
21.00 Х/ф “Людина в прохiдному дворi”.
01.40 “Генеральна репетицiя”.
02.40 Кiноляпи.
03.35 Саундтреки.
04.55 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.50 “ДжеДАI”.
08.15 “ДжеДАI. Дайджест”.
09.15 “Загублений свiт”.
12.15 Х/ф “Потоп”.
14.00 Х/ф “Спогади”.
15.45 Х/ф “Бойовi свинi”.
17.30 Х/ф “Некерований”.
19.25 5 тур ЧУ з футболу. “Динамо” - 

“Олiмпiк”.
21.25 Х/ф “Боксер”.
23.15 Х/ф “Смертельний ринг”.
01.00 “Облом.UA”.
04.20 “Цiлком таємно-2017”.

ÍЛО-ТБ
06.00, 14.40, 23.10 Мамареготала. Най-

краще.
07.00 М/с “Людина-павук”.
07.50 М/ф “Зорянi вiйни: Повстанцi”.
08.40 М/с “Аладдiн”.
09.45 М/с “Сiмпсони”.
17.50 Х/ф “Зорянi вiйни. Епiзод 1: При-

хована загроза”.
20.20 Х/ф “Зорянi вiйни. Епiзод 2: Ата-

ка клонiв”.
02.55 Чистоплюї.
03.50 Роздовбаї.
05.05 Оттак мастак!

ªâроñïорò
00.00, 02.00, 06.00, 09.30 Тенiс. US Open. 

Квалiфiкацiя. День 5.
04.00 Велоспорт. “Тур де Франс”. Огляд.
05.00, 08.00, 18.50 Велоспорт. “Вуельта 

2018”. Огляд.
09.00 Ралi. ERC. Тележурнал All Access.
11.30 Велоспорт. “Джiро-д`Iталiя”. Огляд.
12.30, 16.45 Стрибки на лижах з трамплiну. 

Лiтнiй Гран-прi. Хакуба. HS 131.
14.00 Велоспорт. Binckbank tour. 7 тур.
14.30 Велоспорт. “Тур де л`Авенiр”. 

Етап 9.
16.00 Лiтнiй бiатлон. ЧC. Мiнськ. Чоловiки. 

Спринт.
17.50 Лiтнiй бiатлон. ЧC. Мiнськ. Жiнки. 

Спринт.
18.30 WATTS.
19.50, 23.55 Велоспорт. “Вуельта”. Етап 1.
21.30 Велоспорт. “Вуельта”.
22.05 Тенiс. “Ролан Гаррос”. Огляд.
22.50 Тенiс. US Open-2018. Огляд.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Львiв - Шахтар. Чемпiонат України.
07.45 Чемпiонат Iспанiї. Передмова до туру.
08.15, 13.50 Матч. Лiга чемпiонiв УЄФА.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Кельн - Боруссiя (Д). Чемпiонат 

Нiмеччини.
12.05 Гранада - Севiлья. Чемпiонат Iспанiї.
15.55 Чемпiонат Нiмеччини. Передмо-

ва до туру.
16.25 Live. Хоффенхайм - Вердер. 

Чемпiонат Нiмеччини.
17.15, 20.15 Футбол Tables.
18.25 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв УЄФА.
18.55 Огляд середи. Лiга чемпiонiв УЄФА.
19.25 Live. Шальке - Баварiя. Чемпiонат 

Нiмеччини.
21.25, 01.30, 03.35, 05.35 Топ-матч.
21.40 Live. Фiорентiна - Наполi. Чемпiонат 

Iталiї.
23.40 Парма - Ювентус. Чемпiонат Iталiї.
01.45 Колос - Ворскла. Чемпiонат України.
03.45 Сельта - Валенсiя. Чемпiонат Iспанiї.

П’яòíиця

Ñóáоòа

23 серпня

24 серпня

nday.te.ua
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UA:Перший
06.00 М/с “Врумiз”.
06.30, 07.10, 08.10, 09.05 Доброго ран-

ку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.30, 02.00, 

03.45, 05.00 Новини.
09.25, 02.20 Енеїда.
10.30 Країна на смак.
11.35, 14.15 Телепродаж.
11.50 М/с “Марин та його друзi. Пiдводнi 

iсторiї”.
12.45 Х/ф “Веронiка повертається”.
14.30 Д/с “Тайська кухня”.
15.25 Бюджетники.
15.55 UA:Фольк. Спогади.
16.55 Перший на селi.
17.30 Д/с “Мегаполiси”.
17.50 Д/ф “Пiвденнi моря. Атолл Бiкiнi”.
18.55 Українська символiка. Герб.
19.55 Українська символiка. Гiмн.
21.25 ЧЄ з волейболу серед жiнок 2019. 

Україна - Iталiя.
00.00 Телепродаж Тюсо.
03.15 Своя земля.
04.05 Сильна доля.
05.25 Спiльно.

Êаíаë “1+1”
06.00, 05.00 “ТСН”.
06.35 М/ф.
06.45 “Українськi сенсацiї”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
09.00 “Лото-Забава”.
09.45, 03.05 “Свiт навиворiт”.
10.30 Т/с “Свати”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
21.00 “Танцi з зiрками”.
23.55 “Лiга смiху”.
01.50 Х/ф “Посейдон Рекс”.

Iíòер
06.10 Х/ф “Мама, я люблю пiлота”.
08.00 “Вдалий проект”.
09.00 “Готуємо разом”.
10.00 “Орел i решка. Перезавантаження 3”.
11.00 “Орел i решка. Морський сезон 3”.
12.00 Т/с “Тягар iстини”.
13.50 Т/с “Не жiноча робота”.
18.00 Х/ф “007: Квант Милосердя”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Х/ф “007: Координати “Скайфолл”.
23.20 Х/ф “Останнiй дiамант”.
01.20 “Речдок”.
03.40 “Орел i решка. Шопiнг”.
04.55 “Школа доктора Комаровського. 

Невiдкладна допомога”.
05.25 “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.

ICTV
05.05 Скарб нацiї.
05.15 Еврика!
05.25 Факти.

06.10 Громадянська оборона.
07.05 Антизомбi. Дайджест.
08.00 Т/с “Вiддiл 44”.
11.40, 13.00 Х/ф “Полiцейська академiя”.
12.45 Факти. День.
13.50 Х/ф “Полiцейська академiя 2: Пер-

ше призначення”.
15.20 Х/ф “Полiцейська академiя 3: Зно-

ву на навчання”.
17.00 Х/ф “Полiцейська академiя 4: Квар-

тальна охорона порядку”.
18.45 Факти тижня. 100 хвилин з О. Со-

коловою.
20.35 Х/ф “Хоробре серце”.
00.05 Х/ф “Патрiот”.
03.00 “На трьох”.

ÑТБ
05.50, 09.45 Хата на тата.
07.45 Страва честi.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20.00 Один за всiх.
22.35 Х/ф “Вiлла розбрату, або Танець 

сонячного затемнення”.
00.15 Я соромлюсь свого тiла.

Íоâий êаíаë
03.00, 02.50 Зона ночi.
05.50 Стендап шоу.
06.45, 07.45 Kids` Time.
06.50 М/с “Том i Джерi”.
07.50 М/ф “Том i Джерi: Втрачений дра-

кон”.
08.50 Х/ф “Бiлий полон”.
11.10 Х/ф “Полiцейський пес”.
13.00 Х/ф “Снiжнi пси”.
15.00 Х/ф “Завжди кажи “так”.
17.00 Х/ф “Рiччi-багач”.
19.00 Х/ф “Лара Крофт - розкрадачка 

гробниць”.
21.00 Х/ф “Лара Крофт - розкрадачка 

гробниць: Колиска життя”.
23.20 Х/ф “Здохни”.
01.20 Т/с “Клiнiка”.

5 êаíаë
06.00, 09.30 Вiкно до Америки.
06.25, 10.05, 13.30, 14.10, 20.00, 02.15 Ма-

шина часу.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
Час новин.

07.10, 12.55, 15.55, 18.55, 23.10 Погода 
в Українi.

07.15, 04.20 Феєрiя мандрiв.
07.45, 08.50, 22.00, 00.10 Актуально: 

Економiка. Полiтика. Соцiум.
07.55, 08.10, 08.55, 09.55, 10.55, 11.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 20.55, 00.15 По-
года на курортах.

08.20 Клуб Life.

08.40 Натхнення.
09.10 Автопiлот-Тест.
09.20 Технопарк.
09.25 Драйв.
10.30, 03.15 Кiно з Я. Соколовою.
11.15 Кордон держави.
11.30 Будемо жити.
12.10 Невигаданi iсторiї.
12.30 Континент.
13.10 Медекспертиза.
15.20 Свiтла енергiя.
15.35 Паспортний сервiс.
16.10 Рандеву.
17.10 Особливий погляд.
18.15, 22.05, 01.15, 05.10 Лiнiйка докумен-

тальних проектiв.
19.25 Стоп корупцiї!
21.40 Час-Time.
23.15, 00.20 Полiгон.
00.50, 01.55 Огляд преси.

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30 Сьогоднi.
07.30 Зоряний шлях.
09.10 Т/с “Вiддай мою мрiю”.
16.50 Т/с “Поверни моє життя”, 1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом Па-

нютою.
20.00 Т/с “Поверни моє життя”, 3 i 4 с.
22.10 Т/с “Присягаюся любити тебе вiчно”, 

1 i 2 с.
01.40 Телемагазин.
02.10 Т/с “Присягаюся любити тебе вiчно”.
02.40 Х/ф “Мамина любов”.
04.10 Х/ф “Двi митi любовi”.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.15 “Ух ти show”.
09.15 М/ф “Барбi i 12 танцюючих прин-

цес”.
11.00 Х/ф “Кекс у великому мiстi”.
12.50 “Орел i решка. Навколо свiту”.
01.30 Х/ф “Перегони”.
03.20 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.00 “Top Shop”.
05.30 Х/ф “Москаль-чарiвник”.
07.00 “Страх у твоєму домi”.
10.40 Х/ф “Королева бензоколонки”.
12.10 Х/ф “Небезпечно для життя!”
13.55 Х/ф “Дiм - це храм”.
16.55 Х/ф “Слiд Сокола”.
19.00 Х/ф “Чорна стрiла”.
20.45 Х/ф “Зорро”.
23.00 Х/ф “Сорочинський ярмарок на 

НТН”.
00.50 Х/ф “Сiм днiв до весiлля”.
02.35 “Речовий доказ”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
11.40 Х/ф “Прекрасний принц i фея Лю-

пина”.

12.50, 02.00 Панянка-селянка.
15.50 Х/ф “Нянь”.
17.20 М/ф “Льодовиковий перiод 4: Кон-

тинентальний дрейф”.
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу пiд Пол-

тавою.
19.30, 20.30, 21.30 Танька i Володька.
22.00 Сiмейка У.
00.00 Країна У.
01.00 Т/с “Домашнiй арешт”.
03.00 Теорiя зради.
03.50 БарДак.
04.40 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.45, 20.45 “Репортер”. Новини.
10.10 “18 плюс” з С. Лойко та А. Тулин-

ською.
11.10 “Кримiнал” з С. Вардою та К. Тру-

шик.
12.15 “Ехо України” з М. Ганапольським.
14.15, 15.15, 16.15 Прямий ефiр.
17.00 “Про особисте” з Н. Фiцич.
18.00, 19.00, 20.00 Ток-шоу в прямо-

му ефiрi.
21.00 “Пiдсумки тижня” з Є. Кисельовим.
23.00 “Вата-шоу”.

МÅГА
06.00, 22.55 Таємний код зламаний.
07.00 Бандитська Одеса.
07.35, 00.35 Мiстична Україна.
08.25 Мерилiн Монро.
09.20, 19.55 У пошуках iстини.
10.30 Речовий доказ.
11.40 Заборонена iсторiя.
12.40, 21.00 Всесвiт всерединi нас.
14.35 Фестивалi планети.
15.35 Дикий Iндокитай.
17.25 Планета Земля.
18.20 Iсторiя українських земель.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “Сiмейне коло”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.40 М/ф.
07.50 “Моя правда”.
09.30 “Спогади”.
10.20 “Невiдома версiя”.
11.10 Х/ф “Пригоди канонiра Доласа”.
14.20 Х/ф “Ключi вiд неба”.
15.40 Х/ф “Мiцний горiшок”.
17.00 Х/ф “Фанфан-тюльпан”.
18.50 Х/ф “Охоронець для дочки”.
21.00 Х/ф “До мене, Мухтаре!”
22.25 Х/ф “Вiрний Руслан”.
01.35 Кiноляпи.
02.35 Саундтреки.
03.45 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 “Вiн, вона i телевiзор”.
10.10 Т/с “Опер за викликом 4”.

12.05 Х/ф “Боксер”.
13.55 Х/ф “Робiнзон Крузо”.
15.45 Х/ф “Шанхайський полудень”.
17.50 Х/ф “Сахара”.
20.10 Х/ф “Правдива брехня”.
23.00 “ПроФутбол”.
00.20 “Облом.UA”.
04.20 “Цiлком таємно-2017”.

ÍЛО-ТБ
06.00, 01.00 Мамареготала. Найкраще.
07.00 М/с “Людина-павук”.
07.50 М/ф “Зорянi вiйни: Повстанцi”.
08.40 М/с “Аладдiн”.
09.45 М/с “Сiмпсони”.
15.50 Х/ф “Зорянi вiйни. Вiйни клонiв”.
17.45 Х/ф “Зорянi вiйни. Епiзод 2: Ата-

ка клонiв”.
20.20 Х/ф “Зорянi вiйни. Епiзод 3: Пом-

ста сiтхiв”.
23.00 Х/ф “Космiчнi яйця”.
03.15 Чистоплюї.
04.10 Роздовбаї.
05.05 Оттак мастак!

ªâроñïорò
01.20, 13.00 Велоспорт. “Тур де л`Авенiр”. 

Етап 9.
02.30, 21.50 Тенiс. US Open-2018. Чоловiки. 

Фiнал.
04.00, 08.00, 11.30 Велоспорт. “Вуель-

та”. Етап 1.
06.00, 09.30 Тенiс. “Ролан Гаррос”. Огляд.
07.00, 10.30 Тенiс. US Open-2018. Огляд.
14.30 Велоспорт. “Тур де л`Авенiр”. 

Етап 10.
16.00, 20.15, 23.55 Велоспорт. “Вуель-

та”. Етап 2.
18.45 Велоспорт. “Вуельта”.
19.15 Лiтнiй бiатлон. ЧC. Мiнськ. Чоловiки. 

Переслiдування.
19.45 Лiтнiй бiатлон. ЧC. Мiнськ. Жiнки. 

Переслiдування.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 19.20 Топ-матч.
06.10 Александрiя - Десна. Чемпiонат 

України.
08.10 Реал - Вальядолiд. Чемпiонат Iспанiї.
10.00, 16.15, 20.15 Футбол News.
10.20 Фiорентiна - Наполi. Чемпiонат Iталiї.
12.05 Шальке - Баварiя. Чемпiонат 

Нiмеччини.
13.50 Парма - Ювентус. Чемпiонат Iталiї.
15.25 Live. Антверпен - Гент. Чемпiонат 

Бельгiї.
17.30 Сельта - Валенсiя. Чемпiонат Iспанiї.
19.25 Live. Шахтар - Марiуполь. Чемпiонат 

України.
21.20 “Великий футбол”.
23.00 Live. ПСЖ - Тулуза. Чемпiонат 

Францiї. 2-й тайм.
23.55 СПАЛ - Аталанта. Чемпiонат Iталiї.
01.45 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв УЄФА.
02.10 Колос - Ворскла. Чемпiонат України.
04.00 Барселона - Бетiс. Чемпiонат Iспанiї.

Íедіëя 25 серпня

nday.te.ua

Програма міñцеâих òеëеêаíаëіâ

  TV-4
Поíедіëоê, 19 ñерïíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Травма»
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 

03.30 Провінційні вісті
08.00, 20.00 Єдина країна 
08.30, 17.00 Відкрита зона
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30 Справжня ціна
09.45 Про кіно
09.55, 22.35 Добрі традиції
11.00, 16.10 Година для дитини
12.10 У фокусі Європа
12.40 Євромакс
13.10, 02.30 Хіт-парад 
14.00, 01.00 Х.ф. «А тепер, пані та 

панове» +12
17.30 Про нас
19.20, 22.20, 00.50, 03.50 На га-

рячому
19.30, 21.00 Наші вітання 
20.40 Shift. Життя в цифрі
21.30 Погляд зблизька
22.40, 04.00 Х.ф. «Міранда з кригою» 

Віâòороê, 20 ñерïíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Травма»
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00, 09.30, 16.00, 19.00, 22.00, 

00.30, 03.30 Провінційні вісті
07.20, 09.50, 19.20, 22.20, 00.50, 

03.50 На гарячому 
07.35 Погляд зблизька
08.00 Єдина країна
08.30, 17.00 Відкрита зона
09.00, 00.15 Час-Tайм
11.00, 16.10 Година для дитини
11.50 «Кіндер ШОУ»
12.10, 21.20 Добрі традиції
12.15 Shift. Життя в цифрі
12.30 Завтра-сьогодні 
13.00, 02.30 Хіт-парад 
14.00, 01.00 Х.ф. «Антоніо Віваль-

ді: принц Венеції» 
17.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Межа правди
21.30 «Гал-кліп»
22.35, 04.00 Х.ф. «Абсолютне 

вторгнення» +16 

Ñереда, 21 ñерïíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Травма»
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00, 09.30, 16.00, 19.00, 22.00, 

00.30, 03.30 Провінційні вісті
07.20, 09.50, 19.20, 22.20, 00.50, 

03.50 На гарячому 
07.35 Межа правди
08.30, 17.00 Відкрита зона
08.55, 17.55 Добрі традиції
09.00, 00.15 Час-Tайм
11.00, 16.10 Година для дитини
12.10, 03.00 «Гал-кліп»
12.40 Shift. Життя в цифрі

13.00, 02.30 Хіт-парад 
14.00, 01.00 Х.ф. «Останній мис-

ливець»
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, 04.00 Х.ф.«Історія кохання» 

Чеòâер, 22 ñерïíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Травма»
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00, 09.30, 16.00, 19.00, 22.00, 

00.30, 03.30 Провінційні вісті
07.20, 09.50, 19.20, 22.20, 00.50, 

03.50 На гарячому 
07.35 Сім’я від А до Я
08.30, 17.00 Відкрита зона
09.00, 00.15 Час-Tайм
11.00, 16.10 Година для дитини
12.10 Формула здоров’я
13.00, 02.30 Хіт-парад 
14.00, 01.00 Х.ф.«Дрібка перцю» 
15.45, 20.25 Добрі традиції
17.30 «Гал-кліп»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Завтра-сьогодні
20.30 Євромакс
21.30 Смачна мандрівка
22.35, 04.00 Х.ф.«Бонневіль» +16 

П’яòíиця, 23 ñерïíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Травма»
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00, 09.30, 16.00, 19.00, 22.00, 

00.30, 03.30 Провінційні вісті
07.20, 09.50, 19.20, 22.20, 00.50, 

03.50 На гарячому 
07.35 Завтра-сьогодні
08.00 Євромакс
08.30 Смачна мандрівка
09.00, 00.15 Час-Tайм
11.00, 16.20 Година для дитини
12.10 «Гал-кліп»
12.40, 03.00 Сім’я від А до Я
13.00, 02.30 Хіт-парад 
14.00, 01.00 Х.ф.«Погана звичка» 
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
21.20 Добрі традиції
21.30 Єдина країна 
22.35, 04.00 Х.ф.«Дев’ять десятих» 

Ñóáоòа, 24 ñерïíя
06.00 Про кіно 
06.15, 11.00 Про нас
06.45, 09.15 Ранковий фітнес
07.00, 09.30 Провінційні вісті
07.20, 09.50 На гарячому
07.35 Х.ф.«У полоні привидів» 
08.55, 19.55 Добрі традиції
09.00 Час-Tайм
10.00, 19.00 Єдина країна
10.30 У фокусі Європа 

11.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
12.00 Смачна мандрівка
12.30 Концерт артистів Тернопіль-

ської філармонії до дня Не-
залежності 

14.30 «Кіндер ШОУ»
15.00 Х.ф.«Хлопчиська є хлоп-

чиська» 
16.30 Сім’я від А до Я
17.00, 02.30 Хіт-парад 
18.00 Наші вітання 
19.30 Євромакс
20.10, 04.00 Х.ф. «Розлучення по 

французьки» +16
22.00 Єдина країна 
22.30 Х.ф. «Чорна долина»
00.10 Вікно в Америку
00.30 Х.ф.«Дев’ять десятих» +16 
03.30 Завтра-сьогодні

Íедіëя, 25 ñерïíя
06.00 Х.ф.«У полоні привидів» 
07.30, 09.50 Українські традиції
07.45, 08.40 Ранковий фітнес
08.00, 22.00 Єдина країна
09.00, 16.30, 01.15 Завтра-сьогодні
09.30 Справжня ціна
10.15 Пряма трансляція Божествен-

ної Святої Літургії з Архика-
тедрального Собору УГКЦ 
м.Тернополя 

11.45 Про кіно 
12.00 «Кіндер ШОУ»
12.30 Х.ф.«Хлопчиська є хлоп-

чиська» 
14.00 Сільський календар 
14.30 Межа правди
15.30 Слід 
16.00 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
16.25, 21.50 Добрі традиції
17.00 Вікно в Америку
17.30, 20.30 Про нас
18.00 Наші вітання
19.00, 00.00, 03.30 Провінційні вісті
20.00, 03.00 Огляд світових подій
21.00, 02.30 «Гал-кліп»
21.30 Shift. Життя в цифрі
22.40, 04.15 Х.ф.«Звичайний чоловік» 
01.00 Час-тайм
01.45 Хіт-парад

  ТТБ
Поíедіëоê, 19 ñерïíя
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
9.00, 10.55, 16.05, 22.00 UA: Му-

зика 
9.05 “Енеїда” 
10.00 Концерт Марії Бурмаки & 

Gypsy lyre “Нове та улю-
блене” 

11.00 “Ранковий гість”
11.15 М/с “Вруміз” 
12.05 “Лайфхак українською” 
12.15 Д/ц “Аромати Греції” 
12.40 “Візитівки Полтавщини”
12.45 “100 років мистецтва за 100 

хвилин”
13.00 Д/ц “Суперчуття” 
13.40 “Діалоги” 

14.05 “Розсекречена історія” 
15.00 Д/ц “Цікаво.com”
15.25 :РадіоДень «Модуль знань» 
16.10 “Сильна доля” 
17.15 “Двоколісні хроніки” 
17.40 Д/ц “Дикі тварини” 
18.05 Т/с “Еліза” 
19.20 “Тема дня” 
19.45 #ВУКРАЇНІ 
20.10 “Своя земля” 
20.51 “Наші гроші”
21.20 “Тема дня” 
21.45 “Своя земля” 
22.05 Сильна доля 

Віâòороê , 20 ñерïíя
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
9.00, 10.55, 22.00 UA: Музика 
9.05 “Енеїда” 
10.00 “Лайфхак українською” 
10.05 Концерт “Арсен Мірзо-

ян. Київ” 
11.00 Ранковий гість
11.15 М/с “Вруміз” 
12.05 “Лайфхак українською” 
12.15 Д/ц “Аромати Перу” 
12.40 “Візитівки Полтавщини”
12.45 “100 років історії за 100 

хвилин”
13.00 Д/ц “Суперчуття” 
13.40 “Тема дня” 
14.05 “Розсекречена історія”
15.00 Д/ц “Цікаво.com”
15.25 :РадіоДень “Модуль знань”
16.05 “Сильна доля” 
17.15 “Двоколісні хроніки” 
17.40 Д/ц “Дикі тварини” 
18.05 Т/с “Еліза” 
19.20 “Тема дня” 
19.45 “Спільно”
20.10 “Своя земля”
20.51 Схеми. Корупція в деталях 
21.20 “Тема дня” 
21.45 “Своя земля”
22.05 Сильна доля 

Ñереда, 21 ñерïíя
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 Перу” 
12.40 “Візитівки Карпат”
12.45 “100 років української літе-

ратури за 100 хвилин”
13.00 Д/ц “Суперчуття” 
13.40 “Тема дня” 
14.05 “Розсекречена історія”
15.00 Д/ц “Цікаво.com”
15.25 :РадіоДень «Модуль знань» 
16.05, 22.00 UA: Музика 
16.10 “Сильна доля” 
17.15 “Двоколісні хроніки” 
17.40 Д/ц “Дикі тварини” 
18.05 Т/с “Еліза” 
19.20 “Тема дня” 
19.45 #ВУКРАЇНІ
20.10 “StopFakeNews”

20.51 Спільно 
21.20 “Тема дня” 
21.45 “Своя земля”
22.05 “Сильна доля” 

Чеòâер, 22 ñерïíя
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
9.00, 10.55, 22.00 UA: Музика 
9.05 “Енеїда” 
9.30 :РадіоДень «Життя+» 
9.50 “Лайфхак українською” 
10.00 UA: Фольк
11.00 “Ранковий гість”
11.15 М/с “Вруміз” 
12.05 “Лайфхак українською” 
12.15 Д/ц “Аромати Перу” 
12.40 “Візитівки Полтавщини”
12.45 “100 років мистецтва за 100 

хвилин”
13.00 “Двоколісні хроніки” 
13.40 “Тема дня” 
14.05 Д/ц “Ігри імперій” 
14.55 “Розсекречена історія”
15.50 “100 років української літе-

ратури за 100 хвилин”
16.10 Сильна доля 
17.15 “Двоколісні хроніки” 
17.40 Д/ц “Боротьба за вижи-

вання”
18.05 Т/с “Еліза” 
19.20 “Тема дня” 
19.45 Повернути Донбас: Стани-

ця Луганськ
20.10 “Своя земля”
20.52 “Наші гроші”
21.20 “Тема дня” 
21.45 “Своя земля”
22.05 Сильна доля 

П’яòíиця, 23 ñерïíя
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00 “Новини”
9.00 “Енеїда” 
9.30 Д/ц “Напам’ять”. Левко 

Лук’яненко 
9.50 Концерт “Непереможні”
11.00, 12.40, 16.00 Ролик До Дня 

Прапора
11.05 “Ранковий гість”
11.20 Казки Лірника Сашка
11.40 М/с “Дуда і Дада” 
12.15 Д/ц “Аромати Перу” 
12.45 Д/ц “Напам’ять”. Лановий 
12.55 Д/ц “Напам’ять”. Валенти-

на Чорновіл 
13.05 Ролик До Дня Прапора
13.10 “Двоколісні хроніки” 
13.40 “Тема дня” 
14.05 Ролик До Дня Прапора
14.10 “Герої України. Крути. Пер-

ша Незалежність”
15.05 “Розсекречена історія”
16.05 Сильна доля 
17.15 “Двоколісні хроніки” 
17.40 Д/ц “Боротьба за вижи-

вання” 
18.05 Т/с “Еліза” 
19.20 «VoxCheck» 
19.30 Концерт “Viva Батурин”
22.35 Документальна програ-

ма “Січ” 

Ñóáоòа, 24 ñерïíя
7.00 “Додолики” 
7.10 “Казки Лірника Сашка”
7.35 М/с “Дуда і Дада” 
8.00, 16.05 “Лайфхак українською” 
8.10, 9.25, 12.00, 14.25, 16.00, 

19.40, 22.00 Ролики до Дня 
Незалежності України 

8.15 Програма “Українська Гель-
сінська спілка - вектор ви-
значено” 

9.15 100 років української історії 
за 100 хвилин 

9.30 Спецпроект до Дня Неза-
лежності 

12.05 Програма “Левко Лук”яненко. 
Йти за совістю” 

12.30 Д/п “Олесь Шевченко. Як 
на сповіді”

13.00, 18.25 Програма “Паради Не-
залежності”

13.30 #ВУКРАЇНІ 
14.00 “Тема дня”
14.30 “100 років мистецтва за 100 

хвилин”
14.50 Д/ц “Напам’ять”.Володимир 

Лановий 
15.00 “Розсекречена історія” 
16.15 Сильна доля 
17.10 Бюджетники 
17.35 Концерт
19.00 “Новини”
19.15 Спільно 
19.45 Д/ф “Луганський форпост “ 
20.45 Концерт “Непереможні”
22.05 “Розсекречена історія” 

Íедіëя, 25 ñерïíя
7.00 “Казки Лірника Сашка”
7.10 “Додолики” 
7.35 М/с “Дуда і Дада” 
7.45 “Лайфхак українською” 
8.00 “Чудова гра” 
8.25, 17.10 UA: Музика 
8.30 “Файний ранок”
9.30 “Країна на смак” 
10.25 “Енеїда” 
11.00 UA: Фольк.Спогади 
11.50, 18.30 “Своя земля”
12.05 :РадіоДень «Модуль знань» 
12.45 Д/ц “Боротьба за вижи-

вання “
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 Вели-

кобританії” 
16.10 “Лайфхак українською” 
16.15 Сильна доля 
17.15 Бюджетники 
17.40 UA: Фольк 
19.00 Візитівки Карпат
19.10 Разом
19.40 Спільно
20.05 #ВУКРАЇНІ 
20.30 Х/ф “Святе сімейство” 
22.15 “Лайфхак українською” 
22.25 Мистецький фестиваль Ї. 

Іван Байдак
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Болгарський перець  
з медом

ПОТРІБНО: 2 кг болгарського пер-
цю, 2 л води, 1 скл. оцту 9%, 1 скл. цукру, 
2 ст. л. меду, 2 ст. л. солі, чорний перець 
горошком, часник.

ПРИГОТУВАННЯ: перевірений і вда-
лий рецепт маринованого перцю. Кисло-
солодкі шматочки перцю з легким при-
смаком меду чудові і в салатах, і до гар-
ніру, і у якості закуски. Перець помити, 
видалити плодоніжки, розрізати кожну 
перчинку вздовж на 4-6 частин. З води, 
цукру, оцту, солі та меду зварити мари-
над. Залити киплячим маринадом порі-
заний перець і дати постояти 10 хвилин, 
щоб розм’як. У підготовлені 0,5-літрові 
банки покласти по 4 горошини перцю і 
1 зубку часнику, зверху викладати шма-
точки перцю, залити маринадом по він-
ця, накрити кришками. Стерилізувати 
півлітрові банки з перцем 7 хвилин і за-
крутити.

Болгарський перець  
у помідорній заливці 

ПОТРІБНО: 3 кг перцю, 1,5 кг по-
мідорів,1 скл. цукру, 1 скл. олії, 100 мл 
оцту, 2 ст. л. солі.

ПРИГОТУВАННЯ:  перець очисти-
ти від плодоніжок та насіння, порізати 
вздовж на 4-6 частин. Помідори помити, 
порізати на шматочки, змолоти в блен-
дері або перекрутити через м’ясорубку. 
До помідорної маси додати цукор, сіль, 
оцет та олію. Поставити на вогонь, до-
вести до кипіння. Коли закипить, по-
класти в помідорний соус порізаний пе-
рець. Варити 20 хвилин. Киплячим роз-
класти перець разом із соусом у підго-
товлені стерильні банки й одразу закру-
тити стерильними кришками. Перевер-
нути догори дном і вкутати до повного 
охолодження.

Карамелізований перець  
з розмарином

ПОТРІБНО: 1кг болгарського перцю, 
180 мл оцту 9%, 3-4 лаврових листа, 500 
г цукру (найкраще коричневого ) , по 1 ч. 
л. сушеного розмарину, чорного мелено-
го перцю і солі.

ПРИГОТУВАННЯ: перець  помити й 
нарізати на смужки1 см шириною або 
кубиками, викласти в сковороду, додати 
оцет, цукор, сіль, розмарин і лавровий 
листок, довести до кипіння, на слабко-
му вогні проварити півгодини, помішу-

ючи, до карамелізації перцю, прибрати з 
плити, викласти в стерилізовані банки, 
остудити, закупорити і прибрати на збе-
рігання в холод.

Перець з огірками
ПОТРІБНО: 10 кг солодкого перцю, 

100-150 г кропу з насінням, 15-20 огір-
ків, 2-3 головки часнику, розсіл – 10 л 
води, 200-400 г солі.

Приготування: помити перець, зрі-
зати кінці, прибрати насіння, один зали-
шити з насінням, розрізати уздовж на-
впіл. Середнього розміру огірочки нако-
лоти виделкою кілька разів, промити й 
нарізати гілочки кропу довжиною 10 -15 
см. Скласти перець, огірки, кріп та час-
ник якомога щільніше в широку ємність, 
накрити кружком і покласти зверху ван-
таж, влити гарячий розсіл, залишити 
все на 2-3 дні при кімнатній температу-
рі, потім прибрати в холод.

Солодко-гострий перець
ПОТРІБНО: 2,5 кг болгарського пер-

цю, маринад – 150 г олії, 50 г оцту 30%, 6 
чорних перців горошком, 5 зубчиків час-
нику, 1 склянка цукру, ½ ст. л. солі.

ПРИГОТУВАННЯ: часник очистити 
і грубо порізати, часточками нарізати 
очищений від насіння солодкий перець. 
Маринад довести до кипіння, покласти 
перець, прокип’ятити 5-7 хв., потім роз-
класти разом з маринадом по стерилізо-
ваних банках, закрити.

Солодкий перець  
з часником

ПОТРІБНО: 10 кг м’ясистого чер-
воного болгарського перцю, по 450 мл 
оцту і олії, 225 г часнику, 325 г цукру і 
60 г солі.

ПРИГОТУВАННЯ: дуже оригіналь-
ний рецепт. Смак виходить незвичай-
ний, бо в одній баночці поєднують-
ся часник і цукор. Часник змолоти на 
м’ясорубці і скласти в казан. Туди ж 
влити оцет і олію, додати цукор і сіль, 
кип’ятити. Помиті овочі почистити, роз-
різати на 5 частин і кидати порціями в 
киплячий соус. Готувати протягом 5 хв. 
Потім овочі скласти в простерилізовані 
і теплі банки до верху. Плоди утрамбу-
вати так, щоб соус стікав вниз, повністю 
наповнюючи банку. Коли ємність напо-
вниться на 2/3, овочі розрізати на дріб-
ніші частини і скласти шкіркою догори. 
Банку закрити, перевернути кришкою 
вниз, накрити ковдрою.

Квашений гострий перець
ПОТРІБНО: перець гострий - 24 шт., 

часник - 8 зуб., сіль - 3 ч. л., цукор - 1 ст. 
л., вода 40 мл. 

ПРИГОТУВАННЯ: очистити перець 
від насіння і дрібно нарізати. Часник по-
різати на тонкі кружальця. Перемішати 
перець з часником, додати сіль і цукор, 
трохи води (перці дадуть потім дуже ба-
гато соку) і поставити під невеликий 
гніт. Пробувати можна через тиждень. 
Лечо з болгарського перцю 

ПОТРІБНО: перець болгарський - 5 
кг, помідори - 4 кг, цукор -1 скл. (за сма-
ком), сіль - 2-3 ст. л. (за смаком), олія - 1 
скл., оцет 9% - 2 ст. л., перець чорний го-
рошком (за бажанням) 10 шт.

ПРИГОТУВАННЯ: помідори помити, 
можна очистити від шкірки. Розрізати 
на 2-3 частини, вирізати серцевину. Про-
пустити помідори через м'ясорубку. Під-
готовлені помідори помістити у велику 
каструлю (ємністю не менше 10 л). По-
солити, додати цукор. Перемішати. По-
ставити на вогонь, на середньому вог-
ні довести до кипіння. Тим часом поми-
ти перець, розрізати навпіл. Очистити 
від насіннєвої коробки. Перець наріза-
ти досить великими шматочками (поло-
винку перцю на 4-6 частин). У киплячий 
томатний сік додати рослинну олію і, 
за бажанням, чорний перець горошком. 
Перемішати. У сік викласти підготовле-
ний солодкий перець. Довести до кипін-
ня. Варити лечо з перців на середньо-
му вогні 30 хвилин (перемішувати 2-3 
рази). Зняти каструлю з вогню, влити 
оцет. Перемішати і відразу ж розкласти 
готове лечо в теплі стерилізовані бан-
ки. Накрити кришкою і закатати. Мож-
на банки закутати ковдрою до повного 
охолодження.

Паста з болгарського 
перцю

ПОТРІБНО: перець болгарський чер-
воний 2 кг, перець чилі гострий (за ба-
жанням) - 2 шт., сіль - 1,5 ч. л., оливкова 
олія - 2 ст. л.

ПРИГОТУВАННЯ: очистити пер-
ці від насіння і промити у воді. Подріб-
нити в чаші кухонного комбайна або на 
м'ясорубці в глибоку ємність. Виклас-
ти масу з перцю в друшляк. Залишити 
на 10 хвилин, щоб стік сік. Сік розлити 
в підготовлені контейнери і відразу по-
містити в морозильну камеру, ретель-
но їх закривши. У масу всипати сіль, вли-
ти оливкову олію, акуратно переміша-
ти. Викласти її на деко з бортиками. По-
містити його в духову шафу і тушкува-
ти 1-1,5 годин при 150 градусах, поки з 
маси не випарується зайва рідина. Паста 
зменшиться приблизно в 2 рази. Вийня-
ти деко і дати масі охолонути. Після цьо-
го розкласти пасту з болгарського пер-
цю в підготовлені контейнери або паке-
ти, помістити в морозильну камеру.

Перець «Найлінивіший  
і найсмачніший»

Це - найшвидший спосіб консерву-
вання болгарського перцю, бо його не 
треба навіть чистити. Також можна пе-
рець порізати скибками.

ПОТРІБНО: перець, 3 л води, 500 г 
цукру, 400 г оцту (9%), 500 г олії, 3 ст. 
ложки солі. 

ПРИГОТУВАННЯ: перець добре по-
мити, кожну перчину добре наколоти 
голкою, скласти в каструлю і залити 3 л 
холодної води. Довести до кипіння, діста-
ти його з води, скласти в банки (стерилі-
зовані). У воду, в якій перець варився, до-
дати цукор, сіль, олію, а перед тим, як за-
кипить, влити оцет. Коли маринад заки-
пить, залити перець, закрутити. Перевер-
нути, закутати до повного охолодження. 
Виходять дуже смачні і перець, і розсіл. 

Перець з морквою
ПОТРІБНО: перець - 5 кг, морква -1 

кг, по півтори склянки води, оцту, олії, 
цукру, часник і зелень за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: перець поріза-
ти шматочками, моркву крупно нашат-
кувати теркою, великі зубчики часнику 
залишити цілими, дрібні - розрізати на-
впіл, зелень подрібнити. Основний ком-
понент помістити в каструлю, чергуючи 
з іншими продуктами. У воді розмішати 
оцет, олію і цукор, прокип’ятити дві-три 
хвилини. Влити ароматну заливку в ово-
чеву суміш, витримати в холодильнику 
чотири-п’ять діб. Викласти в банки, вли-
ти маринад, простерилізувати, закатати.

Пікантний солодкий 
перець

ПОТРІБНО: солодкий перець, для 
маринаду: 1 л води, 250 мл оцту 9%, 200 
г цукру, 1 ст. л. солі. В кожну банку: кру-
жечок цибулі, 1/2 ч. л. зернят гірчиці, 1 
лавровий лист, 1/2 ч. л. духмяного пер-
цю.

ПРИГОТУВАННЯ: перець розрізати 
на 4 частини кожен, видалити насіння. 
Розкласти по банках четвертинки пер-
ців, цибулю, зерна гірчиці, запашний пе-
рець і лавровий лист. Перець укласти 
щільно, щоб якомога більше помістило-
ся в банку. У невеликій каструлі довес-
ти до кипіння всі інгредієнти для мари-
наду, розмішати його до повного розчи-
нення цукру. Зняти з вогню і розлити га-
рячий маринад по банках з перцем. За-
крутити кришкою. На дно великої ка-
струлі покласти кухонний рушник або 
спеціальну решітку для пастеризації. На 
рушник (або на решітку) поставити бан-
ки з перцем так, щоб вони не торкалися 
одна одної. Залити теплою водою до 3/4 
висоти банок. Довести до кипіння воду, 
зменшити вогонь і пастеризувати 5 хви-
лин з моменту закипання води. Банки 
акуратно вийняти, витерти насухо, пе-
ревернути догори дном і залишити так 
до охолодження.

Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ18 Смачного!nday.te.ua

Пропонуємо вам добірку оригінальних 
і смачних рецептів консервування 
болгарського перцю. Експериментуйте 
і зробіть свою зиму смачною! 

Консервуємо 
ПЕРЕЦЬ!



№32 (317) /14 серпня-20 серпня 2019 р.Наш ДЕНЬ 19Калейдоскоп nday.te.ua

Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ Банківські реквізити: отримувач –  
ФОП Кушнірук Зіна Антонівна, р/р 26002022871301,  

в ПАТ «Альфа-банк», МФО 300346, код ЄДРПОУ 2265003402
Друк: ПП Зволейко А. Л., м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 65/8

тел./факс (0372) 54-45-46
Тираж 15013

Громадсько-політичний тижневик. 
Свідоцтво про державну реєстрацію ТР 
№ 601- 201Р, видане 17 травня 2013 р. 

Індекс видання – 68710.
Засновник і видавець Кушнірук З.А.

Думки авторів можуть не 
збігатися з позицією редакції. 

Редакція залишає за собою право 
редагувати та скорочувати 

тексти. Оригінали не 
рецензуються і не повертаються. 

Відповідальність за зміст 
реклами несе рекламодавець.

Адреса редакції: м.Тернопіль,  вул. Крушельницької, 18, офіс 312, індекс 46400; 

тел. (068) 364-08-54
http://nday.te.ua. e-mail nday-te@ukr.net

Головний редактор - Зіна КУШНІРУК.

ОВЕН. Люди цього знака - вродженi диплома-
ти. Варто скористатися своєю товариськістю та 
енергійністю, щоб досягнути бажаних цілей. По-
дбайте про здоров’я.

ТЕЛЕЦЬ. Ви маєте намір домагатися успіху за 
будь-яку ціну, однак пам’ятайте, що важливо збе-
регти хороші стосунки з людьми, які вас оточу-
ють. Наприкінці тижня можлива приємна звістка. 

БЛИЗНЮКИ. У роботі ви завзятi, завжди готовi 
до труднощів, умієте їх долати і домагатися свого. 
Усе це робить вас хорошим i вiдповiдальним пра-
цівником і допоможе досягти того, про що давно 
мріяли.

РАК. На роботi ви незмiнний лiдер. Інодi тис-
нете на колег, ваша думка безапеляційна, зате 
відданість спільній справі ні у кого не викликає 
сумнівів, що врешті дасть свої результати. 

ЛЕВ. Ви сильна і завзята людина, віддана ро-
боті та сім’ї. Неквапливо, не відволікаючись на 
дрібниці, йдете вперед. Не зупиняйтеся, доки не 
досягне мети.

ДІВА. За натурою ви лідер і бунтар. Правила, 
яким повинні підкорятися всі, не для вас. Ви жи-
вете за своїми законами, слідуючи велінням не-
спокійного серця, проте варто прислухатися і до 
голосу розуму. 

ТЕРЕЗИ. Замість того, щоб iти второваною до-
рогою, спробуйте знайти нові, більш перспектив-
ні та цікаві шляхи. Це допоможе втілити нарешті 
мрії. 

СКОРПІОН. Ваші ідеї цікаві, а слова щирі та га-
рячі, ви зможете передати оточуючим ваш енту-
зіазм, тож саме час взятися за справу, втілення 
якої давно відкладали. Зірки на вашому боці. 

СТРІЛЕЦЬ. Ви нерідко є ідейним натхненни-
ком різних справ і заходів. Зараз вам вдасться ор-
ганізувати людей на новий проект або втягнути 
їх у нову авантюру, тому вірте в свої сили та дер-
зайте. 

КОЗЕРІГ. Ваше життя сповнене незвіданого, 
тож його можна порівняти з небезпечною при-
годою. Довіряйте собі й не бійтеся втілювати в 
життя нові проекти, врешті це принесе вам задо-
волення й успіх. 

ВОДОЛІЙ. Ви звикли йти у своїх проектах ва-
банк, щоб у результаті отримати все або нічого. 
Для вас із вашим максималізмом це здається нор-
мою. Проте слід бути обережнішими, аби не втра-
тити те, що є.

РИБИ. Любов до адреналіну нерідко проявля-
ється у захопленнi небезпечними видами спорту 
або у виборі професії, пов’язаної з ризиком. Будь-
те обережніші, і успіх не забариться.

З 14 по 20 серпня
ГОРОСКОП

ВІДПОВІДІ

Громадські слухан-
ня по обговоренні зві-
ту з оцінки впливу на до-
вкілля: «Видобування ко-
рисної копалини на Іван-
чанському родовищі піску, 
розташованого в Збаразь-
кому районі Тернопіль-
ської області», відбудуться 
об 11 год, 00 хв.  27 серп-
ня 2019 р.  у адмінбудин-
ку Іванчанської сільської 
ради на вул. Нова, 2, с. Іван-
чани  Збаразького району 
Тернопільської області.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ ПІДВОЛОЧИСЬКОЇ  
РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Про запровадження карантинного  режиму  
щодо американського білого  метелика

Чистимо замулені 
криниці механізованим 
способом! На відмінно! 

Тел.: 096-665-99-09, 
073-44-36-294, 
066-64-68-680.

Відповідно до статей 33, 34 Закону Украї-
ни „Про карантин рослин”, враховуючи подан-
ня головного державного фітосанітарного ін-
спектора Тернопільської області у зв’язку з 
виявленням на території району небезпечно-
го карантинного шкідника – американського 
білого метелика (Hyphantria cunea), з метою 
його локалізації та ліквідації:

1. Запровадити карантинний режим по 
американському білому метелику  на тери-
торії смт. Підволочиськ Підволочиського ра-
йону зі встановленням карантинної зони на 
загальній площі 6,0 га з дати оприлюднення 
розпорядження.

2. Затвердити заходи з локалізації та лік-
відації регульованого шкідливого організму – 
американського білого метелика (додаються).

3. Відділу організаційної роботи та 

зв’язків з громадськістю апарату районної 
державної адміністрації  забезпечити опри-
люднення розпорядження.  

4. Відповідальним за виконанням заходів по 
локалізації та ліквідації регульованого шкідли-
вого організму забезпечити виконання заходів 
про що інформувати Управління фітосанітарної 
безпеки Головного управління Держпродспо-
живслужби в Тернопільській області кожного 
05 числа наступного місяця у вегетаційний пе-
ріод впродовж дії карантинного режиму.

5. Розпорядження набуває чинності з дня 
оприлюднення.

6. Контроль за виконанням розпоряджен-
ня залишаю за собою.

Перший заступник  
голови адміністрації  

Олександр  ВОЙЦІХОВСЬКИЙ.
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Магічне віконце

Овен
Четвер та п’ятниця – сприятливий 

день для планування важливих справ. 
На роботі на вас очікують приємні 
несподіванки. Не втрачайте ініціативності 
та спробуйте шукати нові точки дотику з 
вашим керівництвом. Тиждень подарує 
нові фінансові надходження, які варто 
зберегти на майбутній відпочинок.

 Астрологи рекомендують подбати 
про зір.
Телець

Будь-яка інформація буде для вас 
корисною, а нова справа принесе 
неабияке задоволення. Також цей 
тиждень стане вдалим для відряджень і 
ділових переговорів. Якщо посварилися 
з коханою людиною, матимете чудову 
можливість, щоб помиритися. У вихідні 
варто активно відпочити. Це допоможе 
спрямувати енергію в потрібне русло і 
позбутися моральних навантажень..

Близнюки
У суботу у вас накопичиться безліч 

справ, половина з яких – вам точно 
непотрібна. Навчіться відсіювати 
те, що вимагає особливої уваги, від 
непотрібного. Витрачайте свою енергію і 
сили раціонально. Ви зараз дуже вразливі, 
а надмірне навантаження лише погіршить 
ваше психологічне здоров’я. Вихідні 
проведіть у комфорті та спокої.

Рак
Не бійтеся просити підтримку в інших, 

адже самостійно вам не вирішити усіх 
справ, які у вас накопичилися. Втім 
не втрачайте самоконтроль – перед 
прийняттям важливих рішень тверезо 
оцініть ситуацію. Таким чином ви суттєво 
зменште шанси на помилку. Є великі 
шанси, що під час далекої подорожі чи 
відрядження трапиться доленосна зустріч.

Лев
Цього тижня Левам варто зробити 

щось незвичайне і вирватися з рутини. 
На роботі адекватно оцінюйте свої 
можливості. Перенавантаження може 
погано відобразитися на вашому здоров’ї, 
а невиконані обіцянки – на репутації. 
На вихідних Левам може не вистачити 
толерантності щодо свого обранця. Тим, 
у кого є діти, варто приділити достатньо 
уваги їхньому розвитку та відпочинку.

Діва
Будете займатися тими завданнями, які 

вимагатимуть творчого натхнення. Якщо 
підете з друзями на каву, зустрінете цікаву 
людину, яка згодом матиме вплив на ваше 
життя. Якщо вас не покидають думки про 
те, що потрібно змінити щось – то знайдіть 
декілька годин для того, аби переглянути 
своє життя. Ретельно подумайте над тим, 
як все можна змінити, аби покращити 
ситуацію. 

Терези
Не переживайте, якщо в першій половині 

тижня виникнуть фінансові труднощі, вам 
вдасться знайти вихід із ситуації. З 
допомогою друзів ви знайдете додаткове 
джерело доходів. Також не відмовляйтеся 
від вигідних пропозицій на роботі. Суботу 
присвятіть власним справам. На вас очікує 
успіх, а результат не змусить на себе довго 
чекати.

Скорпіон
Не переживайте, якщо вам важко 

будуть даватися будь-які починання. Ви 
будете схильні до імпульсивних рішень, 
тож найкраще, якщо з кимсь порадитеся. 
П’ятниця стане вдалим днем для всіх справ, 
пов’язаних з підписанням договірних 
зобов’язань. Ймовірно, отримаєте премію. 
У вихідні на вас очікує невелика подорож, 
яка принесе лише позитивні емоції.

Стрілець
Цього тижня успіх буде на вашому 

боці. Якщо є невирішені завдання, настав 
дуже сприятливий час для їх вирішення. 
На роботі та в колі друзів уникайте 
конфліктів та суперечок, адже це може 
обернутися неприємними наслідками 
в майбутньому. Будьте обережні у 
висловлюваннях, щоб не спричинити 
сварку.     Зірки рекомендують зменшити 

               фінансові витратити.
Козеріг

Для того, аби ви досягли вагомих 
результатів у житті, вам доведеться піти на 
радикальні кроки. Просто перепакувати 
старі звички у нову обгортку не вийде 
– доведеться змінюватися. Тож уважно 
продумайте свої бажання та починайте 
складати покроковий план дій. Вихідні 
проведіть у колі близьких друзів. Приємне 
спілкування принесе безліч задоволень.

Водолій
Уникайте інтриг, пліток та скандалів. 

Намагайтеся не втручатися у розмови, 
які не мають до вас жодного стосунку. У 
вихідні приділіть увагу дітям. Погуляйте 
з ними, спечіть смаколики разом. 
Потурбуйтеся про своє здоров’я. 
Вживайте багато фруктів та овочів, 
відмовтеся від газованих напоїв, 
солодощів, смаженого та копченого. 

Риби
Новий тиждень буде успішним. Усі 

завдання вам даватимуться легко, а 
керівництво буде вас хвалити та потішить 
премією. Однак не спішіть витрачати 
гроші, краще відкладіть їх, згодом вони 
вам знадобляться. Якщо вас запросили 
на побачення – не вагайтеся, ваша 
зустріч буде незабутньою. Якщо маєте 
бажання побути у неділю на самоті – то 
так і зробіть. 

 Прокляття 
свекрухи

P.S. Дорогі читачі «Свободи», якщо у вас є запитання, 
чи ви потребуєте поради або допомоги, пишіть до нас, і ми 
звертатимемось із вашими листами до бережанських цілителів, 
а відповіді публікуватимемо у газеті.

Якщо ж ви особисто хочете поспілкуватися з Любою Іванівною 
та Андрієм Завадівськими, телефонуйте:

(097)554-63-18, (067)713-44-43.

«Дорога «Свободо», я все 
життя страждаю через 
пороби своєї свекрухи. Хоча 
жінки вже немає серед 
живих, та найбільше боюся 
за життя і здоров’я дітей, 
онуків. Може, народні цілителі 
порадять, що робити.

Я навчалась у Тернополі. Тут 
познайомилася з чоловіком. 
Ми одружилися. Петро жив 
з мамою. Свекруха наче 
радо прийняла мене в сім’ю. 
Вчила, як готувати, прати, 
поводитись, щоб її син був 
задоволений. Але я ніколи 
їй не перечила, слухала, 
корилась. Тоді вона почала 
вимагати від нас онука чи 
онучку. Ми хотіли дітей, але 
Бог не давав. 

Якось я підслухала розмову 
чоловіка з матір’ю. Вона 
його  вмовляла  з і  мною 
розлучитись. Говорила, що я 
вже ніколи йому не народжу, 
та й жінка з мене ніяка. Він 
оскаженів і заявив матері, 
якщо вона ще хоч раз мене 
образить, ми підемо з дому 
і житимемо окремо. Мати 
вибачилась і пообіцяла більше 
не вмішуватись в нашу сім’ю. 
Але не так сталося.

Через півроку я почала дуже 
погано почуватися. Увесь час 
паморочилось у голові. Була 
знервована, роздратована, 
плакала. Чоловік возив мене 
до лікарів, але ставало ще 
гірше. Свекруха знову почала 
благати сина мене покинути, 
мовляв, божевільна, що з неї 
візьмеш. Тоді чоловік зібрав 
наші речі і ми переїхали в 
село. Мені стало краще. 
Я  заспоко їлась .  Завели 
г о с п о д а р к у .  Ч о л о в і к 
влаштувався на роботу, 
а я доглядала дім і мріяла 
про дітей. Та коли до нас в 
гості приїжджала свекруха, 

мені знову ставало зле. 
Чоловік заборонив мамі до нас 
приїжджати, сам навідувався 
до неї. 

Через якийсь час я народила 
сина, потім доньку. Життя 
налагодилось. Я вже й не 
тримала злості на свекруху. 
Телефонувала їй, просила, 
щоб приїхала, побавилася 
з внуками. Та ж на відріз 
відмовлялася, докоряла, що я 
забрала в неї сина. 

Недавно свекруха померла. 
Залишила у спадок нам 
квартиру. Ми продали хату в 
селі і переїхали до Тернополя. 
Тут чоловік розпочав власну 
справу. Наче все добре, 
але мені страшно жити в 
свекрушиній хаті. Здається, 
що хтось щось шепоче у 
вухо, ніби проклинає. Боюся 
зізнаватися у всьому чоловіку, 
щоб він знову не завів до 
лікарів. Я ж розумію, що не 
божевільна. Зверталася до 
ворожки, та відповіла, що на 
мені страшні пороби, які вже 
дуже важко відробити. А ще 
вона сказала, що мене і моїх 
дітей прокляла рідна людина.

Народні цілителі, я не так 
боюся за своє життя, як 
за дітей. Що робити, як їм 
допомогти?

Галина Степанівна
м.Тернопіль»

- Дорога Галино Степанівно, 
на жаль, нам дуже знайома ваша 
проблема. Ми неодноразово у 
нашій рубриці порушували 

п и т а н н я  м а т е р и н с ь к и х 
ревнощів. І якими згубними 
для дітей вони бувають. 

Ваша покійна свекруха, нехай 
упокоїться з миром, ненавиділа 
вас. Згодом вона зненавиділа і 
сина, вважала його зрадником, 
що він обрав вас, а не її. А ще 
вона не могла прийняти онуків. 
Тож пороби можуть бути і на 
комусь окремо, і на всіх разом. 

Ваша си туац і я  складна 
тим, що надзвичайно важко 
відробити магічний вплив, 
якщо людина, яка робила зло, 
померла. 

Перш за все підіть до церкви, 
помоліться за душу свекрухи. 
Пані Галино, всім серцем, 
душею простіть їй заподіяне 
зло, попросіть пробачення. 
Вона була нещасною людиною. 
У той час, коли ви тішились 
чоловіком, дітьми, будували 
плани на майбутнє ,  вона 
жила з ненавистю і з нею ж 
померла. Простіть її. Під час 
молитви скажіть такі слова: 
(ім’я людини), я вас прощаю і 
відпускаю, і ви мене простіть і 
відпустіть. Але робіть це щиро 
з чистою душею. Інакше нічого 
не вийде. 

В а м  в к р а й  н е о б х і д н о 
звернутися до сильних людей, 
які могли б відробити усі 
прокльони, пороби. Не хочемо 
вас лякати, але прокльони 
бабусі впливають саме на третє 
покоління, тобто на онуків. 

Не звол ікайте !  Негайно 
починайте діяти. Долі і здоров’я 
ваших дітей - у ваших руках!

Від щирого серця вітаємо з 75-річчям люблячого  
батька, дідуся і прадідуся Павла Васильовича 

ЯБЛОНСЬКОГО з с. Біла Чортківського району.
 

Щасливий той, кого шанують люди
За труд, за чуйність, за тепло душі,
Нехай здоров’я й сил до вас прибуде,
Нехай до серця старість не спішить.
Відтепер поволі хай роки чудові плинуть 
До сторіччя по живій воді.
Щоб були ви радісні й здорові,
А серцем і душею завжди молоді!

З повагою й любов’ю – дочка Марія, 
зять Степан, онуки Олег, Ірина, Василь 
та  Іван, правнуки Сергійко і Марічка.

У ці теплі серпневі дні святкує своє 75-річчя 
дорогий сват Павло Васильович ЯБЛОНСЬКИЙ 

з с. Біла Чортківського району. 
Маю приємність привітати тебе з ювілеєм!

 
Прийми у цей день вітання найкращі,
Бажаю миру, здоров’я і щастя,
Щоб лихо й хвороби тебе обминали,
Зозуля 100 років життя накувала.
Хай легко працюється, добре живеться,
Все вміється, все удається.
Чистого неба, радості в хату, 
Будь завжди веселий, щедрий, багатий.
Хай Бог здоров’я тобі дає,
А Мати Пречиста завжди береже!

З найкращими побажаннями – 
сваха Марія Гевко з сім’єю.
 

Прокляття свекрухи

Бажаєм довго вам прожити, 
Здоров’я міцного на довгий вік, 

Щоб внук ів  встигли одружити 
Й благословити правнуків у світ. 
 
Прийміть найкращі наші побажання, 
Яскравих квітів незабутній цвіт. 
Нехай це добре, щире привітання 
Звучить ще добру сотню літ.

З любов’ю - чоловік, син, дочка, зять, 
невістка, внуки і правнук Юра.

Вітаємо з 75-річним ювілеєм Марію 
Дмитрівну ДОЩАК з с. Тростянці 

Монастириського району

Зорі віщуютьЗорі віщуютьГороскоп (08.08 – 08.08)
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має дар та благословення допомагати 
людям. Відома як в Україні, так і за її 
межами. Проводить молитви одночасно 
в 40 храмах за дорослих і дітей. Знімає 
всі види наврочення. Ставить захист 
на все життя. Допоможе налагодити  
сімейні стосунки. Поверне кохану 
людину в сім’ю.

Звертайтесь за телефоном +38 096 168-74-16

У рік проголошений церквою роком родини та з нагоди 
30-ліття виходу УГКЦ з підпілля вітаємо 

отця Григорія КАНАКА пароха ЦНЗПДМ м.Чоркова 
з Днем народження! 

Цього року на прощі родин в Зарваниці Глава УГКЦ Блаженніший 
Святослав сказав: “Справжня любов це діло рук Господніх”. Тільки 
така любов, що є рушієм душі, діл, натхнень може зробити так 
багато. Дякуємо Богу, що ви у нас є вірний провідник до Царства 
Небесного. Дякуємо  вам, отче Григорію, за фізичну і духовну працю 
- за цю коштовну перлину на вазі Божої Слави - велику справу 
розбудови на ниві Христовій в різних напрямках. Силою слова 
і ваших молитов Бог робить дива - звільняє, перемінює, очищає 
свідомість, дух людських душ, освячує. Не тільки в рік родини, 
але постійно ви по-особливому дбаєте про статус сім’ї на парафії, 
про кожну сім’ю зокрема. Подружжя - це велика тайна Божа. Ви 
робите все для того аби подружжя мало світло знання, правильні 
орієнтири. Християнське сімейне (родинне) життя - це катехизація на 
протязі цілого життя. Зі спільнот нашої церкви виходять служителі 
релігійні, громадські. Творячи фундаментально добро для рідної 
країни, поширюєте славу Божу. В координатах вашої душі, стоїть, 
як криця непорушно Божа церква. Вона з Христом у парі на віки, 
а ви із нею навіки в серці. По багатьох ознаках виглядає, що дуже 
мало часу залишилося людству жити у світлі Бога, у свободі Бога, 
у любові Бога на землі. З любов’ю та милосердям благословляєте 
тих, що віддають вам злом за зроблене добро. Не дивлячись на 
всі загрози для нашої країни, для нашої Церкви, не дивлячись на 
все, що зовнішньо відбувається навколо нас, ми віримо в добро, у 
всеперемагаючу силу Христа і всевимолюючу силу Марії. Надіємося, 
що материнське серце Богородиці допоможе і захистить нас, нашу 
церкву, нашу Україну. Тож нехай в цей надскладний час Марія 
оберігає вас, ще більше огортає вас своєю ласкою, своїм теплом, 
щоб міцніла ваша віра, жила надія, горіла любов. 

Дорогий наш отче Григорію! Молячись за свою країну,
Гуртуючи громаду у родину, працюючи невтомно для добра 

людини - 
Стали частинкою духовного надбання України,
Посвятивши Богові своє життя.
Молитвою будуєте державу, її духовне благо, її так бажане 

щасливе майбуття.
Формуєте своє і пастви серце на взірець Марії і Христа.
Нехай на вашім полі родить жито і пшениця - нехай добром і 

радістю вам колоситься.
Через заступництво Іллі Пророка Господь нехай дарує 

далекоглядне світле око
Й засіки ваші не пустіють, глибини серця не міліють.
Вас, отче Григорію, того, хто любить рідну землю 
і родину і віру прабатьків оберігає,
Виміром в ціле життя - Всевишній хай сторицею 
благословляє на многії і благії літа!

З вдячністю - 
парафіяни ЦНЗПДМ м.Чорткова.

  ЧОРТКІВСЬКА ДЯКІВСЬКО-КАТЕХИТИЧНА АКАДЕМІЯ
ІМЕНІ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ГРИГОРІЯ ХОМИШИНА

Оголошує додатковий набір студентів на 2019/2020 навчальний рік
Студентів приймають незалежно від конфесійної належності на стаціонарну,
заочну т а екстернатну форми навчання за спеціальностями:

 – ДЯК-РЕГЕНТ (із додатковою спеціалізацією – КАТЕХИТ);
 – КАТЕХИТ.

НАВЧАННЯ ТРИВАЄ:
Стаціонарне зі спеціальності ДЯК-РЕГЕНТ, КАТЕХИТ – 3 роки,
Заочне – 2 роки, екстернат – 1 рік.
Зі спеціальності КАТЕХИТ – 2 роки.
Прийом документів з 05 серпня по 01 вересня 2019 р. Б.
Студентів Академії забезпечують гуртожитком.
Довідки про умови вступу можна отримати в ректораті Академії з 9 до 17 год. 
(крім святкових днів).
Адреса Академії: 48500 м. ЧОРТКІВ, Тернопільська обл., 
                         вул. Монастирська, 2, тел./факс: 2-19-04; 
моб.: 0968132906 о. Володимир Білунчук, LTh – ректор Академії

Ректорат Академії

оняшник - шанована в народі квітка, символ сонячної енергії, 
життя, здоров’я та процвітання. За народним повір’ям, ця 
рослина має захисні властивості, а тому родина садила його 
біля будинку як оберіг. 

Соняшник на подвір’ї Лідії та Михайла Гевків, які проживають у 
Чорткові, виріс сам. Як розповідають господарі, вони не садили 
красеня. Мабуть, зернятко занесли пташки.

– А тепер це диво природи щодня милує око. Його висота сягає 
майже чотирьох метрів. І навіть якби господарі захотіли понюхати 
рекордсмена, то не можуть - надто високо.

Проща до Чудотворної ікони 
Матері Божої

24–25 серпня 2019 року на парафії Собору Пресвятої 
Богородиці у с. Устя-Зелене Монастириського району 
відбудеться проща до чудотворної ікони Пресвятої Богородиці. 

Програма:
Субота 24 серпня:

20:00 – Божественна літургія.
22:00 – Урочисте винесення чудотворної ікони. Похід зі свічками. 

Молебень до Пресвятої Богородиці
23:00 – Розважальна програма для молоді, нічні чування.

Неділя 25 серпня:
08:00 – Утреня.
11:00 – Архієрейська Божественна літургія, Велике водосвяття.
Стародавня копія Белзької (Ченстоховської) ікони Матері Божої багато 

років зберігалася у святилищі храму Собору Пресвятої Богородиці. Парафіяни 
зізнавалися, що вона якось по-особливому притягувала до себе. Відтак 
адміністратор парафії о. Степан Стрілецький та віряни вирішили її оновити 
та восени 2017 р. віддали на реставрацію. 

Під верхнім шаром фарби фахівці із майстерні Свято-Успенської Унівської 
лаври виявили ще одне зображення Богородиці з Ісусом. Майстри запевнили, 
що первісні лики святих були замальовані у 1920 роках. Сама ж ікона із XVII 
століття, а ризи – з XVIIІ. А ще на полотні є сліди від вот, які люди жертвували 
на знак вдячності за вислухані молитви. Сліди від трьох пострілів на обличчі 
Богородиці і одного на грудях – це знаки радянських часів. У 1947 році в ікону 
стріляв місцевий міліціонер. До речі, на оригіналі Ченстоховської ікони, яку 
написав, згідно з переказами, євангеліст Лука, лик Богородиці посмугований 
кількома порізами. Можливо, від ударів шаблею. Після проведених досліджень 
група реставраторів сакрального мистецтва підтвердила, що копія образу 
Белзької ікони Матері Божої з Устя-Зеленого – чудотворна, має велику 
сакральну та духовну цінність. Також до майстерні на дослідження був 
переданий хрест-реліквіарій, який зберігався у храмі. Однак, які реліквії в 
ньому були, ніхто в селі не знав. Коли майстри розібрали хрест, то виявили 
всередині капсулу з кришталю, оброблену сріблом. У капсулі були запаяні 
дві дерев’яні тріски. Фахівці твердять, що це частинки Хреста Господнього. 
До речі, згідно з архівними документами, хрестів-реліквіаріїв у церкві було 
два. Поки що віднайдений лише один.

У серпні минулого року чудотворну ікону після реставрації урочисто за 
участі тисячі вірян та священників повернули до храму Устя-Зеленого. 

Сонях-
рекордсмен

Житловий комплекс у Відні, 
проектуванням якого керував 
Ростислав Бортник із Бережан, бере 
участь у конкурсі на найпрестижнішу 
архітектурну премію Австрії.

Проект став одним із 17 фіналістів 
конкурсу. Сам Ростислав Бортник 
на своїй сторінці у Фейсбук 
зазначає: «Житловий смарт проект 
«Hцrbiger-Areal Bauteil Sьd, Wien» у 
Відні, де я був керівником проекту 
в архітектурному бюро «Geiswinkler 
& Geiswinkler», номіновано та 
відібрано як один із 17 фіналістів 
на здобуття державної премії 
архітектури та екологічного 
будівництва Австрії 2019 року. 
Надіюся, ми переможемо!»

Проект бережанця претендує на премію в Австрії
Фото зі сторінки у ФБ 
Ростислава Бортника

Овен 
Новий тиждень для Овнів буде 

вдалим. Однак будьте обачними у 
понеділок, день буде тривожним 
через велику кількість справ. Є 
висока ймовірність того, що ви 
не зможете взяти себе у руки. Не 
варто цьому піддаватися, адже це - 
короткотривалий ефект. На вас попе-

реду чекатимуть цікаві вихідні.

Телець
Якщо у вас виникнуть проблеми 

в особистому житті, не бійтеся 
проговорити це з коханою людиною, 
слова зарадять набагато краще, 
ніж мовчання. На роботі труднощі 
не  виникатимуть .  Астрологи 
рекомендують не планувати поїздок 
на найближчий час, аби не залишитися 
у боргах. 

Близнюки
Новий тиждень – успішний період 

для фінансових операцій. Складіть 
список усього, що ви давно планували 
купити і не відкладайте важливі покупки 
у довгий ящик. В особистому житті у 
вас буде насичений період. Ймовірно, 
вам треба буде прийняти рішення щодо 
остаточних стосунків з коханою 

людиною. 
Рак 

Вам захочеться свята, тож не 
засиджуйтеся вдома, а з компанією 
вирушайте на пікнік. На роботі будьте 
обережні з керівником. Не вказуйте 
йому на помилки. Подрузі чи другові 
буде життєво необхідна допомога і 
розрада. Пам’ятайте, щастя полягає 
в тому, щоб проводити більше часу зі 
своєю сім’єю та друзями. 

Лев
Початок тижня вдалий для великих 

покупок. Також це вигідний час 
для інвестицій. В майбутньому ви 
обов’язково отримаєте від них суттєвий 
прибуток.

Вам запропонують щось надзвичайно 
нове та цікаве, ймовірно, доведеться 
змінити роботу, пройти курси.

Діва
У четвер можете сміливо підписувати 

важливі документи, вирішувати фінансові 
питання чи переїжджати на нову квартиру. 
Уникайте конфліктів і суперечок. Викиньте 
те, чим не користуєтеся. 

Якщо у вас є деякі труднощі у стосунках 
з коханою людиною – не бійтеся їх 
обговорити.

Терези 
Ваша рішучість зіграє на руку в 

особистих і любовних питаннях. На 
вихідних не відмовляйте друзям, 
якщо вони запросять вас на якусь 
подію. Цілком ймовірно, що на вас 
там очікуватимуть нові знайомства, які 
принесуть у ваше життя нові ідеї. Ваші 
позитивні емоції – це запорука гармо-

нії в особистому житті.

Скорпіон
Конструктивна критика від колег та 

друзів дасть вам певний поштовх до 
того, аби покращити своє життя. Якщо 
будете правильно діяти, результат 
не змусить довго чекати. Тиждень 
сприятливий для фізичної активності. 
Якщо ви планували бігати зранку, 
робити зарядку – не відкладайте на 
потім.

Стрілець 
У фінансовому плані вам допоможуть 

далекі родичі або батьки. Ймовірно, 
ви здійсните важливу покупку. 
Виявіть вроджені працьовитість 
і відповідальність, щоб уникнути 
звинувачень у непрофесіоналізмі. 
Зверніть увагу на своє здоров’я. Якщо 
вас тривалий час болить спина – 

зверніться до лікаря.

Козеріг
Вам потрібно більше впевненості 

в собі, щоб змогти реалізувати все 
сплановане. Втім, попри нові виклики 
в житті, не забувайте про кохану 
людину. Будьте терпеливішими та не 
намагайтеся всіх критикувати. Ваше 
фінансове становище покращиться, 
на роботі дадуть премію за успішно 
виконаний проект. 

Водолій
Тиждень вдалий для знайомств і 

подорожей. Астрологи кажуть, що 
наступні 7 днів – найкращий час для 
досягнення задуманого. Ви можете 
отримати ділову пропозицію, на яку 
погоджуватися одразу не варто. 
Уважно зважте всі «за» і «проти». Не 
вихлюпуйте емоції на близьких 

людей.
Риби 

Цього тижня Риби будуть дуже 
активні. У вас кожен день буде 
розпланований, а зустрічі з друзями 
принесуть багато радості. Астрологи 
рекомендують переглянути раціон 
харчування. Відмовтеся від жирної 
їжі, газованих напоїв та хлібобулочних 
виробів.

Зорі віщуютьЗорі віщуютьГороскоп (08.08 – 08.08)
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має дар та благословення допомагати 
людям. Відома як в Україні, так і за її 
межами. Проводить молитви одночасно 
в 40 храмах за дорослих і дітей. Знімає 
всі види наврочення. Ставить захист 
на все життя. Допоможе налагодити  
сімейні стосунки. Поверне кохану 
людину в сім’ю.

Звертайтесь за телефоном +38 096 168-74-16

У рік проголошений церквою роком родини та з нагоди 
30-ліття виходу УГКЦ з підпілля вітаємо 

отця Григорія КАНАКА пароха ЦНЗПДМ м.Чоркова 
з Днем народження! 

Цього року на прощі родин в Зарваниці Глава УГКЦ Блаженніший 
Святослав сказав: “Справжня любов це діло рук Господніх”. Тільки 
така любов, що є рушієм душі, діл, натхнень може зробити так 
багато. Дякуємо Богу, що ви у нас є вірний провідник до Царства 
Небесного. Дякуємо  вам, отче Григорію, за фізичну і духовну працю 
- за цю коштовну перлину на вазі Божої Слави - велику справу 
розбудови на ниві Христовій в різних напрямках. Силою слова 
і ваших молитов Бог робить дива - звільняє, перемінює, очищає 
свідомість, дух людських душ, освячує. Не тільки в рік родини, 
але постійно ви по-особливому дбаєте про статус сім’ї на парафії, 
про кожну сім’ю зокрема. Подружжя - це велика тайна Божа. Ви 
робите все для того аби подружжя мало світло знання, правильні 
орієнтири. Християнське сімейне (родинне) життя - це катехизація на 
протязі цілого життя. Зі спільнот нашої церкви виходять служителі 
релігійні, громадські. Творячи фундаментально добро для рідної 
країни, поширюєте славу Божу. В координатах вашої душі, стоїть, 
як криця непорушно Божа церква. Вона з Христом у парі на віки, 
а ви із нею навіки в серці. По багатьох ознаках виглядає, що дуже 
мало часу залишилося людству жити у світлі Бога, у свободі Бога, 
у любові Бога на землі. З любов’ю та милосердям благословляєте 
тих, що віддають вам злом за зроблене добро. Не дивлячись на 
всі загрози для нашої країни, для нашої Церкви, не дивлячись на 
все, що зовнішньо відбувається навколо нас, ми віримо в добро, у 
всеперемагаючу силу Христа і всевимолюючу силу Марії. Надіємося, 
що материнське серце Богородиці допоможе і захистить нас, нашу 
церкву, нашу Україну. Тож нехай в цей надскладний час Марія 
оберігає вас, ще більше огортає вас своєю ласкою, своїм теплом, 
щоб міцніла ваша віра, жила надія, горіла любов. 

Дорогий наш отче Григорію! Молячись за свою країну,
Гуртуючи громаду у родину, працюючи невтомно для добра 

людини - 
Стали частинкою духовного надбання України,
Посвятивши Богові своє життя.
Молитвою будуєте державу, її духовне благо, її так бажане 

щасливе майбуття.
Формуєте своє і пастви серце на взірець Марії і Христа.
Нехай на вашім полі родить жито і пшениця - нехай добром і 

радістю вам колоситься.
Через заступництво Іллі Пророка Господь нехай дарує 

далекоглядне світле око
Й засіки ваші не пустіють, глибини серця не міліють.
Вас, отче Григорію, того, хто любить рідну землю 
і родину і віру прабатьків оберігає,
Виміром в ціле життя - Всевишній хай сторицею 
благословляє на многії і благії літа!

З вдячністю - 
парафіяни ЦНЗПДМ м.Чорткова.

  ЧОРТКІВСЬКА ДЯКІВСЬКО-КАТЕХИТИЧНА АКАДЕМІЯ
ІМЕНІ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ГРИГОРІЯ ХОМИШИНА

Оголошує додатковий набір студентів на 2019/2020 навчальний рік
Студентів приймають незалежно від конфесійної належності на стаціонарну,
заочну т а екстернатну форми навчання за спеціальностями:

 – ДЯК-РЕГЕНТ (із додатковою спеціалізацією – КАТЕХИТ);
 – КАТЕХИТ.

НАВЧАННЯ ТРИВАЄ:
Стаціонарне зі спеціальності ДЯК-РЕГЕНТ, КАТЕХИТ – 3 роки,
Заочне – 2 роки, екстернат – 1 рік.
Зі спеціальності КАТЕХИТ – 2 роки.
Прийом документів з 05 серпня по 01 вересня 2019 р. Б.
Студентів Академії забезпечують гуртожитком.
Довідки про умови вступу можна отримати в ректораті Академії з 9 до 17 год. 
(крім святкових днів).
Адреса Академії: 48500 м. ЧОРТКІВ, Тернопільська обл., 
                         вул. Монастирська, 2, тел./факс: 2-19-04; 
моб.: 0968132906 о. Володимир Білунчук, LTh – ректор Академії

Ректорат Академії

оняшник - шанована в народі квітка, символ сонячної енергії, 
життя, здоров’я та процвітання. За народним повір’ям, ця 
рослина має захисні властивості, а тому родина садила його 
біля будинку як оберіг. 

Соняшник на подвір’ї Лідії та Михайла Гевків, які проживають у 
Чорткові, виріс сам. Як розповідають господарі, вони не садили 
красеня. Мабуть, зернятко занесли пташки.

– А тепер це диво природи щодня милує око. Його висота сягає 
майже чотирьох метрів. І навіть якби господарі захотіли понюхати 
рекордсмена, то не можуть - надто високо.

Проща до Чудотворної ікони 
Матері Божої

24–25 серпня 2019 року на парафії Собору Пресвятої 
Богородиці у с. Устя-Зелене Монастириського району 
відбудеться проща до чудотворної ікони Пресвятої Богородиці. 

Програма:
Субота 24 серпня:

20:00 – Божественна літургія.
22:00 – Урочисте винесення чудотворної ікони. Похід зі свічками. 

Молебень до Пресвятої Богородиці
23:00 – Розважальна програма для молоді, нічні чування.

Неділя 25 серпня:
08:00 – Утреня.
11:00 – Архієрейська Божественна літургія, Велике водосвяття.
Стародавня копія Белзької (Ченстоховської) ікони Матері Божої багато 

років зберігалася у святилищі храму Собору Пресвятої Богородиці. Парафіяни 
зізнавалися, що вона якось по-особливому притягувала до себе. Відтак 
адміністратор парафії о. Степан Стрілецький та віряни вирішили її оновити 
та восени 2017 р. віддали на реставрацію. 

Під верхнім шаром фарби фахівці із майстерні Свято-Успенської Унівської 
лаври виявили ще одне зображення Богородиці з Ісусом. Майстри запевнили, 
що первісні лики святих були замальовані у 1920 роках. Сама ж ікона із XVII 
століття, а ризи – з XVIIІ. А ще на полотні є сліди від вот, які люди жертвували 
на знак вдячності за вислухані молитви. Сліди від трьох пострілів на обличчі 
Богородиці і одного на грудях – це знаки радянських часів. У 1947 році в ікону 
стріляв місцевий міліціонер. До речі, на оригіналі Ченстоховської ікони, яку 
написав, згідно з переказами, євангеліст Лука, лик Богородиці посмугований 
кількома порізами. Можливо, від ударів шаблею. Після проведених досліджень 
група реставраторів сакрального мистецтва підтвердила, що копія образу 
Белзької ікони Матері Божої з Устя-Зеленого – чудотворна, має велику 
сакральну та духовну цінність. Також до майстерні на дослідження був 
переданий хрест-реліквіарій, який зберігався у храмі. Однак, які реліквії в 
ньому були, ніхто в селі не знав. Коли майстри розібрали хрест, то виявили 
всередині капсулу з кришталю, оброблену сріблом. У капсулі були запаяні 
дві дерев’яні тріски. Фахівці твердять, що це частинки Хреста Господнього. 
До речі, згідно з архівними документами, хрестів-реліквіаріїв у церкві було 
два. Поки що віднайдений лише один.

У серпні минулого року чудотворну ікону після реставрації урочисто за 
участі тисячі вірян та священників повернули до храму Устя-Зеленого. 

Сонях-
рекордсмен

Житловий комплекс у Відні, 
проектуванням якого керував 
Ростислав Бортник із Бережан, бере 
участь у конкурсі на найпрестижнішу 
архітектурну премію Австрії.

Проект став одним із 17 фіналістів 
конкурсу. Сам Ростислав Бортник 
на своїй сторінці у Фейсбук 
зазначає: «Житловий смарт проект 
«Hцrbiger-Areal Bauteil Sьd, Wien» у 
Відні, де я був керівником проекту 
в архітектурному бюро «Geiswinkler 
& Geiswinkler», номіновано та 
відібрано як один із 17 фіналістів 
на здобуття державної премії 
архітектури та екологічного 
будівництва Австрії 2019 року. 
Надіюся, ми переможемо!»

Проект бережанця претендує на премію в Австрії
Фото зі сторінки у ФБ 
Ростислава Бортника

Овен 
Новий тиждень для Овнів буде 

вдалим. Однак будьте обачними у 
понеділок, день буде тривожним 
через велику кількість справ. Є 
висока ймовірність того, що ви 
не зможете взяти себе у руки. Не 
варто цьому піддаватися, адже це - 
короткотривалий ефект. На вас попе-

реду чекатимуть цікаві вихідні.

Телець
Якщо у вас виникнуть проблеми 

в особистому житті, не бійтеся 
проговорити це з коханою людиною, 
слова зарадять набагато краще, 
ніж мовчання. На роботі труднощі 
не  виникатимуть .  Астрологи 
рекомендують не планувати поїздок 
на найближчий час, аби не залишитися 
у боргах. 

Близнюки
Новий тиждень – успішний період 

для фінансових операцій. Складіть 
список усього, що ви давно планували 
купити і не відкладайте важливі покупки 
у довгий ящик. В особистому житті у 
вас буде насичений період. Ймовірно, 
вам треба буде прийняти рішення щодо 
остаточних стосунків з коханою 

людиною. 
Рак 

Вам захочеться свята, тож не 
засиджуйтеся вдома, а з компанією 
вирушайте на пікнік. На роботі будьте 
обережні з керівником. Не вказуйте 
йому на помилки. Подрузі чи другові 
буде життєво необхідна допомога і 
розрада. Пам’ятайте, щастя полягає 
в тому, щоб проводити більше часу зі 
своєю сім’єю та друзями. 

Лев
Початок тижня вдалий для великих 

покупок. Також це вигідний час 
для інвестицій. В майбутньому ви 
обов’язково отримаєте від них суттєвий 
прибуток.

Вам запропонують щось надзвичайно 
нове та цікаве, ймовірно, доведеться 
змінити роботу, пройти курси.

Діва
У четвер можете сміливо підписувати 

важливі документи, вирішувати фінансові 
питання чи переїжджати на нову квартиру. 
Уникайте конфліктів і суперечок. Викиньте 
те, чим не користуєтеся. 

Якщо у вас є деякі труднощі у стосунках 
з коханою людиною – не бійтеся їх 
обговорити.

Терези 
Ваша рішучість зіграє на руку в 

особистих і любовних питаннях. На 
вихідних не відмовляйте друзям, 
якщо вони запросять вас на якусь 
подію. Цілком ймовірно, що на вас 
там очікуватимуть нові знайомства, які 
принесуть у ваше життя нові ідеї. Ваші 
позитивні емоції – це запорука гармо-

нії в особистому житті.

Скорпіон
Конструктивна критика від колег та 

друзів дасть вам певний поштовх до 
того, аби покращити своє життя. Якщо 
будете правильно діяти, результат 
не змусить довго чекати. Тиждень 
сприятливий для фізичної активності. 
Якщо ви планували бігати зранку, 
робити зарядку – не відкладайте на 
потім.

Стрілець 
У фінансовому плані вам допоможуть 

далекі родичі або батьки. Ймовірно, 
ви здійсните важливу покупку. 
Виявіть вроджені працьовитість 
і відповідальність, щоб уникнути 
звинувачень у непрофесіоналізмі. 
Зверніть увагу на своє здоров’я. Якщо 
вас тривалий час болить спина – 

зверніться до лікаря.

Козеріг
Вам потрібно більше впевненості 

в собі, щоб змогти реалізувати все 
сплановане. Втім, попри нові виклики 
в житті, не забувайте про кохану 
людину. Будьте терпеливішими та не 
намагайтеся всіх критикувати. Ваше 
фінансове становище покращиться, 
на роботі дадуть премію за успішно 
виконаний проект. 

Водолій
Тиждень вдалий для знайомств і 

подорожей. Астрологи кажуть, що 
наступні 7 днів – найкращий час для 
досягнення задуманого. Ви можете 
отримати ділову пропозицію, на яку 
погоджуватися одразу не варто. 
Уважно зважте всі «за» і «проти». Не 
вихлюпуйте емоції на близьких 

людей.
Риби 

Цього тижня Риби будуть дуже 
активні. У вас кожен день буде 
розпланований, а зустрічі з друзями 
принесуть багато радості. Астрологи 
рекомендують переглянути раціон 
харчування. Відмовтеся від жирної 
їжі, газованих напоїв та хлібобулочних 
виробів.
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Оптимістичний прогноз: кінець 
війні і провальній економіці.

Відомий нумеролог Валентина 
Калина склала прогноз для 
України на 5 років.

Так, економіка держави почне 
розквітати. Винні у поганому 
економічному стані понесуть 
покарання. Крім того, соціальні 
виплати збільшаться, в тому 
числі пенсія. Щодо політики, то 
тут буде все спокійно. Новим 
керманичам вдасться вибудувати 
ефективну політичну модель, 
в якій кожен буде відігравати 
відведену йому роль.

На міжнародній арені для 
Української держави складеться 
доброзичлива атмосфера і 
сприятливі передумови. Світ 
любить нинішнього Президента, 
що також матиме позитивний 
вплив.

Вибори відбулися в 2019 році. 
Число 9 символізує гуманізм, що 
належним чином позначиться 
на українцях .  Комфорт і 
благополуччя народу будуть на 
першому плані.

Наступний рік буде складним, 
але завдяки наполегливій роботі 
справи підуть набагато краще.

Всі починання Володимира 
Зеленського будуть підтримані 
його командою.

Щодо війни на Донбасі, то 
їй настане кінець. Зеленський 
може досягти консенсусу з 
Путіним без шкоди для України.

Згідно з нумерологічним 
прогнозом, енергетичний рівень 
Зеленського перебуває на 
високому рівні, чого не можна 
сказати про Путіна.

Зрештою, українцям можна 
розраховувати, як мінімум, на 
стабілізацію ситуації в країні. 
До речі, це буде стосуватися і 
курсу гривні.

Сезон кавунів 
уже розпочався. 
То як навчитися 
отримувати в ід 
нього насолоду, 
корис т ь ,  а  н е 
розчарування. Бо 
обрати смачний 
та стиглий кавун 
- нелегко. Адже 
п о к и  й о г о  н е 
розр іжеш -  не 
п о б а ч и ш ,  ч и 
стиглий, а поки не скуштуєш – не 
дізнаєшся смаку. Проте ризик 
купити несмачний кавун можна 
зменшити до мінімуму. Ми зібрали 
для вас кілька підказок, які 
допоможуть.

Коли можна купувати? 
Найкращий час для купівлі 

кавунів — кінець літа і осінь. 
В Україні стиглі кавуни та дині, 
вирощені в природних умовах, 
зазвичай, з’являються тільки в 
другій половині серпня. Те, що 
продають у першій половині 
липня – швидше за все, тепличні 
баштанні, перенасичені нітратами 
і барвниками.

Якого розміру має бути? 
Вибираючи кавун, не женіться за 

розміром. Величезні можуть мати 
надлишок добрив.

Якого кольору має бути? 
Темні і світлі смуги мають бути 

максимально чітко позначені. 
Чим темніші смуги, тим ягода має 
більше поживних речовин.

Яким має бути хвостик? 
Хвостик має бути сухим, але 

не відірваним. Занадто сухий 
хвостик означає ,  що кавун 
вивезли з баштану багато тижнів 
тому. Але сухим хвостик мав 
стати природно, на баштані, а 
не «в дорозі». Тому дивитися 
треба на місце його переходу в 
кавун. Хвостик проростає з так 
званого «ґудзика». Краї цього 
ґудзика мають бути сухими. А от 

зелений хвостик 
—  г а р а н т і я 
незрілого плода.
Якою має бути 

шкірка? 
Ш к і р к а  м а є 

б у т и  д у ж е 
твердою. Якщо 
кавун стиглий, 
шкірку відколоти 
н і г т е м  в и  н е 
зможете. Якщо 
ж вона коричнева 

і волога — кавун переріс.
Стиглий кавун має резонувати. 

Адже м’якоть зрілого плоду має 
мікропорожнечі. Аби вивідати 
внутрішні «таємниці», по кавуну 
треба вдарити.
«Хлопчик» чи «дівчинка»? 
Кавунів ділять на «хлопчиків» і 

«дівчаток». «Дівчаток» вважають 
смачнішими — вони солодші 
і  мають менше к істочок .  У 
«хлопчиків» низ опуклий, а 
кружечок на ньому маленький. У 
«дівчаток» низ більш плаский, а 
кружечок широкий.

Якого кольору має бути 
пляма? 

На місці контакту кавуна з 
землею (утворюється, якщо кавун 
встиг дозріти на баштані) має 
бути пляма. Її колір – насичено 
жовтий. Ще краще – темно-
оранжевий, але не білий.

Чи тоне кавун? 
Щоб перев ірити кавун на 

стиглість, його можна кинути у 
воду, якщо спливе — плід стиглий.

Чи мають бути 
прожилки в м’якоті? 

М’якоть смачного кавуна має 
бути однорідною. Жовтуваті 
прожилки можуть свідчити про 
не найкращу якість ягоди.

До речі...
3 серпня в різних країнах 

відзначили смачне свято – День 
кавуна. Започаткували його 
у США. 

Як вибрати 
стиглий кавун?

Україна 
нарешті 

розквітне

Наша рідненька, Тебе ми вітаєм,
Усього найкращого в світі бажаєм.
Була щоб весела, завжди посміхалась,
Щоб сонечко зранку з Тобою віталось.
Бажаєм Тобі безліч посмішок щирих,
Вечорів романтичних, світанків щасливих.
Бажаєм натхнення, в роботі наснаги,
Від рідних і друзів побільше уваги.

Бажаєм Тобі, щоб збулись усі мрії,
Ніколи не втрачай Ти віри й надії.
Щоб сонце і зорі плекали тепло,
Щоб завжди здоров'я у Тебе було,
Хай доля боронить від лиха й біди,
Лишайся ж Ти, мамо, такою завжди!
 З любов'ю - донечка Ліля, чоловік Василь, 

свекруха Ліда та батьки.

Вітаємо!
Листоношу ВПЗ Вікнини 

Збаразького району
Тетяну Петрівну 

Шарку
з 40-річчям!

День народження - то осо-
бливий день!
І коли щороку він приходить, 
Серце наче сповнене пісень,
 Світ, здається, сповнений мелодій. 
Хай ніколи у Твоїх очах
 Чиста й світла радість не згасає,
Щоб не було горя навіть в снах!
Хай Господь здоров"я посилає.
Береже від болю і біди, 
Посилає щастя й долю світлу,
Щоб життя прекрасне назавжди
 Ніжною трояндою розквітло...

З повагою - 
колеги по роботі. 

Вітаємо!
Тетяну Петрівну 

Шарку
з Вікнин Збаразького району

з Днем народженння!
Наша люба і мила, 

Ти - найкраща у світі, 
Бажаємо щастя, 

даруємо квіти. 
Щоб сонце і зорі плекали тепло, 

Щоб завжди здоров’я у Тебе було. 
Щоб смутку не знала, ми просимо в долі, 
Добра Тобі й радості, рідна, доволі. 
Бо людям для щастя багато не треба – 
Сімейного затишку й мирного неба.
Нехай оминають невдачі і грози,
Хай тільки від сміху з’являються сльози.
Нехай несуть радість майбутні роки,
Хай збудуться мрії, бажання, думки!

З любов'ю - чоловік Саша, діти 
Андрійко і Марійка, мама Люба.

Вітаємо!
 Тетяну Петрівну Шарку

з 40-річним ювілеєм!
Хай сонечко світить із ясного неба,
Бажаємо всього, чого тільки треба:
Міцного здоров’я і теплого сонця,
 Хай стукає радість у кожне віконце!
Хай легко працюється, гарно живеться,
Все множиться, вміється і удається!
Щоб зозуля крилата Тобі літ не лічила,
Щоб усе в цьому світі Тобі було миле!
Хай Господь дарує довгого віку,
В усьому удачу і щастя без ліку!
Хай ангели Божі Тебе бережуть,
Мир, спокій і ласку на крилах несуть!

З любов'ю - мама Маруся, тато 
Петро, сестра Оксана з чоловіком 

Русланом і дітьми -  Богданом і 
Марійкою.  

Вітаємо Вас із святом!
Хай життя буде багатим:
На здоров'я і на силу,
І на доленьку щасливу!
На яскраві довгі роки,
Без турбот і без мороки.
На прибутки і достаток,
На фінансовий порядок.

На тепло і розуміння,
На удачу і везіння.
На круїзи при погоді,
Відпочинок на природі.
Словом, на усе прекраснее,
На постійне й своєчасне!
Статків усяких, 

хліб і до хліба
Господь хай дарує 

на многії літа!

З повагою – колектив 
філії «Збаразький 

райавтодор»

Вітаємо!
Головного інженера філії «Збаразький райавтодор»,  

щиру і добру людину
Анатолія Антоновича Коляду

з першим 50-річчям!

Вітаємо!
Дорогого сина і батька, брата, 

дядька, швагра, хресного
Анатолія Антоновича 

Коляду 
із золотим ювілеєм!

Зібралися родина і знайомі,
І неповторним став звичайний день.
Вітання, квіти і слова любові,
Теплом зігріли славний ювілей.
Нехай Тобі здоров'я додається,
А віднімаються невдачі і біда.
Хай множиться добро і водограєм ллється
І щастя ділиться на многії літа!
Хай задумане вдається,
Хай удача усміхнеться!
Легкою хай буде життєва дорога,
Опіка і ласка від Господа Бога!Опіка і ласка від Господа Бога!Опіка і ласка від Господа Бога!Опіка і ласка від Господа Бога!Опіка і ласка від Господа Бога!Опіка і ласка від Господа Бога!

Марійкою.  Марійкою.  Марійкою.  Марійкою.  

Вітаємо!
Дорогу матусю, люблячу дружину,  

найкращу дочку і невістку
Надію Іванівну Горошко

з Тернополя  із 45-річним ювілеєм!

І коли щороку він приходить, 

 Світ, здається, сповнений мелодій.  Світ, здається, сповнений мелодій.  Світ, здається, сповнений мелодій.  Світ, здається, сповнений мелодій. Щоб завжди здоров’я у Тебе було. Щоб завжди здоров’я у Тебе було. 

Щоб життя прекрасне назавждиЩоб життя прекрасне назавжди Нехай несуть радість майбутні роки,Нехай несуть радість майбутні роки,
Хай збудуться мрії, бажання, думки!Хай збудуться мрії, бажання, думки!

Вітаємо!
Любу донечку і внучку, найкращу похресницю, 

сестричку та племінницю  
Софію Душко

 з с. Вікнини Збаразького району 
з 10-річчям!

З Днем народження вітаєм!
Хай буде все, як Ти бажаєш,
Хай настрій буде казковим,
Життя цікавим і чудовим.
Бажаєм успіхів в навчанні
І перемог в усіх змаганнях,
Пригод веселих, друзів гарних,
Багато світлих днів безхмарних.
Бажаєм миру і здоров’я,
Нехай Тобі завжди щастить,
Нехай приносить тільки радість
Тобі дитинства кожна мить.
З любов’ю - тато Володя, мама Люда, дідусь 

Саша, бабуся Свєта, хресний Сергій, хресна 
Аня, дядьо Коля, братики Діма і Захар, 

бабуся Свєта і дід Вова.

Вітаємо!
Дорогу нашу дівчинку

Маргариту Чекалюк
з с. Вікнини Збаразького 

району
 з її двома рочками!

Оченята промінчиком сяють,
Струмочком дзвенять слова,
Всіх усмішкою Маргарита стрічає -
Адже сьогодні нашій дівчинці два!
Тож із святом Тебе, квіточко,
Дорога, мила донечка!
Наше улюблене янголятко,
Золоте сонечко!
Ми Тобі щиро бажаємо:
Будь здоровою завжди,
Нехай лише в радості й щасті
Минають майбутні роки!

З любов’ю - тато Міша, мама 
Надя, брат Іванко, сестричка 

Марічка, дідусі Григорій і Василь, 
бабуся Олена, прабабуся Христина, 

хресний В’ячеслав, тьоті Настя, 
Оксана, Аня, Марійка.

Вітаємо!
Маленьке миле сонечко

Маргариту Чекалюк
з с. Вікнини Збаразького 

району
з Днем народження! 

Дворічне дитятко, цікаве й веселе,
Твій щебіт наповнює щастям оселю.
Зростай, маля, здорове і завзяте,
Від долі діставай скарбів багато.
Хай веселочка барвиста
І зірочка промениста
У дворіччя, в таке свято
Несуть щастячка багато.
Казкових пташок, звірят
І цілий цукерковий сад,
На радість і втіху усім нам рости,
Мудрості Тобі, розуму й краси!
З любов’ю - хресна Оксана, дядько 

Руслан, братики Андрій та Олексій, 
сестричка Таня, хресна Наталя з 

сім’єю.

Вітаємо!
7 серпня свій 60-річний ювілей святкував 
ліквідатор Чорнобильської катастрофи 

та пенсіонер пожежної охорони 
Козівського району

Михайло Васильович Гетьман!
Юнацьких мрій прекрасний сад
Плоди дарує в шістдесят!
За працю всю, усе знання і вміння,
За серця небайдуже стукотіння -
Подяка щира від людей,
Від друзів, рідних і дітей!
І хоч на скронях сивина,
Нехай у серці гомонить весна,
В очах сміється сонце золоте,
А дерево життя зростає і цвіте!
 Тож зичимо в здоров’ї вік  прожити,
Щоб усіх на сторіччя могли запросити!
З повагою - працівники Козівського 
районного сектору  
та 18 державної  
пожежно-рятувальної  
частини. 

Вітаємо!
Дорогу донечку, сестричку, 
братову, швагриху, тьотю 

Лілю Борсук 
із с. Котюжини на Збаражчині

із золотим ювілеєм!
Летить, летить 

на цвіт бджолиний рій,
Отак й життя минає швидко.
Ти перед дзеркалом не стій
Хвилинами з тривожним смутком.
Бо Ти така ще молода,
Така красива, промениста,
Хай доля буде, як вода:
Дзвінка, прозора, добра, чиста. 
 Зичимо Тобі ще літ багато 
Радості, ні крихточки біди, 
Щоб життя було як гарне свято, 
І дарувало посмішку завжди. 

З любов’ю - мама Феодосія 
та мама Віра, сестри, брати,  
швагрі, братові племінники  

і племінниці.

Вітаємо!
ФГ «Вікторія-92» вітає своїх працівників – іменинників серпня

Сергія Гащака, Михайла Пеляка 
з Днем народження!

Замовити вітання для своїх рідних, близьких та друзів  
можна безпосередньо  у редакції  тижневика  

“Наш ДЕНЬ“,  або за телефоном (068) 364-08-54.
Ціна привітання - від 100 грн.

 Для передплатників 
" Нашого ДНЯ" - знижки.

Хай доля дарує щирі хвилини
І в колективі, і в колі родини!
Нехай обминають печалі й тривоги,
Хай стеляться довгі й щасливі дороги!

Міцного здоров’я з роси і води,
Завзяття і настрій хай будуть завжди.
Хай Бог милосердний з високого неба
Пошле у житті, чого тільки треба!




