Шановні працівники газових господарств
області, ветерани праці
та всі споживачі блакитного блага!

Щиросердно вітаю вас із найбільшим національним святом —

Днем незалежності України!
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У серцях українського народу блакить неба і жовтогарячий зерновий
лан зливаються барвами державності в символ свободи та праці.
Творення історії Батьківщини, її сьогодення і майбутнього — обов’язок
кожного з нас. Тож нехай потужне джерело вашого натхнення, незламного оптимізму та будівнича енергія будуть прикладом служіння Україні, примножують її славу, наповнюють її криницю добробутом, процвітанням та благополуччям. Нехай свято Незалежності духмяним запахом українського хліба принесе у ваш дім щастя
і добро, порозуміння та згуртованість, мир і
любов! Міцного здоров’я Вам та Вашим родинам, бадьорості духу, успіхів у всіх починаннях.

Зі святом Вас! Слава Україні!
З повагою,
голова правління
“Тернопільгаз”
Олег КАРАВАНСЬКИЙ.

Твій. Мій. Наш ДЕНЬ. Разом!

Дорогі земляки,
шановна громадо!

Сердечно вітаю Вас
з Днем Незалежності України!

Нехай це головне національне свято усіх українців стане
ще одним важливим стимулом для розбудови держави. Ця
дата втілила в собі давнє прагнення нашого народу до свободи і самовизначення. І хоч сьогодні ми переживаємо непрості часи, Україна була, є і буде!
Усім землякам, краянам бажаю бути здоровими, щасливими, успішними. Жити і працювати у вільній, багатій,
процвітаючій державі. Нехай це національне свято принесе у Ваші домівки радість, добробут, благополуччя! А ще віру і впевненість у краще завтра для України і кожного зокрема. Нехай Боже благословення буде запорукою миру на нашій землі! Хай ваша доля,
наче поле, колоситься щедрими врожаями! Злагоди, достатку і щирої любові!

З повагою, Антон БІЛИК,

директор ПП «Орендне підприємство «Іванівське» Теребовлянського району,
заслужений працівник сільського господарства України, депутат обласної ради.

Дорогі хлібороби, шановні краяни,
працівники та пайовики
ФГ «Вікторія-92»!

Щиро вітаю Вас з Днем
Незалежності України!

Минуло 28 років від історичної події, коли народилася велика та незламна Українська Держава. Цей час мав стати
роками становлення та розбудови нації, а став роками випробувань і боротьби українського народу за власні права,
за територіальну цілісність, за те, щоб бути повноправним господарем на власній землі.
Тож зичу Вам, дорогі земляки, у теперішні нелегкі дні спільно й непохитно відстоювати суверенність нашої держави, примножувати її традиції та блага. Бажаю всім міцного здоров’я, щастя, добра, достатку, щедрої долі! Нехай кожен день життя буде сповнений теплом і любов’ю, а добрі справи на хліборобській ниві примножать єдність і могутність рідної України. Нехай Господь береже всіх нас!

З повагою, Петро ПЕЛЯК,

голова ФГ «Вікторія-92» Козівського району,
заслужений працівник сільського господарства України.

З Днем
Незалежності,
Україно!
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Що означає «Е-пенсія» в «один дотик»
Доступних ліків стало більше
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МОЗ України затвердило новий перелік препаратів програми «Доступні ліки».
Упродовж наступних шести місяців українці з серцевосудинними
захворюваннями, діабетом другого типу та
бронхіальною астмою зможуть
отримати 78 препаратів абсолютно безоплатно, ще 176 - з
невеликою доплатою. Перелік
безоплатних ліків збільшився
майже на 20% у порівнянні з попереднім реєстром.
Найдешевший препарат, що
на 100% відшкодовує держава,
коштує 5,22 гривні, найдорожчий – 863,43 гривні.
Очікується, що пацієнти змо-

жуть отримати безоплатно чи з
незначною доплатою понад 46
мільйонів упаковок препаратів
- на 7 мільйонів більше, аніж
упродовж дії попереднього реєстру.
Щоби отримати ліки, зверніться до свого сімейного лікаря, терапевта чи педіатра,
отримайте електронний рецепт
і обміняйте його на ліки в аптеці. Перелік аптек, які беруть
участь у програмі, можна знайти на сайті Національної служби здоров’я.
Нагадаємо, що з 1 квітня па-

Податкові новації

Обрані депутати партії «Слуга народу» зараз
обговорюють сім податкових новацій. П’ять із
семи нововведень, ймовірно, будуть зареєстровані як законопроекти в перші дні роботи нового
парламенту, повідомляє Liga.net. Серед податкових
новацій для бізнесу: «патенти» для самозайнятих
(репетитори, водії, сантехніки тощо). ФОПом ставати не потрібно: людина добровільно платить
фіксовану суму тільки в періоди, коли надає свої
послуги. В інший час нічого платити не треба.
Впровадження цифрових РРО. Касові апарати
в смартфонах і планшетах, фіскальні чеки - на звичайних принтерах.
«Кешбек» для покупців, яким продавець не
видасть фіскальний чек або підробить його. Потрібно повідомити про це в податкову, продавця
можуть оштрафувати на 200 відсотків від суми покупки. Пполовину штрафу отримує покупець.
Реєстрація товарно-транспортних накладних
для ризикових груп товарів (пшениця, горіхи, метали і металопрокат, ліки та побутова техніка),

цієнти, які користуються урядовою програмою «Доступні
ліки», почали отримувати ліки
від серцево-судинних захворювань, діабету другого типу та
бронхіальної астми за електронним рецептом. Найчастіше - у
80% випадків - отримують препарати для лікування серцевосудинних захворювань.
Найбільш активно користуються програмою жителі Дніпропетровської, Харківської та
Львівської областей. З квітня
тут лікарі виписали від 339 до
631 тисяч електронних рецептів.

навіть якщо підприємство не є платником ПДВ.
Боротьба з кінцевими бенефіціарами схем сірого і
чорного імпорту.
Підвищення мінімальної ставки «земельного
податку» з 0 до 0,8 відсотків, а також впровадження поняття «безумовного доходу» від обробки
земельних ділянок площею від 2 га. Боротьба з
чорною орендою землі, коли власник ділянки офіційно не обробляє свою землю, тому нічого за неї
не платить, хоча насправді її орендують великі агрофірми.
Підвищення ставки для єдинників третьої групи до 8 відсоткі протягом двох років в обмін на скасування для них обов’язкового ЄСВ. Саме тут працює велика частина ФОПів в IT-cфері, ресторанах
і юрфірмах.
Зміна критерію для обов’язкового використання РРО: квадратні метри торгової площі замість
обороту (від 30 квадратних метрів в містах, від 100
«квадратів» - у селах). Ідея спрямована проти торговців, які занижують свої обороти (критерій для
РРО - 1 млн. грн.), щоб не світити перед податковою реальні доходи бізнесу.

П

енсійний фонд України запровадив
нову модель звернення громадян за
призначенням пенсії в «один дотик» через
вебпортал електронних послуг Фонду.
Cервіс передбачає: подання документів для призначення
пенсії дистанційно в електронному вигляді (заява та копії документів, завірені електронним підписом); після прийняття
рішення про призначення пенсії повідомлення про необхідність звернення до сервісного центру за отриманням пенсійного посвідчення.
Сервіс призначення пенсії в «один дотик» є однією зі складових частин системи надання послуг у сфері пенсійного
забезпечення в електронній формі (“Е-ПЕНСІЯ”), що реалізується Пенсійним фондом і включає заходи з переведення
в електронну форму надання послуг та організацію обміну
даними з державними реєстрами для зменшення паперового
документообігу при наданні послуг.
Впровадження такої системи спрощує взаємодію громадян з Пенсійним фондом, дозволяє зменшити витрати часу
осіб, які звертаються за призначенням пенсії, забезпечує максимально комфортні умови для отримання послуг, не виходячи з дому.
На вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду
України працює низка сервісів для пенсіонерів, застрахованих
осіб та страхувальників. Це, зокрема:
налаштування послуги безкоштовного СМС-інформування
(щодо призначення/перерахунку пенсії; сплати страхових
внесків роботодавцем та страхового стажу особи); отримання довідок, достовірність яких підтверджується QR-кодом
(про розмір сплачених внесків (форма ОК-5), витяг із реєстру
застрахованих осіб, довідка про розмір пенсії); отримання застрахованими особами через особистий кабінет інформації
про страховий стаж та щомісячні відрахування єдиного соціального внеску роботодавцем; кабінет страхувальника, через
який можна отримати інформацію стосовно сплати єдиного
соціального внеску, в тому числі щодо заборгованості підприємства з цього виду платежу, а також електронні «Довідки
про трудовий та страховий стаж» працівників для розрахунку
суми виплати за час тимчасової непрацездатності.
Ігор МОСКАЛИК, начальник Головного
управління Пенсійного фонду України
в Тернопільській області.

«МЕНЕДЖМЕНТ» ПО-УКРАЇНСЬКИ: за платню одного

держчиновника можна місяць утримувати підприємство

Про «принади» сфери послуг в Україні знає
кожен. І коштує це не дешево. Надалі ціни
лише зростатимуть. Наприклад, обіцяють
подорожчання квитків на потяги. Та чи
стане менше нарікань на роботу залізниці
з боку пасажирів? А тому виникає питання:
чому менеджери компанії отримують
величезну платню, якщо не все гаразд у
«залізничному королівстві»?
Зарплата керівника «Укрзалізниці» Євгена Кравцова
вражає. Його місячний оклад близько 570 тисяч гривень, це
в десять разів більше зарплати
українського міністра, пише
«Оглядач».
Підрахували: за платню голови «Укрзалізниці» в місяць
можна утримувати одне підприємство. Або це - 364 пенсії чи 153
мінімалки. Сам Кравцов повідомив, що «9,7 мільйонів зароблених гривень - це зарплата не за
дванадцять місяців, а за 17. Але
рівень зарплати у приватних
компаніях на подібних посадах
в рази вище». Хіба його силою
тримають на такій «малій» платні? Кравцов, до речі, у списку
найбільш високооплачуваних
менеджерів, які працюють на

державу. Різниця його зарплати
з мінімальною в Україні - у 139
разів.
Що, зокрема, може дозволити собі звичайний українець на
свою «звичайну» платню, згідно
споживчого кошика? Одне пальто на 7 років. Одні штани на чотири роки. 7,8 кг картоплі та 660
грамів свинини в місяць.
А ось у керівника «УЗ» «кошик» значно багатший. Він може
купити 146 пальт на 7 років. 146
пар штанів на чотири роки. 1,1
тонну картоплі і майже 100 кілограмів свинини на місяць.
Слід зазначити, чимало пасажирів писали і пишуть скарги в
Інтернет-мережі: на білизну, вікна, аварійні полиці тощо. Але
безрезультатно. У відомстві традиційно нарікають на недостат-

нє фінансування, відсутність запчастин, несправні колії та інше.
Хоча офіційно «УЗ» нещодавно
оголосила про 10-відсоткове підвищення зарплати. Крім того,
все частіше чуємо про пожежі.
А нещодавно СБУ викрила розтрату 20 мільйонів гривень на
закупівлях запчастин. І такі викриття непоодинокі...
До речі, нещодавно поверталась потягом зі Львова. Вікно, яке
не зачинялося, намагались закрити матрацом.
«Нафтогаз». Топ-менеджери
цієї компанії також отримують
шалену платню. Тому й з’явилась
на сайті президента петиція з вимогою зменшити зарплату керівнику НАК «Нафтогаз України» Андрію Коболєву у 70 разів. За 2017
рік він та ще 15 топ-менеджерів

цієї держкомпанії отримали 204
мільйони гривень зарплати і премій. Це - по 12,750 мільйонів на
16 осіб. А чимало українців тим
часом ледве сплачують захмарні
комунальні тарифи.
Менеджери інших держкомпаній також не обділені зарплатами.
Для «елементарного забезпечення потреб» пропонують збільшити зарплати і народним депутатам нового скликання - у 2-3
рази - до 50 тисяч гривень. Таку
думку висловив екс-заступник
голови Центрвиборчкому Андрій
Магера.
І «на 40 тисяч жити цілком
можна», сказав голова «Слуги
народу» Андрій Разумков на запитання «Нового часу» щодо
зарплат майбутніх депутатів.

Хоча, з доплатами, це й буде
«п’ятдесятка». За словами Разумкова, «це хороша зарплата на тлі
мінімальної, але недостатня. Ми
тільки йдемо до того, що є, наприклад, у европейських депутатів - гідна зарплата і хороший
соціальний пакет…».
Але в жителів Європи також
хороша зарплата й соціальний
пакет. А в українців? І, взагалі,
якщо темпи відтоку робочої сили
з нашої країни будуть зберігатися
на теперішньому рівні, то в 2025
році економіка буквально обрушиться, і країна не зможе виконувати свої соціальні зобов’язання.
Таку ймовірну перспективу озвучив радник президента Олег
Устенко. «Не виключено, - зазначив він, - що Україні доведеться переходити на грузинську
модель призначення однакових
пенсій, не враховуючи ні стажу,
ні рівня доходів. Або - до практики деяких середньоазіатських
країн, в яких не платять пенсії, а
утримання людей похилого віку є
обов’язком їхніх родичів».
Хочеться
сподіватися, що
до цього не дійде…

Ольга
ЧОРНА.
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З Днем Незалежності,
Україно!

ДОРОГІ ТЕРНОПОЛЯНИ!
Щиро вітаю Вас

з Днем Державного
Прапора та 28-ю річницею
Незалежності України!

З повагою,

Україна нині переживає непрості часи. На кожному з нас лежить величезна відповідальність за
майбутнє Держави !
Бажаю всім нам національної єдності, незламної відваги та щирого патріотизму у відстоюванні інтересів українського народу і захисті незалежності нашої держави. Нехай свято Незалежності принесе усім нам мир та злагоду, впевненість у
власних силах і нових звершень на благо України!

Незалежність, свобода – це найбільші цінності, подаровані Богом. Можливість вільного вибору робить людину щасливою і є
основою її розвитку. Однак, життя в суспільстві має бути підпорядкованим певним
нормам і правилам.
Україна як держава перебуває на переході
від радянського безправ’я до дії законів, котрі
мають забезпечити рівні умови для самореалізації особистості та високі соціальні гарантії всім потребуючим. Я бажаю
нам зробити ривок і залишити позад себе те, що нас тривалий час обмежує і обтяжує: корупцію, вседозволеність влади. Я бажаю нам шукати і знаходити тих
поводирів, які готові служити і на цьому ґрунті знаходити свою самореалізацію. Я бажаю українському народові сприймати обранців і представників влади
як тих, кому передані повноваження, не як подарунок, з яким можна робити, що
завгодно для свого щасливого життя, а як обов’язок, у виконанні якого народ
підставляє своє плече, і тоді
влада і суспільство стають
єдиними у своїх цілях та спільно
йдуть до кращого життя.
А воно обов’язково настане!

Петро ЛАНДЯК.

З Днем Незалежності України!
Ми усі разом є творцями нового дня України.
І це насправді унікальна можливість для кожного.
Християнською любов'ю і добрими справами
щоденно виявляємо свою громадянську зрілість.

Василь Хомінець,

В

она виховала вже
три покоління:
діти, внуки,
правнуки... Пережила
складні часи в
історичному вимірі та
в особистому житті.
Вона та, ким я завжди
пишаюся! Та, напевно,
єдина, перед ким мені
реально соромно,
якщо не відповідаю її
суворим вимогам. Та,
яку я люблю безмежно
і котрій вдячна за
кожну молитву, за
кожну щиру тривогу, за
кожну радість навіть
маленьким перемогам
кожного з нас.
Бабусенька - то моє натхнення, мій правильний паралельний світ, в котрому за своїх стоять горою, якими б вони
не були, своїх люблять, бережуть і завжди готові простягнути руку допомоги. І можливо, це не зовсім чесно, але зрештою, варто ж признати, що
всі ми ділимо світ на своїх і
чужих, і завжди будуть ті, хто
свій більше…
Основні стовпи, на яких бабусенька будувала все своє життя, - це насамперед віра. Вона не
пропускала жодної Служби Бо-

Федір БОРТНЯК.

Управління виконавчої дирекції Фонду
соціального страхування України
в Тернопільській області.

начальник Головного управління
Держпродспоживслужби в Тернопільській області.

Про найрідніших

Миру та процвітання Україні
та всім, хто дбає про цю землю!

Бабцю,
помолiться
за мене!

Ярослава Вербiцька - найстарша
жителька села Ридодуби на Чортківщині.
23-го серпня їй виповнюється
99 років! Та найбiльше я пишаюсь тим,
шо вона моя Бабусенька!

жої. Поки були сили, ми завжди
ходили з нею до церкви - дуже
теплі спогади мого дитинства.
Бабця досі майже кожну неділю
слугає літургії по ТБ чи радіо, її
віра незгасаюча просто! Мене
це вражає.
Сім'я - то другий стовп!
Бабця завжди щиро переживає
за кожного, незалежно від ступеню спорідненості, вона старається завжди всім допомогти, особливо якщо хтось втрапив в якусь халепу: «Йди, поможи, бо то родина!»
Україна – то, певно, тре-

тя справжня її любов. Найкраще вона мене навчила - любити Україну! Ну, може ще крутити голубці, але тут я трохи безнадійніша…
Бабця народилася на День
прапора, в переддень проголошення Незалежності України..
Вона завжди проявляє свою
громадянську позицію: голосує на виборах, веде дискусії
на політичні теми з сусідами
і родичами, щиро переживає
за майбутнє нашої держави і
щиро хоче бачити позитивні
зрушення. Я знаю, колись все

точно втілиться, будьте певні!
Про жагу до життя говорити напевно не варто... Бо вона
була, є і, я впевнена, ще буде
такою ж сміливою, трохи відчайдушною і точно завжди непередбачуваною. Ой, чого варта історія, як людина в 84 роки
полізла на дерево... Або як бабця щороку виходить, навіть
досі, щоб допомогти збирати
урожай зернових… Чи як ми
пекли “Медовик” без меду..
І хоч зараз бабця вже трохи погано бачить, байдуже, що
нам доводиться переліплюва-

ти за нею всі вареники. Бо робити щось разом - то найбільше щастя… Я точно знаю, що
так, як вона вміє бачити серцем, відчувати душею і страшенно по-справжньому любити, навряд чи зможуть багато
людей у всьому світі...
Бабусенько, з Днем народження! Ми вас любимо і постараємось зробити все, щоб
ви могли завжди нами пишатися також! Найкраще ще попереду...
Ірина ФІГОЛЬ.
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ЯК ЦЕ БУЛО: НАЙЦІКАВІШІ ФАКТИ ПЕРШОГО ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ
24 серпня 1991 року депутати Верховної Ради співали гімн Січових стрільців,
а за незалежність голосували навіть комуністи

У

цю суботу мине вже 28-а
річниця проголошення
незалежностіі. Пригадаймо
найцікавіші факти того дня, коли
Україна здобула свободу.
Надзвичайне і позачергове засідання
Верховної Ради УРСР 24 серпня 1991 року
було скликане через три дні після подавлення путчу консервативних сил Радянського Союзу, які прагнули повернути
СРСР без демократичних перетворень і
"перебудови".
Сесія розпочалася о 10-й ранку з хвилини мовчання у пам'ять про трьох росіян, які загинули в ніч на 21 серпня під
час виступу москвичів проти путчу. Після
того почалося бурхливе та емоційне засідання, яке з перервами тривало до пізнього вечора. У залі були присутні 363
депутати з 450.
Перед будівлею парламенту зібралися від 30 до 50 тисяч українців з синьожовтими прапорами, які слідкували за засіданням депутатів через вуличну пряму

В

трансляцію. Час від часу вони скандували:
"Незалежність! Незалежність!" та "Прапор на Раду! Прапор на Раду!". Люди не
розходилися до самого вечора, поки парламентарі не ухвалили доленосного Акту
про проголошення незалежності.
Президія Верховної Ради у той день
внесла на розгляд депутатів лише одне
питання – "Про політичну ситуацію". З
доповіддю мав виступити голова парламенту Леонід Кравчук, зі співдоповіддю
від комуністичної більшості – Олександр
Мороз, від демократичної опозиції – Ігор
Юхновський. До таких бійок, як зараз, у
Раді не дійшло, але сварки та штовханина
тривали цілий день. Коли хтось з комуністів виходив до трибуни, то опозиціонери
кричали "Ганьба КПУ! Ганьба КПУ!".
"Виходячи із смертельної небезпеки,
яка нависла була над Україною в зв'язку
з державним переворотом в СРСР 19 серпня 1991 року, продовжуючи тисячолітні
традиції державотворення на Україні,
виходячи з права на самовизначення, пе-

редбаченого Статутом ООН та іншими
міжнародно-правовими документами,
здійснюючи Декларацію про державний
суверенітет України, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної
української держави - УКРАЇНИ", - зачитав
врешті-решт Леонід Кравчук.
Акт проголошення незалежності
України підтримали 346 депутатів, у
тому числі комуністи, які були присутні
в парламенті. Лише один був проти, інші
утрималися. Депутати у залі зустріли результати голосування бурхливими оплесками.
Частина депутатів від опозиції на
якийсь час вийшла на мітинг перед будівлею парламенту, де злилася в ейфорії зі
збудженим натовпом, а Рада почала приймати перші рішення незалежної України.
Депутати в той день вирішили провести департизацію правоохоронних органів,

спорту розпочнеться 24 серпня на Тернопільському ставі. Також на День Незалежності на Набережній ставу відбудеться великий святковий концерт.
Впродовж дня 25 серпня триватиму
водно-моторні змагання триватимуть
і у той же вечір на Набережній ставу

відбудеться нагородження чемпіонів.
Після цього на сцені виступатимуть популярні гурти.
Впродовж двох вечорів – 24 та 25
серпня - на острівці Чайка відбуватимуться молодіжні вечірки «��en air», а
також з 23 по 26 серпня у парку Шев-

підпорядкувати всі військові формування
на території республіки Верховній Раді,
утворити Міністерство оборони та приступити до створення власних Збройних
Сил. Також парламентарі націоналізували
усі підприємства союзного підпорядкування та доручили Кабміну, Нацбанку та
комісіям Ради приступити до створення
власної грошової одиниці.
В'ячеслав Чорновіл запропонував
внести до парламентської зали синьожовтий прапор, з яким українці стояли на
барикадах біля російського Білого дому, а
також підняти національний прапор над
куполом парламенту. Під оплески депутатів о 9-ій вечора опозиціонери внесли
державний прапор, хтось співав "Ще не
вмерла України ні слава, ні воля".
Після закінчення засідання депутатиопозиціонери зібралися біля трибуни
та заспівали гімн Українських січових
стрільців "Ой, у лузі червона калина". Мітингувальники під Радою теж підхопили
цю пісню.

Концерти, вечірки, мистецькі батли і польоти на
кулях: що не пропустити у Тернополі на свята?

продовж 23-28 серпня у
Тернополі відбудуться
заходи з нагоди
святкування Дня Державного
Прапора, Дня Незалежності
України та Дня Тернополя.
Чемпіонат світу з водно-моторного
23 серпня (п’ятниця)
Назва заходу

Час

Місце проведення

«Пікнік у Тернополі» Гастрономічний фестиваль

Протягом дня Парк ім. Т. Шевченка

Назва заходу

Час

24 серпня (субота)

Місце проведення

«Дзвони, що об’єднують країну». Панахида та покла- 09.30
Микулинецьке кладовище
дання квітів до могил воїнів АТО
«Пікнік у Тернополі». Гастрономічний фестиваль
Протягом дня Парк ім. Т. Шевченка
Світовий чемпіонат з водномоторного спорту

Протягом дня Тернопільський став

Відкритий міжнародний тенісний турнір, присвяче- Протягом дня Парк «Топільче» (корти
ний Дню Тернополя
«Central Park»)
Відкриття виставки
12.00
Український дім
Фото- та художніх робіт пленеру ТТГ «Поступ»
Парк ім. Т. Шевченка. Літня
Кубок України з універсального бою
13.00
естрада
Показові спортивні виступи клубів та секцій Терно- 12.00
Театральний майдан
поля
Мистецький батл серед мистецьких закладів міста 14.00
(музична школа №1 ім. В. Барвінського )
Виступ вуличного театру Хмельницького
17.00
Святковий концерт до 28-ї річниці Незалежності
України: «Perfect вoys», Володимир Трач, «Лайф – 18.00
шоу» та гурт «Без обмежень»

Молодіжна вечірка «��en
��en air»» за участю кращих ді- 21.00
джеїв України

25 серпня (неділя)

Вул. Гетьмана Сагайдачного
Вул. Гетьмана Сагайдачного

Набережна Тернопільського
ставу
Парк ім. Т. Шевченка
(острівець Чайка)

Назва заходу

Час

«Пікнік у Тернополі». Гастрономічний фестиваль

Протягом дня Парк ім. Т. Шевченка

Світовий чемпіонат з водно-моторного спорту

Відкритий міжнародний тенісний турнір, присвячеПарк «Топільче»
Протягом дня «Central Park»)
ний Дню Тернополя
Кубок України з універсального бою

10.00 год.

Мистецький батл серед мистецьких закладів міста 14.00
(музична школа №2 ім. М. Вербицького)
«Танцюю як усі» - соціальний проект від руху «Жит- 17.00
тя без меж»

Молодіжна вечірка «��en
��en air»» за участю кращих ді- 21.00
джеїв України

Парк ім. Т. Шевченка
(острівець Чайка)

Виступи музичних гуртів
«Яра», ВасяЯн, Лос Колорадос, «Флайза»,

18.30

Фаєр–шоу

21.30

Назва заходу

Час

27 серпня (вівторок)

(корти

Вул. Гетьмана Сагайдачного

Набережна Тернопільського
ставу
Територія
замку

Тернопільського

Місце проведення

«Франкові сліди у Тернополі» (Олег Герман, хорова 17.00
капела «Зоринка»).

Вул. Гетьмана Сагайдачного

Назва заходу
Час
Концерт Муніципального Галицького камерного 14.00
оркестру
Презентація артбуку «Книги рекордів Тернопвілля» 14.00

Місце проведення

Костюмована інтерактивна екскурсія

Центральна частина міста

28 серпня (середа)

«Крізь терни до зірок». Мистецька імпреза з нагоди 15.00
поповнення Алеї Зірок

19.00

28 серпня (середа)

Парк ім. Т. Шевченка. Літня
естрада
Театральний майдан

Урочисте закриття чемпіонату з водно-моторного 18.00
спорту

Парк Т. Шевченка
(острівець Чайка)
Набережна Тернопільського
ставу

Фестиваль фарб «Terno�il Holi Fest» (битва фарбами) 17.00

Демонстрація короткометражних фільмів на стінах
Тернопільського Архикатедрального Собору Непо- 20.00
рочного Зачаття Матері Божої

Місце проведення

Протягом дня Тернопільський став

ченка – гастрономічний фестиваль
«Пікнік у Тернополі». У День Тернополя,
28 серпня, основні заходи перемістяться у парк Національного Відродження.
«Наш ДЕНЬ» зібрав найцікавіші
заходи. Отож, що відбуватиметься,
де і коли?

Вул. Гетьмана Сагайдачного
АртГалерея

Вул. Гетьмана Сагайдачного
Архикатедральний Собор

Назва заходу

Час

Місце проведення

Екстрім-підйоми на повітряній кулі

10.00

Парк Національного відродження

Виставка-продаж виробів народних майстрів

12.00

«Співай, Україно». Концерт переможців та лауреатів 15.00
Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів
Гала-концерт за участю Тернопільських виконавців
та зірок Української естради (Гість програми - сим- 19.30
фонічний рок - оркестр «BREVIS»)

Парк Національного Відродження

Співоче поле
Співоче поле

Здоров'я
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Ранець та взуття не купуйте на виріст!
Корисні поради для батьків школярів від лікаря-ортопеда Вадима Кравчука

вибору взуття для дітей. Вадим Кравчук радить обирати шкіряне, аби нога
«дихала», також має бути супінатор і
цупкий підп’яточник.
- Таке взуття чудово фіксує ногу,
- зазначає лікар. – Коли ж ви купуєте
взуття на виріст або віддаєте зі старшої дитини, нозі некомфортно, вона
не має необхідної опори. До того, якщо
той, хто носив взуття, мав уже проблеми із стопою, то воно вже деформоване
і лише принесе шкоду ногам. Плоскостопість – захворювання, яке починає
формуватися у дітей шкільного віку.
Тому правильний вибір взуття – запорука здоров’я вашої дитини.

У минулому номері «Нашого
Дня» ми розповідали про
те, як першокласникам
звикнути до навчання
в школі та без стресів
адаптуватися до нового
періоду у їхньому житті.
Цього разу пропонуємо
корисні поради щодо вибору
шкільної сумки, взуття
та облаштування вдома
робочого місця для дитини.
- Серед моїх пацієнтів з кожним
роком більшає молодих людей віком 18-20 років із захворюваннями
опорно-рухового апарату, зокрема з
проблемами хребта і стопи, - розповідає ортопед-травматолог Тернопільської міської поліклініки №2 Вадим
Кравчук. – Коли ж починаю їх розпитувати і розбирати анамнез, то дізнаюся,
що сколіоз чи плоскостопість почала
формуватися у них ще в дитинстві. Як
же цьому запобігти? Вибір якісного
шкільного ранця та взуття є запорукою здоров’я вашої дитини і правильного розвитку опорно-рухового апарату.
Шкільні сумки поділяють на ранці,
рюкзаки та портфелі. Для школярів
найкраще підійдуть ранці та рюкзаки,
портфелі – для студентів.
- Ранець тримає форму. Він має
тверді бокові поверхні та дно і завдяки цьому рівномірно розподіляє

навантаження на спині дитини, - зазначає Вадим Кравчук. - Рюкзак – мішкоподібний і м’який. Він підійде для
підлітків, у яких м’язевий корсет вже
сформований.
Як же обрати серед яскравих вітрин на ринку і в магазинах річ, яка не
лише сподобається вашій дитині, а й
не зашкодить її здоров’ю?
- Минулого року ми обирали ранець
для нашого сина, тож на власному досвіді відчули, наскільки це непросте
завдання, - додає лікар. – Для дитини
головне, аби на ранці був її улюблений
герой з мультфільму. А от батькам важливо обрати якісну річ, яка не зашкодить здоров’ю дитини. Насамперед,
якщо купуєте ранець для першокласника, зверніть увагу, чи є ортопедична
спинка із спеціального матеріалу, що
«дихає». Вона забезпечить рівномірне
навантаження на дитячу спину. Також
повинне бути тверде дно і стінки. Най-

Ще одне важливе завдання для
батьків школяра – облаштувати робоче місце в квартирі, де дитина могла б
робити домашні завдання. В жодному
разі не варто садити дитину за обіднім
столом або своїм робочим столом. Потрібна парта або стіл відповідних розмірів.
- Коли стіл чи стілець високі й ноги
дитини звисають, то це сприяє формуванню неправильної постави, - додає
Вадим Кравчук. – Висота шкільної парти повинна регулюватися і «зростати»
разом з дитиною. Якщо ріст дитини
близько 115 сантиметрів, то висота
столу повинна сягати 46 сантиметрів,
а стільця – близько 25 сантиметрів.
Під час зростання дитини висота столу і стільця повинна збільшуватися. На
Якісні туфлі вбережуть кожні 15 сантиметрів росту - стіл має
ставати вищим на 6 сантиметрів, а стівід плоскостопості
лець на 4 сантиметри.
Ретельно потрібно підходити і до
Тимофій ВИГОНЯЙЛО.

краще, якщо лямки завширшки від 4
до 5 сантиметрів і навіть ширші. Регулюватися вони повинні як зверху, так і
знизу. Бажано також, щоб з’єднувалися
між собою. Варто приміряти ранець
на дитину, аби побачити, чи зручно їй
буде його носити. В жодному разі не
можна брати ранець на виріст – верхня
його межа не повинна впиратися в потилицю, а нижня не повинна виходити
нижче поперекового відділу хребта.
Матеріал повинен бути цупкий, водонепроникний. Зверніть увагу на світловідбивні елементи для безпеки дитини. Вага порожнього ранця повинна
бути не більше кілограма, а допустима
вага з книжками і зошитами не більше
10% ваги дитини.

Періодичне голодування
подовжує молодість

Медики радять відмовлятися від їжі на 16 годин у розвантажувальні дні
Сучасні медичні дослідження підтверджують,
що здоровий спосіб життя, зокрема, збалансоване
харчування та періодичне голодування є запорукою гарного самопочуття навіть у зрілі роки. Про
це повідомляється на сайті Центру громадського
здоров’я України.
«Білки, жири і вуглеводи мають бути присутні в щоденному раціоні. Обов’язково необхідно
включати до кожного прийому їжі овочі. Фруктам
і ягодам слід віддавати перевагу в першій половині
дня. Вважається, що найбільшу користь приносять
рослинні продукти, вирощені в тому регіоні, де ви
живете. Тому їжте сезонні овочі, робіть заготовки
на зиму в морозильній камері. А ось від маринованих та консервованих продуктів краще відмовитися через великий вміст солі», - рекомендують
медики.
Подовжує молодість організму та запобігає розвитку серйозних хвороб лікувальне голодування.
«На користь голодування наводять факт зниження рівня цукру в крові завдяки відмові від їжі
і, як наслідок, зменшення ризику захворіти на
цукровий діабет. Обмеження в раціоні знижують
рівень вісцерального жиру, усувають запальні процеси в шлунково-кишковому тракті, перешкоджають розвитку онкозахворювань», - наголошують
лікарі.

Домашнє завдання
не робіть за обіднім
столом

Вони зазначають, що найлегший спосіб влаштувати розвантажувальний день — використання так званої інтервальної дієти, системи 16/8.
«Протягом 8 годин ви можете вживати їжу, а решту доби голодуєте. Оптимально, щоб період голодування частково припадав на час сну. Наприклад,
о 08:00 — сніданок, о 12:00 — обід, о 16:00 — вечеря. Наступний прийом їжі буде через 16 годин —
о 8 ранку. Деякі дослідження пов’язують активне
довголіття з помірним режимом харчування: 3-4
рази на день із вечерею за 4 години до сну», - зазначають медики.
Також варто виключити із раціону шкідливу
їжу, зокрема, ту, що містить багато цукру (солодкі
напої, випічка та інші кондитерські вироби). Природні джерела цукру (фрукти, мед) слід уживати
контрольовано. Також варто обмежити вживання
ковбас, сосисок, фаст-фуду.
«Для профілактики захворювань серця необхідно займатися фізичною активністю щонайменше 150 хвилин на тиждень. Однак, якщо у вас сидячий спосіб життя, варто рухатися не менше години
на день. Здоровий сон подовжує молодість, тому
що в нічні години працює гормон, що нейтралізує
окислювальні процеси в організмі. Лягайте спати
до 22:00, оптимальна тривалість нічного відпочинку становить 7-8 годин», - радять лікарі.

Тест на туберкульоз можна
зробити в інтернеті

Центр громадського здоров’я МОЗ України розробив спеціальний онлайн тест для перевірки на туберкульоз. Скринінгова анкета складається з 13 запитань, на які можна відповісти всього за 5 хвилин. За результатами анкетування можна
дізнатися, чи є ризик того, що людина хвора на туберкульоз і
чи рекомендовано їй додаткове обстеження.
Зручний онлайн-інструмент дає можливість перевірити,
чи є у вас симптоми туберкульозу і чи могли ви ним заразитися, а також ви отримаєте інформацію про ступінь ризику захворювання на туберкульоз. Результати тесту анонімні. Тому
ці дані будуть доступні лише вам.
Пройти тест можна на сайті http://tbtest.phc.org.ua/ .
До слова, лише за липень 2019 року було зареєстровано 2067 нових випадків туберкульозу. Загалом станом на 14
серпня 2019 року під медичним наглядом перебувають 20 235
людей. За переконанням експертів, ще близько 5 тисяч хворих
на туберкульоз не знають про свою хворобу та не звернулися
за медичною допомогою.
Туберкульоз - небезпечна хвороба. Симптоми цього захворювання можуть бути непомітними впродовж багатьох місяців, тож люди часто звертаються по допомогу на пізніх стадіях хвороби. Несвоєчасне звернення до лікаря призводить до
подовження терміну лікування та виникнення ускладнень
хвороби. Небезпека також криється у тому, що один хворий на
туберкульоз, який не знає про свій діагноз і не отримує лікування, може за рік заразити близько 10-15 людей. Тому важливо, щоб люди при перших проявах симптомів туберкульозу
- кашель, який не припиняється понад 2 тижні, різке схуднення, нічна пітливість, слабкість - зверталися до свого сімейного
лікаря.

Наш ДЕНЬ nday.te.ua Надзвичайні новини
«Алло, ваша картка заблокована» Забрав авто замість боргу –
Ще двоє мешканців Тернопільщини залишилися без грошей ОДЕРЖАВ КРИМІНАЛ
після спілкування з псевдопрацівниками банку
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Так, у 65-річної мешканки Тернополя з пенсійної та кредитної карток загалом зникло майже дев’ять тисяч гривень, а у жителя Теребовлянського району – півтори тисячі гривень.
- Потерпілі думали, що довіряють конфіденційну інформацію, що стосується їхніх карток, працівникам банківських установ, а, як
з’ясувалося, добровільно повідомили її шахраям. І такі випадки непоодинокі, мало не щодня
правоохоронці реєструють чергові факти мобільних шахрайств, - повідомили в обласному
управлінні поліції.
Правоохоронці вкотре нагадують: не можна
нікому розголошувати персональні дані вашого «електронного гаманця». Коли вам телефонують і представляються працівником банку та
просять назвати номер картки, інші персональні дані, мотивуючи тим, що вашу картку заблоковано, у жодному разі цього робити не слід. Також не варто виконувати умови аферистів, які

Б

кажуть, що кошти можна вберегти, перекинувши їх на вказаний ними банківський рахунок.
- Працівники фінустанови ніколи не проводять жодних операцій з грошима по телефону, зазначили у поліції. - Одразу припиняйте розмову
з таким абонентом. Для уточнення будь-якої інформації зателефонуйте в банк за номером, який
вказаний на картці або на офіційному сайті банку.

Зловив не рибу, а… злодія

З

амість наловити
риби – втратив вудки.
Така прикра пригода
трапилася з мешканцем
Тернополя.
Як розповіли в обласному
управлінні поліції, чоловік приїхав порибалити на став, розташований поблизу Зборова.
Рибалити вирішив звечора до
ранку. Вже вночі рибалка вирішив трохи поспати, а вудки залишив на березі. Однак зловив
не рибу, а злодія.
Прокинувся від шуму автівки та помітив, що усі вудилища

зникли. Невідомий зловмисник
викрав їх та втік на авто.
Вже вранці чоловік подався в поліцію. Збитки від крадіжки він оцінив у півтори тисячі гривень. Правоохоронці
встановили особу злодія, це
виявився 24-річний місцевий
житель. Вудилища працівники
поліції виявили на господарстві
підозрюваного.
За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження.
Зборівчанину доведеться відповісти за протиправний вчинок.
Тривають слідчі дії.

Поміняла гроші на
пакунок з папером

Шахрайки виманили у пенсіонерки з
Монастириського району майже 40 тисяч гривень
Усі свої заощадження віддала 77-річна бабуся двом невідомим жінкам, котрі прийшли до
неї додому. Як з’ясували правоохоронці, в обідню пору на
подвір’я потерпілої прийшли
дві жінки на вигляд 25-35 років.
Вони представилися працівницями банку і розповіли старенькій, що невдовзі їй підвищать
пенсію на 500 гривень, а також
держава компенсує витрати за
газ. Відтак попросилися зайти
до будинку, аби там продовжити розмову. Вже всередині помешкання зловмисниці почали
переконувати бабусю, що найближчим часом буде проведена
грошова реформа і їй потрібно
обміняти старі купюри на нові.
Пенсіонерка повірила аферисткам, вийняла зі сховку всі
свої заощадження і передала
незнайомкам. Лиходійки так
затуманили голову потерпілій, що вона незчулася, як вони
пішли з її будинку, прихопивши
усі гроші, натомість залишили
пакунок з нарізаним папером.
Здобиччю шахрайок стало майже 40 тисяч гривень.
За даним фактом працівники Монастириського від-

учацькі поліцейські оголосили підозру
24-річному жителю села Осівці. Молодий
чоловік силою забрав автомобіль у свого
знайомого.
- Зі слів потерпілого, він катався разом з дитиною на автівці, коли його зупинив односелець. Між чоловіками виник
конфлікт начебто через те, що зловмисник почав вимагати
повернення грошей. Непорозуміння обернулося бійкою.
Підозрюваний вдарив опонента кулаком в обличчя, той
впав, а коли зміг підвестися, то машини на місці вже не було,
- розповіли в обласному управлінні поліції.
Підозрюваний свої дії пояснив тим, що колись з потерпілим працював у одній будівельній бригаді і той не доплатив
йому. Машину забрав як компенсацію.
У ході досудового розслідування було встановлено, що
викрадач дійсно заволодів транспортним засобом, проте
того ж дня повернув машину на те місце, звідки забрав.
Як виявилося, зловмисник уже не вперше потрапляє у
поле зору правоохоронців. Щодо нього розпочали кримінальну справу. До закінчення досудового розслідування підозрюваний перебуватиме під домашнім арештом.

Викрили дві підпільні гуральні

П

одаткові міліціонери на
території Гусятинського району
припинили діяльність двох
підпільних цехів, у яких здійснювалось
виготовлення спирту та алкогольних
напоїв.
- Обладнання для виробництва спирту було
виготовлене одним із фігурантів кримінального провадження, - розповіли в обласному
управлінні фіскальної служби. - Воно дозволяло
в умовах підпільного цеху отримувати контрафактну продукцію, у якій об’ємна частка спирту
становила 93-95 відсотків.
За результатами проведених обшуків вилучили 740 літрів спирту, 1920 літрів незаконно
виготовлених алкогольних напоїв (коньяки,
настоянки, горілка), більше 10 тисяч літрів
спиртовмісної рідини.
Також конфіскували обладнання, порожню
тару й есенції, які додавали у спиртосуміш для
виготовлення фальсифікованих наливок та коньяку.
Загалом із незаконного обігу вилучено підакцизних товарів на суму майже 2 мільйони ри-

Загинув під
поїздом

Молодий чоловік переходив колію
у навушниках

ділення поліції розпочали
кримінальне провадження за
статтею 190 ККУ – шахрайство.
Правоохоронці розшукують
зловмисниць та попереджають
громадян бути уважними і обережними, не пускати до помешкань незнайомих людей.
- Застережіть родичів, особливо старшого віку, які проживають самотньо, адже саме вони
через надмірну довірливість
стають жертвами аферистів, кажуть у поліції. - Запам’ятайте,
що працівники банківських
установ, соціальних чи комунальних служб не ходять по домівках і не пропонують послуги
з обміну грошей.

Під поїзд потрапив 25-річний теребовлянець. Від отриманих травм він помер у
реанімації.
- 15 серпня близько одинадцятої години вечора до Теребовлянського відділу поліції надійшло повідомлення від
чергового залізничної станції про те, що
потяг здійснив наїзд на чоловіка. Потерпілим виявився житель Теребовлі. Зі слів
очевидців, на момент прибуття на станцію поїзда, що курсує за маршрутом Рахів – Київ, чоловік якраз переходив колію,
- розповіли деталі в обласному управлінні
поліції.
За даними слідства, криків людей і
спроб попередити хлопець не почув, бо в
цей час був у навушниках.
Машиніст застосував екстрене гальмування, але вчасно зупинити потяг не
вдалося. Молодого чоловіка поїзд зачепив
і протягнув декілька метрів. З важкими
травмами його довезли до реанімаційного відділення районної лікарні, де близько опівночі він помер.

вень. Триває досудове розслідування.
Всього з початку року працівники податкової міліції Тернопільщини з незаконного обігу
вилучили незаконно виготовлених підакцизних товарів на суму 30,1 мільйон гривень. За
результатами судового розгляду справ про кримінальні та адміністративні правопорушення
прийняті рішення про конфіскацію фальсифікату на суму 8,9 мільйона гривень.

За неіснуючий виграш віддав
шахраям 78 тисяч

Н

а Тернопільщині - чергова
жертва шахрайської схеми «ви
виграли автомобіль». На гачок
пройдисвітів потрапив 29-річний
житель Теребовлі.
- Повідомлення про виграш молодий чоловік
отримав на мобільний. Зрадів такому везінню і,
ні з ким не порадившись, став виконувати умови
«розіграшу». На вказані пройдисвітами банківські рахунки загалом перечислив 78 тисяч гривень начебто за оформлення документів і став
чекати на авто. Проте не дочекався, - повідомили
в обласному управлінні поліції.
Зрозумівши, що потрапив на гачок шахраїв,
потерпілий звернувся до правоохоронців.
Поліцейські розшукують злочинців і застерігають: не варто довіряти різним акціям, розіграшам, особливо якщо за це потрібно платити.

Духовність
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Постійна і вічна радість – ХРИСТОС
Чи вдивляємось ми в нічне таємниче небо, чи стоїмо на березі неозорого
моря, чи милуємось лісом і слухаємо
шум дерев, чи наш зір приваблює квітучий луг, що стелеться перед очима,
— нас щоразу розчулює краса природи.
«Видимий світ, — повчає святий Василій Великий, — це розкрита спасенна
книга; читаючи її, ми пізнаємо свого
Творця, що премудрістю Своєю створив усе».
Яка щаслива людина, що Господь
зробив її учасником Своєї Божественної слави! Якщо такий чудовий світ, що
оточує нас, якщо людина втішається
радістю від усього, що бачить навколо
себе за свого земного життя, яке не раз
сполучається з горем, сльозами й турботами, то що ж можна сказати про вічне життя на небі, де перебуває постійна і вічна радість — Христос, де святим
наготоване блаженство єднання з Ним.
Святе Письмо свідчить: «не бачило
того око, не чуло вухо, і не спадало на
серце людині те, що наготував Бог тим,

хто любить його» (1 Кор. 2, 9). До вічного життя і слави в небі покликав Бог
тих, хто віддав йому віру і любов свого
серця.
Земне життя наше — це підготовчий час перед вступом у вічність. І
Церква Христова — немов життєдайний виноградник Божий — вказує
своїм вірним шлях до вічного щастя,
пропонує певні засоби для досягнення
його. Хто перебуває під благодатним
крилом Христової Церкви, в її огорожі,
хто живе на землі згідно із заповідями
Божественного Учителя і Спасителя
роду людського, Ісуса Христа, той знає,
яке щастя бути з Христом, і день за днем
наближається до Нього. Для цього нам
треба видалити з душ і сердець своїх
суєтні й безплідні пожадання, бо вони
часто стають перешкодою на шляху в
світле царство Господа слави. До нього
входять праведні люди, прикрашені поданим від Господа благодатним одягом
християнського доброчинства.
І нам не треба далеко від себе шука-

У Снігурівці на Лановеччині
освятять новозбудований
після пожежі храм

С

вято-Успенський храм у с. Снігурівка Лановецького
району був збудований ще у 1926 році. Біда
трапилася чотири роки тому. Тоді, у 2015-му, на
самий Великдень, храм згорів. Полум’я миттю охопило
дерев’яну будівлю. Селяни не змогли врятувати свою
церквицю.
Через кілька місяців після трагедії громада села навпроти згорілого храму побудувала каплицю для богослужінь. І за трохи більше,
як 4 роки, спорудила новий храм.
28 серпня у свято Успіння Пресвятої Богородиці і Приснодіви
Марії у новій церкві відбудеться архієрейське освячення храму і
перша Божественна літургія.
О 9:00 розпочнеться водосвятний молебень, о 10:00 – зустріч
архієреїв, після якої відбудеться освячення престолу, храму та Божественна літургія.
Тернопільська єпархія ПЦУ щиро запрошує усіх до спільної молитви.

ХЛОПЧИК І БАБУСЯ

Батьки пообіцяли малюку
взяти його в далеку подорож.
Онук запитує в бабусі:
– Бабусю, а ти зі мною поїдеш?
– Онучку, мені їхати з тобою немає за що, грошей у
мене немає, – жартома відповіла вона.
Малюк замислився, а потім
сказав:
– Бабусю, я дам тобі одну
свою гривню, і ти зможеш поїхати зі мною!
– Ні, мій хороший! Однієї
гривні мені не вистачить.

Хлопчик знову замислився
і з сумом сказав їй:
– Нічого, я про тебе
пам’ятатиму і любитиму тебе,
ти тільки не нудьгуй!
Але було видно, що якась
думка не дає хлопчику спокою. Через деякий час він підбіг до бабусі і радісно обійняв
її:
– Добре, моя улюблена
бабусю! Я віддам тобі свою
останню гривню, щоб ти поїхала зі мною!
***
Справжня любов починається тоді, коли заради
неї віддаси все, що маєш.

ти Царства Божого, бо Господь сказав:
«Царство Боже всередині вас» (Лк. 17,
21). Якщо віруюча людина має в серці
своєму Царство Боже, тобто живе, виконуючи заповіді Христові, то вона багата і без багатства, славна і без слави,
радіє серед скорбот. Саме про таких
християн пише у своєму посланні до
коринтян святий апостол Павло: «Ми,
— говорить він, — нічого не маємо, але
всім володіємо» (2 Кор. 6, 10).
Син Божий заповідає Своїм послідовникам: «Шукайте перше Царства
Божого та правди Його» і закінчує: «...і
все те (необхідне в земному житті) додасться вам» (Мф. 6, 33). Отже, Господь
не залишає вірних дітей без Своєї Божественної допомоги. Однак Спаситель
у Своєму Євангелії застерігає і від перешкод на шляху до Царства Божого. Згадаймо історію життя царя Соломона:
здається, все було в нього, але зрештою
писав він: «Оглянувся я на всі діла мої...
і ось усе — суєта і нудьга духу» (Еккл.
2, 11).

Не таке Царство Боже: воно сповнює душу небесним миром, заспокоює і втішає. Слово Боже навчає нас, що
Царство Боже -— «не пожива й питво,
а праведність, мир і радість у Святому
Дусі» (Рим, 14, 17).
Царство Боже, яке вселяється в серце справжнього християнина, — це
праведне життя згідно з законом Божим, це мир і спокій совісті, який може
дати віруючій людині Господь. Нам треба тільки відкрити двері свого серця,
побажати, щоб Царство Боже увійшло
в нас, спрямовувати своє життя так, як
навчають заповіді Господні, щоб Царство Боже перебувало в нас завжди.
о. Богдан
ЗІНЧЕНКО, член
Національної
спілки
журналістів
України.

Небо забирає найкращих…
Богдан Дмитрович Присяжний
з Чорткова був надзвичайно
талановитим журналістом з дуже
добрим та відкритим серцем для
всіх оточуючих. Сумна звістка про те,
що цьогорічного 22 квітня перестало
битися його серце, сколихнула рідних і
знайомих, а також весь Чортків.

«Нам бракуватиме філософії його міркувань…» - зазначила колега по перу Анна
Блаженко. «Громаді Чорткова не вистачатиме такої
справжньої Людини і такого
професійного журналіста як
Богдан Присяжний», - з болем відгукнувся міський голова Володимир Шматько.
Народився Богдан Присяжний 1 вересня 1950 року
в селі Малі Чорнокінці Чортківського району. У свій час
закінчив Чортківське медичне училище, пізніше у Львівському університеті здобув
спеціальність хіміка-біолога.
Працював
помічником
санітарного лікаря у Чортківській районній санітарноепідемологічній станції,
лікарем-лаборантом, хіміком
у «Вологдахімліс», інженером
цивільної оборони і охорони
праці у селі Джуринській Слобідці Чортківського району,
лікарем-лаборантом у Чортківській райсанепідстанції
та лаборантом кооперативу
«Український кооператив лабораторного забезпечення»
у Чорткові.
Якось,
переступивши
поріг редакції першого незалежного
чортківського
часопису «Досвітні вогні»,
зрозумів, що журналістика

це те, чим він хоче займатися решту свого життя. Паралельно з основною роботою
з 1995-го стає позаштатним
кореспондентом видання, а
вже згодом зовсім покидає
кар’єру хіміка-біолога і пробує себе в незвіданій для
нього професії.
Наприкінці 1997 року Богдан Присяжний організовує
«Товариство сприяння друкованим засобам масової інформації», яке стає видавцем
газети «Досвітні вогні. Нові».
Працюючи редактором цієї
газети, всі зароблені гроші
віддавав на розвиток газети.
У 2005 році його призначають редактором чортківського міського часопису
«Ратуша», а після реорганізації видання стає заступником
редактора вже «Чортківського Вісника». У «Чортківському Віснику» працював до виходу в 2011-му на пенсію по
інвалідності.
А ще пан Богдан був активним громадським діячем,
ніколи не стояв осторонь подій, які відбувалися в країні.
Після виходу на пенсію, брав
активну участь в організації
(2005 рік) і подальшій роботі спільноти «Рух за життя»
при Бучацькій єпархії УГКЦ.
Разом з керівництвом єпархії

готовить і направляє до Верховної Ради проект Закону
«Про збереження життя від
моменту зачаття і до природної смерті». Співпрацював з
доктором Антуном Лісіцем
(Хорватія) з питань християнської біоетики.
Перед початком тимчасової окупації сепаратистами і
до звільнення Лисичанська
і Краматорська у березніжовтні 2014-го співпрацював
з добровольчим агітаційним
відділом, створеним київськими і львівськими журналістами, який проводив свою
проукраїнську
пропагандистську діяльність на цих
теренах.
Окрім місцевих видань,
активно друкувався в часописі «Час і події» (Чикаго,
США). На добровольчих засадах підтримував роботу
редакції «Чортківський Вісник».
Небо завжди забирає
найкращих,
найдорожчих
людей… Пам’ятатимемо Богдана Присяжного як мудру,
чуйну, талановиту людину,
яка не залишалась осторонь
чужих проблем. Молимось за
його світлу душу…
Максим ОГОРОДНИК.
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У сільській лікарні

облаштують басейн та джакузі

У Максимівці Збаразького району хочуть перетворити довгобуд
на сучасне бальнеологічне відділення місцевої здравниці
Кажуть, якщо людина хоче, шукає можливостей. Коли ж не хоче, шукає відмовок.
Жителі Максимівки не лише хочуть змін, а й активно працюють над їх впровадженням.
Занедбану стару лікарню за кілька років перетворили у сучасний заклад, куди
приїздять на лікування і оздоровлення не лише з довколишніх сіл, а й з сусідніх
районів і навіть обласного центру. «Наш ДЕНЬ» вирушив в гості у максимівську
здравницю, аби побачити, що вдалося зробити громаді і що планують на майбутнє.

… Біля лікарні кипить робота
– майстри облаштовують територію довкола будівлі.
- Ми вже повністю оновили
лікарню всередині, тепер хочемо ще відремонтувати зовні,
- розповідає голова ГО «Максимівська ініціатива» та керівник
опікунської ради лікарні Михайло Хомишак (на фото в центрі).
– Коли почали відроджувати заклад, роботи було дуже багато.
Обдерті стіни, подекуди продірявлені назовні. Багато людей
не вірили, що тут буде сучасний
медичний заклад. Але нам це
вдалося.
Минулого року у лікарні запрацювала одна з кращих соляних кімнат в області. Тут можуть
оздоровитися всі охочі. На її спорудження витратили дві тонни
солі. Створити у селі соляну печеру було для Михайла Хомишака заповітною мрією. Заручив-

шись підтримкою однодумців,
він об’їздив десяток подібних
кімнат в області та за її межами.
Цікавився методикою оздоровлення у монахів.
- Я дуже радий, що спільними
зусиллями нам вдалося це зробити, - каже Михайло Хомишак.
– Не кожна родина може поїхати
на море і подихати солоним повітрям. Тому дуже важливо, щоб
люди могли оздоровитися вдома, у рідному селі. Адже попередити хвороби завжди краще,
аніж лікувати. Українці заслуговують на те, аби отримувати
якісні медичні послуги. І дуже
важливо, щоб лікарі отримували
достойні зарплати. По-іншому
не може бути.
Михайло Вітенько зі Збаража
з сім’єю вперше приїхав у соляну
кімнату. Зізнається, навіть не
очікував, що це такі неймовірні
відчуття.
- Тішить, що такий
заклад є у нашому районі, - каже чоловік.
– Чудові умови, привітний персонал. Хочеться приїхати сюди
знову.
- Зізнаюся, була
вже не в одній соляній кімнаті, але тут
сподобалося найбільше, - додає Наталя Панасюк. - Не сподівалася, що таке може бути
в селі. Та ще й безкоштовно. Це вражає!
До речі, цілющі
властивості солі відкрили ще стародавні
ченці. Вони розміщували людей з різними
хворобами у соляні

печери. У Максимівці створили
кімнату з аналогічним мікрокліматом. Сіль позитивно впливає
на нервову і дихальну системи, у
людей покращується сон, зникають дерматологічні проблеми.
Лікарі кажуть: досить кількох
процедур по 30 хвилин, щоб підвищити стресостійкість організму, очистити легеневу систему
і значно зміцнити ослаблений
імунітет. Відвідини соляної кімнати корисні і дітям, і дорослим.
Для найменших тут створили
дитячий куточок з іграшками.
Також у Максимівській лікарні працює фізіотерапевтичний кабінет. Тут можна пройти процедури електрофорезу,
біоптронтерапії, магнітотерапії,
УВЧ-терапії. Є кабінет лікувальної фізкультури, обладнаний
тренажерами і дошкою Євмінова, масажний кабінет.
Вчителі із Старого Вишнівця
напередодні навчального року
приїхали оздоровитися у Максимівку. Зізнаються, здивовані, що
все тут безкоштовно, і приємно
вражені якістю послуг та облад-

нанням.
- Я приїжджаю вже вчетверте, - розповідає вчителька
початкових класів Старовишнівецької школи Леся Шойда.
- Спершу записалася в соляну
кімнату, а коли побачила, що є
тут стільки процедур, то записалася й на інші. Почуваюся чудово. Особливо хочу відмітити
працівників лікарні - вони надзвичайно приємні та кваліфіковані. Завжди вислухають і йдуть
на зустріч. Максимівська лікарня – приклад якісної медицини.
І це дуже приємно.
- Вже незабаром у підвальному приміщенні закладу запрацює кабінет арома- та фітотерапії, - розповідає керівник
Максимівської лікарні та лікарреабілітолог Наталія Дудар. Аромати рослин нормалізують
настрій, знімають втому, поліпшують пам'ять, зміцнюють
сон, вони здатні відрегулювати
багато процесів в організмі і відновити його роботу. Доповненням до оздоровчих процедур
стануть фіточаї. Лікування за
допомогою трав, звичайно, не
дає швидких результатів, зате
воно є просто незамінним для
профілактики захворювань і лікування хронічних хвороб. Ще
хочемо запровадити герудотерапію – лікування п’явками. Воно
дуже помічне при інсультах та
попереково-крижових грижах.
У Максимівці не планують
зупинятися і мають нові ідеї для
розвитку. Поряд з лікарнею є
довгобуд. Вже готова проектнокошторисна документація на
реконструкцію цього корпусу і
створення там бальнеологічного відділення лікарні з басейном, джакузі, гідромасажними
ваннами та підводною витяж-

кою. Також можна буде проводити лікування грязями.
- Ми звернулися до Фонду
регіонального розвитку і щиро
сподіваємося, що нам виділять
кошти на створення бальнеологічного відділення, - каже Михайло Хомишак. – Потрібно понад 6
мільйонів гривень. Це інвестиція
у здоров’я наших людей. Ми маємо чудових лікарів, кваліфікованих реабілітологів. Якщо будуть
кошти, то вже через рік нове відділення запрацює.
Ще у закладі шукають меценатів, які допоможуть закупити
обладнання для діагностичної
лабораторії. Необхідно близько
400 тисяч гривень. Люди вірять,
поступово всі плани вдасться
втілити в життя.
Максимівська лікарня висловлює щиру подяку голові
та депутатам Збаразької районної ради і РДА, ПрАТ «Тернопільський кар’єр», місцевим
фермерам, сільським радам сіл
Максимівка, Залужжя і Киданці
та всім небайдужим людям, які
допомагають розвитку закладу
і підтримують всі новації.
Повертаючись з Максимівки, я відчувала якесь особливе
тепло на душі. Приємно, що є
люди, які не бояться труднощів,
не нарікають на життя, складну ситуацію в країні, а роблять
щось, аби змінити життя довкола себе, шукають можливості і
це дає результат. Якщо не вірите, поїдьте у Максимівку і побачене вас однозначно здивує.
Відвідати соляну кімнату
у Максимівці та інші оздоровчі процедури можуть всі
охочі. Процедури проводять за
попереднім записом. Телефон:
0684134713.
Юля СЕМЕНЮК.
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Україна
Швидко завершити
війну не вдасться

Новій Раді не вдасться швидко закінчити війну, бо і вирішує це не зовсім парламент. Вся країна повинна
пройти для цього ще довгий шлях. Так
вважає глава президентської партії
«Слуга народу» Дмитро Разумков, пише
«Новий час». «Від нас хотітимуть швидкого закінчення війни, хоча всі розуміють, що закінчити швидко її не вдасться, і вирішує це зовсім не парламент. Це
великий шлях, який повинна пройти
вся країна, всі ми разом», - наголосив
Разумков. Раніше очільник цієї політсили заявляв, що українська сторона хоче
якнайшвидшого припинення вогню на
Донбасі.

Держфінансування
отримають 11 партій

Нацагентство України з питань запобігання корупції ухвалило рішення
про надання 11 політичним партіям
державного фінансування їхньої статутної діяльності, повідомили у НАЗК.
Згідно з результатами позачергових
парламентських виборів, держфінансування отримають партії: «Слуга народу»,
«Опозиційна платформа - За життя», ВО
«Батьківщина», «Європейська солідарність», «Голос», «Радикальна партія Олега Ляшка», «Сила і честь», «Опоблок»,
«Українська стратегія Гройсмана», «Партія Шарія» і ВО «Свобода». За попередніми підрахунками громадського руху
«Чесно», загальний бюджет держфінансування партій у 2020 році сягне 565,5
мільйонів гривень.

Яка країна найбільше
допомагає українській армії

92 відсотки всієї військовотехнічної допомоги, яку Україна
отримала з-за кордону із 2014 року,
надійшло зі США. «Сполучені Штати
є стратегічним партнером України», йдеться у повідомленні посольства України в США у Facebook. І це доведено на
ділі.

Подорожчає побутова техніка

В Україні заборонять продавати
товари з низьким класом енергоефективності. Кабмін затвердив відповідні вимоги для окремих видів побутової
та офісної техніки. Документ запрацює
через 6 місяців після офіційної публікації, пише ubr.ua. З ринку може зникнути
електроніка, нижча класу споживання
«А». У продавців буде час розпродати
таку техніку. Далі доведеться завозити
виключно енергоефективну. Найбільші
проблеми через нововведення можуть
бути у дешевих брендів з Китаю та комерційного обладнання. Також з ринку
може зникнути неекономічна побутова
й офісна техніка та зросте собівартість
виробництва. Ціни можуть збільшитися
на 12 відсотків. Однак нова техніка працюватиме довше й споживатиме менше
енергії.

Do you speak English?

18 відсотків українців володіють англійською мовою на рівні
intermediate. У публічному рейтингу
рівня володіння англійською в різних
країнах у 2018 році Україна опинилася на
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43 місці з 88 країн. Результати щорічного
дослідження оприлюднила міжнародна
освітня компанія EF Education First, передає EnglishDom. Усі країни поділили
на шість категорій. До групи з «дуже високим» рівнем знання мови потрапили
практично всі скандинавські та західноєвропейські країни. Україна - у 3-ій категорії з «помірним» рівнем володіння
англійською посіла передостаннє місце.
Вище на одну сходинку за нас розташувалась Росія. Сюди потрапила також Білорусь. Польща - перша в групі з «високим»
рівнем знань англійської мови. Аутсайдери - Узбекистан, Ірак і Лівія - там «дуже
низький» рівень володіння англійською.

Співи Винника й Поплавського
обійшлись виборчому фонду
аграріїв у 5,22 млн. грн.

На парламентських виборах 25
відсотків або ж чверть коштів усього
передвиборчого фонду «Аграрна партія України» витратила на концерти.
Загалом Михайло Поплавський і Олег
Винник розкошелились на 21,07 мільйонів гривень. З них - на рекламу на телебаченні витратили 10,86 мільйонів; 4,7
мільйонів віддали за агітацію на «Інтері»
та приблизно 3 мільйони - телеканалам
«112 Україна» і «1+1». А от співи Винника
та Поплавського обійшлись виборчому
фонду аграріїв у 5,22 мільйони. Удвічі
меншу суму партія витратила на друковану агітацію - 2 мільйони 130 тисяч
гривень, повідомляє Громадський рух
ЧЕСНО.

Коли і як повертатимуть техогляд

Технічний огляд машин повертатимуть поетапно. Спершу техогляд проходитимуть лише переобладнані та старі
автомобілі під час першої реєстрації, передає «Liga.net». Новим машинам він не
буде обов’язковим у перші три роки. Також техогляд проводитимуть лише приватні компанії. «Всі станції проведення
техогляду давно передані в приватний
ринок - все так і залишиться», - сказав керівник Головного сервісного центру МВС
Владислав Криклій.

Бойовики заборонили
студентам виїжджати за межі
окупованого Донбасу

Російські окупаційні адміністрації
обмежили виїзд за межі окупованих
територій Донецької і Луганської областей студентів та випускників загальноосвітніх навчальних закладів.
Про це повідомила прес-служба Міноборони України з посиланням на дані розвідки. Причина - агітаційна кампанія з
призову на військову службу місцевого
населення. Аби запобігти ухиленню юнаків від призову, бойовики вирішили обмежити виїзд.

Через браконьєрство Україна
може втратити рибну галузь

Браконьєрський вилов риби в
Україні давно зрівнявся з офіційним.
Щодня з наших водойм браконьєри виловлюють 192 тонни риби, повідомляє
прес-служба Асоціації риболовів України.
«Це не може не позначитися на природі,
екосистемі наноситься колосальна шкода. Риби виловлюється набагато більше,
ніж вона природно може відновити чисельність своїх зграй. Браконьєрство набуло ознак організованого злочинного
угруповання», - йдеться у повідомленні.
Якщо в 1991 році затримали 18 тисяч
браконьєрів, то в 2018-ому - 114 тисяч
(за статистикою, лише 10 відсотків від
усіх порушень фіксується). Основна з
причин - корупція в органах рибоохорони, яка за останні роки набула небачених
масштабів. За даними Асоціації, нині на
прилавках 85 відсотків імпортного рибного продукту, і лише 15 відсотків - вітчизняного.
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Світ
В Узбекистані відкрили
українську недільну школу

Недільну школу з вивчення української мови, культури та звичаїв відкрили в Узбекистані. Про це йдеться на сторінці Посольства України в Узбекистані у
Фейсбук. Подію приурочили 28-ій річниці
незалежності України. Відкриття недільної школи є знаковою подією, адже до цього часу понад 10 років у Ташкенті не було
української школи чи класу, де б не лише
чисельна українська та кримськотатарська
діаспори, а й усі бажаючі змогли б вивчати
мову, літературу, традиції та звичаї українського народу.

Трамп хоче купити Гренландію

Президент Дональд Трамп неодноразово цікавився покупкою Гренландії
Сполученими Штатами. Так, під час зустрічей, обідів та інших заходів з цікавістю
слухав, як його помічники обговорюють
ресурси і геополітичне значення Гренландії. Президент США попросив радника в
Білому домі вивчити можливість угоди,
повідомляє «The Wall Street Journal». Деякі
радники Трампа підтримали цю ідею, назвавши її «хорошою економічною грою».
Інші назвали її нездійсненною. «Гренландія не продається», - таку офіційну відповідь дав уряд автономії. Проте Трамп не
втрачає надії.

В Арктиці падає сніг з пластиком

Навіть на Північному полюсі мікроскопічні частинки пластику падають
з неба разом зі снігом. Про це свідчить
нове дослідження. Вчені були шоковані
великою кількістю пластику в Арктиці.
Як виявилося, його концентрація сягає
10 тисяч часточок на літр. Як пише BBC,
це означає, що навіть там люди, швидше
за все, вдихають мікропластик з повітрям.
Хоча вплив на здоров’я людей наразі не
встановлений. Арктику вважають одним
з найчистіших регіонів на планеті. Однак,
група вчених з Німеччини й Швейцарії заявила, що це не зовсім так. У снігу вчені
знайшли також фрагменти гумових шин,
лаку, фарби й синтетичних тканин. Це
було справжнім шоком.

Отримати американську
візу стає ще важче

Американська влада зробила жорсткішими умови отримання віз для іноземців, які мають соціальну допомогу
чи не можуть себе самостійно фінансово утримувати. Тепер вони не зможуть
в’їхати до країни, отримати посвідку на постійне проживання - Green Card або громадянство. В’їзд можуть заборонити навіть
тим, хто ймовірно потребуватиме соцдопомоги, DW з посиланням на адміністрацію
президента США Дональда Трампа. Нова
норма може вплинути на близько 22 мільйони іноземців, які законно перебувають у
США, та щонайменше 10,5 мільйонів нелегальних мігрантів, які довго живуть в країні. За даними Білого дому, близько 58 відсотків сімей мігрантів користуються хоча б
однією з соціальних програм.

В ОАЕ запустили програму,
яка вимірює щастя жителів

Об’єднані Арабські Емірати посіли 21
місце у Всесвітній доповіді про щастя, і
Дубаї планують очолити цей список. Тепер щастя стало однією з цілей національної політики, в рамках якої призначений
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міністр ОАЕ з питань щастя і благополуччя,
а також реалізується програма Smart Dubai,
яку контролює урядовий департамент,
пише «Euronews». Щасливі люди успішніші на 50 відсотків. А значить - настільки
й продуктивніші, якщо бачать сенс у своїй роботі. При цьому вони на 88 відсотків
лояльніші, бо розуміють, що працюють
недаремно. Існує спосіб виміряти щастя завдяки штучному інтелекту. Ця технологія
використовує будь-яку камеру, наприклад
на ноутбуці, аналізує рух м’язів людини,
використовуючи 64 кадри на секунду, і визначає одну із семи емоцій. Зараз середній
рівень щастя в Дубаї становить 89 відсотків. Мета на 2021 рік - досягти 95 відсотків
з надією, що щастя чинитиме позитивний
вплив на бізнес і економіку.

Кількість біженців
у світі побила рекорд

Торік кількість людей, які втікали
від війн, конфліктів і переслідування
побила всі рекорди з моменту закінчення Другої світової війни. Нині нараховують більше, ніж 70 мільйонів біженців. Такі дані оприлюднили у щорічній
доповіді про глобальні тенденції Агентства ООН у справах біженців. В організації
прогнозують: кількість осіб, які втікають
від війн та конфліктів, у 2019-ому буде
більшою за попередній рік.

Де пенсіонерам живеться
найкраще?

Експерти визначили країни, де пенсіонери живуть найкраще. Найбільші
виплати пенсіонери отримують: у Норвегії - 20 тисяч норвезьких крон (понад 55
тисяч гривень) на місяць; Швейцарії - 3278
франків (близько 84 тисячі гривень); Люксембурзі - 3000 євро; Швеції - 2000 доларів
(понад 55 тисяч гривень); Австралії - 1100
доларів (30679 гривень); Японії - 67 тисяч
єн (16 тисяч гривень). В Україні середній
розмір пенсії складає близько 3 тисяч гривень. Мінімальна пенсія з 1 липня зросла
до 1564 гривень. Максимальна - 15,6 тисяч.
Пенсіонери з мінімальним розміром пенсій
отримають 67 гривень доплати, повідомляє Мінсоцполітики України.

В Ісландії відкрили пам’ятник
першому розталому льодовику

Ісландія вшанувала пам’ятною
дошкою льодовик, що став першою
«жертвою» змін клімату на території
острівної держави. Відкрили пам’ятник
на місті розталого льодовика Ок’єкудль,
який ще називають Ок, передає агенція
новин AFP. «Ок - перший ісландський
льодовик, що втратив свій статус. У найближчі 200 років на всі наші льодовики
чекає така ж доля», - йдеться у написі на
пам’ятній дошці. Щоб мати статус льодовика, товща криги повинна становити мінімум 40-50 метрів, а Ок’єкудль «схуднув».
Нині товща криги на місці колишнього
льодовика - близько 15 метрів. Такої маси
льоду замало, щоб створити достатньо
тиску для його руху.

Рига планує відмовитися
від тролейбусів

У майбутньому Рига планує відмовитися від тролейбусів та замінити їх
більш дружніми до навколишнього середовища видами транспорту, повідомляє «Delfi». Представник муніципального підприємства Rīgas satiksme Байба
Барташевича зазначила, що тролейбусна
інфраструктура вимагає витрат на утримання. Тому з появою автобусів з нульовими викидами від тролейбусів відмовляться. Сьогодні на 17 маршрутах у Ризі
працює 260 тролейбусів.
Ще в 2012 році їх було понад 300.

Ольга
ЧОРНА.
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Для всієї родини
Сокровенне

Образок
Серпень треба
цідити повільно,
як грушевий лікер
Наливати в маленьку чарочку, сьорбати по краплині, а крізь
чарочку дивитися на сонце.
Серпневі ночі треба розбавляти вогниками свічок, молоком, налитим в миску для домовика, муркотінням кота і скрекотом коників стрибунців.
Серпневі дні треба закладати
між сторінок книг, як закладки,
щоб потім витрушувати їхній
жар у затхлому листопаді, діставши цю книгу з полиці.
І заклинаю вас, ну не кричіть
ви по всіх кутах «ой, ось і серпень, ось і осінь».
Ну куди ви поспішаєте?
Зупиніть годинник.
Пийте по краплині.
Рей БРЕДБЕРІ.

Невигадане

В

же сивина
посріблила їй
скроні, а серце ще
досі не знає спокою. І
на усім білім світі немає
людини, якій би змогла
вилити душу, розповісти
про біль, образу і
кохання, яке принизили і
стоптали.
Понад шість десятків літ
живе Марія із цим тягарем на
серці й картає свою долю, що так
жорстоко над нею пожартувала.
…Кращої пари у селі не було.
Високий, кремезний, кароокий,
з пишними неслухняними кучерями на голові Іван, як ніхто,
підходив стрункій світловолосій Марії. Завжди впевнений у
собі юнак вже давно кинув оком
на сором’язливе дівча та чекав
слушної нагоди, щоб підійти.
Марія цілу неділю крутилася перед дзеркалом. Не кожен
же день у їхньому клубі виступають з п’єсою аматори із сусіднього села, тим паче відомі не лише
у їхньому районі, а й поза його
межами. А ще… Це вперше мама
з батьком дозволили їй залишитись після концерту на танцях. Як давно Марія про це мріяла. Он подруги – її однолітки,
вже з хлопцями зустрічаються,
а Марія у свої вісімнадцять цілими вечорами вдома рушники вишиває. Але тепер усе буде інакше – вірила дівчина, нетерпляче
позираючи то у вікно, то на годинника.
– І де ж ця Галина? Чому вона
так довго не йде? – запитувала себе, виглядаючи подругу, з
якою збиралися йти до клубу.
Галина прийшла о сімнадцятій годині, як і домовлялися. Але
не сама. Брат Іван, довідавшись
куди вона йде, попросився супроводжувати дівчат.

В

ітьку дражнили через
те, що він любив котів.
Називали «котячим
татом». Хата Вітькових
батьків - на околиці села.
Далі - лісосмуга вздовж
дороги. Сюди люди
вивозили й залишали
кошенят. А Вітька їх
підбирав і приносив
додому. За це його сварили,
батько навіть за пасок
брався. Але Вітька не
каявся. І вдома з’являлася
чергова маленька пухнаста
знайда…

Сімейне

гніздечко
…Вже зустріли
святий Спас
Яблуками й медом.
А приходить він до нас
Промінцями з неба.
Прохолодно вже в садах,
Хоч і припікає досі.
Ми зустріли
Яблуневий Спас На порозі осінь...
На фото Івана ПШОНЯКА:
Максим та Вікторія Косінські.
м.Тернопіль.

А ВСЕ МОГЛО БИ

СКЛАСТИСЯ
ПО-ІНШОМУ…
Двогодинна вистава пролетіла, як сон. І ось весела полька місцевих музикантів скликала молодь на танцмайданчик.
Галина пішла танцювати з Михайлом, який вже давно їй проходу не давав своїми залицяннями. А Марія сиділа на лавці,
весело підморгуючи подрузі. І
тільки тепер вона помітила на
собі чийсь погляд. Це був сміливий і, як вже пізніше вона зрозуміла, закоханий погляд Івана,
від якого чомусь у Марії аж мурашки по спині забігали. Такого відчуття у неї раніше не було.
Марія зашарілася, опустила очі
додолу і хотіла у цю мить крізь
землю провалитися. Іван не дозволив їй цього зробити, бо відразу підійшов до Марії і галантно запросив на вальс, який змінив запальну польку. Їй хотілось, щоб ця ніжна мелодія ніколи не закінчувалася. Сьогодні вона зовсім по-іншому дивилася на Івана – не як на брата
подруги, а як на хлопця, погляд
якого зачарував її. Весь вечір
вони протанцювали удвох, не
бачачи навкруги нікого. Вони
мовчали – вперше у них не було
тем для розмови. А після танців

Іван провів Марію додому.
– Ти вийдеш на вулицю завтра ввечері? – з тремтінням
у голосі, що зовсім на нього не
схоже, запитав хлопець.
– Вийду, – промовила дівчина і чимдуж побігла до хати, щоб
батьки не лаяли, що вона так забарилася.
За всю ніч Марія не стулила
очей. Вона думала про цього зухвалого і водночас такого хорошого хлопця.
Яким довгим виявився для
неї наступний день. Вона вже
давно впоралася з покладеною
на неї роботою, а вечір все не
приходив...
Іван теж дуже чекав зустрічі
з дівчиною, тому прийшов на побачення набагато швидше. Він
сховався за старого кремезного
ясена, що ріс обабіч її подвір’я, і
мовчки спостерігав, як порається на грядці його Марічка. Сьогодні він обов’язково розкаже їй,
як неспокійно б’ється його серце, коли бачить її.
– Я не спізнилася? – весело
прощебетала дівчина, вийшовши на ледь стемнілу вулицю, побачивши, що Іван уже її чекає.
– Ні, це я раніше прийшов, –

відповів хлопець, повернувшись
від своїх роздумів.
Вони гуляли стемнілими
сільськими вулицями. Час від
часу їх мовчанку порушували
веселі пісні молоді, що долинали
з інших вулиць.
З того дня Іван щовечора
приходив до Марії. Вони дуже
добре розуміли і гармонійно доповнювали один одного.
…Вже два роки минуло відтоді, коли Іван вперше провів Марію додому. Він збирався зробити коханій пропозицію
руки і серця, але вирішив перевірити, чи справді Марічка кохає його і чи здатна на подвиг
заради кохання. І ось однієї неділі наприкінці святої літургії у церкві священик зачитав
оповідь, у якій було сказано, що
Іван збирається одружитися з …
Людмилою. Марія не знає, як дійшла додому – у її очах стемніло, ноги підкосилися. Її біль і образу бачила лише подушка, мокра від сліз. Вона не наважилася підійти до Івана й вияснити
причину їх розлуки. А він чекав,
що вона скаже у церкві, що проти цього шлюбу. Коли прочитали третю оповідь і Марія ніяк не
зреагувала на його вчинок, Іван,
гордий та імпульсивний, покинув рідне село і подався до далекої Америки.
…Він не знайшов на зарубіжжі отієї єдиної, бо так і не зміг забути Марії. Але його гордість заважала йому повернутися і попросити вибачення у коханої.
Так усе життя у самотності і докорах сумління прожив Іван серед чужих людей. Не вийшла заміж і Марія. Вона не знає, як пережила цю образу і приниження.
Вона йому, мабуть, усе простила. Час лікує рани, але біль у
її серці не стихає і досі. А все могло би скластися по-іншому…

Оля ГЛАДЧУКПОПАДЮК.

Передосіннє
диво
У Тернополі
цвіте
каштан

Н

а гамірній
вулиці Руській
у Тернополі,
неподалік
кооперативного
торговельноекономічного коледжу,
цвіте каштан. Неначе
серпень запросив
у гості весну. І вона
подарувала трішечки
дива…
Останнім часом каштани
щороку розквітають у Тернополі наприкінці літа й восени. Це не якась прикмета.
Хоча щось у тім є. Тремтлива
ніжність. Загадковість… А ще
– можливість серед заклопотаних буднів просто зупинися, аби помилуватися пізнім
квітом…

Узагалі, Вітькові батьки люди добрі. Висварять сина, а потім гадають, де ж прилаштувати
кошеня…
…Ядвіга перебралася в село,
коли доньці Аліні виповнилося десять років. Не зі своєї волі.
Екс-благовірний «переселив».
Купив тут невеличкий будинок.
Колишню спільну міську квартиру залишив собі. Живе там з новою пасією.
Єдине втішало Ядвігу: до міста недалеко. У неї там робота.
Люди пішки ходять, якщо автобуса нема. Та й приміський потяг
зупиняється.
Аліна не хотіла залишати своєї школи, однокласників. Але
батько був невблаганний.
Улюбленим Аліниним місцем
стала невеличка річка, що протікала за сільськими городами. Дівчинка влаштовувалася на товстій гілляці плакучої верби і сумувала.
Ядвіга часто знаходила тут
доньку. Й сама, бувало, сідала поруч і також думала про своє. Як
перешіптувалися сусідки, коли
поверталася додому. Як зустріла
чоловіка з молодою незнайомкою, виявилося - його студенткою, з якою зраджував. Як віддавала ключі від квартири новій
господині. Як чоловік намагався
пояснити десятирічній доньці,
що таке кохання і те, що трапилось у нього з матір’ю, може спіткати кожну дорослу людину…
Аліну посадили за одну парту
з Вітькою.
- У тебе кіт є? - перше, що запитав Вітька.
- Нема, - відповіла здивовано.
- Якщо треба, скажи. Чи ти не
любиш котів?
- Люблю, але тато не дозволяв…
Котяча тема була зачіпкою,
аби завести розмову з сусідкою
по парті. І чому б не поділитись
котиками, яких на обійсті бігало
четверо?!
Кожна з однокласниць мала
подругу. Та й дівчат в класі було
менше, ніж хлопців. Тож Аліні в «подруги» дістався Вітька.
Хлопчиська за те «дерли» з нього «лаха». А тим часом до вух місцевого люду дійшла історія Аліниної сім’ї. У виші, де викладав екс-благовірний Ядвіги, навчалися студенти з цього села.
Діти «приклеїли» Аліні прізвисько «професорська цяця», хоча її
батько поки до професора не дослужився.
Якось Аліна з Вітькою повертались зі школи і їм перебіг дорогу чорний кіт. Чи кішка. Дівчина
схопилася за гудзика і три рази
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«Запитай
у чорної
кішки…»

сплюнула через ліве плече. Хлопець розсміявся.
- Ти справді віриш у ці дурниці?
- Ну… так…
- А ти спитай в чорної кішки,
чи їй приємно, що люди постійно її проганяють, сахаються. Ще
й дехто по хвості дасть. До речі, в
мене є такий класний чорний котик. Хочеш?
- Хочу. Але треба в мами дозволу запитати.
Наступного дня в Аліни
з’явився кумедний маленький
друг. Чорний, з білим вушком.
…У випускному класі Вітька
ні з того, ні з сього вирішив податися в моряки. Від села до моря
- сотні кілометрів. Та й Вітька ніколи великої води не бачив. Зате
любив фільми про море. Шторми.
Романтика. Гарна форма... Батьки відмовляли. Але хіба Вітька
послухає?
Іспити успішно провалив,
зате знайшов «морячку». Новина
враз облетіла село: Вітька буде
одружуватися. Наречена здалека.
З-під Одеси.
- Та він ще зовсім хлопчисько,
- перемовлялися в селі.
Дійшли чутки й до Аліни. Засмутилася. Вітька їй подобався. Можливо, і вона йому також.
Хоча він про це ніколи не обмовився.
...Аліна подала документи до
вишу, де працював батько. Але
іспити на факультет іноземних
мов провалила. Ядвіга була впевнена: колишній приклався. Не
бажав, аби, як сам колись сказав, під ногами вештався хтось із
його минулого. Хоча, Аліна - його
єдина донька. Дітей із теперішньою дружиною не має.
Після цієї невдачі дівчина затаїла образу на всіх чоловіків світу. А тут ще новина про Вітьку…
Аліна вступила до вишу наступного року. В сусідній області.
…Зустріч однокласників планували через п’ятнадцять років після закінчення школи. Аліна вирішила: не піде. Адже прийнято розповідати про себе. Що
вона розкаже? Незаміжня. Живе
з матір’ю. Єдине, чим, на її думку, може похвалитися - це те, що
працює в туристичній фірмі, де
її цінують за гарне знання мов
та відповідальність. І побачила трохи світу. Але розповіді про
принади чужих країн, вартість
тамтешніх готелів, чи діє послуга «all inclusive», про переїздиперельоти, трансфери в даному
випадку не на часі... Хіба, якби на
зустріч приїхав Вітька, розповіла
б йому про десятки котів, які влаштовують променад вузькими
вулицями одного з міст Чорногорії, а вечорами збираються на
теплих дахах тамтешніх старих
будівель, зіронізувала подумки.

Туристи люблять їх фотографувати. Коти навіть позують. Але,
але… В колишнього однокласника інші турботи. Дорослі. Коти залишились в дитинстві.
А її, Аліну, зустрічає вдома кумедний котяра. Вдає ображеного,
коли вона буває у відрядженнях.
А потім стрибає на руки. Щасливо муркає. Щось розповідає на
своїй котячій мові…
…Материна рідна сестра при
кожній зустрічі втовкмачує Аліні:
- Ти б до психолога пішла. Це
допомогло б вийти заміж. А то
все чоловіче населення планети
рівняєш до свого батька. Дитячі
комплекси... Знаєш, скільки в нас
неодружених чоловіків?! Хоча, й
жінок не мало...
Тітка працює в статистичній
установі. Тому цифри, відсотки і
тому подібне - її все.
...Аліна поверталась додому
пішки. Ще вранці від гарного настрою майже нічого не залишилось. Спершу завітали клієнти,
які хотіли дешево, але мало не покоролівськи відпочити. Скандал
влаштували. Потім в офісі пропало світло. Тобто, його не стало на
декількох центральних вулицях.
Зателефонувала співробітниця
і сказала, що не зможе вийти на
роботу: в дитини висока температура. А якраз сезон відпусток.
...Тепер дорога з міста до села
стало коротшою. І Вітькова хата
вже не була крайньою. Виросли
новобудови. Село поволі підбиралося до міста.
...Після закінчення школи Аліна з Вітькою так і не бачилася.
Він зрідка приїжджав до батьків
зі своєю «морячкою». Потім приїхав з дружиною і малим сином.
На зустрічі випускників Вітьки
не було. Аліни також.
Біля хвіртки Аліну перестріла сусідка:
- Чула новину? Твій однокласник привіз сина хоронити.
- Який однокласник?
- Та ж Вітька. Його «морячка»
аварію вчинила. Нетвереза була.
Син дуже покалічився. Не врятували. Її посадять. Вітька, коли
біда сталася, батькам нічого не
хотів казати. Гадав, виживе малий.
- А похорон коли?
...Чи то сльози, чи дощ стікав
по Вітьковому обличчі. Він нікого і нічого не бачив, крім домовини, в якій лежав його син.
Після похорону Вітька поїхав,
аби залатвити справи й повернувся в батьківську хату.
Вітька не хотів нікого бачити, ні з ким не зустрічався. Можливо, тому, аби ні про що не запитували, не співчували. Сідав у
свою автівку, їхав до міста. Шукав роботу. Вітька був будівельником. Доробився до виконро-
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ба. Тут, удома, йому було байдуже
ким працювати. Навіть простим
робочим. Головне, аби не сидіти
вдома, не думати про те, що сталося…
Йому запропонували хорошу
роботу в одній з компаній. І це
був перший крок до нового життя…
…Минуло достатньо часу, відколи Вітька повернувся додому. Аліна так його й не бачила.
Працювали в одному місті. Однією дорогою їздили на роботу і з
роботи, проте зустрітися не вдавалося. Щоправда, Вітька їздив
власною автівкою, Аліна - маршруткою або електричкою.
…Вона знову йшла додому
пішки. На душі тяжко. Гадала,
чим буде платити за мамине лікування. Їм нічого продати. Гроші, які відкладала, вже майже витратила. Просити в борг? А чим
буде віддавати?
Почався дощ. Парасолі не
мала. Ох, ті синоптики… Опадів
не прогнозували.
- Вам далеко? Сідайте, підвезу, - біля Аліни загальмувала автівка.
Вона мовчки махнула рукою,
мовляв, їдь, чоловіче.
- Аліна?! Привіт! На тобі лиця
нема. І повні очі сліз. Що сталося?
- Вітька?!
Вона розповіла про маму. А
він - про зустріч з ріелтором. Вирішив купити квартиру в місті.
Дивився два помешкання. Раптом Вітька різко розвернув автівку:
- Їдемо в місто.
Зупинився біля банкомату.
- Яка сума тобі потрібна?
- Я… я не маю звідки борг повертати. Не треба… І як же твоя
квартира?
- Квартиру будемо купувати разом, а зараз треба лікувати
твою маму.
- Вітька, не бався в благодійника. Я поверну тобі гроші. Коли
мамі стане легше поїду на заробітки.
- Не кажи дурниць.
- Це не дурниці.
Через дорогу поважно чалапала чорна кішка.
- А ти запитай у неї, дурниці
це чи ні? - пожартував Вітька.
- А, може, це кіт.
Вони розсміялися. Алінин
сміх пробивався крізь сльози. А
Вітька сміявся щиро - уперше за
багато часу.
Дощ припустив добряче.
Блиснуло, загриміло. Кішка вмостилася на сходах одного з офісів.
Спостерігала за чоловіком і жінкою, які обійнявшись, мокли під
серпневою грозою. Мабуть, думала: дивні люди - хіба нема де
заховатися?..
Ольга ЧОРНА.

* * *
Осінньо посміхаються
жоржини,
Аж до вершечка мальва
доцвіла.
Шукаємо загублені
краплини
Любові, а чи літнього
тепла...
Шукаємо чогось.
Та чи знайдемо?
У літа похитнулись терези.
До осені — літа...
А ми живемо
Передчуттям весняної
грози.
Ганна НАЗАРКІВ,
м. Козова.
* * *

Коли догорає літо
Вже прощалось літо
запізнілим цвітом,
Заглядало в осінь
маєвом жоржин,
Намагалось з сонцем
разом порадіти,
Що торкалось сяйвом
стиглих горобин.
Десь кудись поділись
запахи медові
І холодні роси впали
на траву,
Щось тужливе чулось
у пташиній мові,
Заспівало птаство
пісеньку нову.
В ній задума й туга,
що минає літо,
Що підкралась осінь
з листом золотим.
Вже пора у вирій знову
їм летіти,
Бо минає літо з небом
голубим…
* * *
Ще красива, погідна пора,
Запізнілі ще радують квіти,
Та вже осінь спішить
до двора,
Але треба і їй порадіти.
Щось привабливе в осені є,
Що не раз докучає дощами
І заснути всю ніч не дає,
Чи бентежить
тривожними снами.
Час летить без зупину,
як птах,
Ще багрянцем
милуєшся літа,
А вже осінь біжить
по полях,
У туманів серпанок
сповита.
Знов відлетять кудись
журавлі,
Вітер в тузі в дібровах
заплаче,
Приховаються в серці жалі,
Але того ніхто
не побачить…

Ігор ТОПОРОВСЬКИЙ,
м. Хоростків.
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«Динамо» знову пролетіло

П

ісля зустрічі 3-го
кваліфікаційного
раунду Ліги
чемпіонів у Бельгії,
де кияни мінімально
поступилися господарям,
матч в українській столиці
обіцяв бути напруженим.
Так і вийшло.
"Динамо" вдало розпочало
поєдинок та відкрило рахунок
уже на 6-й хвилині. Після багатоходової комбінації Віталій
Миколенко прострілив зліва, а
Віталій Буяльський низом переправив м'яч у сітку.
"Брюгге" відігрався на 38-й
хвилині, коли після подачі з
кутового головою забив Саймон Делі. Кияни постали перед
необхідністю забивати у другому таймі два голи.
Команда Олександра Хацкевича знову вийшла вперед
на 50-й хвилині. Беньямін Вербіч змістився з лівого флангу

Результати 4 туру у
Прем’єр-лізі:
Ворскла 1 : 1 Дніпро-1
Десна 0 : 0 Колос
Олімпік 1 : 3 Карпати
Львів 0 : 2 Шахтар

16
та пробив у штангу, першим на
добиванні опинився Володимир Шепелєв, який спрямував
м'яч у ворота.
Команди догравали матч у
меншості - на 83-й хвилині за
повторне попередження було
вилучено динамівця Микиту
Бурду, а за хвилину червону
картку за атаку воротаря не за
правилами отримав Персі Тау.
На 88-й хвилині рівновагу

знову відновив Руд Вормер.
Проте на 90+3 хвилині "Динамо" опинилося попереду - після удару Франа Соля, Брендон
Мехеле зрізав м'яч у власні ворота. Остаточний рахунок у грі
встановив Луа Опенда.
"Динамо" зіграло з "Брюгге" внічию 3:3 та вилетіло з
Ліги чемпіонів. Кияни продовжать виступи на груповому
раунді Ліги Європи.

«Маріуполь» - за бортом

Запоріжжі в повторному матчі
3-го кваліфікаційного раунду
Ліги Європи «Зоря» перемогла
болгарський ЦСКА та вийшла до плейофф турніру ( у першому матчі у Софії
луганчани зіграли внічию 1:1).
Команді Віктора Скрипника вдалося розвинути успіх у повторній грі. На 22-й хвилині "Зоря"
отримала чисельну більшість, коли за фол проти
Назарія Русина було вилучено Івана Туріцова. Луганчани скористалися перевагою на 89-й хвилині,
коли забив Русин. Екс-форвард "Динамо" під час
святкування взяття воріт зняв футболу та отримав червону картку за повторне попередження.
Це не завадило "Зорі" довести матч до перемоги

1:0 та вийти до наступного раунду, де вона зустрінеться з іспанським "Еспаньолом".
У повторному матчі 3-го кваліфікаційного
раунду Ліги Європи "Маріуполь" програв у гостях нідерландському АЗ "Алкмаар" 0:4 та вибув
з турніру.
Український клуб дивом встояв проти АЗ
"Алкмаар" у домашній зустрічі, яку звів унічию
0:0. Проте, у повторній грі нідерландці усе розставили на свої місця. Келвін Стенгс та Томас
Аувеян ще у першому таймі забили два голи. А
по перерві Стейн Вюйтенс довів рахунок до розгромного. У компенсований арбітром час Ферді
Дрейв забив ще один м'яч та встановив остаточний результат матчу.

Футбол Тернопілля

Представники Тернопільщини в аматорській футбольній лізі
України у матчах 3-го туру синхронно зіграли внічию. 17 серпня
великогаївський «Агрон» гостював на Вінниччині, де зіграв внічию 0:0 з «Світанком-Агросвіт»
(Шляхова), а теребовлянська
«Нива» 18 серпня, ведучи в рахунку після першого тайму 2:0,
не зуміла втримати перемогу і
матч завершився - 2:2.
Після трьох зіграних поєдинків «Агрон» і «Нива» мають
в своєму активі по 5 залікових
пунктів (перемога і дві нічиї) і

«Шахтар» йде у відрив

Зоря 1 : 2 Олександрія
Маріуполь - Динамо 25.09.2019
Турнірну таблицю впевнено очолює «Шахтар» - максимум очок після 4 турів.

«Нива» виходить у лідери!

«ЗОРЯ» ЙДЕ ДАЛІ,

У

Спорт

займають місця у верхній частині турнірної таблиці.
***
18 серпня у поєдинку 13-го
туру вищої обласної ліги підволочиський «Збруч-Агробізнес»
вирвав перемогу в ФК «Бережани» і значно покращив свої шанси в боротьбі за потрапляння до
першої четвірки, яка розігруватиме медалі чемпіонату.
«Збруч-Агробізнес» (Підволочиськ) – ФК «Бережани» – 3:2
(2:1)
***
Результати матчів 14-го туру

першої ліги чемпіонату області:
«Вся Україна - Колос» (Бучач)
– ФК «Трибухівці» (Бучацький
р-н) – 4:0 (1:0)
«Дністер»
(Заліщики) – «Скала-Айва» (СкалаПодільська) – 0:2 (0:0)
«Зоря» (Хоростків) – «Нива»
(Підгайці) – 12:1 (7:0)
«Арсенал» (Білокриниця) –
ФК «Збараж» – 6:0 (1:0)
«Три валети» (Кременець) –
ФК «Вишнівець» – 0:5 (0:2)
«Бастіон-1427» (Горішня Вигнанка) – ФК «Ланівці-ОТГ» – 3:0
(технічна перемога).
***
Результати матчів 14-го туру
другої ліги чемпіонату області:
ФК «Нараїв» – ФК «Козова» –
1:3 (1:0)
«Галичина» (МушкатівкаСлобідка) – «Юність» (Монастириська ОТГ) – 1:0
«Панорама» (Млинівці) –
«Колос» (Зборів) – 1:2 (1:2)
«Волинь-Шумськ» – «ВігоОстрів» – 0:3 (технічна перемога)
“Скалат-ОТГ» – «Медобори»
(Зелене) відбудеться 19 серпня.

серпня
футбольний
клуб
"Нива" Тернопіль у
4 турі Другої ліги у
домашньому поєдинку
обіграв з рахунком 1:0
житомирське "Полісся".
Як і очікувалось, перший
домашній матч "Ниви" у новому сезоні вийшов інтригуючим, а розв'язка гри настала
лише на доданих до основного
часу хвилинах. Вдруге поспіль
тернополяни засмутили "Полісся" за хвилину до фінального свистка.
Перший тайм завершився
цілком справедливими нулями на табло. Таким же стала й
друга половина зустрічі. А от
кінцівку матчу активніше провели гравці "Ниви". Вирвати
перемогу у принциповому по-

єдинку тернополянам допомогли стандарти. Усе почалося із
порушення правил на Різнику.
Герт подав зі штрафного але
оборонець "Полісся" головою
вибив м'яч на кутовий. Цього
разу після подачі та серії рикошетів, м'яч підхопив новачок
"Ниви" Сергій Кисленко, який
майстерно розібрався в епізоді та проштовхнув його у сітку
воріт.
Мінімальна домашня перемога та осічки конкурентів
дозволили "Ниві" зрівнятися
за очками з "Поліссям". Але завдяки кращій статистиці особистих зустрічей "Нива" очолила турнірну таблицю.
У наступну суботу підопічні Василя Малика завітають у
Калуш, де зустрінуться з місцевим ФК у рамках 5-го туру
Другої ліги.

Суркіс ходить по колу

П

ісля провального матчу з «Брюгге», київське
"Динамо" оголосило про відставку з посади
головного тренера Олександра Хацкевича.
Разом із ним звільнений увесь тренерський штаб
команди.
45-річний Олександр Хацкевич працював у "Динамо" з 2 червня 2017 і привів команду до двох перемог у Суперкубку України.
Під його керівництвом команда тричі фінішувала другою у чемпіонаті України та не змогла жодного разу пробитися до групового
раунду Ліги чемпіонів.
15 серпня новим головним тренером "Динамо" став легендарний гравець київського клубу Олексій Михайличенко
Він є вихованцем київського "Динамо", у якому відіграв найкращі роки кар’єри.
Наприкінці 1980-х років Михайличенко вважався одним із
найкращих півзахисників Європи. Разом із динамівцями хавбек
тричі здобував золоті нагороди союзного чемпіонату та тричі вигравав кубок країни. У 1986 році став володарем Кубка кубків. У
1988 році Олексій Михайличенко також виграв Олімпіаду у Сеулі.
У 1990-му році Олексій став одним із перших гравців "з-за залізної завіси", яким дозволили перейти до закордонного клубу
- італійської "Сампдорії". З італійського чемпіонату Михайличенко переїхав до шотландського "Рейнджерс", де став справжньою
легендою клубу. Михайличенко п’ять разів вигравав чемпіонат
Шотландії і став першим українським футболістом, який здобув
золото трьох національних чемпіонатів.
Тренерську кар’єру розпочав у 1997 році. У 2002 році саме Михайличенко замінив на посаді головного тренера "Динамо" Валерія Лобановського, який пішов із життя. Під його керівництвом
кияни двічі виграли чемпіонат України та здобули кубок країни.
Михайличенка звільнили влітку 2004 року після домашньої
поразки у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів від турецького "Трабзонспора".
Він продовжив кар’єру у молодіжній збірній України, яку він
очолив у 2005 році, а у 2006 році привів до найбільшого на той час
успіху в історії. Під його керівництвом молодіжка виграла срібло
чемпіонату Європи.
Після такого тріумфу Олексія Михайличенка запросили на посаду головного тренера національної команди України, яку він
очолив у 2008 році. Українці у своїй групі фінішували другими у
відборі до чемпіонату світу-2010. Вони пропустили вперед Англію, яку перемогли у домашньому матчі, але випередили міцну
команду Хорватії. Проте, на чемпіонат світу до ПАР наших футболістів не пустила збірна Греції. Ця гра стала останньою на посаді
головного тренера для Михайличенка, який з 2013 року обіймав
менеджерську посаду - спортивного директора "Динамо".

Наш ДЕНЬ

Салон краси
Як боротися зі зморшками:
ТОП-9 ефективних масок

Ц

і засоби допоможуть вам повернути
свіжість і молодість шкірі, призупинити
старіння. Вони будуть не менш
ефективні, ніж придбані в магазині, якщо
застосовувати їх регулярно – 1-3 рази на
тиждень.

З медом

1 столова ложка меду, 2 столові ложки йогурту і половинка очищеного ківі змішати в блендері. На очищену
шкіру обличчя та шиї нанести медову маску і залишити на
15-20 хвилин. Така процедура зволожує шкіру, живить її вітамінами С і Е, які є потужними антиоксидантами.

З яєчним білком

Білок одного яйця і 1 столова ложка вершків змішати в
блендері. На очищену шкіру обличчя та шиї нанести суміш
і залишити на 15-20 хвилин. Потім змити теплою водою. Ця
процедура підвищує пружність і гладкість шкіри, розгладжуючи дрібні зморшки.

З гарбузом

Півсклянки відвареного м'якого гарбуза змішати з 1
столовою ложкою крохмалю і 2 чайними ложки оливкової
олії. На очищену шкіру обличчя і шиї нанести суміш і тримати протягом 15-20 хвилин. Потім змити теплою водою.

З глиною

1 столову ложку каоліну (білої глини) змішати з 1 столовою ложкою сметани в кашку, додати 2 чайні ложки соку
алое. Потім маску товстим шаром нанести на обличчя. Змити маску, коли відчуєте стягуючий ефект. Головне: маску не
перетримати, щоб вона не осушила шкіру обличчя. Ця процедура виводить токсини і допомагає шкірі відновитися і
омолодитися.

З алое

Гарний народний зволожуючий засіб від зморшок навколо очей – це алое вера. Перед сном зірвіть свіжий лист
алое, видавіть з нього трохи соку і легко помасажуйте шкіру навколо очей.

З жовтком і медом

Розітріть жовток з половиною чайної ложки меду. Потім
додайте 1 чайну ложку гліцерину. Перемішайте та нанесіть
на обличчя на 10-15 хвилин.

З огірком і желатином

Вам знадобляться: вичавлений сік огірка, 3 столові ложки желатину і 4 столові ложки молока. Всі компоненти ретельно змішати. Коли желатин розчиниться, наносіть маску на обличчя і тримайте 20-30 хвилин.

Зі сметаною і сиром

Співвідношення сиру і сметани повинно бути 1:2. Змішайте їх і додайте щіпку солі. Коли утвориться однорідна
маса, нанесіть на обличчя на 15-20 хвилин.

З глиною, сметаною і медом

Змішайте сік половини лимона, 2 столові ложки блакитної глини, чайну ложку меду та столову ложку сметани.
Потім нанесіть на обличчя. Ви можете відчути пощипування на шкірі, але цей ефект зникне через кілька хвилин. Тримайте маску 15-20 хвилин, потім змийте і нанесіть крем.
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Вітамінні
маски

з овочів і фруктів
Доки на дворі літо, хочеться не тільки досхочу наїстися фруктів, а й побалувати організм корисними
процедурами зі свіжих вітамінів. Правильно підібрані фруктові маски допоможуть усунути висипання,
розгладити дрібні шрами. Лікарі-косметологи наголошують, що антиоксиданти з фруктової м’якоті
не тільки помітно омолоджують шкіру обличчя, а
й блокують розвиток ракових клітин.
Після 30 років дуже корисно робити яблучні маски, оскільки вони ефективно очищають шкіру від
токсинів. А от із цитрусовими потрібно бути обережними, всі вони – потужні алергени й у складі
масок для обличчя можуть спричинити значне подразнення.
Головне правило стосовно всіх сезонних масок
із фруктів – для приготування використовувати
лише вимиті, стиглі, соковиті плоди, а суміш наносити на тільки-но очищену шкіру обличчя.
Не можна робити фруктові маски при дерматиті, себореї, порушеннях кровообігу, ранах та післяопераційних шрамах, які ще загоюються.

МАСКА З ОГІРКІВ

Для сухої шкіри: в чистому вигляді (натертий чи
порізаний кружечками) сік ідеально застосовувати в
якості тоніка. За своїм хімічним складом огірок освіжає,
бадьорить, покращує пружність шкіри, забирає темні
круги навколо очей (традиційна маска – кружечки огірків на очі).
Має антибактеріальну дію, гарно знімає подразнення, збалансовує роботу сальних залоз.
Якщо після першого застосування маски, ви відчули
стягнення шкіри та легку сухість – наступного разу додайте в маску трохи олії.

МАСКИ З АБРИКОСІВ

Для сухої шкіри: подрібнені абрикоси + мед (для сухої та втомленої шкіри, якщо немає вираженого куперозу) + вершки, молоко або сметану (за відсутності подразнень на шкірі).
Для нормальної шкіри: цей тип має дуже гарний
ліпідний бар’єр, не страждає на алергічні реакції, тому
агресивних кислот можна не боятися й додавати до
абрикосів сметану, вершки чи молоко.
Для жирної шкіри: подрібнені абрикоси + яєчний білок + мед / рослинна (кісточкова) олія.

МАСКИ З КАВУНА

Для сухої шкіри: кілька ложок м'якоті кавуна подрібнити і змішати з чайною ложкою сметани.
Також м'якоть кавуна можна змішувати з ячним
жовтком і оливковою олією. На пару ложок м'якоті додайте чайну ложку оливкової олії і один жовток.
Для густоти маски додайте трохи вівсяної муки.
Маска для в'янучої шкіри: ложку кавунового соку
змішайте з чайною ложечкою меду. Нанесіть маску на
обличчя в декілька шарів. Через 15 хвилин змийте про-

точною водою. Не забувайте наносити живильний крем
на обличчя.
Для жирної шкіри: м'якоть кавуна подрібніть і змішайте з білком яйця. Така маска прибере жирний блиск
з шкіри обличчя і освіжить обличчя.
Для жирної шкіри ще застосовують лосьйон з кавунового і огіркового соку. Для його приготування змішайте сік з огірка і сік з кавуна (по склянці соку), у суміш
додайте 50 грамів горілки і поставте лосьйон в холодильник на 12 годин. А потім протирайте ним обличчя
за допомогою ватного диска. Такий лосьйон допоможе
підсушити прищі і висипання на шкірі, а також прибрати
жирний блиск і трохи підсушити шкіру.

МАСКИ З МАЛИНИ

Для всіх типів шкіри: у розтерту малину додайте 2
чайні ложки сиру і чайну ложку меду. Все настоюйте 5
хвилин і нанесіть на обличчя і шию товстим шаром. Щоб
вирівняти відтінок шкіри, в малинову маску додають
один яєчний жовток, чайну ложку сметани і половину
чайної ложки оливкової олії. Якщо суміш занадто рідка,
додайте ложку пшеничного борошна. Перед нанесенням маски обличчя розпарюють над водяною банею з
відваром листям малини, смородини і суниці. Такі маски
зроблять шкіру шовковистою.

МАСКИ З ЧОРНОЇ СМОРОДИНИ

Для всіх типів шкіри: сік зі смородини змішайте з
кукурудзяним борошном. Кашку нанесіть на обличчя.
Вона звужує пори, освіжає і оздоровлює шкіру.

МАСКИ З ВИШЕНЬ

Для всіх типів шкіри: сік ягід перемішайте з кефіром
або сметаною і накладіть на обличчя. Таку ж маску роблять з чорниць. Вони борються зі зморшками і перешкоджають передчасному старінню шкіри. Щоб сік не
зафарбовував обличчя, додавайте в маску кілька крапель лимонного соку.

МАСКИ З ПОМІДОРІВ

Для всіх типів шкіри: візьміть помідор, чайну ложку
меду, 50 мілілітрів сметани, столову ложку манної крупи.
Помідор пробланшуйте і пропустіть через сито. М’якоть
помідора прокип’ятіть. В охолоджену суміш додайте
мед, сметану та манну крупу. Ретельно перемішайте.
Наносьте на очищену шкіру обличчя на 15-20 хвилин в перший місяць 3-4 рази на тиждень.
Далі – 1-2 рази на тиждень. Зберігати маску можна до
тижня на нижній полиці холодильника.

СКІЛЬКИ ТРИМАТИ НА ОБЛИЧЧІ?

15-20 хвилин буде достатньо (до появи перших відчуттів стягування).

ЯК ЗМИВАТИ?

Чистою, теплою водою за допомогою спонжів.
Нехай ваша шкіра буде гарною та здоровою, а обличчя завжди прикрашає посмішка!

ПІЛІНГ ОБЛИЧЧЯ В ДОМАШНІХ УМОВАХ: прості та корисні поради

П

ілінг обличчя – одна з
важливих косметологічних
процедур, оскільки простого
вмивання не вистачає для повного
очищення шкіри. Тому варто час
від часу проводити таку чистку,
щоб видалити забруднення
під шкірою: омертвілі клітини
епідермісу, скупчення жиру, а
також покращити стан і колір
шкіри.
Для того, щоб привести обличчя в ідеальний стан і не влетіти у копієчку, є чудова альтернатива походу до косметолога

– зробити пілінг у домашніх умовах. За допомогою пілінгу можна значно покращити стан шкіри і навіть позбутися дрібних
зморшок та нерівностей шкіри.
Обов’язково: якщо у вас є шкірні захворювання, перед проведенням будь-яких
процедур рекомендуємо проконсультуватися з косметологом. Не можна використовувати пілінг, якщо на шкірі є подразнення.
Спершу треба підготувати шкіру до
процедури. Для цього потрібно розпарити
обличчя і очистити його звичним лосьйоном. Після чого можна одразу приступати

до нанесення маски.
До прикладу, змішати вівсяні пластівці
з молоком і рослинною олією та нанести
на обличчя тонким шаром, уникаючи зони
навколо очей, і зробити легкий масаж сумішшю.
Або скористатися популярним кавовим пілінгом. Для цього потрібно нанести
свіжу кавову гущу після щойно випитої
кави на обличчя і круговими рухами втирати протягом 5 хвилин.
Також рекомендуємо спробувати йогуртову маску-пілінг. У цьому допоможе
натуральний кислий йогурт і оливкова

олія. Спершу потрібно нанести тонкий
шар олії на обличчя, а зверху товстий шар
йогурту. Після того, як суміш висохне, потрібно промасажувати обличчя і вмитися
теплою водою.
Для губ приготуйте скраб із меду. Візьміть для цього столову ложку рідкого/
топленого меду, чайну ложку цукру, пів столової ложки олії. Ретельно змішайте мед із
цукром. Додайте у суміш олію, перемішайте. Далі потрібно акуратно намастити сумішшю губи. Легенько потерти, потримати близько хвилини. Губи пом’якшають та
матимуть помітно кращий вигляд.
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Поíедіëоê
UA:Перший
06.00 М/с “Врумiз”.
06.30, 07.10, 08.10, 09.05 Доброго ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.35, 02.00,
05.15 Новини.
09.25, 11.15 Т/с “Галерея Вельвет”.
10.55, 14.45 Телепродаж.
12.45 Д/с “Аромати Колумбiї”.
13.40 Бюджетники.
14.15 #ВУкраїнi.
15.05 Х/ф “Поряд з Iсусом: Юда”.
16.50 Перша шпальта.
17.20, 04.15 Схеми. Корупцiя в деталях.
17.55 “Мирний птах”.
18.55 “Зворотнiй вiдлiк”.
21.20, 02.20 ЧЄ з волейболу серед жiночих
команд 2019 року. Польща - Україна.
00.00 Телепродаж Тюсо.
04.40 Спiльно.
05.40 Своя земля.

Êаíаë “1+1”

06.40 Х/ф “Iнша жiнка”.
10.30 Х/ф “Завтра буде завтра”.
19.30, 05.15 “ТСН”.
20.15, 21.20 Т/с “Свати”.
22.20 Х/ф “Президент Лiнкольн: Мисливець на вампiрiв”.
00.15 “Танцi з зiрками”.
02.45 Х/ф “Усi в захватi вiд Мерi”.

Iíòер

06.05, 23.00 “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.
07.00, 08.00, 09.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10 “Ранок з Iнтером”.
09.20, 18.00, 19.00, 01.40 “Стосується
кожного”.
11.15, 12.25 Х/ф “Велике весiлля”.
12.00 “Новини”.
13.30 Х/ф “Наречена-втiкачка”.
15.50 “Чекай на мене. Україна”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Слiдчий Горчакова”.
22.00 “Програма, яка мiняє життя”.
00.50 “Речдок”.
02.25 “Орел i решка. Шопiнг”.
03.50 “Подробицi” - “Час”.
04.35 “Школа доктора Комаровського.
Невiдкладна допомога”.
04.55 “Top Shop”.

ICTV

04.20 Скарб нацiї.
04.30 Еврика!
04.40 Служба розшуку дiтей.
04.45 Факти.
05.30 Т/с “Вiддiл 44”.
06.20 Громадянська оборона.
08.15 Факти тижня.
10.00 Х/ф “Деннiс-мучитель”.
11.55, 13.00 Х/ф “Золоте дитя”.

12.45
13.55
15.20
17.05
18.45
19.10
21.10
23.20
01.20
02.55

ÑТБ

Факти. День.
Х/ф “Полiцейська академiя 7”.
Х/ф “Полiцейська академiя 5”.
Х/ф “Полiцейська академiя 6”.
Факти. Вечiр.
Х/ф “Роман з каменем”.
Х/ф “Перлина Нiлу”.
Х/ф “Шляхетнi волоцюги”.
Т/с “Володимирська, 15”.
Стоп-10.

06.35 Т/с “Коли ми вдома”.
09.50 Х/ф “Весiлля у Малинiвцi”.
11.35 МастерШеф.
14.30, 19.00 Хата на тата.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
21.00 Т/с “Крiпосна”.
22.45 Т/с “Майор i магiя”.
23.45 Т/с “Навчаю грi на гiтарi”.

Íоâий êаíаë

03.00 Зона ночi.
04.50 Абзац.
06.35, 07.55 Kids` Time.
06.40 М/с “Том i Джерi”.
08.00 М/ф “Барток Неперевершений”.
09.10 М/ф “Викрадена принцеса”.
11.00 Х/ф “Сторожова застава”.
13.10 Х/ф “Лара Крофт - розкрадачка
гробниць”.
15.10 Х/ф “Лара Крофт - розкрадачка
гробниць: Колиска життя”.
17.40 Х/ф “Встигнути за Джонсами”.
19.50 Х/ф “Ми - Мiллери”.
22.00 Т/с “Медфак”.
23.50 Х/ф “Давай, танцюй!”.
02.00 Т/с “Спецзагiн “Кобра”.
02.55 Служба розшуку дiтей.

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 курортах.
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 оборони.
14.10 Медекспертиза. Поради.
16.10, 21.00, 02.15, 05.15 Машина часу.
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Віâòороê
UA:Перший

ICTV

06.00 М/с “Врумiз”.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00, 23.10, 02.00,
05.15 Новини.
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго ранку, Країно!
09.30, 11.10 Т/с “Галерея Вельвет”.
10.50, 14.15 Телепродаж.
12.40 Д/с “Аромати Колумбiї”.
13.10 Країна на смак.
14.30 Д/с “Аромати Шотландiї”.
15.15 Бюджетники.
15.45, 19.30, 04.35 #ВУкраїнi.
16.15 Д/с “Свiт дикої природи”.
17.15 Своя земля.
17.30 Разом.
18.25 Тема дня.
19.55 Д/с “Шамварi: територiя диких
тварин”.
21.25, 23.40, 02.25, 05.40 UA:Спорт.
21.45 Нашi грошi. Дайджест.
22.15 Д/с “Африка. Небезпечна
реальнiсть”.
00.00 Телепродаж Тюсо.
02.35 “Зворотнiй вiдлiк”.
05.05 Погода.

04.05 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.25 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.35, 20.15 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10.10 Не дай себе ошукати.
11.10, 13.20 Х/ф “Патрiот”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.50, 16.20 Х/ф “Хоробре серце”.
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с “Папаньки”.
23.25 “На трьох”.
01.25 Т/с “Володимирська, 15”.
03.00 Стоп-10.

Êаíаë “1+1”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з “1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30,
05.20 “ТСН”.
09.30 “Одруження наослiп”.
10.55, 12.20 “Мiняю жiнку”.
14.00 “Сiмейнi мелодрами”.
15.00 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Наречена зi Стамбула”.
20.45, 21.45 Т/с “Свати”.
22.45 Х/ф “Ледi-яструб”.
01.05 Х/ф “Любов зла”.
02.50 Т/с “Центральна лiкарня”.

Iíòер
05.25, 22.00 “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.
07.00, 08.00, 09.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.15 Т/с “Не жiноча робота”.
11.15, 12.25 Х/ф “007: Квант милосердя”.
12.00 “Новини”.
14.00 Т/с “Вiрний засiб”.
15.50, 16.45, 23.50 “Речдок”.
18.00, 19.00, 01.40 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Слiдчий Горчакова”.
00.45 “Пiдроблена iсторiя”.
02.25 “Орел i решка. Шопiнг”.
03.45 “Подробицi” - “Час”.
04.30 “Школа доктора Комаровського.
Невiдкладна допомога”.
04.55 “Top Shop”.

ÑТБ

06.50 Т/с “Коли ми вдома”.
12.45 МастерШеф.
15.35 Хата на тата.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
19.00 Наречена для тата.
21.00 Т/с “Крiпосна”.
22.45 Т/с “Майор i магiя”.
00.45 Х/ф “Вид згори кращий”.

Íоâий êаíаë

03.00, 02.50 Зона ночi.
04.20 Абзац.
05.55, 06.55 Kids` Time.
06.00 М/с “Том i Джерi”.
07.00 Т/с “Друзi”.
08.20 Т/с “Бiблiотекарi”.
10.20 Т/с “Цiлком таємне”.
13.00 Х/ф “Секс i нiчого особистого”.
15.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Вар`яти.
22.00 Т/с “Медфак”.
23.40 Х/ф “Самотнiй за контрактом”.
01.50 Т/с “Спецзагiн “Кобра”.

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 курортах.
08.20, 10.10 Полiгон.
08.40 ID Journal.

Наш ДЕНЬ
18.20, 19.30, 00.25, 01.15 Iнформацiйний
вечiр.
23.15 Док. проект.
03.15 Кiно з Я. Соколовою.
04.10 Феєрiя мандрiв.

Êаíаë «Óêра¿íа»

05.30, 07.30, 03.20 Зоряний шлях.
06.30 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом Панютою.
11.25 Т/с “Поверни моє життя”, 1-3 с.
15.00, 19.00 Сьогоднi.
15.20 Т/с “Поверни моє життя”.
16.00 Т/с “Рiдна кров”, 1-3 с.
20.00 Т/с “Рiдна кров”.
21.00 Т/с “Капiтан”, 1 i 2 с.
23.00 Т/с “Все ще буде”, 1-3 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с “Все ще буде”.
04.45 Агенти справедливостi.

Ê1

06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.15 “Дай лапу”.
09.00, 00.50 “Вiрю не Вiрю”.
11.00 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
12.50 Х/ф “Кекс у великому мiстi”.
14.30 “Орел i решка. Навколо свiту”.
17.25 Т/с “Доктор Хто”.
20.15 Т/с “Доктор Хаус”.
22.00 “Орел i решка. Рай та пекло”.
23.00 Х/ф “Протилежна стать”.
01.50 “Нiчне життя”.

ÍТÍ

05.00 “Top Shop”.
05.15 Х/ф “Грiшник”.
06.45, 02.20 “Випадковий свiдок”.
09.50 Х/ф “Осiннiй марафон”.
11.35 Х/ф “Тридцять три”.
13.00 Х/ф “Зiта i Гiта”.
16.00 Х/ф “Зорро”.
18.20 “Свiдок. Агенти”.
19.00, 01.50 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Вечори на хуторi бiля Диканьки”.
21.00 Х/ф “Король вечiрок”.
22.50 “Бенефiс “Кроликiв”. 30 рокiв гумору”.
00.45 “Таємницi кримiнального свiту”.
03.35 “Речовий доказ”.
04.30 “Професiї”.

ТÅТ

06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.45 Х/ф “11 дiтей з Моршина”.
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.
09.20, 17.45 Час громади.
11.10, 12.25, 13.10, 17.10 Iнформацiйний
день.
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства оборони.
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 Док. проект.
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.
13.30, 15.30, 04.45 Агенти справедливостi.
16.00, 00.00, 02.10 Iсторiя одного злочину.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Капiтан”, 3 i 4 с.
23.20 Контролер.
01.40 Телемагазин.

Ê1

06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.15 “Дай лапу”.
09.00, 01.30 “Вiрю не Вiрю”.
10.00 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
12.00, 20.35 Т/с “Доктор Хаус”.
13.40 “Орел i решка. Навколо свiту”.
16.40 Т/с “Доктор Хто”.
22.20 “Орел i решка. Рай та пекло”.
23.25 “Орел i решка. Перезавантаження”.
02.25 “Нiчне життя”.

ÍТÍ

05.00 “Top Shop”.
06.05 Х/ф “Очiкуючи вантаж на рейдi Фучжоу бiля Пагоди”.
08.30 Х/ф “Небезпечнi друзi”.
10.25 Х/ф “Оцеола”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.30 “Свiдок”.
12.50 “Свiдок. Агенти”.
13.30, 17.45, 03.00 “Випадковий свiдок”.
14.00, 03.35 “Речовий доказ”.
14.40 Х/ф “Король вечiрок”.
16.50 “Легенди бандитської Одеси”.
17.25 “Легенди карного розшуку”.
18.20 “Будьте здоровi”.
19.30 Т/с “Той, що читає думки”.
21.20 Т/с “Хейвен”.
23.45 Т/с “Закон i порядок”.
01.30 “Таємницi кримiнального свiту”.
04.05 “Професiї”.

ТÅТ

06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.45 М/ф “Врятувати Землю”.
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.

nday.te.ua

03.50 БарДак.
04.40 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий

06.00, 07.15, 08.15 “Новий день” з Л. Мамедовою, 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. Фроловою i О. Близнюком.
16.15 “Кримiнал” з С. Вардою та К. Трушик.
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, 22.55 Таємний код зламаний.
07.00 Бандитська Одеса.
08.20, 00.35 Мiстична Україна.
09.15 Володимир Iвасюк.
10.10, 20.05 У пошуках iстини.
11.15 Речовий доказ.
12.25 Заборонена iсторiя.
13.25 Куля для Кеннедi.
14.20 Справжня iсторiя золота.
15.05 Незвичайнi культури.
16.05 Дикий Iндокитай.
17.00 Планета Земля.
18.50 Iсторiя українських земель.
21.00 Всесвiт всерединi нас.
01.20 Гордiсть України.

Enter-фіëьм

05.55 Х/ф “Мiцний горiшок”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.50 М/ф.
08.00 “Моя правда”.
09.30 “Невiдома версiя. Вечори на хуторi
поблизу Диканьки”.
10.20 Х/ф “Гетьман”.
14.00 Х/ф “Бiля тихої пристанi”.
15.20 Х/ф “Вiрнi друзi”.
17.05 Х/ф “Даки”.
19.00 Х/ф “Битва за Рим”.
21.00 Х/ф “Корона Росiйської iмперiї, або
Знову невловимi”.
23.30 Х/ф “Тегеран-43”.
02.10 “Два Миронова”.
02.50 Кiноляпи.
03.50 Саундтреки.
04.45 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»

06.00 М/ф.
08.00, 19.25, 20.30 Т/с “Ментiвськi вiйни.
Харкiв 2”.
21.00
23.00
00.00
01.00
03.00
03.50
04.40
05.50

Танька i Володька.
ЛавЛавCar 3.
Країна У.
Т/с “Домашнiй арешт”.
Теорiя зради.
БарДак.
Вiталька.
Кориснi пiдказки.

Прямий

06.00, 07.15, 08.15 “Новий день” з Л. Мамедовою, 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. Фроловою i О. Близнюком.
16.15 “Кримiнал” з С. Вардою та К. Трушик.
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 Таємний код зламаний.
07.00 Бандитський Київ.
08.05, 13.55 Правда життя.
09.05, 18.05 Дикий Iндокитай.
10.00, 17.00 Незвичайнi культури.
11.00 Богдан Ступка.
11.55 Прихована реальнiсть.
12.45, 00.35 Речовий доказ.
15.05, 23.40 Заборонена iсторiя.
16.00, 21.45 Наглядачi заповiдника.
18.55, 20.50 Фантастичнi iсторiї.
19.50 Майор “Вихор”.
22.45 Планета Земля.
01.45 Мiстична Україна.
02.35 Скептик.

Enter-фіëьм

05.45 Х/ф “Ключi вiд неба”.
07.00, 07.40, 08.40 М/ф.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.50 “Невiдома версiя. Королева бензоколонки”.
09.30, 00.45 “Спогади”.
10.25 “Анатомiя голосу. Джамала”.
11.15 “Моя правда”.
12.05 Х/ф “Юденкрайс, або Вiчне колесо”.
13.30 Х/ф “Охоронець для дочки”.
15.35 Х/ф “До мене, Мухтаре!”
17.05 Х/ф “Вiрнi друзi”.
19.00, 02.15 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
21.00 Т/с “Розслiдування Мердока”.
22.00 Т/с “Вiчний поклик”, 11 i 12 с.
01.45 “Академiя смiху”.
03.45 Кiноляпи.
04.15 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Програма ТБ
11.50 “Загублений свiт”.
14.40 Х/ф “Той, що бiжить лабiринтом”.
16.45 Х/ф “Той, що бiжить лабiринтом:
Лiки вiд смертi”.
21.35 Т/с “Касл 5”.
23.10 Х/ф “Свiнгери”.
01.10 “Облом.UA”.

ÍЛО-ТБ
06.00
07.00
07.50
08.40
09.40
13.20
16.15
19.00
20.50
22.45
00.20
03.00
03.45
05.05

Мамареготала. Найкраще.
М/с “Людина-павук”.
М/ф “Зорянi вiйни: Повстанцi”.
М/с “Аладдiн”.
Т/с “Сишиш-шоу”.
М/с “Сiмпсони”.
Т/с “Усi жiнки вiдьми”.
Х/ф “Iнфоголiк”.
Т/с “Морська полiцiя: Полювання
на вбивць”.
Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
Мамареготала.
Чистоплюї.
“Роздовбаї”.
Оттак мастак!

ªâроñïорò

02.30 Тенiс. US Open-2018. Жiнки. Фiнал.
04.00, 08.00, 11.30, 15.10 Велоспорт. “Вуельта”. Етап 2.
06.00 Велоспорт. “Тур де л`Авенiр”.
Етап 10.
07.00 Тенiс. US Open-2018. Чоловiки.
Фiнал.
09.30 Олiмпiйськi iгри “Живi легенди”.
(6+).
10.00, 10.30 Олiмпiйськi iгри.
11.00 WATTS.
12.45, 15.00 Волейбол. ЧЄ. Жiнки.
13.00 Тенiс. “Ролан Гаррос”. Огляд.
14.00 Тенiс. US Open-2018. Огляд.
16.00 Велоспорт. “Вуельта”. Етап 3.
17.45 Тенiс. US Open. Прев`ю дня.
18.15, 20.00, 22.15 Тенiс. US Open. День 1.
22.00 Тенiс. “Гейм, Шетт i Матс”.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 11.50, 18.50 Топ-матч.
06.10 Лейпцiг - Айнтрахт. Чемпiонат
Нiмеччини.
08.10 Шахтар - Марiуполь. Чемпiонат
України.
10.00 “Великий футбол”.
12.00 Удiнезе - Мiлан. Чемпiонат Iталiї.
13.50 ПСЖ - Тулуза. Чемпiонат Францiї.
15.40, 22.30 Футбол News.
16.05 Чемпiонат Iспанiї. Огляд туру.
17.00 Барселона - Бетiс. Чемпiонат Iспанiї.
18.55 Шальке - Баварiя. Чемпiонат
Нiмеччини.
20.45 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
21.40 Live. Iнтер - Лечче. Чемпiонат Iталiї.
23.40 Чемпiонат Францiї. Огляд туру.
00.35 Колос - Ворскла. Чемпiонат України.
02.20 Фiорентiна - Наполi. Чемпiонат Iталiї.
04.10 Сельта - Валенсiя. Чемпiонат Iспанiї.
05.55 Програма передач.

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”.
12.00 “Помста природи”.
12.20 Х/ф “Шанхайський полудень”.
14.25 Х/ф “Правдива брехня”.
19.25, 20.30 Т/с “Ментiвськi вiйни. Харкiв
2”.
21.35, 23.10 Т/с “Касл 5”.
00.55 “Облом.UA”.

ÍЛО-ТБ
06.00
07.00
07.50
08.40
09.30
13.00
16.00
18.45
21.10
23.00
00.30
03.10
04.05
05.20

Мамареготала. Найкраще.
М/с “Людина-павук”.
М/ф “Зорянi вiйни: Повстанцi”.
М/с “Аладдiн”.
Т/с “Сишиш-шоу”.
М/с “Сiмпсони”.
Т/с “Усi жiнки вiдьми”.
Т/с “СуперКопи”.
Т/с “Морська полiцiя: Полювання
на вбивць”.
Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
Мамареготала.
Чистоплюї.
“Роздовбаї”.
Оттак мастак!

ªâроñïорò

00.00, 02.15, 04.00, 06.00, 07.00, 09.35,
10.30, 12.50 Тенiс. US Open. День 1.
02.00, 22.00 Тенiс. “Гейм, Шетт i Матс”.
08.00, 11.30, 15.30 Велоспорт. “Вуельта”. Етап 3.
14.00 Кiнний спорт. Кубок нацiй. Триборство.
15.00 “Краще з кiнного спорту”.
16.00 Велоспорт. “Вуельта”. Етап 4.
17.45 Тенiс. US Open. Прев`ю дня.
18.15, 20.00, 22.15 Тенiс. US Open. День 2.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 18.50, 23.55, 02.00 Топ-матч.
06.10 Александрiя - Десна. Чемпiонат
України.
08.10 Барселона - Бетiс. Чемпiонат Iспанiї.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.20 Шахтар - Марiуполь. Чемпiонат
України.
12.05 “Великий футбол”.
13.50 Шальке - Баварiя. Чемпiонат
Нiмеччини.
16.05 Чемпiонат Францiї. Огляд туру.
17.00 Реал - Вальядолiд. Чемпiонат Iспанiї.
18.55 Парма - Ювентус. Чемпiонат Iталiї.
20.45 Чемпiонат Iспанiї. Огляд туру.
21.45 Live. Русенборг - Динамо (З). Лiга
чемпiонiв УЄФА.
00.10 Iнтер - Лечче. Чемпiонат Iталiї.
02.10 Монпельє - Лiон. Чемпiонат Францiї.
04.00 Црвена Звезда - Янг Бойз. Лiга
чемпiонiв УЄФА.
05.50 Програма передач.

Програма ТБ

nday.te.ua
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Ñереда
UA:Перший

ICTV

06.00 М/с “Врумiз”.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 13.00,
15.00, 18.00, 20.25, 23.30, 02.00,
05.15 Новини.
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго ранку, Країно!
09.30, 11.15 Т/с “Галерея Вельвет”.
10.55, 14.15 Телепродаж.
12.35 Д/с “Аромати Колумбiї”.
13.10 Енеїда.
14.30 Д/с “Аромати Шотландiї”.
15.15 Країна на смак.
16.15 Д/с “Свiт дикої природи”.
17.15, 05.40 Своя земля.
17.30 Нашi грошi.
18.25 Тема дня.
19.25, 04.40 Спiльно.
19.55 Д/с “Шамварi: територiя диких
тварин”.
20.50, 02.20 ЧЄ з волейболу серед
жiночих команд 2019 року. Україна - Словенiя.
23.00 Бюджетники.
00.00 Телепродаж Тюсо.
04.15 Перша шпальта.
05.05 Погода.

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, 10.05 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
11.00, 23.25 “На трьох”.
12.00, 13.15, 21.20 Т/с “Папаньки”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.20, 16.25 Х/ф “Деннiс-мучитель”.
16.45 Х/ф “Роман з каменем”.
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Секретний фронт.
01.25 Т/с “Володимирська, 15”.
03.00 Стоп-10.

Êаíаë “1+1”

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з “1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30,
05.20 “ТСН”.
09.30 “Одруження наослiп”.
10.55, 12.20 “Мiняю жiнку”.
14.00 “Сiмейнi мелодрами”.
15.00 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Наречена зi Стамбула”.
20.45, 21.45 Т/с “Свати”.
22.45 Х/ф “Соломон Кейн”.
00.45 Х/ф “Великий”.
02.25 Т/с “Центральна лiкарня”.

Iíòер

05.25, 22.00 “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.
07.00, 08.00, 09.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
09.45 Т/с “Не жiноча робота”.
10.50, 12.25 Х/ф “007: Координати “Скайфолл”.
12.00 “Новини”.
14.00 Т/с “Вiрний засiб”.
15.50, 16.45, 23.50 “Речдок”.
18.00, 19.00, 01.40 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Слiдчий Горчакова”.
00.45 “Пiдроблена iсторiя”.
02.25 “Орел i решка. Шопiнг”.
03.50 “Подробицi” - “Час”.
04.35 “Школа доктора Комаровського.
Невiдкладна допомога”.
04.55 “Top Shop”.

ÑТБ

06.50 Т/с “Коли ми вдома”.
12.15 МастерШеф.
15.30 Хата на тата.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
21.00 Т/с “Крiпосна”.
22.45 Т/с “Майор i магiя”.
00.45 Детектор брехнi.

Íоâий êаíаë

03.00, 02.55 Зона ночi.
03.40 Абзац.
05.25, 06.05 Kids` Time.
05.30 М/с “Том i Джерi”.
06.10 Т/с “Друзi”.
07.40 Т/с “Бiблiотекарi”.
09.40 Т/с “Цiлком таємне”.
12.30 Х/ф “Шибайголова”.
15.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Improv Live Show.
22.00 Т/с “Медфак”.
23.50 Х/ф “Арахнофобiя”.
01.50 Т/с “Спецзагiн “Кобра”.
02.50 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,
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Чеòâер
UA:Перший

ICTV

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 ранку, Країно!
09.30 #ВУкраїнi.
10.00, 03.05 Перше засiдання Верховної
Ради України.
11.30 Своя земля.
11.45, 14.15 Телепродаж.
12.05 Д/с “Аромати Чилi”.
13.10 UA:Фольк. Спогади.
14.35 Д/с “Аромати Шотландiї”.
15.15 Енеїда.
16.15 Д/с “Свiт дикої природи”.
17.25 “08.2014. Розповiдь про подiї в
Iловайську”.
18.25, 02.35 Тема дня.
18.50 ЧЄ з волейболу серед жiночих команд 2019 року. Португалiя - Україна.
21.30, 02.25, 05.40 UA:Спорт.
21.45 Схеми. Корупцiя в деталях.
22.05 Д/ф “Вiйна химер”.
00.00 Телепродаж Тюсо.
04.35 Спiльно.
05.05 Погода.

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.
10.55, 23.20 “На трьох”.
11.55, 13.15, 21.25 Т/с “Папаньки”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.25, 16.25 Х/ф “Золоте дитя”.
16.45 Х/ф “Перлина Нiлу”.
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Антизомбi. Дайджест.
01.20 Т/с “Володимирська, 15”.
02.55 Стоп-10.

Êаíаë “1+1”

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з “1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30,
05.20 “ТСН”.
09.30 “Одруження наослiп”.
11.00, 12.20 “Мiняю жiнку”.
14.00 “Сiмейнi мелодрами”.
15.00 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Наречена зi Стамбула”.
20.45, 21.45 Т/с “Свати”.
22.30 “Право на владу”.
00.55 Х/ф “Посейдон Рекс”.
02.10 Т/с “Центральна лiкарня”.

Iíòер

05.25, 22.00 “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.
07.00, 08.00, 09.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.00 Т/с “Не жiноча робота”.
11.00, 12.25 Х/ф “007: Дiаманти назавжди”.
12.00 “Новини”.
14.00 Т/с “Вiрний засiб”.
15.50, 16.45, 23.50 “Речдок”.
18.00, 19.00, 01.40 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Слiдчий Горчакова”.
00.45 “Пiдроблена iсторiя”.
02.25 “Орел i решка. Шопiнг”.
03.45 “Подробицi” - “Час”.
04.30 “Школа доктора Комаровського.
Невiдкладна допомога”.
04.55 “Top Shop”.

ÑТБ

06.50 Т/с “Коли ми вдома”.
12.30 МастерШеф.
15.30 Хата на тата.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
19.00 Зваженi та щасливi.
21.00 Т/с “Крiпосна”.
22.45 Т/с “Майор i магiя”.

Íоâий êаíаë

03.00, 02.55 Зона ночi.
04.10 Абзац.
05.55, 06.55 Kids` Time.
06.00 М/с “Том i Джерi”.
07.00 Т/с “Друзi”.
08.20 Т/с “Бiблiотекарi”.
10.20 Т/с “Цiлком таємне”.
13.10 Х/ф “Електра”.
15.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Божевiльна зiрка.
22.00 Т/с “Медфак”.
23.40 Х/ф “Здохни”.
01.50 Т/с “Спецзагiн “Кобра”.
02.50 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 Машина часу.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00
Час новин.
07.10, 08.10, 21.25, 00.15 Актуально:
Економiка. Полiтика. Соцiум.
07.15, 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.

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 оборони.
14.10 Медекспертиза. Поради.
15.15 Невигаданi iсторiї.
16.10, 21.00, 01.15, 02.15, 05.15 Машина часу.
18.20, 19.30, 00.25 Iнформацiйний вечiр.
23.15 Док. проект.
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.
13.30, 15.30, 04.45 Агенти справедливостi.
16.00, 00.00, 02.10 Iсторiя одного злочину.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Капiтан”, 5 i 6 с.
23.20 Гучна справа.
01.40 Телемагазин.

Ê1

06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.15 “Дай лапу”.
09.00, 01.10 “Вiрю не Вiрю”.
10.00 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
12.00, 20.15 Т/с “Доктор Хаус”.
13.40 “Орел i решка. Навколо свiту”.
16.40 Т/с “Доктор Хто”.
22.00 “Орел i решка. Рай та пекло”.
23.00 “Орел i решка. Перезавантаження”.
02.10 “Нiчне життя”.

ÍТÍ

05.00 “Top Shop”.
06.55 Х/ф “Небилицi про Iвана”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Скринька Марiї Медiчi”.
10.45, 19.30 Т/с “Той, що читає думки”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.25 “Свiдок”.
12.50 “Будьте здоровi”.
13.25, 17.45, 02.55 “Випадковий свiдок”.
14.05, 03.30 “Речовий доказ”.
14.45, 21.20 Т/с “Хейвен”.
16.50 “Легенди бандитської Одеси”.
17.20 “Легенди карного розшуку”.
18.20 “Вартiсть життя”.
23.45 Т/с “Закон i порядок”.
01.30 “Таємницi кримiнального свiту”.
04.00 “Професiї”.

ТÅТ

06.00 ТЕТ Мультиранок.
10.05 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, 02.00 Панянка-селянка.
20.00 Одного разу пiд Полтавою.
21.00 Танька i Володька.

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 оборони.
14.10 Медекспертиза. Поради.
15.15 Невигаданi iсторiї.
18.15 Євроiнтеграцiя - сила можливостей.
19.30, 00.25, 01.15 Iнформацiйний вечiр.
23.15 Док. проект.
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, 15.00, 19.00, 23.00 Сьогоднi.
09.00 Сьогоднi. Спецвипуск.
10.45, 04.00 Зоряний шлях.
11.30, 02.25 Реальна мiстика.
13.30, 15.30, 04.45 Агенти справедливостi.
16.00, 00.00, 02.10 Iсторiя одного злочину.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Капiтан”, 7 i 8 с.
23.20 По слiдах.
01.40 Телемагазин.
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ЛавЛавCar 3.
Країна У.
Т/с “Домашнiй арешт”.
Теорiя зради.
БарДак.
Вiталька.
Кориснi пiдказки.

Прямий

06.00, 07.15, 08.15 “Новий день” з Л. Мамедовою, 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. Фроловою i О. Близнюком.
16.15 “Кримiнал” з С. Вардою та К. Трушик.
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 Таємний код зламаний.
07.00 Бандитська Одеса.
08.05, 14.00, 02.35 Правда життя.
09.10 Дикий Iндокитай.
10.05 Пiд iншим кутом.
11.05 Прокляття Че Гевари.
11.40 Прихована реальнiсть.
12.50, 00.35 Речовий доказ.
15.10, 23.40 Заборонена iсторiя.
16.10, 21.45 Наглядачi заповiдника.
17.10 Незвичайнi культури.
18.10 Таємницi Мiссiсiпi.
19.05, 20.50 Фантастичнi iсторiї.
20.05 Справжня iсторiя золота.
22.45 Планета Земля.
01.45 Мiстична Україна.

Enter-фіëьм

05.30 Х/ф “Голод-33”.
07.00, 07.40, 08.40 М/ф.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.50, 10.45 “Моя правда”.
09.30, 00.30 “Спогади”.
09.55 “Софiя Ротару: таємницi її успiху”.
11.35 Х/ф “Страченi свiтанки”.
13.15 Х/ф “Фанфан-тюльпан”.
15.05 Х/ф “Мерседес” тiкає вiд
переслiдування”.
16.25 Х/ф “Корона Росiйської iмперiї, або
Знову невловимi”.
19.00, 02.00 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
21.00 Т/с “Розслiдування Мердока”.
22.00 Т/с “Вiчний поклик”, 13 i 14 с.
01.30 “Академiя смiху”.
03.30 Кiноляпи.
04.20 Саундтреки.
05.05 Кiнотрейлери.
02.50 БарДак.
03.40 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий

06.00, 07.15, 08.15 “Новий день” з Л. Мамедовою, 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. Фроловою i О. Близнюком.
16.15 “Кримiнал” з С. Вардою та К. Трушик.
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”.

Ê1

МÅГА

06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.15, 01.20 “Вiрю не Вiрю”.
10.00 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
12.00, 20.35 Т/с “Доктор Хаус”.
13.50 “Орел i решка. Навколо свiту”.
16.40 Т/с “Доктор Хто”.
22.15 “Орел i решка. Рай та пекло”.
23.15 “Орел i решка. Перезавантаження”.
02.20 “Нiчне життя”.

06.00 Таємний код зламаний.
07.00 Бандитський Київ.
08.05, 13.55 Правда життя.
09.10, 18.05 Таємницi Мiссiсiпi.
10.05 Пiд iншим кутом.
11.05 Мiсця сили.
11.55 Прихована реальнiсть.
12.45, 00.35 Речовий доказ.
15.05, 23.40 Заборонена iсторiя.
16.05 Останнi племена.
17.05 Незвичайнi культури.
19.00, 20.45 Фантастичнi iсторiї.
19.55 Мiсто, яке зрадили.
21.45 Наглядачi заповiдника.
22.45 Планета Земля.
01.40 Мiстична Україна.
02.35 Скептик.
03.25 Бандитська Одеса.

ÍТÍ

05.00 “Top Shop”.
06.45 Х/ф “Сiмнадцятий трансатлантичний”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Страх висоти”.
10.45, 19.30 Т/с “Той, що читає думки”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.30 “Свiдок”.
12.50 “Вартiсть життя”.
13.30, 17.45, 03.00 “Випадковий свiдок”.
14.05, 03.35 “Речовий доказ”.
14.45, 21.20 Т/с “Хейвен”.
16.50 “Легенди бандитської Одеси”.
17.15 “Легенди карного розшуку”.
18.20 “Правда життя”.
23.45 Т/с “Закон i порядок”.
01.30 “Таємницi кримiнального свiту”.
04.05 “Професiї”.

ТÅТ

06.00 ТЕТ Мультиранок.
10.05 Х/ф “Прекрасний принц i фея Люпина”.
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.

Enter-фіëьм

05.45 Х/ф “Юденкрайс, або Вiчне колесо”.
07.00, 07.40, 08.40 М/ф.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.50, 11.20 “Моя правда”.
09.30, 00.35 “Спогади”.
10.30 “Два Миронова”.
12.10 Х/ф “Мартин Боруля”.
13.55 Х/ф “Даки”.
15.50 Х/ф “Вiнчання зi смертю”.
17.15 Х/ф “Мачуха”.
19.00, 02.05 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
21.00 Т/с “Розслiдування Мердока”.
22.00 Т/с “Вiчний поклик”, 15 i 16 с.
01.35 “Академiя смiху”.
03.35 Кiноляпи.
04.20 Саундтреки.
05.05 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»

06.00 М/ф.
08.00 Т/с “Удар у вiдповiдь”.
09.40, 18.15 “Спецкор”.

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, 17.20 “Загублений свiт”.
13.00 Х/ф “Некерований”.
15.00 Х/ф “Сахара”.
19.25, 20.30 Т/с “Ментiвськi вiйни. Харкiв
2”.
21.35, 23.10 Т/с “Касл 5”.
00.55 “Облом.UA”.
04.15 ЛЄ Плей-офф. “Еспаньйол” - “Зоря”.

ÍЛО-ТБ
06.00
07.00
07.50
08.40
09.30
13.00
16.00
18.45
21.10
23.00
00.40
03.20
04.10
05.25

Мамареготала. Найкраще.
М/с “Людина-павук”.
М/ф “Зорянi вiйни: Повстанцi”.
М/с “Аладдiн”.
Т/с “Сишиш-шоу”.
М/с “Сiмпсони”.
Т/с “Усi жiнки вiдьми”.
Т/с “СуперКопи”.
Т/с “Морська полiцiя: Полювання
на вбивць”.
Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
Мамареготала.
Чистоплюї.
“Роздовбаї”.
Оттак мастак!

ªâроñïорò

00.00, 02.15, 04.00, 06.00, 07.00, 09.35,
10.35, 13.00 Тенiс. US Open. День 2.
02.00, 22.00 Тенiс. “Гейм, Шетт i Матс”.
08.00, 11.30, 15.30 Велоспорт. “Вуельта”. Етап 4.
14.00 Кiнний спорт. ЧЄ. Роттердам.
15.00 Тенiс. “АТР: за кадром”.
16.00 Велоспорт. “Вуельта”. Етап 5.
17.45 Тенiс. US Open. Прев`ю дня.
18.15, 20.00, 22.15 Тенiс. US Open. День 3.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00 Топ-матч.
06.10 Колос - Ворскла. Чемпiонат України.
08.10 Реал - Вальядолiд. Чемпiонат Iспанiї.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.20 Русенборг - Динамо (З). Лiга
чемпiонiв УЄФА.
12.05 Парма - Ювентус. Чемпiонат Iталiї.
13.50 Александрiя - Десна. Чемпiонат
України.
16.00, 01.45 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв
УЄФА.
16.25 ПСЖ - Тулуза. Чемпiонат Францiї.
18.15 Шахтар - Марiуполь. Чемпiонат
України.
20.00 Црвена Звезда - Янг Бойз. Лiга
чемпiонiв УЄФА.
21.45 Live. Аякс - АПОЕЛ. Лiга чемпiонiв
УЄФА.
23.55 Барселона - Бетiс. Чемпiонат Iспанiї.
02.10 Лiлль - Сент-Етьєн. Чемпiонат
Францiї.
04.00 Брюгге - ЛАСК. Лiга чемпiонiв УЄФА.
05.50 Програма передач.

10.20, 18.50 “ДжеДАI”.
11.00, 17.15 “Загублений свiт”.
13.55 Х/ф “Льодовиковий перiод”.
15.25 Х/ф “Робiнзон Крузо”.
19.25, 20.30 Т/с “Ментiвськi вiйни. Харкiв
2”.
21.35, 23.10 Т/с “Касл 5”.
00.55 “Облом.UA”.
04.15 5 тур ЧУ з футболу. “Днiпро-1” “Львiв”.

ÍЛО-ТБ
06.00
07.00
07.50
08.40
09.30
13.00
16.00
18.45
21.10
23.05
00.50
03.20
04.15
05.20

Мамареготала. Найкраще.
М/с “Людина-павук”.
М/ф “Зорянi вiйни: Повстанцi”.
М/с “Аладдiн”.
Т/с “Сишиш-шоу”.
М/с “Сiмпсони”.
Т/с “Усi жiнки вiдьми”.
Т/с “СуперКопи”.
Т/с “Морська полiцiя: Полювання
на вбивць”.
Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
Мамареготала.
Чистоплюї.
“Роздовбаї”.
Оттак мастак!

ªâроñïорò

00.00, 02.15, 04.00, 06.00, 07.00, 09.30,
10.30, 13.05 Тенiс. US Open. День 3.
02.00, 22.00 Тенiс. “Гейм, Шетт i Матс”.
08.00, 11.30, 15.05 Велоспорт. “Вуельта”. Етап 5.
14.00 Кiнний спорт. ЧЄ. Роттердам.
16.00 Велоспорт. “Вуельта”. Етап 6.
18.45 Велоспорт. “Вуельта”.
19.00 Футбол. Лiга чемпiонiв. Жеребкування.
20.00 Тенiс. US Open. Прев`ю дня.
20.15, 22.15 Тенiс. US Open. День 4.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Кельн - Боруссiя (Д). Чемпiонат
Нiмеччини.
07.45 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв УЄФА.
08.15 Русенборг - Динамо (З). Лiга
чемпiонiв УЄФА.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Аякс - АПОЕЛ. Лiга чемпiонiв УЄФА.
12.05 Шальке - Баварiя. Чемпiонат
Нiмеччини.
13.50 Црвена Звезда - Янг Бойз. Лiга
чемпiонiв УЄФА.
16.00, 22.50 Огляд середи. Лiга чемпiонiв
УЄФА.
16.25 Шахтар - Марiуполь. Чемпiонат
України.
18.15 Топ-матч.
18.30, 20.15 “Нiч Лiги чемпiонiв”.
19.00 Live. Жеребкування групової стадiї.
Лiга чемпiонiв УЄФА.
20.45 Брюгге - ЛАСК. Лiга чемпiонiв УЄФА.
23.20 Реал - Вальядолiд. Чемпiонат Iспанiї.
01.10 Чемпiонат Iспанiї. Огляд туру.
02.05 Александрiя - Десна. Чемпiонат
України.
03.55 СПАЛ - Аталанта. Чемпiонат Iталiї.
05.45 Програма передач.
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П’яòíиця
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, 01.10, 05.05
Новини.
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго ранку, Країно!
09.30, 11.10 Т/с “Галерея Вельвет”.
10.50, 14.15 Телепродаж.
12.35 Д/с “Аромати Чилi”.
13.10 Д/с “Браво, шеф!”
14.35 Д/с “Аромати Шотландiї”.
15.15 UA:Фольк. Спогади.
16.15 Д/с “Свiт дикої природи”.
17.20 Своя земля.
17.35 Схеми. Корупцiя в деталях.
17.55 VoxCheck.
18.25, 02.00 Тема дня.
19.30 Розсекречена iсторiя.
20.30 Д/с “Шамварi: територiя диких
тварин”.
21.25, 01.35, 05.25 UA:Спорт.
21.55 Перша шпальта.
22.30 Як дивитися кiно.
22.55 Х/ф “Чоловiк, який вбив Дон
Кiхота”.
03.00 ЧЄ з волейболу серед жiночих команд 2019 року. Португалiя - Україна.
04.55 Погода.

Êаíаë “1+1”

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з “1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30,
04.55 “ТСН”.
09.30 “Одруження наослiп”.
11.00, 12.20 “Мiняю жiнку”.
14.00 “Сiмейнi мелодрами”.
15.00 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Наречена зi Стамбула”.
20.25, 22.30, 02.35 “Лiга смiху”.
00.35 “Київ Вечiрнiй”.

Iíòер

05.25 “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.
07.00, 08.00, 09.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.00 Т/с “Не жiноча робота”.
11.00, 12.25 Х/ф “007: Живи i дай померти iншим”.
12.00 “Новини”.
14.00 Т/с “Вiрний засiб”.
15.50, 16.45, 23.40 “Речдок”.
18.00, 01.30 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Х/ф “Дванадцятий”.
03.00 “Орел i решка. Шопiнг”.
04.15 “Життя”.
05.05 “Top Shop”.

ICTV

04.00 Скарб нацiї.
04.10 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей.

04.25 Студiя Вашингтон.
04.30, 02.30 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.35 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10.10 Антизомбi. Дайджест.
11.05, 23.00 “На трьох”.
11.50, 13.20, 16.20 Т/с “Папаньки”.
12.45, 15.45 Факти. День.
16.45 Х/ф “Хронiки Рiддiка”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.10 Дизель шоу.
03.00 Стоп-10.

ÑТБ

06.50 Т/с “Коли ми вдома”.
07.50 Х/ф “Вiлла розбрату, або Танець
сонячного затемнення”.
09.25 Т/с “Майор i магiя”.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
19.00, 22.45 МастерШеф.
23.00 Хата на тата.
01.00 Т/с “Джованнi”.

Íоâий êаíаë

03.00 Зона ночi.
03.10 Абзац.
04.45, 05.45 Kids` Time.
04.50 М/с “Том i Джерi”.
05.50 Т/с “Друзi”.
08.30 Т/с “Медфак”.
14.40 Х/ф “Встигнути за Джонсами”.
16.50 Х/ф “Ми - Мiллери”.
19.00 Топ-модель по-українськи.
21.40 Х/ф “Диявол носить Прада”.
23.50 Х/ф “Нова ера Z”.
02.00 Х/ф “Номер 44”.

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 оборони.
14.10 Медекспертиза. Поради.
15.15 Невигаданi iсторiї.
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Ñóáоòа
UA:Перший

ICTV

06.00 М/с “Врумiз”.
06.30, 07.10, 08.10, 09.05 Доброго ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.40, 03.00
Новини.
09.25 Країна на смак.
10.40 Енеїда.
11.40, 15.25 Телепродаж.
11.55 М/с “Марин та його друзi. Пiдводнi
iсторiї”.
13.10 Х/ф “Про принцесу Ясочку i крилатого шевця”.
14.55 Д/с “Мальовничi села”.
15.40 Д/с “Браво, шеф!”
16.40 Разом.
17.10 Спiльно.
17.40 Д/ф “Пiвденнi моря. Маршалловi
острови”.
18.25 #ВУкраїнi.
18.50 Д/с “Суперчуття”.
19.50 Д/ф “Останнiй шанс побачити”.
21.25 Д/с “Свiт дикої природи”.
21.55 Т/с “Монро”.
00.05, 03.25 Розсекречена iсторiя.
01.00 “Хронiка Української повстанської
Армiї. 1942-1954”.
04.15 “Срiбна земля. Хронiка Карпатської
України. 1919-1939”.
05.30 “Золотий вересень. Хронiка Галичини 1939-1941”.

05.05 Скарб нацiї.
05.15 Еврика!
05.30 Факти.
05.55, 11.50 Особливостi нацiональної
роботи.
07.40 Я зняв!
09.25 “На трьох”.
12.45 Факти. День.
13.00 Дизель шоу.
16.10 Х/ф “Штурм Бiлого дому”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф “Хронiки Рiддiка”.
21.25 Х/ф “Рiддiк 3D”.
23.30 Х/ф “Робокоп”.
01.35 Т/с “Патруль “Самооборона”.

Êаíаë “1+1”

06.00, 23.30, 00.30 “Свiтське життя”.
06.50 “Грошi”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
10.00, 11.00, 12.00, 13.30, 14.30, 15.30,
02.45 “Свiт навиворiт 4”.
16.30 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка”.
19.30 “ТСН”.
20.15 “100 днiв Президента України В. Зеленського”.
21.30 “Жiночий квартал”.
01.30 Х/ф “Посейдон Рекс”.

Iíòер

05.35 “Чекай на мене. Україна”.
07.15 “Слово Предстоятеля”.
07.25 Х/ф “Ласкаво просимо, або
Стороннiм вхiд заборонено”.
09.00 “Шiсть соток”.
10.00 “Готуємо разом. Випiчка”.
11.00 Х/ф “Пригоди Електронiка”.
15.10 Х/ф “Вам i не снилося”.
17.00, 20.30 Т/с “Слiдчий Горчакова”.
20.00 “Подробицi”.
22.00 “Великий бокс. Василь Ломаченко - Люк Кемпбел”.
01.30 Х/ф “Реальний Роккi”.
03.10 Подробицi.
03.40 “Орел i решка. Шопiнг”.
05.05 “Орел i решка. Перезавантаження 3”.

ÑТБ
06.25
08.10
10.05
12.05
15.05
19.00
22.50

Хата на тата.
Т/с “Джованнi”.
Наречена для тата.
Зваженi та щасливi.
Т/с “Крiпосна”.
Т/с “Час кохати”.
МастерШеф.

Íоâий êаíаë

04.50 Служба розшуку дiтей.
04.55 Зона ночi.
05.45, 07.05 Kids` Time.
05.50 М/с “Лунтiк”.
07.10 Подiум.
09.10 Т/с “Бiблiотекарi”.
15.00 Хто зверху? (12+).
17.00 М/ф “Холодне серце”.
19.00 Х/ф “Фантастична четвiрка”.
21.00 Х/ф “Фантастична четвiрка 2: Вторгнення Срiбного серфера”.
22.50 Х/ф “Морган”.
00.40 Х/ф “Нова ера Z”.

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 Погода 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.

Наш ДЕНЬ nday.te.ua
18.15, 19.30, 02.15 Iнформацiйний вечiр.
22.45 Док. проект.
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, 19.00, 23.00
Сьогоднi.
09.30, 05.30 Зоряний шлях.
11.30, 03.00 Реальна мiстика.
13.30, 15.30 Агенти справедливостi.
16.00 Iсторiя одного злочину.
19.50 “Говорить Україна”.
22.00 Т/с “Будинок надiї”, 1 с.
23.30 Т/с “Будинок надiї”, 2 i 3 с.
01.40 Телемагазин.
02.10 Т/с “Будинок надiї”.

Ê1

06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.15 “Дай лапу”.
08.40, 01.10 “Вiрю не Вiрю”.
10.35 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
12.25 Т/с “Доктор Хаус”.
14.10 “Орел i решка. Навколо свiту”.
17.10 Т/с “Доктор Хто”.
18.10 Х/ф “Кохання без пересадки”.
20.00 Х/ф “Якщо тiльки”.
22.00 “Орел i решка. Рай та пекло”.
23.00 “Орел i решка. Перезавантаження”.
02.10 “Нiчне життя”.

ÍТÍ

05.00, 04.55 “Top Shop”.
06.45 Х/ф “Заручниця”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “П`ять хвилин страху”.
10.45, 19.30 Т/с “Той, що читає думки”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.10 “Свiдок”.
12.50 “Правда життя”.
13.25, 17.45, 02.40 “Випадковий свiдок”.
14.05, 02.55 “Речовий доказ”.
14.45, 21.20 Т/с “Хейвен”.
16.50 “Легенди бандитської Одеси”.
17.25 “Легенди карного розшуку”.
18.20 “Таємницi свiту”.
23.45 Т/с “Я - охоронець”.
01.30 “Склад злочину”.
03.55 “Професiї”.

ТÅТ

06.00 ТЕТ Мультиранок.
10.05 Х/ф “Рiздво К-9”.
11.40 Т/с “Рання пташка”.
13.15 Вечiрка 2.
14.15, 19.00 СуперЖiнка.
15.10 4 весiлля.
16.20 М/ф “Льодовиковий перiод 4: Континентальний дрейф”.
18.00, 00.45 Панянка-селянка.
20.00 Одного разу пiд Полтавою.
21.00 М/ф “Льодовиковий перiод 5: Курс
на зiткнення”.
22.45 Х/ф “Вiк Аделайн”.
01.45 Теорiя зради.
09.25
09.35
10.10
12.10
12.30

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

Êаíаë «Óêра¿íа»
07.00, 15.00, 19.00, 03.10 Сьогоднi.
07.30, 05.40 Зоряний шлях.
08.10 Т/с “Капiтан”, 1-6 с.
15.20 Т/с “Капiтан”, 7 i 8 с.
17.00 Т/с “Нiколи не буває пiзно”, 1 i 2 с.
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с “Нiколи не буває пiзно”.
23.00 Шоу Братiв Шумахерiв.
01.00 Т/с “Точка кипiння”, 1 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с “Точка кипiння”, 2 с.
04.00 Т/с “Точка кипiння”, 3 i 4 с.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.15 “Ух ти show”.
09.10 М/ф “Барбi: Казкова країна
Мермедiя”.
10.35 Х/ф “Пригоди на Багамах”.
12.25 Х/ф “Кохання без пересадки”.
14.20, 02.00 “Орел i решка. Навколо свiту”.
23.50 Х/ф “Герцогиня”.
03.30 “Нiчне життя”.

ÍТÍ

05.25 Х/ф “Суто англiйське вбивство”.
08.30 Х/ф “Дорога в пекло”.
11.50 Т/с “Спецзагiн “Кобра 11”.
15.40, 03.10 “Випадковий свiдок”.
16.55 “Таємницi свiту”.
18.05 “Крутi 90-тi”.
19.00, 02.40 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Не можу сказати “прощавай”.
21.20 Х/ф “Ганмен”.
23.30 Х/ф “Американська пастораль”.
01.35 “Реальнi злочинцi”.
03.55 “Легенди бандитського Києва”.
04.45 “Top Shop”.

ТÅТ

06.00 ТЕТ Мультиранок.
11.05 М/ф “Супергерой”.
12.35 Х/ф “Рiздво К-9”.

02.35 БарДак.
03.25 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий

06.00, 07.15, 08.15 “Новий день” з Л. Мамедовою, Ю. Шпачинською та М.
Матросовим.
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00 “Репортер”. Новини.
09.15, 10.15, 11.15 “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. Фроловою i О. Близнюком.
16.15 “Кримiнал. Пiдсумки” з С. Вардою
та К. Трушик.
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.
08.15, 13.55 Правда життя.
09.15, 18.05 Таємницi Мiссiсiпi.
10.10, 17.05 Незвичайнi культури.
11.10 Мiсця сили.
12.00 Прихована реальнiсть.
12.45, 00.35 Речовий доказ.
15.05, 23.40 Заборонена iсторiя.
16.05 Наглядачi заповiдника.
19.00, 20.50 Фантастичнi iсторiї.
19.55 1377 спалених заживо.
21.45 Останнi племена.
22.45 Планета Земля.
01.40 Мiстична Україна.
02.35 Доктор Хайм.
03.30 Бiзнес на залякуваннi.
04.20 Лiлiпути.
05.10 Органи на експорт.

Enter-фіëьм

05.45 Х/ф “Мерседес” тiкає вiд
переслiдування”.
07.00, 07.40, 08.40 М/ф.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.50, 11.10 “Моя правда”.
09.30 “Спогади”.
10.20 “З любов`ю. Юрiй Нiкулiн”.
12.00 Х/ф “Лимерiвна”.
13.40 Х/ф “Битва за Рим”.
15.35 Х/ф “Мачуха”.
17.15 Х/ф “Товариш генерал”.
19.00 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
21.00 Т/с “Розслiдування Мердока”.
22.00 Т/с “Вiчний поклик”, 17-19 с.
02.10 Х/ф “Легенда про княгиню Ольгу”.
04.20 Кiноляпи.
04.50 Саундтреки.
05.10 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»

06.00 М/ф.
08.00 Т/с “Удар у вiдповiдь 2”.
09.40, 18.15 “Спецкор”.
14.15, 23.30 Панянка-селянка.
17.15 М/ф “Льодовиковий перiод 5: Курс
на зiткнення”.
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу пiд Полтавою.
19.30, 20.30, 21.30 Танька i Володька.
22.00 Сiмейка У.
02.30 Щоденники Темного.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий

09.00, 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00 “Репортер”. Новини.
09.10 “Золотий Гусак”.
10.15 “18 мiнус” з М. Ганапольським та
К. Шангелiя.
11.15 “Споживач” з М. Несмiяновим та
О. Бунт.
12.00 “Ехо України” з М. Ганапольським.
14.15, 15.15, 16.15 Прямий ефiр.
17.00 “Кисельов. Авторське”.
18.00, 19.00, 20.00 Ток-шоу в прямому ефiрi.
21.00 “Закрита зона”.
22.00 “The Week” з Т. Березовцем та П.
Залмаєвим.
23.00 “Вата-шоу”.

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
07.55, 00.00 Мiстична Україна.
08.40, 18.25 Україна: забута iсторiя.
09.35 Речовий доказ.
10.40 Заборонена iсторiя.
12.35 Як створити планету.
15.35 Пiд iншим кутом.
16.35 Таємницi Мiссiсiпi.
17.30 Планета Земля.
21.00 Прихована правда.
00.50 Пiдроблена iсторiя.

Enter-фіëьм

05.30 Х/ф “Страченi свiтанки”.
07.00, 07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
08.00 “Леонiд Биков. Зустрiчна смуга”.
10.15 “Моя правда”.
11.05 “Невiдома версiя”.
11.55 Х/ф “Перстень княгинi Анни”.
13.20 Х/ф “Золотi дукати примари”.
14.55 Х/ф “Однолiтки”.
16.30 Х/ф “Весна на Зарiчнiй вулицi”.
18.10 Х/ф “Зiрки Егера”.
21.00 Х/ф “Доля людини”.
22.50 Х/ф “Особливо важливе завдання”.
01.20 “Володимир Iвасюк. Iдеальне вбивство”.
02.10 Кiноляпи.
03.10 Саундтреки.
04.25 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.10 “ДжеДАI. Дайджест”.

Програма ТБ
10.20, 18.50 “ДжеДАI”.
11.00, 17.15 “Загублений свiт”.
12.00 “Помста природи”.
12.30 Х/ф “Спис долi”.
15.20 Х/ф “Некерований”.
19.25 Х/ф “Битва проклятих”.
21.15 Х/ф “Напролом”.
23.10 Х/ф “Унiверсальний солдат 3: Новий початок”.
01.05 “Облом.UA”.
02.35 5 тур ЧУ з футболу. “Карпати” “Зоря”.
04.20 “Цiлком таємно-2017”.

ÍЛО-ТБ

06.00, 00.30 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”.
20.10 Х/ф “Зорянi вiйни. Епiзод 3: Помста сiтхiв”.
22.55 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
03.10 Чистоплюї.
04.00 “Роздовбаї”.
05.20 Оттак мастак!

ªâроñïорò

00.00, 02.15, 04.00, 06.00, 07.00, 09.30,
10.30, 13.00 Тенiс. US Open. День 4.
02.00, 22.00 Тенiс. “Гейм, Шетт i Матс”.
08.00, 11.30, 15.00 Велоспорт. “Вуельта”. Етап 6.
14.00 Футбол. Лiга Європи. Жеребкування.
16.00 Велоспорт. “Вуельта”. Етап 7.
17.45 Тенiс. US Open. Прев`ю дня.
18.15, 20.00, 22.15 Тенiс. US Open. День 5.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Црвена Звезда - Янг Бойз. Лiга
чемпiонiв УЄФА.
07.45, 13.00, 15.15, 18.15 Огляд середи.
Лiга чемпiонiв УЄФА.
08.15 Парма - Ювентус. Чемпiонат Iталiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Брюгге - ЛАСК. Лiга чемпiонiв УЄФА.
12.05 Чемпiонат Iспанiї. Огляд туру.
13.30, 14.45 “Шлях до Гданьска”.
14.00 Live. Жеребкування групової стадiї.
Лiга Європи УЄФА.
16.00 Чемпiонат Iспанiї. Передмова до туру.
16.30 Фiорентiна - Наполi. Чемпiонат Iталiї.
18.45, 03.50 Топ-матч.
18.50, 01.30 Чемпiонат Iталiї. Передмова до туру.
19.20 Русенборг - Динамо (З). Лiга
чемпiонiв УЄФА.
21.10 Чемпiонат Францiї. Передмова до
туру.
21.40 Live. Мец - ПСЖ. Чемпiонат Францiї.
23.40 Боруссiя (М) - Лейпцiг. Чемпiонат
Нiмеччини.
02.00 Севiлья - Сельта. Чемпiонат Iспанiї.
03.55 Удiнезе - Мiлан. Чемпiонат Iталiї.
05.45 Програма передач.
09.10 “Загублений свiт”.
11.10 Х/ф “Той, що бiжить лабiринтом”.
13.20 Х/ф “Той, що бiжить лабiринтом:
Лiки вiд смертi”.
16.10 Х/ф “Правдива брехня”.
19.00 Х/ф “Кодекс злодiя”.
21.00 Х/ф “Страхувальник”.
23.05 Х/ф “Кiборги”.
01.15 “Облом.UA”.
04.20 “Цiлком таємно-2017”.

ÍЛО-ТБ
06.00 Мамареготала. Найкраще.
07.00 М/с “Людина-павук”.
07.50 М/ф “Зорянi вiйни: Повстанцi”.
08.40 М/с “Аладдiн”.
09.40 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
11.30, 22.20 Т/с “CSI: Майами”.
15.00 Х/ф “Зорянi вiйни. Епiзод 4: Нова
надiя”.
17.30 Х/ф “Зорянi вiйни. Епiзод 5: Iмперiя
завдає удару у вiдповiдь”.
20.00 Х/ф “Зорянi вiйни. Епiзод 6: Повернення джедая”.

ªâроñïорò
00.00, 02.15, 04.00, 06.00, 07.00, 09.30,
10.30, 13.00, 14.00 Тенiс. US Open.
День 5.
02.00, 22.00 Тенiс. “Гейм, Шетт i Матс”.
08.00, 11.30, 15.00 Велоспорт. “Вуельта”. Етап 7.
10.20, 12.50 Волейбол. ЧЄ. Жiнки.
16.00 Велоспорт. “Вуельта”. Етап 8.
17.45 Тенiс. US Open. Прев`ю дня.
18.15, 20.00, 22.15 Тенiс. US Open. День 6.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Iнтер - Лечче. Чемпiонат Iталiї.
07.45 Чемпiонат Iспанiї. Передмова до туру.
08.15 Атлетiк - Сосьєдад. Чемпiонат Iспанiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.25, 02.00 Боруссiя (М) - Лейпцiг.
Чемпiонат Нiмеччини.
12.10 Русенборг - Динамо (З). Лiга
чемпiонiв УЄФА.
13.55 Мец - ПСЖ. Чемпiонат Францiї.
16.00, 01.30 “Бундеслiга weekly”. Чемпiонат
Нiмеччини.
16.25 Live. Баварiя - Майнц. Чемпiонат
Нiмеччини.
17.15, 18.45 Футбол Tables.
18.25 Live. Осасуна - Барселона. Чемпiонат
Iспанiї.
19.55 Live. Унiон - Боруссiя (Д). Чемпiонат
Нiмеччини.
21.25, 03.50 Топ-матч.
21.40 Live. Ювентус - Наполi. Чемпiонат
Iталiї.
23.40 Ворскла - Александрiя. Чемпiонат
України.
03.55 Львiв - Марiуполь. Чемпiонат України.
05.45 Програма передач.
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Програма ТБ

1 вересня

Íедіëя
UA:Перший
06.00 “Золотий вересень. Хронiка Галичини 1939-1941”.
06.30, 07.10, 08.10, 09.05 Доброго ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.25, 02.00,
03.45, 05.00 Новини.
09.30, 17.20, 22.30 Розсекречена iсторiя.
10.20, 12.01 Д/ф “Мисливцi на нацистiв”.
12.00 Хвилина мовчання. 80-тi роковини
початку Другої свiтової вiйни.
16.50 Перший на селi.
18.15 #ВУкраїнi.
18.45 Х/ф “Вбити Гiтлера”.
21.25 Д/с “Свiт дикої природи”.
23.50 Погода.
00.00 Телепродаж Тюсо.
02.20 Енеїда.
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 Х/ф “Ледi-яструб”.
12.00 Х/ф “Хоробре серце”.
15.35 Х/ф “Соломон Кейн”.
17.35 Х/ф “Геракл”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
21.00 “Танцi з зiрками”.
23.55 Х/ф “Президент Лiнкольн: Мисливець на вампiрiв”.
01.45 “Лiга смiху”.
03.25 “Свiт навиворiт 4”.

Iíòер
05.45 “Життя”.
06.45 “Великий бокс. Василь Ломаченко - Люк Кемпбел”.
08.00 “Вдалий проект”.
09.00 “Готуємо разом”.
10.00 “Орел i решка. Чудеса свiту”.
11.00 “Орел i решка. Морський сезон 3”.
12.00 Т/с “Тягар iстини 2”.
13.50 Т/с “Не жiноча робота”.
17.50 Х/ф “Сутичка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Х/ф “007: Золоте око”.
23.10 Х/ф “Платон Янгол”.
01.15 “Речдок”.

ICTV

04.40 Скарб нацiї.
04.50 Еврика!
05.00 Факти.

05.25 Секретний фронт.
06.10 Громадянська оборона.
07.05 Антизомбi. Дайджест.
08.00 Т/с “Володимирська, 15”.
11.45, 13.00 Х/ф “Штурм Бiлого дому”.
12.45 Факти. День.
14.35 Х/ф “Робокоп”.
16.40 Х/ф “Рiддiк 3D”.
18.45 Факти тижня.
20.35 Х/ф “Валерiан та Мiсто тисячi планет”.
23.10 Х/ф “Макс Стiл”.
00.50 Т/с “Патруль “Самооборона”.

ÑТБ

07.15 Х/ф “П`ять рокiв та один день”.
09.10 Х/ф “Знахар”.
11.55, 17.55 Слiдство ведуть екстрасенси.
20.00 Один за всiх.
21.00 Я соромлюсь свого тiла.

Íоâий êаíаë
03.20 Зона ночi.
05.55, 07.05 Kids` Time.
06.00 М/с “Лунтiк”.
07.10 М/ф “Барток Неперевершений”.
08.30 М/ф “Холодне серце”.
10.20 Х/ф “Шибайголова”.
13.10 Х/ф “Електра”.
15.10, 19.00 Х/ф “Фантастична четвiрка”.
17.10 Х/ф “Фантастична четвiрка 2: Вторгнення Срiбного серфера”.
21.00 Х/ф “Зелений лiхтар”.
23.10 Х/ф “Зло”.
01.00 Х/ф “Номер 44”.

5 êаíаë
06.00, 09.30 Вiкно до Америки.
06.25, 10.05, 13.30, 14.10, 20.00, 02.15 Машина часу.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
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 Погода 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.

Програма міñцеâих òеëеêаíаëіâ

TV-4
Поíедіëоê, 26 ñерïíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Травма» +16
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00, 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, 16.00 Година для дитини
12.10 Межа правди
13.00, 02.30 Хіт-парад
14.00, 01.00 Х.ф.«У полоні привидів»
17.30 Про нас
19.00 У фокусі Європа
19.30, 21.00 Наші вітання
20.40 Shift. Життя в цифрі
21.30 Сільський календар
22.00 Завтра-сьогодні
22.40, 04.00 Х.ф. «Іржавий алюміній» +16
00.30 Євромакс

Віâòороê, 27 ñерïíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Травма» +16
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00, 20.00 У фокусі Європа
07.35 Сільський календар
08.00 Єдина країна
08.30, 17.00 Відкрита зона
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 12.30 Завтра-сьогодні
11.00, 16.10 Година для дитини
11.50 «Кіндер ШОУ»
12.10, 21.20 Добрі традиції
12.15 Shift. Життя в цифрі
13.00, 02.30 Хіт-парад
14.00, 01.00 Х.ф. «Брат воїна» +16
16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 03.30
Провінційні вісті
17.30 Смачна мандрівка
19.20, 22.20, 00.50, 03.50 На гарячому
19.30, 21.00 Наші вітання
20.30 Євромакс
21.30 «Гал-кліп»
22.35, 04.00 Х.ф. «Перший рейд»
+16

Ñереда, 28 ñерïíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Травма» +16
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 У фокусі Європа
08.00 Євромакс

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 Свято Озера 2019
16.40 «Кіндер ШОУ»
17.30 Українські традиції
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Формула здоров’я
21.30 Смачна мандрівка
22.40, 04.00 Х.ф.«Необачний» +16
01.00 Х.ф. «Перший рейд» +16
02.30 Хіт-парад

Чеòâер, 29 ñерïíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Травма» +16
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 Формула здоров’я
08.30 Смачна мандрівка
09.00, 00.15 Час-Tайм
11.00 Година для дитини
12.10 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
12.30, 17.00 Відкрита зона
13.00, 02.30 Хіт-парад
14.00, 01.00 Х.ф. «Думки сторін» +16
15.45, 19.55 Добрі традиції
17.30 «Гал-кліп»
19.30 Наші вітання
20.00 Реальні справи
21.35 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
22.35, 04.00 Х.ф. «Викрасти поліцейського» +16

П’яòíиця, 30 ñерïíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Травма» +16
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 Реальні справи
09.00, 00.15 Час-Tайм
11.00, 16.20 Година для дитини
12.10 «Гал-кліп»
12.40 Сім’я від А до Я
13.00, 02.30 Хіт-парад
14.00, 01.00 Х.ф.«Знайдеш друга – придбаєш скарб»
16.10 «Кіндер ШОУ»
17.00 Відкрита зона
17.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
19.30, 21.00 Наші вітання
20.10 Сільський календар
20.40 Shift. Життя в цифрі
21.30 Єдина країна
21.50 Добрі традиції
22.35, 04.00 Х.ф. «Одного разу у
Франції» +16
03.00 Завтра-сьогодні

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 документальних 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.
11.00 Т/с “Нiколи не буває пiзно”.
15.00 Т/с “Будинок надiї”.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом Панютою.
20.00 Концерт Олега Винника.
22.10 Т/с “Рiдна кров”, 1-3 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с “Рiдна кров”.
02.40 Т/с “Точка кипiння”.
05.30 Реальна мiстика.

Ê1
06.30
07.50
08.45
09.25
11.15
13.15
01.15
03.00
03.45

“Top Shop”.
М/с “Каспер”.
М/с “Земля до початку часiв”.
Х/ф “Пригоди на Багамах”.
Х/ф “Якщо тiльки”.
“Орел i решка. Навколо свiту”.
Х/ф “Машина часу в джакузi”.
“Вiрю не Вiрю”.
“Нiчне життя”.

05.15
06.40
10.25
12.15
13.45
16.50
19.00
22.15
00.35
02.35

Х/ф “Розвiдники”.
“Страх у твоєму домi”.
Х/ф “Єдина дорога”.
Х/ф “Мерседес” тiкає вiд погонi”.
Х/ф “Прийми мене”.
Х/ф “Ганмен”.
Х/ф “Фронт за лiнiєю фронту”.
Х/ф “Слiди апостолiв”.
Х/ф “Американська пастораль”.
“Речовий доказ”.

06.00
10.30
12.15
17.15
19.15
20.45
22.45
00.30

ТЕТ Мультиранок.
Х/ф “Бiла змiя”.
Панянка-селянка.
Х/ф “Вiк Аделайн”.
Х/ф “Прогулянки з динозаврами”.
Х/ф “Час”.
Х/ф “Загублене та знайдене”.
Сiмейка У.

ÍТÍ

ТÅТ

Ñóáоòа, 31 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 На гарячому
07.35 Х.ф.«Градус чорного місяця»
08.55 Добрі традиції
09.00 Час-Tайм
09.50 На гарячому
10.00, 19.00 Єдина країна
10.30 У фокусі Європа
11.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
12.00 Shift. Життя в цифрі
12.15, 04.00 Х.ф. «Легенда Багера Ванса»
14.30 «Кіндер ШОУ»
14.50 Мультфільми
15.00 М.ф.«Навколо світу за 80
днів»
16.30 Сім’я від А до Я
17.00 Хіт-парад
18.00 Наші вітання
19.30 Західний форпост
19.55 Добрі традиції
20.10 Х.ф. «Мій єдиний» +16
22.00 Єдина країна
22.30 Х.ф. «Смак романтики» +12
00.10 Вікно в Америку
00.30 Х.ф. «Одного разу у Франції» +16
02.30 Сім’я від А до Я
03.00 Західний форпост
03.30 У фокусі Європа

Íедіëя, 1 âереñíя
06.00 Х.ф.«Градус чорного місяця»
07.30, 09.50 Українські традиції
07.45, 08.40 Ранковий фітнес
08.00, 22.00 Єдина країна
09.00, 01.15 Завтра-сьогодні
09.30 Справжня ціна
10.15 Пряма трансляція Божественної Святої Літургії з Архикатедрального Собору УГКЦ
м.Тернополя
11.45 Про кіно
12.00 «Кіндер ШОУ»
12.20 Мультфільм
12.30 М.ф.«Навколо світу за 80
днів»
14.00 Погляд зблизька
14.30 Формула здоров’я
15.30 Shift. Життя в цифрі
16.00 Реальні справи
17.25, 21.55 Добрі традиції
17.30 Про нас
18.00 Відкрита зона
19.00, 00.00, 03.30 Провінційні вісті
20.30 Про нас
21.00, 02.30 «Гал-кліп»
21.30 Західний форпост
22.40, 04.15 Х.ф. «Живий»
01.00 Час-тайм
01.30 Хіт-парад
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01.30
02.30
03.20
05.35

Т/с “Домашнiй арешт”.
Теорiя зради.
Вiталька.
Кориснi пiдказки.

Прямий

10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.45,
20.45 “Репортер”. Новини.
10.10 “18 плюс” з С. Лойко та А. Тулинською.
11.10 “Кримiнал” з С. Вардою та К. Трушик.
12.00 “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 прямому ефiрi.
21.00 “Пiдсумки тижня” з Є. Кисельовим.
23.00 “Вата-шоу”.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
07.30, 00.00 Мiстична Україна.
08.20 Україна: забута iсторiя.
09.10 Речовий доказ.
10.20 Заборонена iсторiя.
12.10 Прихована правда.
15.10 Незвичайнi культури.
16.10 Таємницi Мiссiсiпi.
17.10 Планета Земля.
18.10 Чорна пiхота.
19.10 Майор “Вихор”.
20.10 Мiсто, яке зрадили.
21.00 Як створити планету.
00.45 Вiйна всерединi нас.

Enter-фіëьм
05.55 Х/ф “Вiнчання зi смертю”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.40 М/ф.
07.50 “Ролан Биков. Карлик-кровопивець,
якого обожнювали всi”.
09.30 “Моя правда”.
10.20 “Невiдома версiя. Висота”.
11.10 Х/ф “Полковник Редль”.
14.00 Х/ф “Дороги назад немає”.
18.00 Х/ф “Потоп”.
23.10 Х/ф “Пейзаж пiсля битви”.
01.00 Кiноляпи.
02.10 Саундтреки.
03.25 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00
08.15
09.15
12.00
13.45
15.50
17.45
19.25

М/ф.
“ДжеДАI. Дайджест”.
Т/с “Опер за викликом 4”.
Х/ф “Машина”.
Х/ф “Мiсiя на Марс”.
Х/ф “Мiчений”.
Х/ф “Самоволка-72”.
6 тур ЧУ з футболу. “Зоря” - “Динамо”.

ТТБ
Поíедіëоê, 26 ñерïíя
7.00 “Файний ранок”
7.30, 19.00, 20.30 “Новини”
9.00 “Енеїда”
9.55, 22.10, 22.55 UA: Музика
10.00 Д/ф «Острови»
10.50, 15.55 “Лайфхак українською”
11.10 Х/ф “Шестеро мандрують
світом”
12.15 М/с “Дуда і Дада”
12.25 Казки Лірника Сашка
12.35 “Візитівки Полтавщини”
12.45, 20.15 “Своя земля”
13.10, 19.50 #ВУКРАЇНІ
13.40 “Діалоги”
14.05 “Розсекречена історія”
15.00 :РадіоДень. «Книжкова лавка. ТОП 7»
16.05 Д/п “Українська символіка. Герб”
17.00 “Viva Батурин”
19.20 Бюджетники. Спецвипуск
20.51 “Наші гроші”
21.15 Д/ц “Мегаполіси”
22.20 Мистецький фестиваль Ї.
Сергій Мартинюк

Віâòороê , 27 ñерïíя
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30
“Новини”
9.00, 10.50, 22.00 UA: Музика
9.05 “Енеїда”
10.00 UA: Фольк.Спогади
11.00 Ранковий гість
11.15 Казки Лірника Сашка
11.30 М/с “Дуда і Дада”
12.15 “Аромати Перу”
12.40 “Візитівки Полтавщини”
12.45 “100 років історії за 100
хвилин”
13.00 “Суперчуття”
13.40, 19.20, 21.20 “Тема дня”
14.05 “Розсекречена історія”
15.00 “Цікаво.com”
15.25 :РадіоДень “Модуль знань”
16.05, 22.05 “Сильна доля”
17.15 “Двоколісні хроніки”
17.40 “Боротьба за виживання”
18.05 Т/с “Еліза”
19.45 “Спільно”
20.10, 21.45 “Своя земля”
20.51 Схеми. Корупція в деталях

Ñереда, 28 ñерïíя
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30
“Новини”
9.00 “Зворотний відлік”
11.00 “Ранковий гість”
11.15 Казки Лірника Сашка
11.30 М/с “Дуда і Дада”
12.15 “Аромати Перу”
12.40 “Візитівки Карпат”
12.45 “100 років української літератури за 100 хвилин”
13.00 “Суперчуття”
13.40, 19.20, 21.20 “Тема дня”

21.25 Х/ф “Бунт”.
23.10 “ПроФутбол”.
00.30 “Облом.UA”.

ÍЛО-ТБ
06.00, 05.15 Оттак мастак!
07.00 М/с “Людина-павук”.
07.50 М/ф “Зорянi вiйни: Повстанцi”.
08.40 М/с “Аладдiн”.
09.45 Т/с “CSI: Майами”.
12.30 Х/ф “Володар Всесвiту”.
14.30 Х/ф “Зорянi вiйни. Епiзод 4: Нова
надiя”.
17.00 Х/ф “Зорянi вiйни. Епiзод 5: Iмперiя
завдає удару у вiдповiдь”.
19.30 Х/ф “Зорянi вiйни. Епiзод 6: Повернення джедая”.
22.00 Х/ф “Наказ убити”.
23.50 Х/ф “Кулак лютi”.
01.50 Мамареготала. Найкраще.
03.30 Чистоплюї.
04.25 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
00.00, 02.15, 04.00, 06.00, 07.00, 09.30,
10.30, 14.20 Тенiс. US Open. День 6.
02.00, 22.00 Тенiс. “Гейм, Шетт i Матс”.
08.00, 11.30, 15.00 Велоспорт. “Вуельта”. Етап 8.
11.55 Маунтiнбайк. ЧC. Канада.
13.20 Автоперегони. Суперкубок Porsche.
Бельгiя.
15.50 Велоспорт. “Вуельта”. Етап 9.
18.00 Тенiс. US Open. Прев`ю дня.
18.30, 20.00, 22.15 Тенiс. US Open. День 7.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 05.30 Топ-матч.
06.10 Мiлан - Брешия. Чемпiонат Iталiї.
08.10 Баварiя - Майнц. Чемпiонат
Нiмеччини.
10.00, 16.15, 20.55 Футбол News.
10.25, 18.25 “Автогол”.
10.50 Осасуна - Барселона. Чемпiонат
Iспанiї.
12.40, 03.10 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв
УЄФА.
13.10 Ювентус - Наполi. Чемпiонат Iталiї.
14.55, 00.50 Огляд середи. Лiга чемпiонiв
УЄФА.
15.25 Live. Брюгге - Генк. Чемпiонат
Бельгiї.
17.25 Live. Вердер - Аугсбург. Чемпiонат
Нiмеччини. 2-й тайм.
18.55 Live. Лацiо - Рома. Чемпiонат Iталiї.
19.45 Футбол Tables.
21.20 “Великий футбол”.
23.00 Аталанта - Тор_но. Чемпiонат Iталiї.
01.20 Олiмпiк - Шахтар. Чемпiонат України.
03.40 Атлетiко - Ейбар. Чемпiонат Iспанiї.
05.45 Програма передач.

14.05 “Розсекречена історія”
15.00 “Цікаво.com”
15.25 :РадіоДень «Модуль знань»
16.05, 22.05 “Сильна доля”
16.55, 22.00, 22.50 UA: Музика
17.15 “Двоколісні хроніки”
17.40 “Боротьба за виживання”
18.05 Т/с “Еліза”
19.45 #ВУКРАЇНІ
20.10 “StopFakeNews”
20.51 Спільно
21.45 “Своя земля”

Чеòâер, 29 ñерïíя
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30
“Новини”
9.00 “08.2014. Розповідь про події
в Іловайську”
9.30 :РадіоДень «Життя+»
9.50 “Лайфхак українською”
10.00 Перше засідання Верховної
Ради України (9-го скликання)
11.20 Казки Лірника Сашка
11.30 М/с “Дуда і Дада”
12.15 “Аромати Перу”
12.40 “Візитівки Полтавщини”
12.45 “100 років мистецтва за 100
хвилин”
13.00 “Двоколісні хроніки”
13.40, 19.20, 21.20 “Тема дня”
14.10 Д/ф “Війна химер”
15.40 “Розсекречена історія”
16.35 “100 років української літератури за 100 хвилин”
17.15 “Мій світ”
17.40 “Піккардійська терція”
18.05 Т/с “Еліза”
19.45 “08.2014. Розповідь про події в Іловайську”
20.10 “Своя земля”
20.52 “Наші гроші”
21.45 “Своя земля”
22.00 UA: Музика
22.05 Сильна доля

П’яòíиця, 30 ñерïíя
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30
“Новини”
9.00, 9.55, 10.50, 16.55, 22.00,
22.50 UA: Музика
9.05 “Енеїда”
9.30 :РадіоДень «Життя+»
10.00 UA: Фольк.Спогади
11.00 “Ранковий гість”
11.15 Казки Лірника Сашка
11.30 М/с “Дуда і Дада”
12.15 “Аромати Перу”
12.40 “Візитівки Полтавщини”
12.45 “100 років української літератури за 100 хвилин”
13.00 “Двоколісні хроніки”
13.40, 19.20, 21.20 “Тема дня”
14.05 “Розсекречена історія”
15.00 Док.драма “Мисливці на нацистів”
15.45 “100 років української літератури за 100 хвилин”
15.55 Лайфхак українською
16.05, 22.05 Сильна доля
17.15 “Двоколісні хроніки”

17.40
18.05
19.45
20.10
20.51
21.45

“Боротьба за виживання”
Т/с “Еліза”
#ВУКРАЇНІ
Пліч- о-пліч
Схеми. Корупція в деталях
Своя земля

Ñóáоòа, 31 ñерïíя
7.00 “Додолики”
7.30 “Казки Лірника Сашка”
7.45 М/с “Дуда і Дада”
8.00 “Файний ранок”
9.30 Енеїда
10.25 “Аромати Південної Африки”
10.50, 22.55 UA: Музика
11.00, 17.40 UA: Фольк.Спогади
11.45 :РадіоДень «Модуль знань»
12.30 “Боротьба за виживання “
12.55, 20.05 #ВУКРАЇНІ
13.20 “Тема дня”
13.50 Пліч- о пліч
14.05 “Розсекречена історія”
15.00 Док.драма “Мисливці на нацистів”
15.40 “100 років історії за 100
хвилин”
15.50 Букоголіки
16.20 Сильна доля
17.10 Бюджетники
18.30 Своя земля
19.00 “Новини”
19.10 Діалоги
19.40 Спільно
20.35 “Святе сімейство”
22.10 Мистецький фестиваль Ї. Лазуткін та Іздрик

Íедіëя, 1 âереñíя
7.00 “Срібна земля. Хроніка Карпатської України. 1919-1939”
8.30 “Файний ранок”
9.30 ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 1917-1921
10.15 «Золотий вересень. Хроніка
Галичини 193911.05 ЧОМУ ВИБУХНУЛА ДРУГА
СВІТОВА?
12.00 Хвилина мовчання
12.01 «Вбити Гітлера. (13 хвилин)»
13.50 100 років української історії
за 100 хвилин
14.15 Д/п “Чесно жити і чесно померти. Ігуменя Йосифа Вітер”
15.00 Розсекречена історія. Українці у Другій світовій війні
15.55 “Мисливці на нацистів”
17.20 Українська література в іменах.Плужник
17.30 Українська література в іменах.Зеров
17.40 Д/п “Василь Макух. Смолоскип”
18.20 “Олесь Шевченко. Як на сповіді” із циклу “Дисиденти”
18.50 Разом
19.15 «Два трактори за межами
Рівного, Україна»
19.50 #ВУКРАЇНІ
20.20 «Крим. Окуповані»: історії
кримчан за 5 років окупації
21.10 “Мирний птах”
22.05 Розсекречена історія
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Смачного!

Що приготувати
зі СЛИВАМИ найкращі рецепти
смачних десертів
Пиріг зі сливами, бананово-сливовий пиріг,
чізкейк зі сливами і смузі зі сливами - рецепти
в нашій статті.
Літо і початок осені - час, коли багато
різних сортів слив. Сливи - смачні та корисні.
А ще зі сливами можна приготувати дуже
смачну випічку та інші страви.
Сливовий пудинг
з ваніллю і корицею

те подрібненими горіхами. Запікайте в духовці приблизно годину або до готовності. Коли чізкейк буде готовий, добре охолодіть і можете подавати на стіл.

Бананово-сливовий пиріг

ПОТРІБНО ДЛЯ НАПОВНЕННЯ: 1 слива, гвоздика, 25 г цукру, 50 мл червоного
вина. Для тіста: 170 г борошна, 100 г маргарину, плюс додатково для змащування 2
столові ложки лимонного цукру, 1 яєчний
жовток, 2 столові ложки холодної води.
ДЛЯ ВАНІЛЬНОГО І КОРИЧНОГО СИРОПУ: 1 слива, 1 ванільний стручок кориці, 2 столові ложки лимонного цукру, 50
мл червоного вина, мелений імбир.
ПРИГОТУВАННЯ: нагрійте духовку
до 180 градусів. Щоб зробити сливову начинку, покладіть подрібнені сливи, мелену гвоздику, цукор і червоне вино в маленьку каструлю і обережно готуйте протягом 5 хвилин. Щоб приготувати тісто,
обробіть всі інгредієнти тіста в кухонному комбайні і змішайте до консистенції
тіста. Розкачайте тісто, поки воно не стане товщиною з монету. Змастіть дві форми маргарином і викладіть у них тісто.
Заповніть начинкою і готуйте в попередньо розігрітій духовці протягом 10 хвилин. Щоб зробити ванільний і коричний
сироп, покладіть всі інгредієнти в маленьку каструлю і варіть п'ять хвилин
або поки слива не пом'якшиться. Щоб подавати, викладіть сливовий пудинг на тарілку і ложкою зверху полийте сиропом.

Чізкейк зі сливами

ПОТРІБНО: 200 г пісочного печива
(для основи), 100 г розтопленого вершкового масла, 700 г стиглих слив, 300 г
кисломолочного сиру, 3 столових ложки борошна, 0,5 склянки сметани, 2 столових ложки солодкого лікеру, 3 збитих
яйця, 1 склянка цукру, 0,5 склянки подрібнених горіхів - за бажанням.
ПРИГОТУВАННЯ: сливи приготуйте за
кілька годин - розріжте плоди на дві частини, видаліть кісточку і засипте цукром, щоб
пустили сік (приблизно третина склянки
цукру). Пісочне печиво подрібніть і перемішайте з вершковим маслом. Викладіть суміш на дно форми, в якій буде випікатися
чізкейк, і поставте в холодильник. Тим часом за допомогою блендера добре перемішайте кисломолочний сир, борошно, сметану, лікер, яйця, цукор, щоб вийшло однорідне тісто. Вилийте тісто у форму для запікання, зверху викладіть сливи і посип-

ПОТРІБНО: 3 склянки борошна, 2
яйця, 0,5 чашки вершкового масла, 0,5
чашки цукру, 1,5 чайних ложки пекарського порошку, 0,5 чайних ложки соди,
м'якоть 2 середніх стиглих бананів, 300
г стиглих слив без кісточки.
ПРИГОТУВАННЯ: цукор перемішайте
з вершковим маслом. Додайте яйця, знову
все перемішайте. В окремій тарілці перемішайте борошно, пекарський порошок і
соду. М'якоть банана розімніть виделкою.
З'єднайте всі інгредієнти та добре перемішайте, щоб вийшло однорідне тісто. У готове тісто вкладіть сливи і викладіть тісто у форму для запікання (форму заздалегідь змастіть маслом). Цей пиріг запікають у духовці приблизно годину при температурі 170 градусів. Коли пиріг буде готовий, охолодіть і насолоджуйтеся.

В’ялені сливи

ва - діставати сливи з банки чистими столовими приборами.

Закритий пиріг зі сливами

ПОТРІБНО: 1 склянка борошна, 1,5
склянки молока, 6 столових ложок цукру,
2 столових ложки цукрової пудри, 1 чайна
ложка ванілі, дрібка солі, 1 чайна ложка лимонної цедри, 15-20 великих стиглих слив.
ПРИГОТУВАННЯ: сливи розділіть
на дві частини і видаліть кісточки. Форму для запікання змастіть маслом. Половинки слив викладіть на дно форми для
запікання - так, щоб покрили все дно.
Посипте сливи цукром (для цього вам
знадобиться 3 столових ложки цукру). У
блендері перемішайте інші інгредієнти
(крім цукрової пудри). Готове тісто вилийте в форму для запікання. Такий пиріг запікають у духовці приблизно годину або до готовності. Коли пиріг буде готовий, посипте його цукровою пудрою.

Шоколадний пиріг
зі сливами

ПОТРІБНО: 4 яйця, 220 г темного шоколаду, 150 г борошна, 2 столові
ложки какао-порошку, 120 г цукру, 150
г вершкового масла, 1 чайна ложка розпушувача, щіпка солі, 6-7 великих слив.
ПРИГОТУВАННЯ: у мисці збийте
розм’якшене вершкове масло і цукор. Додайте по одному яйцю, ретельно збиваючи після кожного. До суміші додайте розтоплений на водяній бані або в мікрохвильовій печі шоколад, перемішайте. Додайте какао, сіль - перемішайте. Потім всипте
просіяне разом з розпушувачем борошно,
перемішайте. У змащену олією роз’ємну
форму діаметром 21 см викладіть тісто, а
зверху - половинки слив, ледь вдавивши
їх в тісто. Відправте в розігріту до 180 градусів духовку на 45-50 хвилин.

правте до слив. Спеції подрібніть у кавомолці і також покладіть у каструлю. Додайте у каструлю сіль, цукор і воду, доведіть до кипіння. Потім зменшіть вогонь і
томіть соус приблизно 1 годину до стану
густого джему. Наприкінці влийте яблучний оцет і перемішайте. Готове чатні зніміть з вогню. Для більш тривалого зберігання розкладіть гаряче чатні по стерилізованих банках, закатайте і помістіть у
темне прохолодне місце. Цей яскравий насичений індійський соус дуже добре підходить до різноманітних страв із м'яким
негострим смаком, а також до смаженого
м'яса, риби і навіть пікантного сиру.

Варення «Слива в шоколаді»

ПОТРІБНО: сливи міцні - 2 кілограми, цукор - 700 г, какао-порошок - 70 г,
масло вершкове - 150 г, щіпка ванілі.
ПРИГОТУВАННЯ: Сливи розріжте на
дві половинки, видаліть кісточки, засипте
цукром і залиште на годину. Перемішайте
сливи з цукром, поставте їх на вогонь і доведіть до кипіння. Додайте щіпку ванілі та
варіть на маленькому вогні. Зніміть піну.
Варіть, поки піна перестане утворюватися. Акуратно додайте какао і масло, перемішайте і варіть на слабкому вогні 20 хвилин.
Розлийте варення гарячим в стерилізовані
баночки. Переверніть і залиште вистигати.

«П’яна» слива в коньяку
на зиму

Бананово-сливовий смузі

ПРИГОТУВАННЯ: 0,5 кг слив, по 0,5
чайної ложки чебрецю, м'яти, базиліку, майорану, 1 чайна ложка солі, 50 мл винного
оцту, 2 зуб. часнику, 75 мл оливкової олії.
ПРИГОТУВАННЯ: промийте, висушіть
сливи та видаліть кісточки. Приправте, додайте трави і подрібнений часник. Акуратно перемішайте. Застеліть деко пергаментом, викладіть половинки слив м’якоттю
догори. Поставте у духовку, розігріту до
60–70С градусів. Приготування займе 1,5
години, після чого потрібно залишити
трохи відкриту духовку ще на 3-4 години.
Коли сливи охолонуть складіть їх в банку
шарами. Далі потрібно повністю залити
сливи сумішшю оливкової олії та оцту. Закрийте банку і відправте її в холодильник.
Через 7-8 годин можна поласувати. Оливкову олію можна замінити соняшниковою,
але тільки рафінованою. Особливо пощастило власникам спеціальної сушки для
овочів і фруктів: встановіть температуру
70-80 градусів і дайте сливам одну годину,
потім зменшіть температуру до 40-50 градусів та продовжуйте в'ялити ще протягом кількох годин. В'ялені сливи, як і популярні в'ялені помідори, зберігаються в холодильнику до півроку. Тільки є одна умо-

ПОТРІБНО: 6-8 великих стиглих
слив без кісточки, м'якоть 1 банана, 300
мл йогурту, наприклад полуничного або
персикового, мед - за смаком.
ПРИГОТУВАННЯ: складіть всі інгредієнти в блендер і добре подрібніть.
Якщо смузі вийде дуже густий, додайте
в нього склянку молока.

Сливове чатні

ПОТРІБНО: 1 кг слив (угорка), 300 г
червоної цибулі, 3-4 зубки часнику, 200
г кореня імбиру, 1 шт. червоного гострого перцю, 100 г цукру, 3 столові ложки
яблучного оцту, 1 паличка кориці, 3 бутона гвоздики, 1 чайна ложка меленого
коріандру, 1 чайна ложка меленого духмяного перцю, чорний мелений перець
за смаком, сіль за смаком, 50 мл води.
ПРИГОТУВАННЯ: сливи розріжте навпіл, видаліть кісточки і помістіть у каструлю з товстим дном. Подрібніть цибулю, часник, гострий перець, імбир і від-

ПОТРІБНО НА 1 КГ СЛИВ: 250 мл
води, 200 г цукру, 0,5 чайної ложки солі, 2
горошини перцю духмяного, 4 горошини
чорного перцю, 4 столові ложки яблучного оцту (5%-го), 2-3 лаврових листка,
2 гвоздики, 4 столові ложки коньяку, 1 зірочка бадьяну, 1 палочка кориці (мелена
не дає такого приємного ніжного аромату
глінтвейну), листя смородини та вишні.
ПРИГОТУВАННЯ: для маринування підходить злегка недозріла, тверденька слива. Ідеальний варіант – угорка. Плоди ретельно відсортуйте, помийте і складіть у літрові банки, на дно яких помістіть
пахучі листочки – лавровий, вишні й смородини. Маринад: воду доведіть до кипіння, всипте цукор, всі спеції та сіль і, коли
вони повністю розчиняться, влийте оцет.
Кип'ятіть на маленькому вогні 10-20 хвилин. Потім влийте коньяк і зніміть з плити.
Залийте сливи гарячим маринадом. Поставте банки в каструлю з водою і стерилізуйте: після закипання – 10 хвилин (літрові банки, трилітрові – хвилин 15). Закатайте металевими кришками. Переверніть закрутку догори дном і добре вкутайте. Залиште до повного охолодження під ковдрою. Зберігайте при кімнатній температурі. З маринаду також можна приготувати смачнючий соус до м'ясних страв. Просто додайте його до соку, який утворюється при смаженні м'яса, плюс ложка крохмалю. Варити до бажаної густини.

nday.te.ua

Калейдоскоп

П

Наш ДЕНЬ

№33 (318) /21 серпня-27 серпня 2019 р.

19

Строк для прийняття спадщини

итання спадщини,
спадкового права завжди
було, є і залишатиметься
актуальним як для громадян,
суспільства, так і для держави
загалом, оскільки воно, так чи
інакше, стосується кожного.
Спадщина відкривається внаслідок
смерті особи або оголошення її померлою. Часом відкриття спадщини є день
смерті особи або день, із якого її оголошено померлою.
Це дуже важливо, оскільки саме з наступного дня за днем відкриття спадщини розпочинається відлік строку для прийняття спадщини, що становить шість
місяців, і якщо спадкоємець без поважних
причин не прийме спадщину в зазначе-

ний строк, то втратить на неї право.
Якщо ж спадкоємець не подав в такі
строки заяву про прийняття спадщини,
він вважається таким, що не прийняв її.
Відповідно, наслідки для спадкоємця негативні, адже спадкове майно спадкоємець не отримає.
У випадку пропуску шестимісячного
строку для прийняття спадщини у спадкоємців є декілька варіантів вирішення
такого питання.
По-перше, спадкоємець вправі подати
до суду позов про надання додаткового
строку для прийняття спадщини. Разом
з тим, в такому випадку спадкоємець
зобов’язаний довести, що строки пропуску для прийняття спадщини були поважними (хвороба, відрядження, незнання

особи про смерть спадкодавця та інші поважні причини). Такі обставини спадкоємець зобов’язаний довести належними
доказами.
По-друге, спадкоємець зобов’язаний
довести, що він є таким, що прийняв спадщину. В такому випадку це може бути
лише той факт, що на момент смерті спадкоємець проживав разом з померлим.
Згідно з ЦК України спадкоємець,
який постійно проживав разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини,
вважається таким, що прийняв спадщину,
якщо протягом шестимісячного строку
з моменту відкриття спадини, він не заявив про відмову від неї.
Доказами тому, що спадкоємець проживав однією сім’єю з спадкодавцем може

бути не лише однакова адреса реєстрації місця проживання зі спадкодавцем,
але й будь-які інші письмові докази, які
б підтверджували, що спадкоємець та
спадкодавець проживали разом (довідка житлово-експлуатаційної організації,
правління житлово-будівельного кооперативу).
Отже, варто завжди пам’ятати, що для
прийняття спадщини дається шестимісячний строк, а прийняти спадщину чи
відмовитися від неї - це є особисте право
людини, а не її обов’язок.
Зоряна ПОПІЛЬ,
завідувач Першої
тернопільської
державної нотаріальної
контори.

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

Радіаційна хмара від вибуху в
Росії накрила Україну

О

рганізація договору про всеосяжну
заборону ядерних випробувань
показала, як могли розлетітися
радіонукліди по світу після вибуху
ракети на полігоні під Сєвєродвінськом
у Росія, пише Gazeta.
Анімовану карту радіаційного шлейфу оприлюднив голова організації Лассина Зербо у Twitter.
На ній чітко видно рух хмари, яка 15 серпня зачепила Крим і більшу частину південно-східної
України. Місцями - центральну частину країни.
Потім продовжила рух аж до Чернівеччини. Трохи
зачепило і Київщину. Над територією України хмара «літала» від 15 до 18 серпня включно.
Зербо зазначив, що дві станції моніторингу,
які діють у Росії в рамках Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань, перестали передавати сигнал за два дні після події.
8 серпня на полігоні в Архангельській області
прогримів вибух. У регіоні помітили підвищений
радіоактивний фон.
Норвегія виявила крихітні кількості радіоактивного йоду на кордоні з РФ за кілька днів після
вибуху.
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Вітаємо!

Вітаємо!

Люблячу маму, кохану дружину,
найкращу у світі дочку і найгарнішу
похресницю, сестру, племінницю,
тітку

Дорогу нашу Іванну
Іллівну Ярему
з с. Плотича Козівського
району
з ювілеєм!

Віту Віталіївну Щур

з с. Бодаки Збаразького району
із 30-річчям!

З Днем народження Тебе ми вітаєм
І бажаєм на всі літа:
Будь такою, як ми Тебе знаєм,
Проста, ніжна і всім дорога!
Хай і щастя, і сонця вітрила
Мчать Твій човен до тої землі
Де панує лиш радості сила,
З любов’ю – синочок Ромчик,
Де збуваються мрії усі!
чоловік Григорій, мама,
Бери з життя усе найкраще,
тато, хресний тато
Живи у мирі й доброті,
Микола, тьотя Стефа, сеНехай лише троянди квітнуть
стра Людмила, кум Василь,
У молодім Твоїм житті.
Хай Матінка Божа, Цариця Свята, племінники Марія і Микола,
брат Василь з сім’єю.
Дарує здоров’я і многії літа!

За вікном стрункі берези
з вітром гомонять,
Наклекали вже лелеки
нашій Іванні Іллівні 80!
Наклекали світлу долю,
свято принесли,
І бажають, аби Ви ще довго
Невгамовною патріоткою нашого краю були.
Хай подальша Ваша доля щастям пророста,
Хай веселкою в майбутнє стеляться літа!
Благодаті і здоров’я в Бога просимо для Вас,
Щоб нам радість приносили Ви своїм життям.

З повагою до шанованого працівника культури,
ветерана війни пані Іванни – колектив управління
праці та соціального захисту Козівської
райдержадміністрації.

Вітаємо!

Козівський районний сектор та 18-а державна пожежно-рятувальна частина
вітає своїх працівників – іменинників серпня

Андрія Миколайовича Картеля та Василя Івановича БРИКА
з Днем народження!

З Днем народження вітаєм ми щиро.
Добра бажаєм, радості і миру,
Завжди мети своєї досягати,
Ніколи суму і невдач не знати.

Кар’єрного бажаєм росту,
Хай легко буде все і просто —
В житті, в роботі і в родині.
Життю радійте щохвилини!

Погода в Тернополі й області
21 серпня - ясно, без опадів,
температура повітря вночі 16-20,
вдень 28-31 градус тепла. Схід
сонця - 6.17, захід - 20.24.
22 серпня - хмарно з проясненням, без опадів, температура повітря вночі 16-17, вдень 21-22 градуси тепла. Схід сонця - 6.18, захід - 20.22.
23 серпня - ясно, без опадів, температура повітря вночі 14-16, вдень 24-25 градусів тепла. Схід сонця - 6.20, захід - 20.20.
24 серпня - хмарно з проясненням, без
опадів, температура повітря вночі 13-16,

вдень 24-25 градусів тепла.
Схід сонця - 6.21, захід - 20.18.
25 серпня - ясно, без опадів,
температура повітря вночі 1316, вдень 25-26 градусів тепла.
Схід сонця - 6.23, захід - 20.16.
26 серпня - ясно, без опадів,
температура повітря вночі 14-17, вдень 2729 градусів тепла. Схід сонця - 6.24, захід 20.14.
27 серпня - ясно, без опадів, температура повітря вночі 15-17, вдень 27-28 градусів тепла. Схід сонця - 6.25, захід - 20.12.

Тернопіль знову запрошує на театральні вечори
XVII Всеукраїнський фестиваль «Тернопільські театральні вечори.
Дебют» пройде з 15 по 22 вересня.
На подію приїдуть театри
з декількох міст України – Києва, Рівного, Черкас, Луцька
та Хмельницького. Вони продемонструють вистави у різножанровому стилі: комедія,
містерія, детектив та навіть патріотична трагікомедія.
У неділю, 15 вересня, тернополянам покажуть «Тіні забутих предків» за Михайлом
Коцюбинським. Привезе виставу Київський академічний
театр українського фольклору
«Берегиня».
Наступного дня, 16 вересня, Київська академічна майстерня театрального мистецтва
«Сузір’я» покаже комедійний
детектив «Украдена краса».

У вівторок, 17 вересня,
комедію «Емігранти» представить Національний академічний український драматичний
театр імені Марії Заньковецької.
18 вересня - Черкаський
академічний обласний український музично-драматичний
театр ім. Т. Шевченка з комедією «Обережно – жінки».
Четвер, 19 вересня, потішить комедією «Вечеря з
диваком» Рівненського академічного українського музичнодраматичного театру.
20 вересня – ще одна комедія. Хмельницький академічний обласний український
музично-драматичний театр

ім. М. Старицького покаже
«Приборкання норовливої».
У суботу, 21 вересня, Волинський академічний обласний український музичнодраматичний
театр
ім.
Т. Шевченка представить осінню історію «Повернення в Соренто».
На завершення фестивалю
у неділю виступить Київський
академічний театр «Актор» з
патріотичною трагікомедією
«Патріс».
Фестиваль традиційно відбуватиметься на сцені Тернопільського академічного обласного драматичного театру ім.
Т. Шевченка. Початок вистав - о
19 годині.

Сучасні інноваційні технології

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

Вітання
Вітаємо!

Доброго чоловіка, сина, батька, хресного
тата

Івана Петровича Олещака
з Тернополя
з Днем народження!

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.
Хай буде поруч удача щоденно
І хай на душі буде завжди приємно!
Щоб ніколи не знав Ти втоми,
Хай мир і злагода будуть у домі!
Хай Господь дарує надію й тепло
На довгі літа, на спокій і добро!

З любов’ю – дружина Наталя, доньки Світлана та
Зоряна, син Ігор, похресники Віталій і Марічка.

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.

ГОРОСКОП
з 21 до 27 серпня

ОВЕН
На роботi можливе просування по кар’єрнiй драбинi. Що
ж стосується відпочинку, дайте
можливiсть коханiй людинi вибрати місце і час.
ТЕЛЕЦЬ
Ви
вирiшили
зробити
пропозицiю руки i серця. Перш
ніж зв’язати життя з iншою людиною, ще раз подумайте, чи варто робити такi кроки.
БЛИЗНЮКИ
Зосередьтеся на поставленiй
метi й упевнено крокуйте. Хоч
що б це було - кохання чи робота - не відступайте. Невдовзi ви
отримаєте грошову винагороду.
РАК
Ви - господар власної долі,
тiльки вiд вас залежить ваше
подальше життя. На роботi
вiдбудуться деякi змiни, але це
не назавжди.
ЛЕВ
Ви здивуєте начальство своїм професiоналiзмом. Це принесе фірмі пристойний прибуток.
Якщо ви й надалі реактивно
вирiшуватимете робочі проблеми, можете розраховувати на
пiдвищення на посадi.
ДІВА
Ви завжди вирізнялися вмінням швидко приймати рiшення,
тому керiвництво завжди до вас
прихильне. Партнери запропону-

ють вам вигiдний контракт.
ТЕРЕЗИ
Можливi новi знайомства, якi
допоможуть у кар’єрному та фінансовому плані. Не варто захоплюватися азартними іграми, ви
ризикуєте все втратити.
СКОРПІОН
На вас чекає підвищення по
службі й помітне зростання авторитету. Попереду новi проекти,
тож доведеться шукати впливових iнвесторiв.
СТРІЛЕЦЬ
Вам запропонують дуже
вигiдний контракт. Але обережність не тільки не завадить, а
навпаки, сприятиме тому, що,
зваживши всі «за» і «проти», ви
приймете правильне рішення.
КОЗЕРІГ
Вашi справи значно покращаться. Новi захоплення викличуть запеклі суперечки, але ви
зможете достойно вiдстояти свої
вподобання.
ВОДОЛІЙ
Тиждень повноцінного відпочинку подарує запас бадьорості.
Ви зустрiнетеся з давнiми друзями, з якими є про що згадати.
Будьте обачливi з грошима.
РИБИ
Якщо вирiшили змінити роботу, не поспішайте вiдкривати
карти. Адже на новому місці вам
може не сподобатися колектив,
а на старому ще не вичерпані всі
можливості.

