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28 серпня - ясно, без опадів, 
температура повітря вночі 16-19, 
вдень 27-29 градусів тепла. Схід 
сонця - 6.27, захід - 20.10. 

29 серпня - ясно, без опадів, 
температура повітря вночі 16-19, 
вдень 27-29 градусів тепла. Схід 
сонця - 6.28, захід - 20.08. 

30 серпня - ясно, без опадів, 
температура повітря вночі 15-19, 

вдень 27-29 градусів тепла. Схід 
сонця - 6.30, захід - 20.06. Новий 
місяць. 

31 серпня - хмарно з прояс-
ненням, можливий дощ, темпе-
ратура повітря вночі 17-18, вдень 
26-28 градусів тепла. Схід сонця - 
6.31, захід - 20.04. 

1 вересня - ясно, без опадів, 
температура повітря вночі 16-17, 

вдень 26-30 градусів тепла. Схід 
сонця - 6.33, захід - 20.02. 

2 вересня - ясно, без опадів, 
температура повітря вночі 17-18, 
вдень 27-30 градусів тепла. Схід 
сонця - 6.34, захід - 20.00. 

3 вересня - ясно, без опадів, 
температура повітря вночі 16-17, 
вдень 27-29 градусів тепла. Схід 
сонця - 6.36, захід - 19.58.

Погода в 
Тернополі  
й області

Сучасні інноваційні технології

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

3 стор.

У ціну газети враховано вартість  
поштових послуг: прийом та доставку 

видання до передплатників

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

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

Передплатити «Наш ДЕНЬ»  
можна у будь-якому поштовому 

відділенні або у листонош

індекс - 68710

Українці можуть 
закупити  
газ на зиму за 
літньою ціною

«Нафтогаз» запустив 
новий продукт 
для побутових 

споживачів «Газовий запас»: 
українці зможуть купити газ 
на зиму за «літніми цінами», 
бо потім його вартість, 
ймовірно, зросте. 

«Є ризик, що взимку газ подо-
рожчає, бо на нього збільшуєть-
ся попит», - сказав голова правлін-
ня «Нафтогазу» Андрій Коболєв. 
За його словами, низка комерцій-
них клієнтів компанії вже перед-
платили необхідні на зиму обся-
ги палива, а тепер така можливість 
з’явилася і в побутових споживачів. 
Вона буде доступною до 25 верес-
ня. Можна закупити до 25 тисяч ку-
бометрів газу.

Щоб скористатись пропозиці-
єю, необхідно звернутись до цен-
тру обслуговування клієнтів сво-
єї газопостачальної організації 
(газзбуту), підписати додаткову 
угоду до типового договору поста-
чання природного газу, внести по-
передню оплату і користуватись 
дешевим газом під час опалюваль-
ного сезону, сплачуючи лише вар-
тість його транспортування/роз-
поділу.

Водночас у «Нафтогазі» поясни-
ли, хто може купити газ на зиму за 
зниженими цінами - насамперед ті 
українці, які не користуються суб-
сидіями. «Ті, хто отримують субси-
дії, і далі будуть отримувати їх. Га-
зовий запас розрахований, очевид-
но, не на них», - заявив виконавчий 
директор НАК Юрій Вітренко.

3  
стор.

Марш ветеранів 
«зшив» Україну

День народження у нашої Держави тепер щодня. Коли ворожа куля 
оминає українського солдата. Коли лікарі врятовують життя захисника 

Батьківщини. Коли ранок починається з тиші… 

Green 
Card

Життєві історії у “Сімейному гніздечку”

8-9 стор.

У Шманьківцях 
молилися 
за Україну

На фото Юрія КУЛЬПИ: військовослужбовці 44-ої тернопільської артилерійської бригади.
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Підбір персоналу рекруте-
рами здійснюється індивіду-
ально, з урахуванням потреб, 
побажань та вимог кожного 
роботодавця. Для прискорен-
ня та успішного пошуку пре-
тендентів застосовують та-
кож відеорезюме, відеовакан-

сії та скайп-співбесіди.
Підприємства зацікавле-

ні саме в рекрутинговій фор-
мі співпраці зі службою зайня-
тості. Така взаємодія дозволяє 
кадровій службі не витрачати 
час на пошук та підбір канди-
датів з великої кількості охо-

чих осіб, оскільки попередня 
співбесіда проводиться рекру-
терами служби зайнятості; зе-
кономити кошти, адже послу-
ги надаються на безкоштов-
ній основі; скористатися до-
датковими ресурсами служ-
би зайнятості для максималь-
ного інформування широкої 
громадськості; представни-
кам малого бізнесу, при умо-
ві співпраці зі службою зайня-
тості, не обов’язково прийма-
ти в штат менеджера з підбо-
ру персоналу.

Ще одним комунікативним 
етапом між фахівцями служби 
зайнятості та роботодавцями 
є запровадження опитування 
(анкетування) щодо задово-
леності їх послугами служби 

зайнятості, що дозволяє отри-
мати зворотний зв’язок.

Рекрутинг — це послуга 
служби зайнятості, яка є до-
ступною для всіх людей, що 
шукають роботу, у тому числі 
й для тих, які не зареєстровані 
в службі зайнятості (незалеж-
но від віку, статусу, зайнятос-
ті (пенсіонери, студенти, осо-
би, які працюють та прагнуть 
змінити місце роботи та ін.). 
Вони охоче погоджуються на 
співбесіди з роботодавцями та 
успішно працевлаштовуються.

Так, у січні-липні 2019 
року фахівці з рекрутин-
гу Тернопільської облас-
ної служби зайнятості на-
дали посередницькі послу-
ги з питань пошуку персона-

лу більше 3 тис. підприєм-
ствам, опрацювали 5644 про-
позиції роботи, організували 
77 міні-ярмарків вакансій і 43 
презентації роботодавців, зо-
крема для ТОВ «АТБ-маркет», 
ТОВ «ВКФ «Еліт Пласт», філії 
ТОУ ПАТ «Державний ощад-
ний банк України», управлін-
ня патрульної поліції, війсь-
ккоматів та інших. Ці заходи 
допомогли укомплектувати 
3238 вакансій. Особливо тісна 
співпраця зав’язалася із ТзОВ 
«Мануфактура», ПП «Захід-
Агроінвест», ТзОВ «ТК «Вес-
тер» та ін.

Отож, запрошуємо робо-
тодавців, які мають потребу 
в працівниках, та шукачів ро-
боти скористатися послуга-
ми фахівців з рекрутингу міс-
цевих підрозділів Тернопіль-
ської обласної служби зайня-
тості.

Василь ОЛЕЩУК,
директор Тернопільського 

обласного центру 
зайнятості.

В Україні майже 14 відсо-
тків учнів, які закінчили по-
чаткову школу, не досягли ба-
зового рівня у математиці та 
читанні. Про це заявив заступ-
ник міністра науки та освіти 
Вадим Карадній, повідомляє 
«Укрінформ».

«14 відсотків четверто-
класників не можуть здійсню-

вати елементарні математич-
ні операції - додавання, відні-
мання, множення та ділення. 
Для них також є дуже склад-
ними завдання на міркування 
та аналіз», - сказав посадовець.

Крім того, за його слова-
ми, згаданий відсоток четвер-
токласників не вміє добре чи-
тати.

Кабмін ухвалив постанову, 
яка дозволить із жовтня 
фотографуватися на 

паспорт у головному уборі. 
Мета - адаптація законодавства 
України до міжнародного. Тепер 
при оформленні документів 
враховуються рекомендації ІCАО.

Попередні правила не лише забо-
роняли робити фото на паспорт у го-
ловному уборі, а й визначали навіть 

марку фотопаперу.
Нові правила спростять процес 

представникам різних релігійних кон-
фесій.

Водночас постанова залишає в силі 
такі вимоги до фото на паспорт:  фото-
графування чітко анфас, чоло і облич-
чя - відкриті, обличчя повинно займа-
ти 70-80 відсотків площі світлини. Та-
кож має бути видно плечі, людина має 
дивитися чітко в об’єктив, а її очі ма-
ють бути розплющені.

На Тернопільщині більше 3 тисяч роботодавців 
співпрацюють зі службою зайнятості на засадах рекрутингу

Державна служба зайнятості постійно впроваджує нові підходи 
у наданні послуг клієнтам: безробітним, шукачам роботи, 
роботодавцям. Для створення нового формату співпраці є ще 
один сучасний сервіс – послуги з рекрутингу: підбір фахівців -  
для підприємств, вакансій - для шукачів роботи.

На замовлення роботодавців фахівці служби 
зайнятості з рекрутингу здійснюють підбір 
персоналу, користуючись електронною 

базою громадян, які шукають роботу; надають 
допомогу фірмам і компаніям у складанні текстів 
оголошень про вакансії, розміщують цю інформацію 
у ЗМІ; попередньо спілкуються з претендентами, 
аналізують їхні професійні якості, презентують 
кандидатів роботодавцям; організовують різні 
форми зустрічей двох зацікавлених у зайнятості 
сторін, заходи з презентації діяльності підприємств, 
що мають потребу в кадрах.

Фото на паспорт - навіть у шапці

Цьогоріч рейтинг склав ін-
формаційний освітній ресурс 
«Освіта.ua» серед обласних 
центрів України.

В якості вихідних даних для 
укладання рейтингу були ви-
користані результати зовніш-
нього незалежного оцінюван-
ня, отримані випускниками 
шкіл у 2019 році.

Випускники шкіл минулих 
років, які складали тести цьо-
горіч, у рейтингу не враховані. 

На першому місці – Київ. У 
п’ятірку кращих також увійшли 
Рівне, Львів і Луцьк. 

До слова, минулого року 
Тернопіль був у рейтингу тре-
тім, а у 2017-ому році - другим.

Почесних 
тернополян 
побільшало 

Гриць Драпак, 
Сергій Сірий і 
Дарія Чубата на 

День міста отримають 
звання «Почесного 
громадянина міста 
Тернополя». Рішення 
про присвоєння 
цього звання артисту 
розмовного жанру, 
поету-пісняру та 
громадській діячці 
прийняли депутати на 
сесії міської ради 21 
серпня.

Цього року також шістьох 
тернополян нагородять «Від-
знаками Тернопільської місь-
кої ради».

Серед них – голова Терно-
пільського обласного «Сою-
зу Українок» Наталія Постіль-
ська, голова Української На-
родної  Ради Тернопільщи-
ни Володимир Скакун, голова  
Тернопільського відділення 
Всеукраїнського об’єднання  
ветеранів Павло Сливка, док-
тор філологічних наук, про-
фесор, завідувач кафедри те-
орії та методики української 
та зарубіжної літератури Тер-
нопільського національно-
го педагогічного університе-
ту ім. В. Гнатюка Микола Тка-
чук, лікар-кардіолог та реабі-
літолог, член проводу «Укра-
їнської народної ради Терно-
пілля» Олександра Копач, го-
лова громадської організації 
«Бебіко» Ольга Гордієнко.

З початку вересня у Терно-
полі розпочнеться прийом про-
ектів на «Громадський бюджет 
2020», який надає можливість 
кожному мешканцю отрима-
ти кошти з місцевого бюджету 
для втілення своєї ідеї. Головне, 
аби вона допомагала покращи-
ти місто й за неї проголосували 
інші городяни. 

- Подати проект може гро-
мадянин України, іноземець або 
особа без громадянства, яка має 
дозвіл на постійне проживан-
ня на території України і яка на 
момент подання проекту дося-
гла 16-річного віку, - розповіли 

в міській раді. - Можна подавати 
проекти «великі» (з бюджетом 
від 300 001 до 1 450 000 гривень) 
або «малі» (від 1 000 до 300 000 
гривень). Проект повинен бути 
втілений у межах одного року.

Подача та прийом проектів 
розпочнеться вже з 1 вересня 
через портал https://ternopil-
budget.e-dem.in.ua або у ЦНАПі.  
Також з осені відбуватимуться 
консультації та зустрічі щодо 
того, як правильно оформлю-
вати свої ідеї для участі в кон-
курсі. Про їх час та місце пові-
домлятимуть на офіційному 
сайті міської ради.

Маєте ідею? Подавайте 
на «Громадський бюджет»

Тернопіль – 
другий в Україні 
за результатами 
здачі ЗНО

Майже 14 відсотків учнів,  
які закінчили початкову школу, 
не вміють читати й рахувати
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Нинішня війна уже 
перевершила за 
часом Другу світову. 

Це нова війна за  формою і 
змістом на європейському 
континенті. Війна, яку не 
всі розуміють. Про яку хтось 
на Заході воліє мовчати, 
вдавати байдужість. 
Для власної зручності, 
заспокоєння, бізнесових 
та політичних інтересів… 
Та й в Україні багато 
«втомлених» від війни. 
Зокрема, тих, хто не відчув 
її смертельного подиху… 
А вона триває. Веде лік 
поранених воїнів. Убитих. 
Осиротілих родин…

…У День Незалежності було 
два паради. А мав би бути один. 
Чимало експертів, політиків, зви-
чайних українців кажуть: треба 
було об’єднати Ходу гідності та 
Марш захисників. Україна ж у нас 
одна. Захисники та Герої - одні. І 
парад мав би бути один - військо-
вий. Бо навіть невоюючі країни 
проводять військові паради.  

Подивитися на офіційний па-
рад у столиці прийшло зовсім 
мало людей. Цікаво, що під час сво-
єї промови президент Володимир 
Зеленський жодного разу не вико-

ристав слів «Росія» чи «агресор». 
Ми воюємо з сусідом. Але ж сусідів 
у нас багато, а ворог - Московія. 

І цей білий колір, якого так ба-
гато було на офіційному параді… 
На «мові» військових - це колір ка-
пітуляції. Чи режисери цього не 
знали? 

А ось альтернативна хода, іні-
ційована ветеранськими спілка-
ми, волонтерами та сім’ями заги-
блих українських військових, була 
багатолюдною. Її нарекли народ-
ною. На жаль, вітчизняні телека-
нали цієї величі українського духу 
не показали. Хіба що деякі уривка-
ми, маленькими картинками. 

Бійці різних бригад, добро-

вольчих батальйонів, ветерани, 
волонтери, військові капелани, 
вдови та матері загиблих, учасни-
ки Революції Гідності з усіх регіо-
нів країни йшли під оплески та ви-
гуки киян і гостей столиці: «Сла-
ва Україні!», «Дякуємо!»... Не було 
промов, політиків, піару. Діти, ма-
тері несли портрети своїх заги-
блих батьків і синів. Ішли вдови, 
молодші за Незалежність. На віз-
ках їхали покалічені війною хлоп-
ці. Люди втирали сльози, ставали 
на коліна перед учасниками Мар-
шу захисників… Чимало українців 
у ці неймовірні миті подумки, ду-
шею також були на тій всенарод-
ній ході. Адже такого емоційного, 

зворушливого, красивого, воісти-
ну Народного параду Україна ще 
не бачила. І світ не бачив. Десят-
ки тисяч людей прийшли за велін-
ням серця, а не за велінням влади.   

Дякуємо за Україну, Герої! Дя-
куємо за синів, матері!

…Наша Держава почала про-
живати свій 29-ий рік. Він не буде 
легким. Про Україну на міжнарод-
ному рівні вже почали говорити 
без України. А присутність Укра-
їни необхідна при будь-яких пе-
ремовинах, зустрічах лідерів іно-
земних держав. Ніхто не має права 
щось вирішувати про Україну без 
України. Ми є на мапі світу і Євро-
пи. І будемо…  

Ми повинні виграти цю війну. 
В ім’я України. В ім’я Героїв - жи-
вих і тих, хто віддав життя за Ві-
тчизну. В ім’я мирного майбутньо-
го. І нашої Держави, і «стурбова-
ної» Європи, світу… Мир потрібен 
усім…

І коли наступного разу на па-
раді звучатиме Гімн України, хо-
четься вірити, що його не «пока-
лічать», як цього разу. Гімн - це не 
шоу. Не пісенька у стилі реп. Гімн 
не виконують сидячи. Це - сим-
вол Держави. І в нормальних кра-
їнах з нього не знущаються, не ви-
кидають «незручних» для когось 
куплетів, як от: «Станем, браття, 
в бій кривавий від Сяну до Дону, В 
ріднім краю панувати не дамо ні-
кому; Чорне море ще всміхнеть-
ся, дід Дніпро зрадіє, Ще у нашій 
Україні доленька наспіє…».   

Зараз дехто намагаєть-
ся нав’язати хибну думку, мов-
ляв, Марш ветеранів і написа-
ні про нього тексти розколюють 
Україну та поглиблюють проти-
стояння. Не вірте! Як справедли-
во зазначив громадський діяч, 
викладач Києво-Могилянської 
бізнес-школи Валерій Пекар, цей 
Марш «поглибив протистояння 
між Україною та Росією. Між агре-
сором та незалежною країною. 
Протистояння, яке у Кремлі хотіли 
б замазати, оголосити «внутріш-
нім конфліктом», перетворити на 
постійну криваву рану. А Україну 
цей марш, навпаки, «зшив». Схід 
і Захід, правих і лівих, цивільних і 
військових, молодих і старих».

З днем народження, Україно! З 
тим, що минув, 
і з тими, що бу-
дуть… 

Марш ветеранів 
«зшив» Україну

День народження у нашої Держави тепер щодня. Коли ворожа куля 
оминає українського солдата. Коли лікарі врятовують життя 

захисника Батьківщини. Коли ранок починається з тиші… 

Ольга  
ЧОРНА

Фото з газети "День" 
і телеканалу "Прямий".

На Театральному майдані 
з нагоди Дня Державного 
Прапора України зібрались 

кілька сотень тернополян. 

Багато людей одягли вишиванки. 
Розпочався захід із освячення Дер-
жавного прапора України. Богослужін-

ня разом провели настоятелі усіх кон-
фесій міста.  Головний стяг міста освя-
тили та підняли на центральну що-
глу біля пам'ятника Незалежності. Ду-
ховенство, представники влади, тер-
нополяни та гості міста поклали кві-
ти до пам’ятника Незалежності Укра-
їни та стендів пам’яті. Також з нагоди 

свята достойним краянам вручили на-
городи, грамоти та цінні подарунки. 
Прикрасили до свята і сам Тернопіль. 
На усіх будівлях держустанов підня-
ли синьо-жовті та червоно-чорні пра-
пори. Багато тернополяни  повісили 
національні стяги  на свої будинки та 
балкони. 

У Тернополі урочисто підняли національний стяг
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Полум’я вирувало в Манаєві 
Зборівського району. Як 
повідомили в обласному 

управлінні Державної служби з 
надзвичайних ситуацій,  вночі 22 
серпня до рятувальників надійшло 
повідомлення про те, що у селі виникла 
пожежа у приміщенні школи. 

- На час прибуття вогнеборців полум’я охопи-
ло частину другого поверху та горища школи, на 
площі близько 600 квадратних метрів, - розпові-
ли в управлінні. - Всі сили та засоби рятувальни-
ки спрямували на боротьбу з вогнем. Для підвозу 
води додатково залучили два трактори з бочками. 

Інформацію про пожежу рятувальники отри-
мали близько 1:30. Загорання набуло значних 
масштабів, тож гасили всю ніч. Ліквідували поже-
жу лише 06:35.

Потерпілих, на щастя, немає, а от школа за-

знала руйнувань. Вогонь знищив покриття, ме-
блі та інвентар на площі 600 квадратних ме-
трів, пошкоджено стіни та стелю другого повер-
ху будівлі на площі 250 квадратних метрів. Зо-
крема, полум’я зруйнувало приміщення спортза-
лу, комп’ютерного класу.

- Будівля школи двохповерхова, стіни цегля-
ні, перекриття дерев’яне, покриття - шифер по 
дерев’яній обрешітці, - розповіли у рятувальній 
службі. - Навчальний заклад відвідувало 35 ді-
тей, найближча діюча школа є в селі Перепельни-
ки, що на відстані восьми кілометрів від Манаєва. 

Суму збитків зараз підраховують. Правоохо-
ронці розглядають декілька версій причини по-
жежі, серед яких – підпал та порушення правил 
пожежної безпеки.

Факт про подію внесено до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань за частиною 2 статті 194 
ККУ - умисне знищення або пошкодження майна.

Завідувач відділення однієї з районних 
лікарень на Тернопільщині вимагав 
півтисячі доларів за оформлення 

пацієнтці групи інвалідності.
Злочинну схему вимагання неправомірної виго-

ди  викрили оперативники управління захисту еко-
номіки. 

-  Встановлено, що завідувач відділення пообі-
цяв жительці району вирішити питання з членами 
лікарсько-консультативної комісії медзакладу щодо 
призначення їй групи інвалідності. Свою послугу оці-
нив у півтисячі американських доларів. Під час пере-
дачі коштів лікаря викрили, - розповіли в обласному 
управлінні поліції. 

Слідчі оголосили медику підозру в учиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого части-
ною 3 статті 369-2 ККУ - одержання неправомірної 
вигоди для себе за вплив на прийняття рішення осо-
бою, уповноваженою на виконання функцій держа-
ви, поєднане із вимаганням такої вигоди.

Процесуальне керівництво у кримінальному про-
вадженні здійснює обласна прокуратура.

Без грошей залишилася 
91-річна жителька 
Тернополя після 

візиту незнайомки. 
Поліцейські розшукують 
зловмисницю та 
застерігають краян не 
впускати до домівок 
сторонніх осіб.

Як встановили правоохорон-
ці, пройдисвітка зустріла потер-
пілу на вулиці. Почала розповіда-
ти, що приїхала з Польщі та про-
дає посуд. Попросила пенсіонерку 
залишити у неї товар на зберіган-

ня. Старенька погодилася і впус-
тила незнайомку до квартири. В 
результаті лиходійка виманила у 
бабусі понад п’ять тисяч гривень, 
залишивши натомість сумку з різ-
ним кухонним посудом.  

Про візит незнайомки бабуся 
розповіла доньці, яка і зателефо-
нувала до правоохоронців. Слід-
чі розпочали кримінальне прова-
дження.

Поліцейські вкотре заклика-
ють краян не довіряти незнайом-
цям.  

- Обов’язково розкажіть своїм 

батькам, бабусям, дідусям, особливо 
тим, які проживають самотньо, про 
подібні випадки. Накажіть їм у  жод-
ному разі не впускати у своє помеш-
кання сторонніх осіб. У разі сумнів-
ної ситуації, коли бачите незнайо-
мих людей, які ходять  по квартирах 
під різними приводами, зателефо-
нуйте до правоохоронців. Поліцей-
ські негайно виїдуть і на місці пере-
вірять документи у незнайомців та 
з’ясують, з якою метою вони ходять 
по дворах чи під’їздах, - застерегли в 
обласному управлінні поліції.

Співробітники управління захисту 
економіки в Тернопільській 
області спіймали на хабарництві 

чиновника з Бучацького району. За 
даними поліції, сільський голова 
намагався збагатитися, вимагаючи 
гроші за вирішення питань, що входили 
до його  компетенції.

 - До посадовця звернувся приватний підпри-
ємець з пропозицією орендувати земельну ді-
лянку. Сільський керманич не відмовив у задо-
воленні цього звернення, однак за позитивне рі-
шення  оренди запросив вигоду і для себе – 20 
тисяч гривень. Збагачення ці гроші очільнику 
громади не принесли: про вимагання неправо-
мірної вигоди підприємець повідомив правоохо-
ронцям, - розповіли в обласному управлінні по-
ліції.  

Вимагача спіймали на "гарячому"  після отри-
мання готівки у службовому кабінеті.

Нещастя трапилося 26 серпня близько 18 
години у селі Космирин Бучацького району. 

- За попередніми даними, хлопець разом із товари-
шем пасли корови та вирішили покупатися у Дністрі, - повідо-
мили в обласному управлінні поліції. – Діти зробили з пласти-
кових пляшок жилет, вдягнули його на груди та пішли у воду. 
Проте такі засоби безпеки не врятували –  саморобний при-
стрій розв’язався. За словами товариша загиблого, хлопчик на-
магався доплисти до берега, однак йому це не вдалося  і він пі-
шов під воду.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру до-
судових розслідувань за частиною 1 статті 115 ККУ.

У рятувальній службі закликають мешканців не залишати 
дітей без нагляду біля водойм, а також пояснити їм небезпе-
ку самостійного купання. Обачними слід бути і дорослим, зо-
крема, не заходити у воду в стані сп’яніння, адже саме це часто 
призводить до трагедій на воді. 

У Дністрі втопився 
10-річний хлопчик

ЗГОРІЛА ШКОЛА: 
підозрюють підпал

Встановлюють 
причину пожежі в 
навчальному закладі 

Аферисти поцупили з картки мешканки 
Тернопільщини кошти, призначені на 
лікування хворої дитини

Сподівалася на допомогу, а потрапила у пастку афе-
ристів жителька одного із районів області. З  банків-
ської картки жінки зловмисники зняли понад шість 
тисяч гривень, які вона збирала на лікування сина.

 За словами потерпілої, до неї зателефонував не-
знайомець, який представився співробітником бан-
ку і сказав, що на  її рахунок хочуть переказати значну 
суму, і щоб їх отримати, необхідно пройти ідентифіка-
цію. Співрозмовник квапив жінку, не давав часу на роз-
думи. Казав, що потрібно діяти швидко, аби гроші не 
пропали. Жінка поїхала до найближчого банківського 
відділення і почала виконувати усі вказівки «благодій-
ника». Ошукана краянка стверджує, що телефонували 
їй  з одного і того ж номера, проте розмову з нею вели 
то чоловік, то жінка.

 Коли на рахунок потерпілої надійшло 20 тисяч 
гривень, знову пролунав дзвінок від «добродіїв». Вони 
почали  переконувати, що помилково кинули не ту 
суму і гроші потрібно їм повернути. Знявши чужі гро-
ші,  довірлива жінка через термінал декілька разів пе-
рекидала частинами кошти на рахунки, які вказували 
зловмисники. Відтак шахраї пообіцяли знову скину-
ти їй гроші, проте попросили  продиктувати номер ін-
шої картки, що потерпіла і зробила. Лиходіям вдалося 
отримати доступ до «електронного гаманця» краянки, 
і як результат, - з її рахунку зникло понад шість тисяч 
гривень.

 Правоохоронці вживають заходів щодо розкрит-
тя злочину та  вкотре застерігають людей проявляти 
пильність та не розголошувати свої персональні дані 
та реквізити платіжних карток. Не довіряйте незна-
йомцям, які хочуть вивідати інформацію, пов’язану з 
вашим електронним гаманцем. Не зберігайте на пла-
тіжних картках великих сум грошей. При підозрі, що 
хтось використовує вашу конфіденційну інформацію, 
слід негайно заблокувати картку. 

ОБЕРЕЖНО: люди 
продовжують 

віддавати гроші 
шахраям

Обміняла заощадження 
пенсіонерки на… кухонний посуд

На хабарі впіймали 
медика

За корупцію 
затримали 

сільського голову
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Україна Світ
У суді США розповіли, як 

«відбілювали» репутацію 
Януковича перед Заходом

Екс-партнер Пола Манафорта та 
ключовий свідок Рік Гейтс дав свід-
чення у справі лобіювання україн-
ського президента-втікача Віктора 
Януковича у США. Гейтс поділився ці-
кавими деталями про звіт 2012 року, 
який склали американські юристи на 
замовлення тоді чинного українського 
уряду, повідомляє «Голос Америки». За 
його словами, метою цього звіту було 
приховане лобіювання та «відбілення» 
репутації Януковича на Заході - у США 
та Європі в 2012 році. Оскільки тоді 
основною перешкодою євроінтегра-
ції України був процес над Юлією Тим-
ошенко - саме цей звіт мав показати, що 
той процес був справедливий. Гейтс за-
значив, що заплатив за цей звіт відомий 
український олігарх Віктор Пінчук, від-
давши за нього понад 4,5 мільйони до-
ларів.

Рига хоче ввести 
податок на туристів

У латвійській столиці Ризі збира-
ються ввести податок на туристів, готе-
лі можуть зобов'язати платити за кож-
ного туриста по одному євро на добу. 
Про це повідомляє Delfi. Як зазначаєть-
ся, таку ініціативу має розглянути комі-
тет з фінансів та адміністративних справ 
Ризької думи. Згідно з проектом правил, 
розмір мита обмежений 10 євро за одно-
го туриста. Якщо турист проводить понад 
10 днів підряд в Ризі, такий ліміт починає 
діяти. За дітей віком до 12 років податок 
зніматись не буде. Самоврядування вва-
жає, що нове мито дозволить розвивати 
туризм і збільшувати потік гостей Риги.

У Франції обмежили 
споживання води 

через посуху 
Влада Франції через посуху вве-

ла обмеження на використання води, 
пише урядовий портал «Propluvia». У 
близько 100 департаментах зафіксова-
на виняткова кризова ситуація. І  вже у 
85 департаментах введенні жорсткі об-
меження на використання більше 50 від-
соттків від запланованих обсягів води на 
потреби сільського господарства, а також 
у приватних цілях (полив садів, газонів, 
миття автомобілів).  
В Америці 5-річний хлопчик 

працює поліцейським
Поліцейські подарували хлопчико-

ві машинку та поліцейський значок, 
тепер Джек Еллісон пильно стежить  за 
порядком і став справжньою зіркою, 
повідомляє ТСН. Одного разу злочин-
ці образили хлопчика: вкрали з батьків-
ського гаража його улюблену іграшку-
машинку. Сльози Джека зворушили полі-
цейських, які оформляли заяву про кра-
діжку, тому наступного дня подарува-
ли йому машинку і поліцейський значок. 
Відтоді хлопчик щодня об’їжджає своєю 
автівкою всі навколишні вулиці. Завдя-
ки йому вже вдалося врятувати кілька 
кішок, швидко усунути витік і полагоди-
ти обірвані дроти. Найменший патруль-
ний США вправно виконує свої обов’язки 
та завжди готовий прийти на допомогу, а 
якщо сам не зможе, кличе старших.

Іпотеку в Данії видають під 
від’ємні відсотки

Данський Jyske Bank - третій за роз-
міром банк країни - пропонує іпотечні 
кредити за ставкою мінус 0,5 відсотків 
річних, тобто, фактично, буде допла-
чувати позичальникам, які вирішили 
придбати нове житло. Це перший випа-
док у світовій практиці, коли іпотеку ви-
дають під від’ємні відсотки. Таким чином, 
щоб повністю повернути кредит, клієнту 
треба буде заплатити менше, ніж він по-
зичав. Від’ємну відсоткову ставку нара-
зі пропонують тим, хто бере іпотеку на 
термін до 10 років: вона зафіксована в 
договорі, і впродовж цього періоду банк 
не має права змінювати умови кредиту і 
збільшувати платежі. Данське відділення 
банку Nordea пообіцяло найближчим ча-
сом почати видавати безвідсоткову іпоте-
ку (під 0 відсотків річних) терміном на 20 
років, а 30-річні іпотечні договори укла-
дати за фіксованою ставкою 0,5 відсотків.

90 відсотків заяв на 
працевлаштування 

в Польщі - від наших 
заробітчан

Незважаючи на те, що спрощену 
процедуру працевлаштування мають 
громадяни Вірменії, Білорусі, Грузії, 
Молдови, Росії та України, 90 відсотків 
заяв на роботу подали саме українці. 4 
відсотки складають заявки мігрантів з Бі-
лорусі, а на третьому місці за кількістю 
- молдовани. Польська економіка актив-
но розвивається саме за рахунок трудо-
вих мігрантів, які потрібні в галузях про-
мисловості й транспортно-логістичних 
напрямках. В агентствах працевлашту-
вання відзначають: роботодавці в Польщі 
часто вибирають саме українців.

Трамп скасує надання 
громадянства для дітей 

мігрантів
Президент США Дональд Трамп за-

явив про намір скасувати надання аме-
риканського громадянства по праву на-
родження. «Ми дуже серйозно ставимося 
до громадянства по праву народження на 
нашій землі… Ви перетинаєте кордон, на-
роджуєте і, вітаю, дитина тепер є громадя-
нином США... Це відверто смішно», - сказав 
Трамп, передає Reuters. Боротьба з нелегаль-
ними мігрантами з бідних країн є централь-
ним пунктом президентської кампанії Трам-
па. Чимало радикальних змін міграційних 
правил, які були прийняті адміністрацією 
Трампа, широко засуджуються в США, а їхня 
реалізація блокується судами. 

Арабська жінка хоче 
розлучитися з чоловіком, 

бо він добрий 
В Об’єднаних Арабських Еміратах 

жінка судиться зі своїм чоловіком - ви-
магає розлучення, бо його доброта пе-
ретворила її життя на справжнє «пе-
кло». Незвична пара одружена рік. За цей 
час між ними не було жодної сварки, а чо-
ловік часто готував їсти та допомагав удо-
ма. Через це незадоволена дружина й 
звернулася до шаріатського суду еміра-
ту Ель-Фуджейра. «Я подавлена його над-
мірним коханням і турботою. Мені потріб-
на справжня дискусія, навіть суперечка, а 
не це безумовне прислуговування», - аргу-
ментувала свою позицію. Розлючена дру-
жина в суді наголосила, що мріє хоча б про 
один день сварки, бо чоловік завжди її про-
бачав і завалював квітами. А він не вважає 
себе в чомусь винним: просто хоче бути 
ідеальним чоловіком. Тож суд відклав роз-
гляд справи про розлу-
чення, щоб дати подруж-
жю шанс помиритися.

В окупованому Севастополі 
полюють на українців

Проросійськи налаштовані жителі 
окупованого Севастополя полюють на 
українських активістів. Про це повідо-
мила керівниця Кримської правозахис-
ної групи Ольга Скрипник і представник 
групи Володимир Чекригін в ефірі «Ра-
діо Культура». На севастопольському фо-
румі створили групу «Палимо бандерло-
гів в нашому місті». Там відверті заклики 
до розправи над українськими активіс-
тами. Містяться фото, адреси, інформа-
ція про сім’ї, де вони живуть, яким шля-
хом ведуть своїх дітей у садок. Пропону-
ється їх знайти і з ними розправитися. 
Українську ідентичність стало небезпеч-
но проявляти в Криму. Використання ко-
льорів українського прапора часто пере-
слідується в рамках адмінсправ. Людей 
арештовують за статтями про несанкці-
оновані мітинги. Може бути навіть кри-
мінальне переслідування. 

Які гривні найчастіше 
підробляють

Кількість та сума підроблення бан-
кнот гривні за перше півріччя цьо-
го року, порівняно з аналогічним пе-
ріодом 2018-ого, знизилися на 26 та 
20 відсотків, відповідно, повідомляє 
прес-служба Нацбанку. 99 відсотків 
вилучених з обігу підроблених гривень 
припадала на банкноти чотирьох номі-
налів: 500 гривень - 50 відсотків від за-
гальної кількості вилучених підробок; 
100 гривень - 24 відсотки; 200 гривень 
- 14 відсотків; 50 гривень - 11 відсотків. 
Інші вилучені з обігу підроблені банкно-
ти номіналами від 1 до 20 гривень стано-
вили тільки 1 відсоток. Найчастіше під-
роблені банкноти збували через каси за-
кладів швидкого харчування, торгівлі та 
АЗС. Частіше всього вилучені банкноти 
було виготовлено за допомогою струме-
невих принтерів - 93 відсотки. 

Під Києвом виявили 
палац Ахметова

Під Києвом триває будівництво бу-
динку олігарха Рината Ахметова, пові-
домляє «Bihus info». За даними журна-
лістів, площа будівлі займає приблизно 
12 тисяч квадратних метрів. У власнос-
ті олігарха  маєток із 25 гектарами лісу 
і ландшафтним дизайном, штучними во-
доймами. Крім того, на території є кіль-
ка гаражів, альтанок та мостів. У самому 
центрі розташований симетричний ве-
личезний палац. Маєток знаходиться в 
35 кілометрах від столиці. Будівництво 
будинку все ще триває. Журналісти пові-
домили, що земля маєтку знаходиться у 
власності компанії бізнесмена, хоча згід-
но з документами - це реабілітаційний 
оздоровчий комплекс.

«Молочка» знову 
подорожчає

Молокопродукти в Україні у верес-
ні можуть подорожчати на 5 відсотків, 
порівняно з червнем-липнем. Про це 
повідомила прес-служба Асоціації вироб-
ників молока. Серед причин підвищен-
ня цін експерти назвали дефіцит моло-
ка, пов’язаний зі стрімким скороченням 
поголів’я корів - через це переробні під-
приємства недоотримали понад 160 ти-
сяч тонн сировини. Крім того, необхід-
ність впровадження вимог нового хар-

чового законодавства також впливає на 
скорочення виробництва молока. «До-
датково погіршує ситуацію посилений 
податковий тиск. Так, ставка ПДВ на мо-
лочні продукти в Україні найвища в Єв-
ропі - 20 відсотків, проти 7 - в Німеччи-
ні, 5,5 - у Франції і 5 відсотків - у Поль-
щі», - йдеться в повідомленні. За прогно-
зами експертів асоціації, очікується по-
дальший спад виробництва в молочній 
галузі.

Чого боїться Леонід 
Кравчук?

Перший президент України Леонід 
Кравчук розповів, що не почувається в 
безпеці, тому, лягаючи спати, кладе на 
тумбочку свій пістолет. Про це він за-
явив в ефірі на телеканалу «NewsOne». 
Кравчук зізнався, що відчуває загрозу, 
але не може пояснити чого саме побою-
ється. Перший президент не може засну-
ти без пістолета поруч.

У Штатах нагородять 
митрополита ПЦУ Епіфанія 

Предстоятель Православної Церк-
ви України митрополит Епіфаній (Ду-
менко) отримає премію Патріарха Афі-
нагора в галузі прав людей. Про це ін-
формує UATV. Премія була названа на 
честь одного з визнаних церковних лі-
дерів XX століття Патріарха Афінагора I. 
Її вручає Орден святого Андрія /архон-
тів Вселенського Патріархату в Америці. 
Архиєпископ Вселенського Патріархату 
у США Елпідофор заявив, що глава ПЦУ 
«був рішучим прихильником релігій-
ної свободи Константинополя. В Україні 
Епіфаній виявив мудрість, гідну Соломо-
на, яка була необхідна для возз’єднання 
Церкви, повернення її до євхаристійної 
єдності». За його словами, саме завдя-
ки митрополиту Епіфанію, ПЦУ стала 
невід’ємним членом групи автокефаль-
них Православних Церков у всьому світі.

Можемо залишитись
 без питної води

У нашої країни - водний стрес. Укра-
їна має один із найнижчих в Європі по-
казників забезпеченості водою. За 
прогнозами фахівців, вже за 20-30 ро-
ків нам доведеться імпортувати питну 
воду. Водним стресом називають щоріч-
ний доступ до водних ресурсів менше за 
1,7 тис. куб. м на людину. У нас є лише 1 
тис. куб. м внутрішніх вод на 1 жителя. 
Для порівняння, у Швеції та Німеччині - 
2,5 тис., Франції - 3,5 тис., Великобрита-
нії - 5 тис. куб. м. І при цьому всьому ви-
користання води в Україні є неефектив-
ним та нераціональним. За останні 30 
років у нас щезло 10 тисяч річок. ООН 
визнає дефіцит води проблемою номер 
у світі. Сьогодні 2,6 мільярдів людей вза-
галі не мають доступу до чистої питної 
води. За останні 50 років через воду було 
37 серйозних міжнародних конфліктів із 
застосуванням сили. До 2025 року 3,2 мі-
льярди жителів планети будуть страж-
дати від нестачі прісної води.

У Раді голосуватимуть за 
відбитком пальця

Після зимових канікул Верховна 
Рада перейде на голосування відбит-
ком пальця. Про це заявив представ-
ник президента, новообраний нардеп від 
«Слуга народу» Руслан Стефанчук. «Уже 
зараз ведемо переговори з Інститутом 
прикладної математики, який відпові-
дає за усі ці речі, і з юридичними служба-
ми, які повинні підготувати зміни до ре-
гламенту, що дадуть можливість голосу-
вати народним депутатам з використан-
ням цієї системи. Це - питання технічне, 
бо його треба розробити, сертифікувати, 
впровадити, завести до Верховної Ради. 
За зимові канікули зможемо перейти на 
абсолютно нову систему функціонуван-
ня», - сказав Стефанчук, пише «Укрін-
форм».

Україна Світ
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Вже серед учеників Христо-
вих Пресвяту Богородицю ви-
знавали обраною посудиною Бо-
жої благодаті. Народжена від пе-
рестарілих благочестивих роди-
чів за їх ревну молитву до Бога, 
вихована відповідно до обітни-
ці, яку дали вони, Пречиста Діва 
з юності присвятила Себе Госпо-
ду і смиренно прийняла на Себе 
хрест материнства. Вона покір-
но спостерігала євангельські 
події, постійно перебуваючи се-
ред людей, які оточували Хрис-
та Спасителя, і все, що бачила і 
чула, складала в Своєму серці.

День Її голгофських страж-
дань не можна уявити не здриг-
нувшись. Охоплена жахом, зму-
чена душевними муками, зне-

можена стояла Вона перед 
розп’ятим, знесиленим, умира-
ючим Своїм Сином. У ці хвили-
ни тяжкого  випробування бла-
годатної Праведниці і смирен-
ної Раби Господньої Божествен-
ний Страждалець звернув до 
Неї Свій ласкавий погляд і, поба-
чивши біля Неї улюбленого уче-
ника Свого, що не відходив від 
Богоматері і потішав Її, промо-
вив немічним голосом: «Жоно! 
Це – син Твій…», а потім ска-
зав ученикові: «Це Мати твоя» 
(Ів.19,26, 27).

«Це Мати твоя!» Які близь-
кі і втішні ці ласкаві слова сер-
цям віруючих серед скорбот 
і страждань, коли вони з щи-
рою любов’ю покладають свою 

надію на Богоматір. Які доро-
гі вони тим, хто потребує Її свя-
тої любові, заступництва і під-
тримки перед Її Сином. Це Мати 
наша, бо Вона стала Матір’ю 
всього роду людського. Господь 
наш Ісус Христос, знаючи люд-
ську неміч, потреби і скорботи 
нашого серця, в особі улюблено-
го ученика Івана Богослова уси-
новив Своїх послідовників Пре-
благословенній Матері Своїй, 
доручив нас Цариці неба і зем-
лі. Спаситель і Господь наш да-
рував нам Свою Матір як Скоро-
послушницю, всевладну Заступ-
ницю і Молитвеницю за  гріш-
них, Радість всім скорботним. 
Вона сполучає людей з Богом, 
через Неї Господь милостивий 

до них і люди мають сміливість 
звернутися до Нього.

Християнський світ святкує 
дивне і преславне Успення Бо-
жої Матері, яке відкрило людям 
духовну силу і всесвітню славу 
Пресвятій Діві.

За давніми християнськи-
ми переказами знову розкрили-
ся небеса і знову злетів на зем-
лю з гілкою миру архангел Гав-
риїл. Як у день Благовіщення, 
він став перед Богоматір‘ю з ра-
дісним привітанням: «Радуйся, 
Благодатна, Господь з Тобою!» 
Та на цей раз Архангел спові-
стив Їй, що через три дні наста-
не Її успення. Із смиренням і ра-
дістю прийняла Богомати цю 
благовість.

За Божим провидінням, роз-
сіяні по світу для євангельської 
проповіді апостоли чудесним 
способом стали в Єрусалимі пе-
ред Пресвятою Богородицею, 
щоб виконати Її останню волю – 
поховати тіло Її в Гефсимансько-
му саду. Втішаючи тяжко засму-
чених апостолів, Божа Мати ска-
зала: «Не плакати, а радіти слід 
вам, бо по смерті буду ближче до 
престолу Господа і Бога Мого… і 
швидше доступлю в Ньому ми-
лості всім вам».

По Її кончині апостоли з мо-
литвою, співаючи псалми і ду-

ховні гімни, віднесли чесне тіло 
Богоматері в Гефсиманію і по-
ховали його біля гробниць пра-
ведних родичів Її – Іоакима і 
Анни та обручника праведного 
Йосифа.

Коли через три дні прибув 
апостол Фома, і апостоли на 
його прохання відкрили гроб-
ницю, то Пречистого тіла Бого-
родиці не побачили і увірували, 
що Господь прославив Пресвяту 
Матір Свою і вивів Її на небо для 
вічного блаженства.

Святкуючи дивні події 
Успення Пресвятої Богородиці, 
Церква заохочує нас подумати 
про наше приготування в дале-
ку путь. Тож не будемо відклада-
ти справу нашого спасіння. Осо-
бливо щиро благаймо Влади-
чицю нашу нехай заступається 
і молиться за всіх нас і за весь 
світ перед Сином Своїм і Богом 
нашим, щоб дарував мир і спо-
кій, прощення гріхів душам на-
шим і сподобив нас вічного бла-
женства Царства Свого.

Хлопчиків і дівчаток 
готував до цієї важливої 
події під час літніх кані-
кул парох о. Богдан Зінчен-
ко. Діти тривалий час при-
ходили до церкви,  де піз-
навали правди християн-
ської віри, вивчали молит-

ви, катихизмову частину. 
І ось прийшов цей день. 

Хресні батьки за руки при-
вели до храму своїх по-
хресників – першопричас-
ників, щоб відновити обі-
тниці, дані в Таїнствах Хре-
щення і Миропомазання, 

та прийняти Євхаристій-
ного Ісуса. Після Святої Лі-
тургії на згадку отець Бог-
дан Зінченко вручив ді-
тям пам’ятки й альбоми 
першого Святого Причас-
тя, а винуватці торжества 
віршами і піснями подя-
кували Господеві за вели-
кий дар, що змогли при-
йняти Його до своїх сер-
дець. На завершення духо-
вного свята першопричас-
ники разом зі своїми бать-
ками, хресними та родича-
ми процесійно пройшлися 
селом до символічної мо-
гили, щоб молитовно зга-
дати тих, хто віддав своє 
життя за волю і незалеж-
ність України. В небо по-
линув гімн «Боже Вели-
кий, Єдиний…»

                                                              
 Іванна КРОХМАЛЮК,

 с. Городище  
Козівського району.

Заступниця перед престолом Всевишнього
Сьогодні Успення 
Пресвятої Богородиці

З давніх часів Христова Церква 
шанує Божу Матір вище від усіх 
створінь Божих як на небі, так і  на 
землі, величаючи ЇЇ чеснішою 
від Херувимів і славнішою без 
порівняння від Серафимів.

Прийди, Господи, і будь нашим гостем!
Вже стало доброю традицією, що у дні святкування незалежності України 
юні парафіяни церкви Успення Пресвятої Богородиці с. Городище Козлівського 
деканату  приймають Святі Тайни Сповіді й урочистого Першого Причастя

о. Богдан 
Зінченко, 
член Націо-

нальної спілки 
журналістів 

України.
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Якщо ви питимете лікувальні напої 
на ніч, ви не лише будете спати 
спокійніше, але й почуватиметеся 

енергійнішими наступного дня, а ваш 
імунітет посилиться, якщо ви додасте 
рекомендовані натуральні трави. Сьогодні 
ми хочемо розповісти, які лікувальні настої 
найкраще вживати на ніч.

Настій з меліси та розмарину
Він дуже смачний. Цей настій ідеально готувати за 

годину перед сном. Чому його варто вживати на ніч?
Меліса є одним з найвідоміших природних релак-

сантів. Вона приємна на смак і дуже добре поєднуєть-
ся з іншими лікарськими рослинами. Ще однією по-
мітною перевагою меліси є те, що вона допомагає по-
ліпшити травлення. Таким чином, якщо ви належите 
до тих людей, які часто погано почуваються вночі че-
рез скупчення шлункових газів, не вагайтеся та вико-
ристовуйте цей засіб, адже він неодмінно допоможе.

Розмарин є однією з найефективніших лікарських 
рослин, які підвищують імунітет і одночасно допома-
гають розслабитися. Якщо ви звикнете пити цей на-
стій щовечора, то менше хворітимете на застуди або 
інфекції. Розмарин багатий на вітамін С, тож він під-
ходить для всієї родини.

Потрібно: 15 г меліси, 15 г свіжого розмарину, 
склянка води (200 мл), 1 столова ложка меду (25 г).

Спочатку ретельно промийте свіжий розмарин, а 
потім прокип’ятіть його в склянці води. Мелісу можна 
легко знайти в аптеках.

Після того, як вода закипить, додайте промитий 
розмарин і мелісу. Варіть протягом 15 хвилин, а потім 
залиште настоюватися на 10 хвилин. Оберіть улю-
блену чашку, додайте ложку меду у настій та ретель-
но перемішайте і насолоджуйтеся!

 Настій з квітів липи
 і чебрецю

Без сумніву, це один з найкращих лікувальних на-
стоїв на ніч. І квіти липи, і чебрець можна легко зна-
йти в аптеці. Вони допоможуть вам зберегти міцний 
сон. Крім того, завдяки своїм корисним властивостям, 
цей комплекс трав має свої переваги. Поєднання кві-
тів липи і чебрецю ідеально підходить для очищення 

організму і зміцнення імунної системи. Чебрець міс-
тить лікарський компонент під назвою “тимол”, який 
має антибактеріальний, антисептичний та проти-
грибковий ефект. Усе це дійсно ефективне саме вно-
чі, тому що,  коли ми спимо, організм проводить очи-
щення і детоксикацію.

Варто також зазначити, що липа є заспокійливою 
рослиною і тому ви добре висипатиметеся вночі.

Потрібно: 15 г квітів липи, 15 г свіжого чебрецю, 
склянка води (200 мл), 1 столова ложка меду (25 г).

Усе дуже просто. Закип’ятіть склянку води. Після 
того, як вона закипить додайте квіти липи та свіжий 
чебрець (добре промитий). Варіть близько 15 хви-
лин, потім залиште на 10 хвилин відстоятися і проці-
діть. Налийте настій в улюблену чашку і додайте лож-
ку меду. Повільно пийте, насолоджуючись моментом.

Настій з шавлії та лаванди
Ще один смачний лікарський засіб! Він також 

один з найкращих лікувальних чаїв на ніч. Чому?
Сприяє розслабленню м’язів: відомо, що лаван-

да і шавлія – це дві лікарські рослини, які знімають 
напруження в м’язах, що ідеально підходить для тих 
днів, коли ми приходимо додому втомлені і з важкіс-
тю в шиї або головним болем. Протягом 20 хвилин 
після вживання цього настою ви відчуєте полегшен-
ня.

Має протизапальну дію: шавлія і лаванда чудово 
підходять для зняття болю, пов’язаного з артритом 
або ревматизмом. Ця прекрасна комбінація сприяє 
більш спокійному і глибокому сну, що усуває диском-
форт, пов’язаний з болем.

Потрібно: 15 г лаванди, 15 г шавлії, склянка води 
(200 мл), 1 столова ложка меду (25 г).

Лаванду та шавлію можна знайти у будь-якій ап-
теці. Нагріваємо склянку води в чайнику. Після того, 
як закипить, додаємо шавлію та лаванду і варимо 
приблизно 15-20 хвилин. Потім настоюємо ще 10 хви-
лин.

Процідіть і перелийте настій в улюблену чашку. 
Вимкніть мобільний телефон, візьміть гарну книгу, 
сідайте на диван і пийте цей настій ковток за ковт-
ком. Ви негайно заспокоєтеся та відчуєте легкість, а 
потім спатимете всю ніч без проблем.

Перед застосуванням будь-яких засобів народної 
медицини проконсультуйтеся з лікарем!

Мабуть, жодні плоди не містять стільки корисних речо-
вин, як ягоди обліпихи. Їх радять вживати народні цілителі і 
рекомендують лікарі. А все тому, що обліпиха має чудодійну 
профілактично-лікувальну силу. Чим корисна обліпиха і які 
ліки з неї можна приготувати – читайте далі.

У ХХІ ст. постала гостра проблема забезпечення людей біо-
логічно активними речовинами природного походження. І та-
кою рослиною, яка містить у плодах велику кількість вітамі-
нів, є обліпиха крушиновидна. Вона містить водо- та олієроз-
чинні вітаміни: С, В1, В2, А, К, Р, Е, F, а також мікроелементи: за-
лізо, магній, бор, сірку, кремній, марганець, цинк, мідь та інші.

Продукти з обліпихи: соки, джеми, морси, бальзами значно 
підвищують імунітет. Загалом обліпиха забезпечує стійкість 
організму до хвороб цивілізації, а саме: серцево-судинних, он-
кологічних і шлунково-кишкових, сповільнює процеси старін-
ня важливих органів і продовжує вік людини. Олія з обліпи-
хи дуже добре лікує запалення тканин, виразку шлунка тощо. 
Значна кількість вітаміну Е у плодах обліпихи стимулює за-
лози внутрішньої секреції, особливо у чоловіків. Флавоноїди, 
яких є велика кількість у плодах, стабілізують роботу серця, а 
виділені з обліпихи біологічно активні речовини використову-
ють при виготовленні ліків проти онкологічних захворювань. 

Обліпихова олія
Плоди висушити за температури 60 °С, подрібнити, поклас-

ти у скляний або емальований посуд і залити рафінованою олі-
єю у співвідношенні 1:2, тобто на 100 г порошку 200 г олії. По-
суд поставити у тепле темне місце. Через 4–5 днів олію злити, 
а плоди вдруге залити свіжою порцією олії. Так повторити 3–4 
рази. Витяжку відфільтрувати і використовувати за рекомен-
даціями лікаря.

Обліпиховий мед
Плоди обліпихи помити і просушити за температури 60 °С 

до сухого стану, а потім добре подрібнити. Отриманий поро-
шок просіяти крізь сито. На 1 л меду додати 100–500 г порош-
ку, перемішати і вживати при хворобах шлунково-кишкового 
тракту.

Тонізуючий напій
50–100 г нарізаних свіжих листків обліпихи, 20–25 г роз-

давлених плодів, 2 ч. ложки меду змішати і залити 0,25–0,35 л 
охолодженої кип’яченої води, настоювати 1 добу. Відтак про-
фільтрувати. Можна пити протягом дня або вранці замість 
кави.

Полівітамінний чай
Для чаю треба збирати листя обліпихи наприкінці липня-

серпня. Його помити теплою водою і висушити в теплому міс-
ці (наприклад на горищі). Висушене листя подрібнити і залити 
окропом з розрахунку на 200 г води 1 ст. ложка листя. Настою-
вати 10–15 хв.

Якщо щодня приймати шипшину, 
можна надовго забути про хвороби серця. 

Вчені провели експеримент. Вони за-
пропонували людям щодня пити напій із 
шипшини  протягом шести тижнів. При 
цьому фіксувалися: рівень кров’яного 
тиску, чутливість до інсуліну, зміна ваги, 
холестерин в крові.

Після закінчення відведеного термі-
ну всі шкідливі показники знизилися. 

Так, у середньому тиск впав на 3,4%, а рі-
вень холестерину - майже на 5-6%. Укупі 
ці фактори зменшували ризик розвитку 
хвороб серця у людей на 17%.

Відомо, що в шипшині багато вітамі-
ну С і він має протизапальний ефект. На-
приклад, в ході одного дослідження 2007 
року вдалося з’ясувати наступне: люди, 
які щоденно вживали капсули з шипши-
ною, відзначали на 40% зниження го-

строти суглобових болів і на 25% поліп-
шення мобільності.

Мудра порада Наталі Земної, як пра-
вильно приготувати відвар шипшини: 
важливо чітко дотримуватися правил і 
дозування.

Беремо 7 (саме у такій кількості пло-
дів міститься добова доза вітаміну С) 
плодів шипшини і заливаємо їх 1 л води. 
Близько години тримаємо на вогні, таким 

чином виварюючи всі амінокислоти.
Одержаним відваром заливаємо ще 7 

плодів шипшини, але вже у термосі. На-
стоюємо 8 год., тобто з вечора до ранку. 
Вранці настій готовий до вживання. Ви-
пити його слід упродовж дня.

А 7 плодів, які ми клали у термос (вони 
настоювалися, але не відварювалися), те-
пер поміщаємо у каструлю, заливаємо 1 л 
води і знову близько години виварюємо.

ТРИ НАЙКРАЩІ 
лікувальні настої 

для вживання на ніч
Що може бути краще, ніж смач-
ний дуже гарячий настій або 
чай перед сном? Оберіть улю-
блену чашку, вмостіться на ди-
вані з книжкою і повільно на-
солоджуйтесь цим лікуваль-
ним засобом.

ШИПШИНА ЗАХИСТИТЬ СЕРЦЕ: 
заварюємо за правилами Наталії Земної

вати 10–15 хв.

Якщо щодня приймати шипшину, 
можна надовго забути про хвороби серця. 

Їжте обліпиху – і забудьте про 
серцево-судинні, онкологічні і 

шлунково-кишкові захворювання

Чим корисна 
обліпиха?

Цілющі краплини 

народної медицини
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1.
Він прокинувся від різкого 

стуку в вікно.
- Мироне, уставай! - упізнав 

хриплуватий голос напарника по 
праці  Василя.

- Що трапилося, друже? - уві-
мкнув настільну лампу й став по-
спіхом одягатися.

- А чорт його знає… Рейки вно-
чі перемело чи що… Одним сло-
вом, кілька цистерн з зрідженим 
газом зійшли з рейок, дві вибух-
нули й горять… Поквапся, на по-
лустанку уже чекає дрезина, я 
гукну ще Івана та Павла… 

2.
Зимові дні короткі й вже по-

чало смеркати, коли, затягнувши 
останню гайку, хлопці, нарешті 
розігнули спини… 

Мирон уже підходив до села, 
коли поряд, по відремонтованій 
ними колії, прогуркотів пасажир-
ський «Москва-Прага». Ось миг-
нув сигнальними очима остан-
ній вагон, навздогін погнався бі-
лий вихорець і через мить потяг, 
вигнувшись шаблею на крутому 
згині, вочевидь малів у розмірах. 
Раптом насправді, а чи здалося, 
начебто із вагону десь по серед-
ині вилетів якийсь темний пред-
мет. Наблизившись до того міс-
ця, справді побачив: у підніжжі 
урвистого насипу щось темніло. 

Ним виявилась лежача ниць 
людська постать. Обережно пере-
вернув навзнак тіло, котре  нале-
жало молодій жінці чи  дівчині.

На прохолодному зап’ястку 
намацав пульс - він був чіткий і 
ритмічний.

- Жива, слава тобі Господи! -  
утішився. У підтвердження цього 
бідолаха глибоко вдихнула, напів-
відкрила очі, ковзнула по ньому 
мутним поглядом, а тоді, повер-
нувшись набік і, підкуливши під 
себе ноги, зібралась спати ось тут 
у сніговій постелі. 

Узяв на руки, став поволі спус-
катися униз  до ледь помітної до-
роги, котра, пробігаючи попід на-
сип  залізничного полотна, неве-
личким тунелем, з’єднувала два 
села в одному з яких він і мешкав. 

3.
Роздягнувши до білизни, 

вклав на ліжко, вкутав теплою 
ковдрою, а тоді, розпаливши у ка-
хельній групці, розвішав на спин-
ки крісел її одежу.

Тоді зателефонував  до  хірур-
га, котрий пройшов добру прак-
тику, воювавши з його батьком в 
Афганістані. Батько загинув від 
прямого попадання снаряду, Гри-
горій Петрович ставився до нього, 
як до рідного сина, якому чомусь 
аж ніяк не щастило в дотеперіш-
ньому житті.

- Доброго вечора. Вибачте, що 
турбую...

- Що трапилось, Мирославе? 
- Тут така справа, до мене при-

їхала наречена... 
- Що ж, вітаю!
- Зачекайте вітати... Річ у тому, 

що  я не можу добудитися... Вона 
спить…

- Що ж з нею трапилось?
- Не знаю... Після тої клятої ро-

боти по ліквідації аварії дибав до-
дому ледве помітною стежиною і 
у самому підніжжі крутого схилу в 
кучугурі снігу неподалік від заліз-
ничної зупинки побачив її... Зна-
ків насильства нема, побоїв теж, 

запаху алкоголю не чути... Пульс 
чіткий, ритмічний, температура 
в нормі... Руки ноги цілі… Однак 
спить непробудним сном. 

- Не переживай! Загрози її 
життю немає. Спи спокійно, і 
якщо вранці не прокинеться, за-
телефонуй мені. Візьму діагнос-
тику й з асистентом приїдемо...

-  Добре, дякую. На добраніч!
Втома брала своє й не роздя-

гаючись, приліг на канапі.

4.
Настінний годинник пробив 

дев’ять разів, і він розплющив 
очі. Враз почувся глибокий вдих. 
Звівся на ноги, дивуючись, як за-
снув, увімкнув світло й поглянув 
на ліжко. Бліде обличчя гнітило-
ся, мов хліб у печі, й бралося ледь  
помітним рум’янцем, чорні, як те-
рен, очі зорили широко й здиво-
вано. Над ними  веселками вигну-
лись, аж наче сині, брови. 

Вона якусь мить пильно диви-
лась на нього, тоді покосувала на 
кахельну грубку, де на кріслах су-
шилась її одежина, затримала по-
гляд на комп’ютерному столі, ков-
знула по набитій книжками шафі, 
котра займала всю протилежну 
північну стіну, й знову перевела 
на нього  очі.

- Як  же тебе звати, знайдо? - 
приязно всміхнувшись, запитав 
жартівливо.

Вона продовжувала мовчки 
дивитись на нього, а тоді, виста-
вивши з-під ковдри обидві руки, 
зробила кілька специфічних жес-
тів.

- Глухоніма! - пробурмотів з 
несподіванки. - Що ж мені тепер 
робити?

Мабуть, по губах дівчина здо-
гадалась, про що він бурмоче, і 
зробила жест, котрий означав пи-
сання. 

Підійшов до комп’ютерного 
столу, узяв ручку та  блокнот і по-
дав їй.

Те, що незнайомка написала, 
шокувало! Мало того що глухоні-
ма й, наскільки він міг зорієнтува-
тися, ще й, можливо, іноземка, бо 
отих кілька слів були написані ан-
глійською.

Увімкнувши ноутбук, набрав 
написане  й, коли з’явився машин-
ний переклад, прочитав: «Хто ти? 
Що я тут роблю? Де я?»

«У мене в гостях…» Переклав-
ши фразу англійською, подав  но-
утбук і присів побіля неї на краю 
ліжка.

«Що зі мною?» - повернула но-
утбук дисплеєм до нього.

Ось так, користуючись дивом 
техніки, продовжили знайомитись.

- Не знаю. Йдучи з роботи, по-
бачив здалеку, як ти вилетіла на 
повному ходу з поїзда. Я взагалі 
дивуюсь, що ти собі в’язи не скру-
тила, скотившись з такого круто-
го схилу, лише знепритомнівши, 
й міцно заснула, прямо в сніговій 
постелі. 

- І довго я спала?
Вона глянула на нього ледь 

не закоханими очима й він, відій-
шовши від шоку,  нарешті усвідо-
мив, що ось тут, поряд з ним, си-
дить неперевершеної вроди літ 
двадцяти красуня. Сорочка щіль-
но обіймає молоде тіло, вершеч-
ки повних, укритих літньою за-
смагою, грудей магнітом тягнуть 
його зір. Од чого в його очах її вро-
да, мов квітка троянди, цвіте на 
повну силу, й тільки прикрість 
хвилями опікає душу, що отаке 
диво глухоніме, до того ж іншо-
мовне.

- Ні, всього кілька годин.
- Мене звати Ліліана… А це ти? 

-  тицьнула на фото гарного па-
рубка в білому халаті на заставці 
робочого столу.

- А, так. Звати Мирослав - сту-
дент п’ятого курсу медичного фа-
культету, нині в академічній від-
пустці й працюю на залізниці.

- Чому? 
- Нічим платити за навчання. 

Ото й вирішив заробити на це… 
- Мені вже можна встати?
- Можна... Тільки не роби, будь 

ласка, різких рухів.
- Слухаюсь, - вона закрила но-

утбук і подала його Миронові.
Звівшись на ноги, підступи-

ла до кахельної грубки, помацала 
ще вологі джинси, мило посміх-
нулась і щось показала жестом. 
Здогадавшись, що просить якоїсь 
одяганки, підійшов до шафи, узяв 
нові, куплені всього кілька днів 
тому,  спортивні штани, й подав їй. 
Та знову мило посміхнулась, та він 
завважив, як десь глибоко в її ка-
рих очах скокнуло два бісики, але 
не придав цьому  значення. Одяг-
нувши штани та светр, що сягав 
колін, Ліліана підійшла до столу, 
відкрила ноутбук і написала:

- У тебе Інтернет є?
«А так!» - кивнув головою, 

клацнув на електричному продо-
вжувачі клавішею й за віконною 
тюлевою фіранкою неподалік 
комп’ютерного стола, на роутері, 
замиготіли зелені вогники.

- Вечеряти будеш? - запитав 
уголос і показав жестом руки, під-
носячи уявну ложку до рота.

В очах німої, десь у самому ку-
тику, знову спалахнув малень-
кий бісик, вона ствердно кивну-
ла головою і, зручно вмістившись 

у  комп’ютерному кріслі, заклаца-
ла клавішами, поринаючи у вірту-
альний світ. 

5.
Годинник пробив вісім разів. 

Мирон розплющив очі: Ліліана, 
одягнута в уже висохлу одежи-
ну, сиділа за комп’ютером. Вгле-
дівши, що він прокинувся, крут-
нулась в комп’ютерному кріслі й 
повернулась до нього обличчям. 
При денному світлі її врода квіт-
нула, як троянда в саду. Зустрів-
шись з його поглядом і дивля-
чись на нього широко усміхнени-
ми очима, сказала чистою україн-
ською. 

- Доброго ранку, Мироську!
Цей мелодійний низький го-

лос прозвучав для нього, мов грім 
серед ясного неба, й від несподі-
ванки він на якусь мить утратив 
дар мови. 

- Дякую тобі! Ти врятував 
мене, привівши до тями, бо до 
ранку справді могла би замерзну-
ти. 

- А ти! Твоя витримка! Це ж 
треба не забутись і не видати 
себе, промовивши бодай слово, 
або здригнутися від різкого звуку. 

 - Моя мати вчителька в шко-
лі глухонімих і з маленьких літ я 
швидко вивчила їхню мову. 

- То може зізнаєшся, хто ти?
- Я чемна й слухняна дівчина… 
- І саме через це тебе поцупи-

ли… 
- Ніхто мене не цупив, я їхала 

на завдання разом з групою наїв-
них красунь, котрі повірили обі-
цянкам, що будуть працювати мо-
делями, не відаючи, що, переві-
зши за кордон, продадуть їх у сек-
суальне рабство.

- На завдання? Чиє? 
- Я закінчую юридичний по-

ліцейський коледж, мене напра-
вили на практику. Оскільки я на-
стирно вимагала доручити якусь 
справу, мені запропонували зігра-
ти роль простої дівчини, котра 
теж прагне стати моделлю. Моїм 
завданням було вийти на органі-
заторів цього бізнесу. Нас четверо 
їхали в одному купе до місця при-
значення, де нас зустрінуть, та 
сталося щось поки не з’ясоване. 
Телефоном попередили, що в 
останній вагон поїзда, який що-
йно рушив, заскочили мої пере-
слідувачі… 

Залишивши в купе телефон, 
сумочку з документами, сказала 
дівчатам, що йду до туалету. Мені 
потрібно було виграти кілька 
хвилин, аби ті, ввійшовши у наше 
купе, почекали, поки я повернуся. 
А сама щоскоріше вистрибнула, 

аби поїзд подалі від’їхав від того 
місця.  

Коли ти  перевернув мене на-
взнак, я зразу прочунялась. Коли 
мацав пульс, намагався добудити-
ся, вже була при повній свідомості.

- Чому так зробила?
- Не знаю… Скоріше з бояз-

ні, що ти викличеш поліцію, а чи 
швидку, а цього мені аж ніяк не 
хотілось… 

На вулиці почувся автомобіль-
ний сигнал.

- Це за мною… Що ж, рада на-
шому знайомству! Таких, як ти, 
вже нині нема, - вона обняла хлоп-
ця й міцно поцілувала. - Прово-
джати не потрібно… 

Наступного дня зателефону-
вав Григорій Петрович.

- Повертайся, Мирославе, до 
навчання! На твій рахунок надій-
шла потрібна сума.

6.
Заходячи в кабінет, лікар Ми-

рослав, глянувши на людей, що 
сиділи в черзі, зиркнув на молоду 
особу, й тільки в кабінеті він зро-
зумів, що вона схожа на одну зна-
йому. Однак пригадати, хто вона й 
чи вже хоч раз була коли в нього, 
не зміг, і почав прийом. 

Вона увійшла останньою.
- Як вам тут мається? - запита-

ла англійською, від чого в нього 
тілом пройшов електричний роз-
ряд і він схопився на ноги!

- Ліля! Та бути такого не може!
- Може… 
- Ну що ж, коли вже прийшла, 

то є на те якась причина.
- Є, й дуже серйозна. Надзви-

чайна!
- Часом мене не збираються 

арештувати? Прийшла попереди-
ти… Вже хоч до лейтенанта дослу-
жилася…

- Я не по службі…Ти вже одру-
жився?

- Ні, холостякую ще… Чекай, це 
ж скоро рік, як ти пропала. І рап-
том ні з сього ні з того згадала за 
мене, провінційного лікаря ра-
йонного містечка.

- Серце мене болить…
- І ти що, зневірилася у про-

фесорах кардіології, прийшла до 
мене, провінціала, полікувати 
його.

- Твій діагноз точний! Ось моя 
карта хвороби.

Вона вийняла з сумочки пакет 
і поклала йому на стіл. Перегор-
нувши першу сторінку, він знову 
ледь не впав у ступор. Тут лежала 
«зелена карта», на котрій красува-
лась її фото.

- Оце твоя хвороба!
- Як бачиш… У тебе вже робо-

чий день закінчився?
- Або що?
- Тоді ходімо зі мною…
- Куди?
- До загсу й розпишімось.
- Я нічого не розумію…
- Післязавтра їду оформляти 

документи на переїзд до Амери-
ки, самій не хочеться, ой, як не хо-
четься, так далеко їхати… Звідси й 
серденько болить… 

- Ти тільки хочеш мені віддячи-
ти й забрати до Америки? А там… 

- Усе залежатиме від тебе… Я 
згодна стати твоєю дружиною не 
тільки для переїзду, а й на все по-
дальше життя. 

Данило СИВИЦЬКИЙ. 
с. Мшанець,

Теребовлянського району.
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Мирослава познайомилася 
з Віктором на дні 
народження своєї 

подруги Світлани. Він одразу 
впав їй у вічі. Симпатичний, 
елегантний, впевнений у собі, 
він весь вечір запрошував її 
до танцю. А коли за вікном 
стемніло, шепнув на вушко: 
«Може, на трішки відлучимося? 
Чекаю тебе на вулиці біля білого 
авто». Мирося не знала, як має 
чинити. Виходити до нього чи 
ні? Ніби якось непристойно 
залишати гостей.

Та все ж, якась сила підштовхнула її 
до виходу. Мабуть, це вино подіяло, май-
нула в неї думка. 

«То куди їдемо?», - спитав Віктор. Са-
лон машини наповнився ароматом його 
дорогих парфумів. Мирославі запаморо-
чилося в голові: «Хоч на край світу! Аби 
удвох», - мовила вона і почервоніла. 

Що з нею? Не впізнавала сама себе. 
Ні, таки забагато випила того червоного 
вина. Інакше ніколи б не відповіла так, бо 
була скромною, мовчазною. 

Усе розуміла, але не могла відмови-
тися від поїздки за місто. Не пручалася, 
коли Віктор міцно стиснув її в обіймах, 
вп’явся своїми губами у її спраглі вуста. 

…У лісосмузі за Тернополем вони зу-
стріли ранок. «Прости мені, Вітю. Тепер 
ти подумаєш, що я легковажна, несерйоз-
на. Відразу помилок наробила», - Мирос-
лава заплакала. «Усе добре, мила. Стань 
моєю дівчиною. Гаразд?» - Віктор, мов 
дитину, погладив її по голові.  

Миросі не хотілося повертатися у 
село, де постійна робота, нудьга, одно-
манітність. Робота у бібліотеці теж їй на-
докучила – молодь виїхала з села, а старі 
усе менше читають. Сама ж усі книги пе-
речитала. 

«Знайдемо тобі іншу роботу, Мирос-
лаво. Покладись на мене», - мовив Віктор. 

Невдовзі влаштував її на свою фірму. 
Мати Миросі – Стефанія, ридала, коли 

донька перебиралася до Тернополя: «Ви-
ховали, вивчили тебе, а ти на старість нас 
одних залишаєш».  Дарма Мирося запев-
няла батьків, що вони не старі, мати аж 
захворіла. Не сподобався їй той Віктор. 
Ну, ніяк не до душі! Не буде з ним Миро-
ся щасливою. 

Віктор винайняв коханій квартиру. 
Возив її у Карпати, у древній Львів, на 
Шацькі озера. Побували і в святих міс-

цях: Зарваниці, Почаєві, джерелі святої 
Анни… Кожного разу, навідавши святині, 
Мирослава просила в Бога: «Прости, Гос-
поди, за помилки мої. Керуй мною по пра-
вильному шляху, як знаєш». Однак сама 
не хотіла прислухатися до голосу Госпо-
да. Все рідше навідувалася до батьків. 
Їх – двоє, і вона теж хоче мати пару.  Тим 
паче, Віктор сильно кохає її, задовольняє 
всі забаганки. А яке в неї життя біля бать-
ків було? Іноді весь тиждень суп з квасо-
лею їли, коли хату добудовували. Усю 
свою зарплату віддавала – то на нові ві-
кна, то на двері, огорожу. Набридло їй! Те-
пер у неї буде все по-іншому! 

Мирослава швидко звикла до но-
вого життя. Віктор придбав їй вишука-
ні обновки, ювелірні прикраси. «Ти бу-
деш мати все, що забажаєш. Тільки люби 
мене. І на роботу більше тебе не пущу. 
Бережи для мене свою красу, Мірочко», - 
сказав якось Віктор. 

Мирослава зробила сучасну стрижку. 
Часто відвідувала косметичний салон. Її 
важко було впізнати. Слід попросити Ві-
ктора, щоб повіз її у село. Хай подивлять-
ся батьки, якою лялечкою вона стала. 
Хай визнає матір, що помилялася щодо 
Віктора. 

Коли їх автівка зупинилася біля воріт, 
батько саме порався на подвір’ї. Він не 
впізнав Миросю. Чомусь зойкнув, коли та 
мовила: «Добрий день, тату». Покликав 
Стефанію. Матір зашарілася, розгубле-
но переглянулася з батьком, аж доки не 
впізнала голос доньки. «Заходьте до хати, 
діти», - запросила.

Стефанія шукала моменту, аби пого-
ворити з Мирославою наодинці. Ну, як 
так? Уже тривалий час проживають ра-

зом з Віктором, а офіційно не одружу-
ються. Не шлюблені, не вінчані – хіба так 
можна? Коли вони з батьком одружува-
лися, заборонялося шлюб у церкві бра-
ти. То вони таємно, вночі, за тридцять кі-
лометрів від дому, повінчалися в селі свя-
щеника. А що їм заважає? «Хіба папір три-
має сім’ю?» - питанням на питання відпо-
віла Мирослава. Стефанія змахнула сльо-
зи. Змінилася її донька. Якоюсь чужою 
стала. Косу обрізала, хоч Стефанія за-
вжди просила її не робити цього. Любис-
ток на квітнику вирощувала, відваром з 
нього волосся доньці ополіскувала. 

Пообідали, встала з-за столу і не пере-
хрестилася, як вони навчали. Серце Сте-
фанії краялося від розпуки, але змушува-
ла себе усміхатися. Була люб’язною для 
годиться.  Донька давно вдома не була – 
той не хотілося Стефанії показувати свій 
гнів.

Повні сумки напакувала Стефанія ді-
тям. Стиснуло їй біля серця: Віктор у Тер-
нополі за квартиру чималі кошти пла-
тить, а в них дім великий, хоч танцюй. Чи 
не для Миросі, єдиної доньки, вони ста-
ралися? І знову опустіє їх дім…

Роки котилися, мов з горба. Мирос-
лава у село більше не навідувалася. Сла-
ва Богу, батьки живі, дають собі раду, як 
можуть, а в неї інше – міське життя. Як і 
раніше відвідувала косметичний салон, 
але літа все ж відбилися на її вроді. Пер-
ші зморшки шокували Мирославу. Невже 
в’яне її краса, невже старіє? Вона ще так і 
не зазнала щастя материнства. Коли го-
ворила про дитину, Віктор казав, що вони 
ще молоді,  слід пожити для себе. Мирос-
лава не сперечалася. Вона вже давно взя-
ла собі за золоте правило - прислухатися 

тільки до слів чоловіка. Бо що вона вар-
та без нього?

Іноді шкодувала, що не ходить на ро-
боту, не має власних грошей. Та відра-
зу ж заспокоювала себе: гріх їй наріка-
ти. Віктор для неї не шкодує нічого. Фір-
му розширив, більше навантаження на 
себе взяв, аби їм комфортно жилося. Став 
пізно приходити, іноді ночував на роботі. 
Ось і нині зателефонував: «Вечеряй без 
мене, кицюню. У мене справ – до рання».

Сон до Мирослави не йшов. Вийшла 
на балкон подихати свіжим повітрям. 
У небі палахкотіли яскраві зорі. Ніч те-
пла, ясна, як і вісім років тому, коли вона 
вперше провела її разом з Віктором. Бі-
долашний, замучила його та робота. Чо-
мусь до болю захотілося до нього – єди-
ного, найдорожчого. Хоч голос його почу-
ти. Мирослава взяла телефон. «Слухаю. А, 
це  ти? А Вітя спить. Проте, добре, що ти 
зателефонувала, бо не знали, як тобі ска-
зати. Словом, забирайся у своє село. Я – 
вагітна, і Вітя тепер – мій», - почула моло-
дий жіночий голос.

Мирослава очманіла. Усе довкола по-
пливло, серце наче розрізали гострим но-
жем. Телефон випав з її рук. З нього до-
літало єхидне реготання незнайомки. 
Може, це – страшний сон? 

Ось чому Віктор не хотів, щоб вона на-
роджувала. Ось на якій роботі ночував. 
Він так артистично вів подвійне життя, 
що вона не могла і думки такої припус-
тити…

«Це – правда?» - спитала, коли піс-
ля кількох днів Віктор нарешті з’явився. 
«Так, я не можу залишити свою дитину», 
- почула у відповідь.

Мирослава заридала. Хіба вона не хо-
тіла йому народити? Чому змушував її 
пити пігулки? Казав, що ще не час?

…Спустошеною, розбитою, постарі-
лою поверталася Мирослава у село. Дав-
но тут не була. Їй так тепер потрібна 
мама! Її тепле і надійне крило.

Надворі не застала нікого. Тремтячи-
ми ногами переступила поріг. Побачила, 
як батько, підперши голову руками, ри-
дав біля блідої, як полотно, матері, що 
непорушно лежала на ліжку. Обвів Ми-
рославу докірливим поглядом: «Ще ди-
хає. Добре, що ти встигла, Миросю. Гово-
ри до неї. Здається, вона ще чує», - мо-
вив тихо.

Мирослава похитнулася. Впала на ко-
ліна: «Ти не помилилася, мамо. Мабуть, 
материнське серце ніколи не помиляєть-
ся. Я повернулася. Ти чуєш мене, мамо? 
Відкрий очі, благаю…»

Марія МАЛІЦЬКА.

Сокровенне

Коли співає Україна, 
То чує пісню цілий світ,
Бо мова наша солов’їна
Орлиних крил має політ…
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Материнське серце 
ніколи не помиляється

…Спустошеною, 
розбитою, постарілою 
поверталася 
Мирослава у село. 
Давно тут не була.  
Їй так тепер потрібна 
мама! Її тепле і 
надійне крило.

На фото Мирослава КОЛОМІЙЧУКА: Ольга Рейда, Ярослава Дмітращук,  
Ольга Пальчик, Ганна Парило, Світлана Сіран, Яків Рейда, Тарас Магдич, Григорій 
Прибит, Людмила Козлюк - учасники народного аматорського фольклорно-
етнографічного ансамблю «Борщовецькі молодички», с. Борщівка Лановецького 
району. Керівник - Ярослава Дмітращук, концертмейстер - Тарас Магдич.
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*     *     *
Результати матчів 15-го туру першої ліги чемпіонату Тер-

нопільської області:
 «Арсенал» (Білокриниця) – «Бастіон-1427» (Горішня Ви-

гнанка) – 9:1 (4:0)
ФК «Вишнівець» – «Дністер» (Заліщики) – 2:3 (2:1)
 «Скала-Айва» (Скала-Подільська) – «Вся Україна - Колос» 

(Бучач) – 5:1 (2:0)
 «Нива» (Підгайці) – «Три валети» (Кременець) – 2:1 (0:0)
Лідирують «Вишнівець» та «Дністер», які набрали по 37 

очок.
*     *     *

Результати матчів 15-го туру другої ліги чемпіонату Тер-
нопільської області:

«Віго-Острів» (Острів) – «Панорама» (Млинівці) – 2:0 (0:0)
«Колос» (Зборів) – «Галичина» (Мушкатівка-Слобідка) – 

1:0 (1:0)
«Юність» (Монастириська ОТГ) – ФК «Нараїв» – 0:1 (0:1)
ФК «Козова» – «Медобори» (Зелене) – 0:2 (0:1)
Лідирують «Медобори» - 36 очок, на другому місці – «Поді-

лля», в активі якого 29 залікових пунктів.

Спорт10 Наш ДЕНЬ nday.te.ua

*     *     *

18-річна киянка Дарина 
Білодід вдруге поспіль ста-
ла чемпіонкою світу з дзю-
до. Наша спортсменка тріум-
фувала на батьківщині цьо-
го виду спорту. Чемпіонат 
світу стартував у японській 
столиці Токіо. Дарина чисто, 
на «іппон», перемогла чоти-
рьох суперниць на шляху 
до фіналу: почала з перемо-
ги над Катеріною Коштую 
з Португалії, продовжила 
звитягою над Сарюною Ца-
джиповою, яка виступала 
під стягом Міжнародної фе-
дерації дзюдо, потім здола-
ла іспанку Лауру Мартінес і 
монголку Уранцецеґ Мунх-
бат. У фінальній сутичці Бі-
лодід боролася зі своєю го-
ловною опоненткою Фуною 
Тонакі із Японії. Підсумок 
вже звичний. Переможним 
для українки був прийом на 
«ваза-арі»

*     *     *
Авторитетне видан-

ня  90min. опублікувало 
рейтинг кращих тренерів 
в історії футболу, до яко-
го потрапив легендарний 
український спеціаліст Ва-
лерій Лобановський. Сла-
ветний тренер опинився на 
23-й сходинці. До п’ятірки 
кращих увійшли сер Алекс 
Фергюсон, Аріго Саккі, Рі-
нус Міхельс, Пеп Гвардіо-
ла і Джованні Трапаттоні. 
Відзначимо присутність у 
рейтингу екс-тренера “Ди-
намо” Віктора Маслова, він 
знаходиться на 36-й схо-
динці.

*     *     *

Україна здобула свою 
п’яту загалом і четверту в 
юніорському розряді ме-
даль чемпіонату світу з літ-
нього біатлону, який три-
ває у білоруських Раубичах. 
Українська біатлоністка Ва-
лентина Семеренко стала 
чемпіонкою світу в супер-

спринті. Бронзу в гонці пе-
реслідування здобула Анна 
Кривонос, а Катерина Бех, 
яка виграла срібло у сприн-
ті, стала четвертою. А ось 
бронзовий призер сприн-
терської гонки серед юніо-
рів Юрій Ситник у переслі-
дуванні завалив стрільбу і 
став лише 35-м. Найкращим 
серед українців у цій гонці 
був Євген Івченко, котрий 
фінішував на дев’ятому міс-
ці. 

*     *     *
Збірна України з футбо-

лу U-18 у День Незалежнос-
ті уп’яте виграла Меморі-
ал Вацлава Єжека. Підопіч-
ні Володимира Єзерського 
в фіналі протистояли госпо-
дарям турніру - збірній Че-
хії. Основний час завершив-
ся внічию з рахунком 0:0, а у 
серії пенальті удача посміх-
нулася українцям - 2:3. 

*     *     *
У неділю, 25 серпня, в 

румунському місті Клуж-
Напока завершився чер-
говий етап Кубка світово-
го виклику з художньої гім-
настики. Українські спортс-
менки завоювали чоти-
ри нагороди. Участь у зма-
ганнях взяли найсильніші 

гімнастки збірної України 
Влада Нікольченко і Хрис-
тина Погранична, а також 
наша титулована команда 
в групових вправах у скла-
ді Анастасії Возняк, Вале-
рії Юзьвяк, Діани Міже-
рицької, Аліни Бихно, Тетя-
ни Довженко і Марії Висо-
чанської. У багатоборстві 
українські грації завоюва-
ли бронзову медаль. У фі-
налах вони показали висо-
кий клас української худож-
ньої гімнастики: у групо-
вих вправах українки заво-
ювали обидва золота. Вла-
да Нікольченко стала най-
кращою у фіналі з булава-
ми і показала 5-й резуль-
тат у фіналах з обручем і 
м’ячем, а Христина Погра-
нична стала 6-ю у фіналах з 
обручем і булавами.

*     *     *
Одразу дві золоті на-

городи вибороли українці 
на Чемпіонаті світу з пара-
каное в угорському Сегеді. 
Спочатку перемогу на дис-

танції 200 метрів (KL) вибо-
рола Марина Мажула. Зго-
дом ще одне золото збір-
ній України приніс Сергій 
Ємельянов на 200-метрівці 
(KL3). Золоті нагороди га-
рантували Україні ліцензії 
на Паралімпіаду 2020 року 
в Токіо. Окрім Марини Ма-
жули та Сергія Ємельяно-
ва, також здобув путівку на 
Ігри Микола Синюк (KL2, 
200м).

*     *     *

У столиці Франції за-
вершився «регулярний 
чемпіонат» найпрестижні-
шої в світі легкоатлетичної 
серії і нашому Андрію Про-
ценку потрібно було під-
тверджувати свої амбіції 
на фінальний етап. Укра-
їнець, як і більшість його 
конкурентів, впевнено 
стартував з висоти 2,15 ме-
тра, а потім з першої спро-
би також підкорив 2,19 м 
і 2,23 м. Першу помилку 
Проценко допустив на 2,26 

метра, взявши висоту з 
другої спроби. На 2,28 м за-
махнулися п’ять спортсме-
нів. Якщо переможець зма-
гань канадець Майкл Мей-
сон підкорив планку з пер-
шої спроби, то його кон-
курентам це не вдавалося. 
Однак Проценко зумів пе-
релетіти планку з третьо-
го стрибка і став другим. 
Після цього набрав сім се-
зонних очок і з п’ятого міс-
ця відібрався на фіналь-
ний етап, який відбудеть-
ся в Цюріху (Швейцарія) 
29 серпня. Компанію йому 
складе й Богдан Бондарен-
ко. Крім Проценка, з укра-
їнців у Парижі виступали 
Ольга Ляхова та Ольга Са-
ладуха. У секторі для по-
трійного стрибка україн-
ка посіла сьоме місце з ре-
зультатом 14,30 метра, 
чого було достатньо для 
відбору на фінальний етап. 
Натомість Ляхова ледь не 
забігла до трійки призерів 
на дистанції 800 метрів. 
Українка більшу частину 
дистанції бігла в кінці гру-
пи, але на останньому віра-
жі додала і чудово приско-
рилася на фінішній прямій, 
прибігши четвертою.

Спортивна арена

Новини тернопільського футболу

Чиновники від 
спорту розкрадали 
державні кошти?

Спецслужби України встановили, що посадовці 
держустанови “Управління збірних команд та про-
ведення спортивних заходів “Укрспортзабезпечен-
ня”, яка перебуває під керівництвом Міністерства 
молоді та спорту, у порушення вимог закону заку-
пили у приватного підприємства лікарські засоби 
та медпрепарати на суму понад 8 млн. грн. 

У межах кримінального провадження задоку-
ментовано, що закуплена продукція взагалі не на-
лежить до лікарських засобів.

До того ж, частина препаратів, які передали 
спортсменам під виглядом лікарських медичних 
препаратів, не пройшла відповідний контроль у На-
ціональному антидопінговому центрі.

Дії посадовців завдали державному бюдже-
ту збитків на понад 8 млн. грн., а також поставили 
під загрозу виступи на міжнародних змаганнях на-
ціональних команд у зв’язку із відсутністю допінг 
контролю продукції.

Наразі головному лікарю Міністерства молоді та 
спорту України оголошено про підозру.

25 cерпня на акваторії міського ставу зaвершивcя 
чемпіонaт cвіту з водно-моторного cпорту «HYDRO 
GP Ternopil». Участь у змаганнях, проведення яких 
наносить неабиякої шкоди водним біоресурсам, взя-
ли 37 команд із 14 країн світу. Змагалися вони у кла-
сах F-500, F-250 та F-125.

У класі F-125 перемогу здобув польський гон-
щик Себастьян Кечинський. У класі F-250 чемпіоном 
світу став італієць Клаудіо Фанзіні. А у класі човнів 
F-500 тріумфував Атілла Хавас з Угорщини.

Як у Тернополі рибу глушили
Поєдинок, як і перед-

бачалося, тримав інтри-
гу від першої і до остан-

ньої хвилини. У великій 
мірі на його перебіг впли-
нуло вилучення вже на 

13-й хвилині голкіпера 
«Ниви» Миколи Плете-
ницького (за фол остан-
ньої надії). Чисельну пе-
ревагу «Агрон» втілив пе-
ред самою перервою. Рус-
лан Луцик виконав наві-
сну передачу з правого 
краю, не зовсім впевне-
но зіграв на виході гол-
кіпер «Ниви» Віктор Оль-

ховий і досвідчений Сер-
гій Лук’янов ударом го-
ловою переправив м’яч у 
сітку воріт.

В подальшому, як 
одна, так і інша команди 
мали чимало нагод, що 
відзначитися, однак на-
дійна гра в обороні стала 
наслідком того, що гляда-
чі в цьому захоплюючому 
поєдинку більше голів не 
побачили.

Отож, «Агрон» вперше 
в своїй історії став волода-
рем кубка Тернопільської 
області. Усі його гравці та 
керівництво клубу отри-
мали медалі, а капітан пе-
реможців Андрій Пастер-
нак здійняв над головою 
головний трофей.

Кияни провели без-
вольний перший тайм, 
удостоїлися приголом-
шливого свисту трибун, 
а на початку другої поло-

вини пропустили у влас-
ні ворота.  Лише потім гос-
подарі стрепенулися, але 
тільки для того, щоб зі-
грати внічию – 1:1.  Під 

час матчу динамівські 
вболівальники іронізува-
ли: «Верніть Хацкевича». 
Натомість «Шахтар» впев-
нено переграв учасника 

Ліги Європи «Маріуполь» 
у рамках п’ятого туру чем-
піонату – 5:1. Доля дербі 
була вирішена за перших 
12 хвилин, коли у ворота 
Євгена Гальчука влетіло 
три м’ячі поспіль.

Результати 5 туру:
Колос 0:3 Ворскла
Олександрія 0:3 Десна
Динамо 1:1 Олімпік
Карпати 0:1 Зоря
Шахтар 5:1 Маріуполь
Дніпро-1 2:3  Львів.

«Агрон» вперше став володарем кубка

24 серпня тернополяни не тільки відзна-
чали День Незалежності України, а й 
на центральному стадіоні стали свід-

ками фінального матчу кубка Тернопільської 
області між двома найсильнішими аматорськи-
ми командами нашого краю – теребовлянською 
«Нивою» та великогаївським «Агроном».

Лідер не знає перешкод, кияни знову втрачають очки

Команда київського «Динамо» 
під керівництвом нового-
старого тренера Олексія 

Михайличенка примудрилася не 
переграти вдома найслабшу команду 
поточного чемпіонату – донецький 
«Олімпік», який усі чотири 
попередніх поєдинки програв. 
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Священик Володимир 
Лижечка та диякон Андрій 
Лижечка відправили 

молебень за Україну. Від усіх 
пристуніх шманьківчан лунала 
молитва за мир і щасливу долю 
рідної країни.

Діти і молодь села підготували 
святковий концерт під керівництвом 
сільського бібліотекаря Віри Сірської. 
Молоде покоління шманьківчан ви-
словило свою любов до України ві-
ршами та піснями. Взяли участь в 
урочистостях сільський голова Надія 

Ніколайченко та весь колектив сіль-
ської ради.

На завершення дійства всі присут-
ні  разом заспівали «Многая літа».

Максим ОГОРОДНИК, 
фото автора.

У Шманьківцях молилися за Україну
Жителі села Шманьківці Чортківського району відзначили 28-му річницю Незалежності 

України біля пам’ятної каплички, яку спорудили в 1991 році на вулиці Струсівка

- Я переконаний, що ті, хто 
вчасно не вступив в об’єднану гро-
маду, втратили дуже багато мож-
ливостей для покращення добро-
буту і благополуччя своїх насе-
лених пунктів, - зазначає зборів-
ський міський голова Руслан Мак-
симів. - Взагалі, якби ми рік тому 
утворили нашу громаду, то мали 
б, за попередніми підрахунка-
ми, десь до 9 мільйонів гривень із 
держбюджету для розвитку.

Перешкодою для створення 

Зборівської ОТГ були сумніви жи-
телів багатьох сіл. А також зако-
нодавство, адже неможливо було 
приєднати до новоствореної гро-
мади села з іншого району. Сьогод-
ні ж це успішне об’єднання, яке по-
стійно розвивається і має багато 
планів на майбутнє. 

Нині бюджет громади – 80 
мільйонів гривень, з них 42 міль-
йони – власні доходи. Серед осно-
вних завдань, які ставлять зараз 
перед собою у Зборівській ОТГ, 

–  поточний та капітальний ре-
монти доріг. Як розповів Руслан 
Максимів, намагаються робити ка-
пітальні дороги в асфальтному по-
критті. Цього року три таких зро-
били у Зборові, планують ще чо-
тири в сільській місцевості. За ко-
шти з держбюджету, а це 2 міль-
йони 600 тисяч гривень, придба-
ли автогрейдер, за кошти місце-
вого бюджету – екскаватор. Адже 
з власною технікою господарюва-
ти легше. 

Під час прес-туру учасники 
оглянули оновлений танцюваль-
ний зал Зборівського будинку 
культури, Зборівську гімназію, де 
відремонтовано фасади, дахи, кла-
си, які чекають на школярів, дитса-
док «Сонечко», де проводять капі-
тальний ремонт за кошти, виділе-

ні на розвиток інфраструктури. А 
ще побували у музичній школі, де 
зробили капітальний ремонт, осу-
часнили приміщення, створили 
студію звукозапису.

У селі Оліїв минулого року від-
крили сучасний дитячий садок 
«Джерельце». Повністю зробили 
внутрішній ремонт. 199 тисяч гри-
вень отримали на це з державного 
бюджету, 100 тисяч гривень - з міс-
цевого. Також креативно оновили 
фасад місцевої школи, яку розфар-
бували в різні барви.

Голова Зборівської ОТГ Рус-
лан Максимів пов’язує перспекти-
ву громади з розвитком сільського 
господарства, оскільки вона бага-
та на землі сільськогосподарсько-
го призначення. Також дуже важ-
ливе джерело надходження ко-
штів у бюджет – передача земель в 
оренду, адже території за межами 
населених пунктів передали у ко-
ристування громади.  

Дбають в об’єднанні й про еко-
логію. Зараз тут працюють два ві-
тряки. Їх кількість планують збіль-
шувати та розробили інвестпро-
ект сміттєпереробного заводу. 

А ще у Зборівській громаді 
здійснюють реконструкцію рус-
ла й набережної річки Стрипа, що 
протікає біля міста. Така ідея дав-
но витала в Зборові, але тільки те-
пер із створенням громади можна 
її реалізувати. Вже незабаром тут 
відпочиватимуть жителі громади, 
а водне плесо використовувати-
муть і для змагань на байдарках. 

До слова, відвідини Зборів-
ської ОТГ  відбулися в рамках ре-
алізації проекту «Розробка курсу 
на зміцнення місцевого самовря-
дування в Україні» (ПУЛЬС), який 
реалізує Асоціація міст України за 
підтримки USAID.

Іван ПШОНЯК.
Фото автора.

Кольорова школа, вітряки і мрія 
про сміттєпереробний завод 

Як після створення громади змінилося  
життя для Зборова і 37-ми сіл

Довкола міста Зборів у 2017 році утворилася одна 
з найбільших на Тернопільщині громад. Вона 
об’єднала 38 населених пунктів, 16 тисяч жителів 

і вже сьогодні показує чудові результати. Нещодавно 
журналісти області побували у Зборівській міській ОТГ 
і дізналися про досягнення, проблеми та перспективи 
цього об’єднання. 

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

13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
02.00, 05.15 Новини.

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго 
ранку, Країно!

09.30, 11.15 Т/с “Галерея Вель-
вет”.

10.55, 14.15 Телепродаж.
12.35 Д/с “Аромати Чилi”.
13.10 Бюджетники.
13.45 #ВУкраїнi.
14.30 Д/с “Аромати Шотландiї”.
15.15 Д/с “Морська кухня”.
17.15, 23.35, 05.40 Своя земля.
17.30 Перша шпальта.
18.25, 02.25 Тема дня.
19.30 Разом.
19.55 Д/с “Шамварi: територiя ди-

ких тварин”.
20.30 #@)?$0 з Майклом Щуром.
21.30 “Зворотнiй вiдлiк”.
03.15 Схеми. Корупцiя в деталях.
03.45 Розсекречена iсторiя.

Iнтер
04.30, 05.00 “Школа доктора Ко-

маровського. Невiдкладна 
допомога”.

04.55 “Top Shop”.
06.05, 22.00 “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, 01.45 “Стосу-

ється кожного”.
11.15, 12.25 Х/ф “Смертельна по-

милка”.
12.00 “Новини”.
13.50 Х/ф “Вождь Бiле Перо”.
15.50 “Чекай на мене. Україна”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Слiдчий Горчакова 2”.
23.50 Т/с “Iлюзiя щастя”.

ICTV
04.40 Скарб нацiї.
04.50 Еврика!
04.55 Служба розшуку дiтей.
05.00 Т/с “Вiддiл 44”.
05.45 Громадянська оборона.
06.40 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з 

К. Стогнiєм.
10.10 Не дай себе ошукати.
11.00, 13.20 Секретний фронт.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.55 Х/ф “Макс Стiл”.
15.35, 16.20 Х/ф “Валерiан та 

мiсто тисячi планет”.
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.

20.15 Бiльше нiж правда.
21.20 Т/с “Папаньки”.
22.15 Свобода слова.
23.55 Х/ф “Повiтря”.
01.40 Стоп-10.

СТБ
06.45 Х/ф “Знахар”.
09.20, 21.00 Т/с “Крiпосна”.
10.15 Т/с “Коли ми вдома”.
12.20 МастерШеф.
15.10, 19.00, 23.45 Хата на тата.
17.30, 23.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.

ПРЯМИЙ
06.00, 07.15, 08.15 “Новий день” 

з Л. Мамедовою, Ю. Шпа-
чинською 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 “Репор-
тер”. Новини.

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

12.15 “Гаряча тема” з О. Курбано-
вою 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 М. Леончук.
18.10 “Ехо України” з М. Гана-

польським.
20.00 “Прямий ефiр” з С. Орлов-

ською та М. Вереснем.
22.00 “Пiдсумки”.

Êанал «Óкраїна»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-

їною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогоднi.
09.30, 02.15 Зоряний шлях.
11.20, 03.10 Реальна мiстика.
13 .20 ,  15 .30 ,  04 .45 Агенти 

справедливостi.
16.00, 23.30 Iсторiя одного зло-

чину.
18.00 Т/с “Пошта”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Капiтан”, 9 i 10 с.

Êанал «2+2»
08.00 “Помста природи”.
09.30, 18.15 “Спецкор”.
10.10, 18.50 “ДжеДАI”.
10.50, 19.25, 20.30 Т/с “Ментiвськi 

вiйни. Харкiв 2”.
14.45 Х/ф “Битва проклятих”.
16.20 Х/ф “Напролом”.
21.35 Т/с “Касл 5”.
23.10 Т/с “Касл 6”.
00.55 “Облом.UA”.

НТН
05.00 “Top Shop”.
05.30, 13.25, 17.45, 03.00 “Випад-

ковий свiдок”.
05.35 Х/ф “Найостаннiший день”.
07.20 Х/ф “Секретний ешелон”.
09.10 Х/ф “Каблучка з Амстер-

дама”.
10.45, 19.30 Т/с “Той, що читає 

думки”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.30 

“Свiдок”.
12.50 “Таємницi свiту”.
14.00, 03.40 “Речовий доказ”.
14.45, 21.20 Т/с “Хейвен”.
16.50 “Легенди бандитської Оде-

си”.
17.20 “Легенди карного розшуку”.
18.20 “Свiдок. Агенти”.
23.45 Т/с “Закон i порядок”.

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.20, 14.05 Правда життя.
09.25, 17.50 Таємницi Мiссiсiпi.
10.25, 16.50 Погляд зсередини.
11.25 Мiсця сили.
12.10 Прихована реальнiсть.
12.55, 00.30 Речовий доказ.
15.05, 23.40 Заборонена iсторiя.
15.55, 21.45 Останнi племена.
18.50, 20.50 Фантастичнi iсторiї.
19.50 Прихована правда.
22.40 Планета Земля.
01.40 Мiстична Україна.
02.25 Ризиковане життя.

Ôутáол. (Óкраїна)
06.00, 08.00 Топ-матч.
06.10 Гент - Серкль Брюгге. 

Чемпiонат Бельгiї.
08.10 Олiмпiк - Шахтар. Чемпiонат 

України.
10.00 “Великий футбол”.
11.45, 03.50 “Автогол”.
12.00 Вiльярреал - Реал. Чемпiонат 

Iспанiї.
13.50 Кальярi - Iнтер. Чемпiонат 

Iталiї.
15.40, 22.30 Футбол News.
16.05 Осасуна - Барселона. 

Чемпiонат Iспанiї.
17.55 Чемпiонат Iспанiї. Огляд туру.
18.50 Баварiя - Майнц. Чемпiонат 

Нiмеччини.
20.40 Лацiо - Рома. Чемпiонат 

Iталiї.
22.50 Чемпiонат Нiмеччини. Огляд 

туру.
23.45 Брюгге - Генк. Чемпiонат 

Бельгiї.
01.30 Передмова до 5 i 6 турiв. 

Вiдбiр до Євро-2020.
02.00 Аталанта - Торiно. Чемпiонат 

Iталiї.
04.05 Ворскла - Александрiя. 

Чемпiонат України.

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

13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
23.10, 02.00, 05.15 Новини.

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго 
ранку, Країно!

09.30, 11.10 Т/с “Галерея Вель-
вет”.

10.50, 14.15 Телепродаж.
12.35 Д/с “Аромати Грецiї”.
13.10 Енеїда.
14.30 Д/с “Аромати Iспанiї”.
15.15 Країна на смак.
16.15 Д/с “Морська кухня”.
17.15, 04.45 Своя земля.
17.30 Нашi грошi.
18.25, 02.35 Тема дня.
19.30, 04.20 Спiльно.
19.55 Д/с “Шамварi: територiя ди-

ких тварин”.
21.25, 23.40, 02.25, 05.40 UA:Спорт.
21.45 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22.15 Д/с “Африка. Небезпечна 

реальнiсть”.

Iнтер
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 “Корисна програма”.
11.00 Т/с “Не жiноча робота”.
12.00 “Новини”.
12.25 Х/ф “007: Шпигун, який лю-

бив мене”.
15.00 Т/с “Вiрний засiб”.
15.50, 16.45, 00.45 “Речдок”.
18.00, 19.00, 01.45 “Стосується 

кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Слiдчий Горчакова 2”.
23.50 Т/с “Iлюзiя щастя”.
02.30 “Орел i решка. Шопiнг”.
03.45 “Подробицi” - “Час”.
04.30 “Школа доктора Комаров-

ського. Невiдкладна допо-
мога”.

04.55 “Top Shop”.

ICTV
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей.
04.25 Студiя Вашингтон.
04.30 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.35, 10.10 Громадянська обо-

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

К. Стогнiєм.
11.05, 23.25 “На трьох”.

11.30, 13.15, 21.25 Т/с “Папаньки”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.45 Х/ф “Брати Грiмм”.
16.25 Х/ф “В iм`я короля”.
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Секретний фронт.
01.00 Т/с “Володимирська, 15”.

СТБ
06.30, 11.00 Т/с “Коли ми вдома”.
09.00, 21.00 Т/с “Крiпосна”.
13.00 МастерШеф.
15.30 Хата на тата.
17.30, 23.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
23.45 Зваженi та щасливi.

ПРЯМИЙ
06.00, 07.15, 08.15 “Новий день” 

з Л. Мамедовою, Ю. Шпа-
чинською 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 “Репор-
тер”. Новини.

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

12.15 “Гаряча тема” з О. Курбано-
вою 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 М. Леончук.
18.10 “Ехо України” з М. Гана-

польським.
20.00 “Прямий ефiр” з С. Орлов-

ською та М. Вереснем.
22.00 “Пiдсумки”.

Êанал «Óкраїна»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-

їною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогоднi.
09.30, 02.30 Зоряний шлях.
11.20, 03.10 Реальна мiстика.
13 .20 ,  15 .30 ,  04 .45 Агенти 

справедливостi.
16.00, 00.00, 02.10 Iсторiя одно-

го злочину.
18.00 Т/с “Пошта”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Капiтан”, 13 i 14 с.
23.20 Гучна справа.

Êанал «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 Т/с “Удар у вiдповiдь 2”.
09.40, 18.15 “Спецкор”.
10.20, 18.50 “ДжеДАI”.
11.00, 17.25 “Загублений свiт”.
13.00 “Помста природи”.
13.40 Х/ф “Самоволка-72”.
15.20 Х/ф “Страхувальник”.

19.25, 20.30 Т/с “Ментiвськi вiйни. 
Харкiв 2”.

21.35, 23.10 Т/с “Касл 6”.
00.55 “Облом.UA”.
04.15 ЛЄ Плей-офф. “Зоря” - “Ес-

паньйол”.

НТН
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Дiловi люди”.
10.40, 19.30 Т/с “Той, що читає 

думки”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.25 

“Свiдок”.
12.50 “Будьте здоровi”.
13.30, 17.45, 02.55 “Випадковий 

свiдок”.
14.05, 03.30 “Речовий доказ”.
14.45, 21.20 Т/с “Хейвен”.
16.50 “Легенди бандитської Оде-

си”.
17.15 “Легенди карного розшуку”.
18.20 “Вартiсть життя”.
23.45 Т/с “Закон i порядок”.

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.05, 14.05 Правда життя.
09.15 Таємницi Мiссiсiпi.
10.15, 16.55 Погляд зсередини.
11.15 Мiсця сили.
12.05 Прихована реальнiсть.
12.55, 00.35, 05.05 Речовий доказ.
15.05, 23.40 Заборонена iсторiя.
16.00, 21.45 Останнi племена.
17.55, 22.40 Планета Земля.
18.50, 20.50 Фантастичнi iсторiї.
19.50 Прихована правда.
01.45 Мiстична Україна.

Ôутáол. (Óкраїна)
06.00 “Автогол”.
06.15 Вiльярреал - Реал. Чемпiонат 

Iспанiї.
08.00 Топ-матч.
08.10 Ворскла - Александрiя. 

Чемпiонат України.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Аталанта - Торiно. Чемпiонат 

Iталiї.
12.05 Львiв - Марiуполь. Чемпiонат 

України.
13.50 Баварiя - Майнц. Чемпiонат 

Нiмеччини.
16.00, 18.20 “Студiя Live”.
16.30 Україна (ж) - Нiмеччина (ж). 

Вiдбiр до Євро-2020.
18.50 Олiмпiк - Шахтар. Чемпiонат 

України.
20.40 Осасуна - Барселона. 

Чемпiонат Iспанiї.
22.50 Чемпiонат Iспанiї. Огляд туру.
23.45 Ювентус - Наполi. Чемпiонат 

Iталiї.
01.30 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
02.25 Унiон - Боруссiя (Д). 

Чемпiонат Нiмеччини.
04.10 Атлетiко - Ейбар. Чемпiонат 

Iспанiї.

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

13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
23.10, 02.00, 05.15 Новини.

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго 
ранку, Країно!

09.30, 11.10 Т/с “Галерея Вель-
вет”.

10.50, 14.20 Телепродаж.
12.35 Д/с “Аромати Грецiї”.
13.10 Країна на смак.
14.35 Д/с “Аромати Шотландiї”.
15.15 Своя земля.
15.30 Бюджетники.
15.55, 02.25 “Зворотнiй вiдлiк”.
18.25 Тема дня.
19.30 Плiч-о-плiч.
19.55 Д/с “Шамварi: територiя ди-

ких тварин”.
21.25, 23.40, 05.40 UA:Спорт.
21.45 Нашi грошi.
22.15 Д/с “Африка. Небезпечна 

реальнiсть”.
00.00 Телепродаж Тюсо.

Iнтер
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 “Корисна програма”.
11.00 Т/с “Не жiноча робота”.
12.00 “Новини”.
12.25 Х/ф “007: Людина iз золо-

тим пiстолетом”.
15.00 Т/с “Вiрний засiб”.
15.50, 16.45, 00.50 “Речдок”.
18.00, 19.00, 01.45 “Стосується 

кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Слiдчий Горчакова 2”.
23.50 Т/с “Iлюзiя щастя”.

ICTV
04.05 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.25 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.35, 20.15 Громадянська обо-

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

К. Стогнiєм.
10.10 Бiльше нiж правда.
11.05, 23.25 “На трьох”.
11.35, 13.20, 21.20 Т/с “Папаньки”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.00, 16.20 Х/ф “Копи на 

пiдхватi”.
16.30 Х/ф “Брати Грiмм”.

18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
01.15 Т/с “Володимирська, 15”.
02.50 Стоп-10.

СТБ
06.55, 10.55 Т/с “Коли ми вдома”.
09.00, 21.00 Т/с “Крiпосна”.
11.25 МастерШеф.
14.25 Хата на тата.
17.30, 23.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
19.00 Наречена для тата.
23.45 Один за всiх.

ПРЯМИЙ
06.00, 07.15, 08.15 “Новий день” 

з Л. Мамедовою, Ю. Шпа-
чинською 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 “Репор-
тер”. Новини.

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

12.15 “Гаряча тема” з О. Курбано-
вою 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 М. Леончук.
18.10 “Ехо України” з М. Гана-

польським.
20.00 “Прямий ефiр” з С. Орлов-

ською та М. Вереснем.
22.00 “Пiдсумки”.

Êанал «Óкраїна»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-

їною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогоднi.
09.30, 02.30 Зоряний шлях.
11.20, 03.10 Реальна мiстика.
13 .20 ,  15 .30 ,  04 .45 Агенти 

справедливостi.
16.00, 00.00, 02.10 Iсторiя одно-

го злочину.
18.00 Т/с “Пошта”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Капiтан”, 11 i 12 с.
23.20 Контролер.

Êанал «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 Т/с “Удар у вiдповiдь 2”.
09.40, 18.15 “Спецкор”.
10.20, 18.50 “ДжеДАI”.
11.00, 17.15 “Загублений свiт”.
13.05 “Помста природи”.
13.30 Х/ф “Кодекс злодiя”.
15.30 Х/ф “Бунт”.
19.25, 20.30 Т/с “Ментiвськi вiйни. 

Харкiв 2”.

21.35, 23.10 Т/с “Касл 6”.
00.55 “Облом.UA”.

НТН
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Убити “Шакала”.
10.40, 19.30 Т/с “Той, що читає 

думки”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.25 

“Свiдок”.
12.50 “Свiдок. Агенти”.
13.30, 17.45, 02.55 “Випадковий 

свiдок”.
14.05, 03.20 “Речовий доказ”.
14.45, 21.20 Т/с “Хейвен”.
16.50 “Легенди бандитської Оде-

си”.
17.20 “Легенди карного розшуку”.
18.20 “Будьте здоровi”.
23.45 Т/с “Закон i порядок”.

МЕГА
06.00 Бандитський Київ.
08.10, 14.00 Правда життя.
09.10 Таємницi Мiссiсiпi.
10.10, 17.00 Погляд зсередини.
11.10 Мiсця сили.
12.00 Прихована реальнiсть.
12.50, 00.30 Речовий доказ.
15.10, 23.40 Заборонена iсторiя.
16.05, 21.45 Останнi племена.
18.00, 22.40 Планета Земля.
18.55, 20.50 Фантастичнi iсторiї.
19.50 Прихована правда.
01.40 Мiстична Україна.
02.25 Iсторiя українських земель.

Ôутáол. (Óкраїна)
06.00 Атлетiко - Ейбар. Чемпiонат 

Iспанiї.
07.45 Передмова до 5 i 6 турiв. 

Вiдбiр до Євро-2020.
08.15 Лацiо - Рома. Чемпiонат 

Iталiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Олiмпiк - Шахтар. Чемпiонат 

України.
12.05 “Великий футбол”.
13.50 Мец - ПСЖ. Чемпiонат 

Францiї.
16.05 Вiльярреал - Реал. Чемпiонат 

Iспанiї.
17.55 Чемпiонат Францiї. Огляд 

туру.
18.50 Унiон - Боруссiя (Д). 

Чемпiонат Нiмеччини.
20.30 “Автогол”.
20.45 Ювентус - Наполi. Чемпiонат 

Iталiї.
22.50 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
23.45 Україна (ж) - Нiмеччина (ж). 

Вiдбiр до Євро-2020.
01.30 Чемпiонат Нiмеччини. Огляд 

туру.
02.25 Львiв - Марiуполь. Чемпiонат 

України.
04.10 Вердер - Аугсбург. Чемпiонат 

Нiмеччини.

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

13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
23.10, 02.00, 05.15 Новини.

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго 
ранку, Країно!

09.30 Т/с “Таємницi Борго Ларiчi”.
11.30 Д/с “Кухня По”.
12.00, 15.15 Енеїда.
13.10 UA:Фольк. Спогади.
14.30 Д/с “Аромати Iспанiї”.
16.15 Д/с “Морська кухня”.
17.15 Своя земля.
17.30, 03.55 #ВУкраїнi.
18.25, 02.35 Тема дня.
19.30 Перший на селi.
19.55 Д/с “Шамварi: територiя ди-

ких тварин”.
21.25, 23.40, 02.25, 05.40 UA:Спорт.
21.45 Схеми. Корупцiя в деталях.
22.15 Д/с “Африка. Небезпечна 

реальнiсть”.

Iнтер
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 “Корисна програма”.
11.00 Т/с “Не жiноча робота”.
12.00 “Новини”.
12.25 Х/ф “007: Мiсячний гонщик”.
15.00 Т/с “Вiрний засiб”.
15.50, 16.45, 00.45 “Речдок”.
18.00, 19.00, 01.40 “Стосується 

кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Слiдчий Горчакова 2”.
23.50 Т/с “Iлюзiя щастя”.
02.25 “Орел i решка. Шопiнг”.
03.45 “Подробицi” - “Час”.
04.30 “Школа доктора Комаров-

ського. Невiдкладна допо-
мога”.

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.25 Студiя Вашингтон.
04.30 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.35 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з 

К. Стогнiєм.
10.05 Секретний фронт.
11.05, 23.20 “На трьох”.
11.30, 13.15, 21.25 Т/с “Папаньки”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.55, 16.25 Х/ф “В iм`я короля”.
16.45 Х/ф “Копи на пiдхватi”.

18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Антизомбi. Дайджест.
01.05 Т/с “Володимирська, 15”.
02.45 Стоп-10.

СТБ
07.00, 10.55 Т/с “Коли ми вдома”.
09.00, 21.00 Т/с “Крiпосна”.
11.35 МастерШеф.
14.10 Хата на тата.
17.30, 23.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
19.00 Зваженi та щасливi.
23.45 Я соромлюсь свого тiла.

ПРЯМИЙ
06.00, 07.15, 08.15 “Новий день” 

з Л. Мамедовою, Ю. Шпа-
чинською 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 “Репор-
тер”. Новини.

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

12.15 “Гаряча тема” з О. Курбано-
вою 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 М. Леончук.
18.10 “Ехо України” з М. Гана-

польським.
20.00 “Прямий ефiр” з С. Орлов-

ською та М. Вереснем.
22.00 “Пiдсумки”.

Êанал «Óкраїна»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-

їною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
11.20, 03.10 Реальна мiстика.
13 .20 ,  15 .30 ,  04 .45 Агенти 

справедливостi.
16.00, 00.00, 02.10 Iсторiя одно-

го злочину.
18.00 Т/с “Пошта”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Капiтан”.
23.20 Слiдами мiфiв про Рот-

тердам.

Êанал «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 Т/с “Удар у вiдповiдь 2”.
09.40, 18.15 “Спецкор”.
10.20, 18.50 “ДжеДАI”.
11.00, 17.15 “Загублений свiт”.
13.55 Х/ф “Синдбад i вiйна фурiй”.
15.30 Х/ф “Сiм пригод Синдбада”.
19.25, 20.30 Т/с “Ментiвськi вiйни. 

Харкiв 2”.

21.35, 23.10 Т/с “Касл 6”.
00.55 “Облом.UA”.

НТН
08.30 Ранковий “Свiдок”.
0 9 . 0 0  Х / ф  “ О д р у ж е н н я 

Бальзамiнова”.
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, 03.15 “Речовий доказ”.
14.45, 21.20 Т/с “Хейвен”.
16.50 “Легенди бандитської Оде-

си”.
17.25 “Легенди карного розшуку”.
18.20 “Правда життя”.
23.45 Т/с “Закон i порядок”.

МЕГА
06.00 Бандитський Київ.
08.15, 14.00 Правда життя.
09.15, 22.40 Життя.
10.10, 16.55 Погляд зсередини.
11.10 Мiсця сили.
12.00 Прихована реальнiсть.
12.50, 00.35 Речовий доказ.
15.05, 23.40 Заборонена iсторiя.
16.00, 21.45 Останнi племена.
17.55 Планета Земля.
18.50, 20.45 Фантастичнi iсторiї.
19.45 Чорна пiхота.
01.45 Мiстична Україна.
02.35 Таємницi кримiнального 

свiту.

Ôутáол. (Óкраїна)
06.00 Україна (ж) - Нiмеччина (ж). 

Вiдбiр до Євро-2020.
07.45 Польща - Iзраїль. Вiдбiр до 

Євро-2020.
09.30, 16.05, 21.05 Передмо-

ва до 5 i 6 турiв. Вiдбiр до 
Євро-2020.

10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.25 Україна - Люксембург. Вiдбiр 

до Євро-2020.
12.10 Iспанiя - Швецiя. Вiдбiр до 

Євро-2020.
13.55 Сербiя - Литва. Вiдбiр до 

Євро-2020.
16.35 Нiмеччина - Естонiя. Вiдбiр 

до Євро-2020.
18.20 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
19.15 Бельгiя - Шотландiя. Вiдбiр 

до Євро-2020.
21.35 Live. Iрландiя - Швейцарiя. 

Вiдбiр до Євро-2020.
23.40 Фiнляндiя - Грецiя. Вiдбiр до 

Євро-2020.
01.30 Iзраїль - Пiвн. Македонiя. 

Вiдбiр до Євро-2020.
03.15 Чемпiонат Францiї. Огляд 

туру.
04.10 Вiрменiя - Iталiя. Вiдбiр до 

Євро-2020.

Понеділок

Середа

Вівторок

Четвер

2 вересня

4 вересня

3 вересня

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

13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
01.40, 05.00 Новини.

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго 
ранку, Країно!

09.30 Т/с “Таємницi Борго Ларiчi”.
11.30 Д/с “Тайська кухня”.
11.55 Енеїда.
13.10 Д/с “Браво, шеф!”
14.30 Д/с “Аромати Iспанiї”.
15.15 UA:Фольк. Спогади.
16.15 Д/с “Морська кухня”.
17.15, 03.45 Своя земля.
17.25 Схеми. Корупцiя в деталях.
17.55 VoxCheck.
18.25, 02.25 Тема дня.
19.30 Розсекречена iсторiя.
20.30 Д/с “Шамварi: територiя ди-

ких тварин”.
21.25, 02.00, 05.25 UA:Спорт.
21.55 Перша шпальта.
22.30 Як дивитися кiно.
22.55 Х/ф “Дiм, який побудував 

Джек”.
03.20 #ВУкраїнi.
03.55 Разом.
04.25 Спiльно.

Iнтер
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 “Корисна програма”.
11.00 Т/с “Не жiноча робота”.
12.00 “Новини”.
12.25 Х/ф “007: Тiльки для тво-

їх очей”.
15.00 Т/с “Вiрний засiб”.
15.50, 16.45, 23.50 “Речдок”.
18.00, 02.20 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi тижня”.

ICTV
04.10 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей.
04.25 Студiя Вашингтон.
04.30, 02.05 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, 16.50, 22.55 “На трьох”.
12.00, 13.20, 16.20 Т/с “Папаньки”.
12.45, 15.45 Факти. День.
18.45 Факти. Вечiр.
20.10 Дизель шоу.

СТБ
07.10 Т/с “Коли ми вдома”.
13.30 Т/с “Час кохати”.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00, 01.40 Слiдство ведуть екс-

трасенси.
19.00, 22.45 МастерШеф.
23.25 Т/с “Джованнi”.

ПРЯМИЙ
06.00, 07.15, 08.15 “Новий день” 

з Л. Мамедовою, Ю. Шпа-
чинською 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. Курбано-
вою 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 М. Леончук.
19.00 “Ехо України” з М. Гана-

польським.
22.30 “Поярков. News”.

Êанал «Óкраїна»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-

їною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

03.50 Сьогоднi.
09.30, 04.40 Зоряний шлях.
11.30 Реальна мiстика.
13.30 Т/с “Дружини на стежцi 

вiйни”, 1 i 2 с.
15.30 Т/с “Дружини на стежцi 

вiйни”.
18.00 Т/с “Пошта”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Свобода слова Савiка Шус-

тера.
00.00 Т/с “Виноград”, 1 i 2 с.

Êанал «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 Т/с “Удар у вiдповiдь 2”.
09.40, 18.15 “Спецкор”.
10.20, 18.50 “ДжеДАI”.
11.00, 17.15 “Загублений свiт”.
12.55 “Помста природи”.
13.25 Х/ф “Дракони i пiдземелля”.
15.25 Х/ф “Орден дракона”.
19.25 Х/ф “Сталевий свiтанок”.
21.25 Х/ф “Свiт майбутнього”.
23.10 Х/ф “Вбивство - не казка”.
01.00 “Облом.UA”.
02.35 6 тур ЧУ з футболу. “Дес-

на” - “Карпати”.
04.20 “Цiлком таємно-2017”.

НТН
07.05 Х/ф “Весь свiт в очах тво-

їх...”
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Товариш генерал”.
10.50, 19.30 Т/с “Той, що читає 

думки”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.05 

“Свiдок”.
12.50 “Правда життя”.
13.25, 17.45, 02.35 “Випадковий 

свiдок”.
14.05, 02.45 “Речовий доказ”.
14.45, 21.20 Т/с “Хейвен”.
16.50 “Легенди бандитської Оде-

си”.
17.25 “Легенди карного розшуку”.
18.20 “Таємницi свiту”.
23.45 Х/ф “Випадковий запис”.

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.10, 14.10 Правда життя.
09.15, 18.05, 22.40 Життя.
10.10, 17.05 Погляд зсередини.
11.10 Мiсця сили.
12.00 Iлюзiї сучасностi.
13.00, 00.35 Речовий доказ.
15.20, 23.40 Заборонена iсторiя.
16.10, 21.45 Останнi племена.
17.35 Пiд iншим кутом.
19.00, 20.45 Фантастичнi iсторiї.
20.00 Брама часу.
01.45 Мiстична Україна.

Ôутáол. (Óкраїна)
06.10 Румунiя - Iспанiя. Вiдбiр до 

Євро-2020.
08.05, 16.05, 03.15 Огляд 1-го 

iгрового туру. Вiдбiр до 
Євро-2020.

10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.25 Iрландiя - Швейцарiя. Вiдбiр 

до Євро-2020.
12.10 Iзраїль - Пiвн. Македонiя. 

Вiдбiр до Євро-2020.
13.55 Фiнляндiя - Грецiя. Вiдбiр до 

Євро-2020.
18.00, 20.25 “Студiя Live”.
18.25 Live. U-21. Україна - 

Фiнляндiя. Вiдбiр до Євро-
2021.

19.15 Коефiцiєнти ФIФА/УЄФА.
20.55 “Бундесл i га week ly” . 

Чемпiонат Нiмеччини.
21.25 Огляд матчу “Iрландiя - 

Швейцарiя”. Вiдбiр до Євро-
2020.

21.35 Live. Словаччина - Хорватiя. 
Вiдбiр до Євро-2020.

23.40 Словенiя - Польща. Вiдбiр до 
Євро-2020.

01.30 Австрiя - Латвiя. Вiдбiр до 
Євро-2020.

04.10 Естонiя - Бiлорусь. Вiдбiр до 
Євро-2020.

UA:Перший
06.00, 10.15, 17.25, 22.25 Роз-

секречена iсторiя.
06.30, 07.05 “Волинянин”.
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.30 

Новини.
07.35, 08.05 “Хронiка Україн-

ської повстанської Армiї. 
1942-1954”.

08.50, 19.20 Погода.
09.05, 18.25 Д/ф.
11.20, 12.03, 21.25 Тема дня.
12.00 Хвилина мовчання. 75-

т i  роковини початку 
депортацiї українцiв з 
Лемкiвщини, Надсяння, 
Холмщини, Пiвденного 
Пiдляшшя, Любачiвщини, 
Захiдної Бойкiвщини у 
1944-1951 роках.

12.20 UEFA ЧЄ з футза-
лу U19 2019. Україна 
- Нiдерланди.

14.20 Д/с “Мегаполiси”.
14.55 UEFA ЧЄ з футзалу U19 

2019. Хорватiя - Iспанiя.
16.55 Перший на селi.
19.30 Д/с “Суперчуття”.
20.00 Д/с “Таємницi людсько-

го мозку”.
23.55 Телепродаж Тюсо.

Iнтер
05.15 “Життя”.
06.05 Х/ф “Мiський романс”.
08.00 “Вдалий проект”.
09.00 “Готуємо разом”.
10.00 “Орел i решка. Чуде-

са 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 “007: Завтра не по-

мре нiколи”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Х/ф “007: I цiлого свiту 

замало”.
23.10 Х/ф “Багровi рiчки”.
01.10 “Речдок”.

ICTV
04.40 Скарб нацiї.
04.50 Еврика!
04.55 Факти.
05.20 Секретний фронт.
06.05 Громадянська оборона.
07.00 Антизомбi. Дайджест.
08.00 Т/с “Володимирська, 15”.
11.35, 13.00 Х/ф “Царство не-

бесне”.
12.45 Факти. День.
14.30 Х/ф “Вiйна бог iв . 

Безсмертнi”.
16.30 Х/ф “Боги Єгипту”.
18.45 Факти тижня.
20.35 Х/ф “Битва титанiв”.
22.45 Х/ф “Гнiв титанiв”.
00.35 Т/с “Патруль “Самоо-

борона”.

СТБ
03.50 Х/ф “Два капiтани”.
12.55, 00.35 Слiдство ведуть 

екстрасенси.
20.00 Один за всiх.
21.00 Я соромлюсь свого тiла.

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. Гана-
польським.

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”.
23.00 “Вата-шоу”.

Êанал «Óкраїна»
06.30 Сьогоднi.
07.30, 04.45 Зоряний шлях.
09.10 Т/с “Виноград”.
13.00 Т/с “Доля обмiну не 

пiдлягає”.
17.00 Т/с “День сонця”, 1 i 2 с.
19.00, 03.10 Сьогоднi. Пiдсумки 

з Олегом Панютою.
21.00 Т/с “День сонця”.
23.00 Т/с “Дружини на стежцi 

вiйни”, 1-3 с.
01.40 Телемагазин.
02.10 Т/с “Дружини на стежцi 

вiйни”.

Êанал «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 “ДжеДАI. Дайджест”.
11.00 Т/с “Опер за викли-

ком 4”.
13.00 Х/ф “Катастрофа на 

авiалiнiї”.
14.45 Х/ф “Сталевий свiтанок”.
16.45 Х/ф “Петля часу”.

19.00 Х/ф “Заручник”.
21.05 Х/ф “Клин клином”.
23.00 “ПроФутбол”.
00.20 “Облом.UA”.

НТН
05.45 Х/ф “Самотня жiнка ба-

жає познайомитись”.
07.20 “Страх у твоєму домi”.
11.00 Х/ф “Морський харак-

тер”.
12.55 Х/ф “Беремо все на 

себе”.
14.25 Х/ф “Улюблений зять”.
17.10 Х/ф “Скаженi”.
19.00 Х/ф “Одиночне пла-

вання”.
20.50 Х/ф “Слiпий”.
22.40 Х/ф “Вцiлiлий”.

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса.
07.45, 22.55 Мiстична Україна.
08 . 35 ,  17 . 55  Прихована 

реальнiсть.
10.15 Речовий доказ.
11.25 Таємницi Другої свiтової.
13.25, 20.25 Найбiльшi обмани 

в iсторiї.
15.55 Життя.
23.40 Гордiсть України.

Ôутáол. (Óкраїна)
06.00 Огляд 1-го iгрового туру. 

Вiдбiр до Євро-2020.
06.55 Сербiя - Португалiя. 

Вiдбiр до Євро-2020.
08.45, 14.20, 03.20 Огляд 3-го 

iгрового дня. Вiдбiр до 
Євро-2020.

10.00, 15.30, 22.30 Футбол 
News.

10.25 “Автогол”.
10.40, 13.15 “Головна команда”.
11.30 Литва - Україна. Вiдбiр до 

Євро-2020.
13.55 Журнал Лiги чемпiонiв.
15.50 Live. Вiрменiя - Боснiя i 

Герцеговина. Вiдбiр до 
Євро-2020.

16.45 Коефiцiєнти ФIФА/
УЄФА.

17.55, 23.40 “Євровiдбiр 2020. 
Матч-центр”.

18.50 Live. Грузiя - Данiя. Вiдбiр 
до Євро-2020.

20.55 “Великий футбол”.
21.40 Live. Фiнляндiя - Iталiя. 

Вiдбiр до Євро-2020.
00.10 Огляд 1-го iгрового дня. 

Вiдбiр до Євро-2020.
01.35 Англiя - Болгарiя. Вiдбiр 

до Євро-2020.
04.35 “Бундеслiга weekly”. 

Чемпiонат Нiмеччини.

UA:Перший
06.00 М/с “Тачки проти”.
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Доброго 

ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.30, 

02.50, 05.00 Новини.
09.30 Енеїда.
10.35 Хто в домi хазяїн.
11 .05 В iдкривай Укра їну з 

Суспiльним.
11.35, 14.50 Телепродаж.
11.50 М/с “Марин та його друзi. 

Пiдводнi iсторiї”.
13.05 Х/ф “Король Дроздовик”.
15.05 Д/с “Браво, шеф!”
16.05 Разом.
16.35 Спiльно.
17.05 #ВУкраїнi.
17.40 Д/ф “Iндiя. Нацiональний 

парк Канха”.
18.35 Д/с “Мегаполiси”.
19.05 Д/с “Суперчуття”.
20.05 Д/с “Таємницi людсько-

го мозку”.
21.25 Д/с “Свiт дикої природи”.
22.25 Т/с “Монро”.
23.55 Погода.
00.00, 04.05, 05.25 Розсекрече-

на iсторiя.
00.55 “Хронiка Української по-

встанської Армiї. 1942-
1954”.

03.10 “Волинянин”.

Iнтер
05.35 “Чекай на мене. Україна”.
07.15 “Слово Предстоятеля”.
07.25 Х/ф “Невиправний брехун”.
09.00 “Шiсть соток”.
10.00 “Готуємо разом. Випiчка”.
11.00 Х/ф “Тегеран-43”.
14.00 Х/ф “В зонi особливої 

уваги”.
16.00 Х/ф “Хiд у вiдповiдь”.
17.40, 20.30 Т/с “Слiдчий Горча-

кова 2”.
20.00 “Подробицi”.
22.40 Х/ф “Iдеальне вбивство”.
00.35 Х/ф “Чорта з два”.
02.25 Подробицi.
02.55 “Школа доктора Комаров-

ського. Невiдкладна допо-
мога”.

03.15 “Орел i решка. Шопiнг”.
04.30 “Орел i решка. Перезаван-

таження 3”.

ICTV
05.20 Скарб нацiї.
05.30 Еврика!
05.35 Факти.
0 6 . 0 0 ,  1 1 . 5 0  Особли во с т i 

нацiональної роботи.
07.45 Я зняв!
09.30 “На трьох”.
12.45 Факти. День.
13.00 Дизель шоу.
16.00 Х/ф “Царство небесне”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф “Боги Єгипту”.
2 1 . 3 0  Х/ф  “В i й н а  б о г i в . 

Безсмертнi”.
23.30 Х/ф “Повiтря”.
01.15 Т/с “Патруль “Самообо-

рона”.

СТБ
04.10 Т/с “Джованнi”.
06.20 Наречена для тата.
08.10 Зваженi та щасливi.
11.10 Т/с “Крiпосна”.
19.00 Т/с “Список бажань”.
23.05 МастерШеф.

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. Ганаполь-

ським та К. Шангелiя.
11.15 “Споживач” з М. Несмiяновим 

та О. Бунт.
12.00 “Ехо України” з М. Гана-

польським.
14.15, 15.15, 16.15, 17.00 Пря-

мий ефiр.
18.00, 19.00, 20.00 Ток-шоу в пря-

мому ефiрi.
21.00 “Закрита зона”.
22.00 “The Week”. Мiжнародний 

огляд з Т. Березовцем та П. 
Залмаєвим.

23.00 “Вата-шоу”.

Êанал «Óкраїна»
07.00, 15.00, 21.00 Сьогоднi.
07.30, 05.30 Зоряний шлях.
07.50 Т/с “Капiтан”, 9-14 с.
15.20 Т/с “Капiтан”.
16.45 Х/ф “Виховання i вигул со-

бак i чоловiкiв”.
18.50 Футбол. Вiдбiр до Євро-2020. 

Литва - Україна.
22.00 Шоу Братiв Шумахерiв.
00.00 Т/с “Моє нове життя”, 1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с “Моє нове життя”.
03.50 Реальна мiстика.

Êанал «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 “ДжеДАI. Дайджест”.
09.00 “Загублений свiт”.
13.00 Х/ф “Дракони i пiдземелля”.

15.00 Х/ф “Зоряна брама: По-
чаток”.

17.05 Х/ф “Лiтаючi мечi бiля бра-
ми Дракона”.

19.25 Х/ф “День Незалежностi”.
22.15 Х/ф “Смертельне падiння”.
00.00 Х/ф “Акуляче торнадо: Чет-

верте пробудження”.
01.35 “Облом.UA”.
04.20 “Цiлком таємно-2017”.

НТН
05.00, 04.45 “Top Shop”.
06.00 Х/ф “Тiнi зникають опiвднi”.
11.50 Т/с “Спецзагiн “Кобра 11”.
15.45, 02.35 “Випадковий свiдок”.
16.55 “Таємницi свiту”.
18.05 “Крутi 90-тi”.
19.00, 02.05 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “За двома зайцями”.
21.00 Х/ф “Скаженi”.
22.55 Х/ф “Дорiан Грей”.

МЕГА
06.00 Бандитський Київ.
08.30, 23.30 Мiстична Україна.
09.15, 18.25 Прихована реальнiсть.
10.50 Речовий доказ.
12.00 Заборонена iсторiя.
12.55 Таємницi Другої свiтової.
13.55, 21.00 Найбiльшi обмани в 

iсторiї.
16.25 Життя.
00.20 Нашi.

Ôутáол. (Óкраїна)
06.00 “Бундесл i га week ly” . 

Чемпiонат Нiмеччини.
06.30 Топ-матч.
0 6 . 4 0 ,  2 3 . 4 0  Н i м е ч ч и н а  - 

Нiдерланди. Вiдбiр до Євро-
2020.

08.25, 03.15 Огляд 2-го iгрового 
дня. Вiдбiр до Євро-2020.

10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.25 Словаччина - Хорватiя. Вiдбiр 

до Євро-2020.
12.10 Словенiя - Польща. Вiдбiр до 

Євро-2020.
13.55 U-21. Україна - Фiнляндiя. 

Вiдбiр до Євро-2021.
16.05 Австрiя - Латвiя. Вiдбiр до 

Євро-2020.
17.50 Огляд матчу “Словаччи-

на - Хорватiя”. Вiдбiр до 
Євро-2020.

18.00, 20.55 “Головна команда”.
18.50 Live. Литва - Україна. Вiдбiр 

до Євро-2020.
19.45 Коефiцiєнти ФIФА/УЄФА.
21.35 Live. Францiя - Албанiя. 

Вiдбiр до Євро-2020.
01.30 Косово - Чехiя. Вiдбiр до 

Євро-2020.
04.10 Англiя - Болгарiя. Вiдбiр до 

Євро-2020.

П’ятниця

Неділя

Суáота6 вересня

18 серпня

7 вересня

   TV-4
Понеділок, 2 вересня
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провін-

ційні вісті
08.00, 20.00 Єдина країна 
08.30, 17.00 Відкрита зона
09.00 Час-Tайм
09.30 Справжня ціна
09.55, 22.35 Добрі традиції
10.00, 18.00 Т.с. «Травма» +16
11.00, 16.10 Година для дитини
12.10 У фокусі Європа
12.40 Євромакс
13.10 Хіт-парад 
14.00 Х.ф.«Градус чорного місяця» 
17.30 Про нас
19.20, 22.20 На гарячому
19.30, 21.00 Наші вітання 
20.40 Shift. Життя в цифрі
21.30 Погляд зблизька
22.40 Х.ф. «Неспокійний свідок» 

Вівторок, 3 вересня
07.00, 09.30, 16.00, 19.00, 22.00 

Провінційні вісті
07.20, 09.50, 19.20, 22.20 На гарячому 
07.35 Погляд зблизька
08.00 Єдина країна
08.30, 17.00 Відкрита зона
09.00 Час-Tайм
10.00, 18.00 Т.с. «Травма» +16
11.00, 16.10 Година для дитини
11.50 «Кіндер ШОУ»
12.10, 21.20 Добрі традиції
12.15 Shift. Життя в цифрі
12.30 Завтра-сьогодні 
13.00 Хіт-парад 
14.00 Х.ф. «Падіння комети» 
17.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Межа правди
21.30 «Кіндер ШОУ»
22.35 Х.ф. «Летючий вірус» +16 

Середа, 4 вересня
07.00, 09.30, 16.00, 19.00, 22.00 

Провінційні вісті
07.20, 09.50, 19.20, 22.20 На гарячому 
07.35 Межа правди
08.30, 17.00 Відкрита зона
08.55, 17.55 Добрі традиції
09.00 Час-Tайм
10.00, 18.00 Т.с. «Травма» +16
11.00, 16.10 Година для дитини
12.10 «Кіндер ШОУ»
12.40 Shift. Життя в цифрі
13.00 Хіт-парад 
14.00 Х.ф. «Насмішка»
16.40 «Кіндер ШОУ»
17.30 Українські традиції
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Сім’я від А до Я
21.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
22.40 Х.ф.«Легенда темної гори»

Четвер, 5 вересня
07.00, 09.30, 16.00, 19.00, 22.00 

Провінційні вісті
07.20, 09.50, 19.20, 22.20 На гарячому 
07.35 Сім’я від А до Я
08.30, 17.00 Відкрита зона
09.00 Час-Tайм
10.00, 18.00 Т.с. «Травма» +16
11.00, 16.10 Година для дитини
12.10 Формула здоров’я
13.00 Хіт-парад 
14.00 Х.ф.«Ціна людини» 
15.45, 20.25 Добрі традиції
17.30 «Кіндер ШОУ»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Завтра-сьогодні
20.30 Євромакс
21.30 Смачна мандрівка
22.35 Х.ф.«Холостячки» +16 

П’ятниця, 6 вересня
07.00, 09.30, 16.00, 19.00, 22.00 

Провінційні вісті
07.20, 09.50, 19.20, 22.20 На гарячому 
07.35 Завтра-сьогодні
08.00 Євромакс
08.30 Смачна мандрівка
09.00 Час-Tайм
10.00, 18.00 Т.с. «Травма» +16
11.00, 16.20 Година для дитини
12.10 «Кіндер ШОУ»
12.40 Сім’я від А до Я
13.00 Хіт-парад 
14.00 Х.ф.«Серця чоловіків» +16 
16.10 «Кіндер ШОУ»
17.00 Відкрита зона
17.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
19.30, 21.00 Наші вітання
20.10 Погляд зблизька
20.40 Слід
21.20 Добрі традиції
21.30 Єдина країна 
22.35 Х.ф.«Поліцейський за наймом» 

Суáота, 7 вересня
07.00, 09.30 Провінційні вісті
07.20, 09.50 На гарячому
07.35 Х.ф.«Секрет в озері Ерроу» 
08.55, 19.55 Добрі традиції
09.00 Час-Tайм
10.00, 19.00 Єдина країна
10.30 У фокусі Європа 
11.00 Про нас 
11.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
11.55, 14.25, 14.30, 16.55, 20.05 

«Кіндер ШОУ»
12.00 Смачна мандрівка
12.30 Х.ф.«Ціна людини» 
15.00 Х.ф.«Володар сторінок» 
16.30 Сім’я від А до Я
17.00 Хіт-парад 
18.00 Наші вітання 
19.30 Євромакс
20.10 Сифонічний оркестр Терно-

пільської філармонії, ди-
ригент Дзен Обара

22.00 Єдина країна 
22.30 Х.ф. «Примара з глибини»

Неділя, 8 вересня
06.00 Х.ф.«Секрет в озері Ерроу» 
07.30, 09.50 Українські традиції
08.00, 22.00 Єдина країна
08.35, 12.00, 15.55, 21.00, 22.35 

«Кіндер ШОУ»
09.00 Завтра-сьогодні
09.30 Справжня ціна
10.15 Пряма трансляція Божествен-

ної Святої Літургії з Ар-
хикатедрального Собору 
УГКЦ м.Тернополя 

12.30 Х.ф.«Володар сторінок»
14.00 Сільський календар 
14.30 Межа правди
15.30 Слід 
16.00 І біль, і пам’ять крізь роки
18.55, 21.50 Добрі традиції
19.00 Провінційні вісті
20.00 Огляд світових подій
20.30 Про нас
21.30 Shift. Життя в цифрі
22.40 Х.ф.«Вічна північ» +16 
 

   ТТБ
Понеділок, 2 вересня
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 “Новини”
9.00, 21.55, 22.55 UA: Музика 
9.10 “Енеїда” 
10.05 “Аромати Південної Африки” 

10.30, 12.35 UA: Фольк 
11.20 Казки Лірника Сашка
11.30 М/с “Дуда і Дада”
12.15, 21.45 “Лайфхак українською” 
12.45 Ранковий гість
13.00 “Діалоги” 
13.45 “Розсекречена історія” 
14.35 100 років українського мис-

тецтва за 100 хвилин
14.50 :РадіоДень “Модуль знань”
15.30 “Дикуни 3- Світ дикої природи” 
15.55, 22.00 Сильна доля 
17.15 “Боротьба за виживання” 
18.05 Т/с “Еліза” 
19.20, 20.51 “Тема дня” 
19.45 “Своя земля” 
20.00 #ВУКРАЇНІ
21.20 “Наші гроші”

Вівторок , 3  вересня
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
9.00, 12.35, 21.55, 22.55 UA: Музика 
9.10 “Енеїда” 
10.05 “Аромати Південної Африки”  
10.25 UA: Фольк 
11.20 Казки Лірника Сашка
11.30 М/с “Дуда і Дада” 
12.15, 21.45 “Лайфхак українською” 
12.45 Ранковий гість
13.00, 19.20, 20.51 “Тема дня” 
13.45 “Розсекречена історія”
14.45 “Лайфхак українською” 
14.50 :РадіоДень “Модуль знань”
15.30 “Дикуни 3- Світ дикої природи” 
15.55, 22.00 “Сильна доля” 
17.15 “Боротьба за виживання” 
18.05 Т/с “Еліза” 
19.45 “Своя земля”
20.00 Спільно  
21.20 #@)[]?$0 з Майклом Щуром  

Середа, 4 вересня
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 “Но-

вини”
9.00 “Зворотний відлік” 
11.05, 12.15, 14.35, 21.45 “Лайфхак 

українською” 
11.20 Казки Лірника Сашка
11.30 М/с “Дуда і Дада” 
12.35, 15.50, 21.55, 22.55 UA: Музика 
12.45 Ранковий гість
13.00, 19.20, 20.51 “Тема дня” 
13.45 “Розсекречена історія”
14.45 :РадіоДень «Модуль знань»  
15.25 “Дикуни 3- Світ дикої природи”
15.55 Концерт гурту “Піккардій-

ська терція”  
17.15 “Боротьба за виживання” 
18.05 Т/с “Еліза” 
19.45 “StopFakeNews”
20.00 #ВУКРАЇНІ
21.20 КримРеалії 
22.00 “Сильна доля” 

Четвер, 5 вересня
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
9.00, 12.35, 21.55, 22.55 UA: Музика 
9.10 Енеїда 
10.00 :РадіоДень «Життя+» 
10.20 UA: Фольк.Спогади 
11.20 Казки Лірника Сашка
11.30 М/с “Дуда і Дада” 
12.15, 21.45 “Лайфхак українською” 
12.45 Ранковий гість
13.00, 19.20, 20.51 “Тема дня” 
13.45 “Розсекречена історія”
14.35 “Ігри імперій”
15.25 “Дикуни 3- Світ дикої при-

роди”
15.55, 22.00 Сильна доля 
17.15 “Боротьба за виживання”
17.40 “Дикі тварини” 

18.05 Т/с “Еліза” 
19.45 Пліч- о-пліч
20.00 #ВУКРАЇНІ
21.20 “Наші гроші”

П’ятниця, 6 вересня
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
9.00, 11.10, 12.35, 21.55, 22.55 UA: 

Музика 
9.10 “Енеїда” 
10.05 :РадіоДень «Життя+» 
10.25 “Квартирник”. Тарас Ва-

силенко 
11.20 Казки Лірника Сашка
11.30 М/с “Дуда і Дада” 
12.15, 21.45 “Лайфхак українською” 
12.45 Ранковий гість
13.00, 19.20, 20.50 “Тема дня” 
13.45 “Розсекречена історія”
14.35 Д/с «Секрети замків Вели-

кобританії» 
15.20 “Дикуни 3- Світ дикої природи”
15.55 Сильна доля 
17.15 “Дикі тварини” 
18.05 Т/с “Еліза” 
19.45 Пліч- о-пліч
20.00 Разом
21.20 Схеми. Корупція в деталях 
22.05 “Supernation” гурту “Друга ріка” 

Суáота, 7 вересня
7.00 “Додолики” 
7.10 “Казки Лірника Сашка”
7.35 М/с “Дуда і Дада” 
8.00 “Файний ранок”
9.30 Енеїда 
10.35 “Аромати Південної Африки”  
11.00, 17.35 UA: Фольк.Спогади 
11.50, 18.25 Своя земля 
12.05 :РадіоДень «Модуль знань» 
12.30 “Боротьба за виживання “ 
12.45 Все по Азимуту. Карпати 
13.10, 20.10 #ВУКРАЇНІ 
13.45 “Тема дня”
14.20 “100 років історії за 100  хвилин”
14.30 “Розсекречена історія” 
15.20 :РадіоДень. «Книжкова лав-

ка. ТОП 7» 
16.15 Сильна доля 
17.10 Бюджетники 
19.00 “Новини”
19.15 Діалоги
19.45 Спільно 
20.35 Фільм “Естер Прекрасна”
22.10 Українська читанка. Тарас 

Прохасько
22.15 Абетка
22.25 Букоголіки 
22.50 UA: Музика 

Неділя, 8 вересня
7.00 100 років української історії за 

100 хвилин 
7.05 Операція “Вісла”
8.00 Програма “Єпископи” 
8.30 “Файний ранок”
9.30 “Єпископи” 
10.00 100 років української історії 

за 100 хвилин 
10.10 “Волинянин” 
11.05 “Чи окуповувала Польща Україну?”
12.00 Хвилина мовчання
12.01 Операція “Вісла”
12.55 Д/п “Василь Макух. Смо-

лоскип”
13.40 :РадіоДень «Модуль знань» 
14.20 “Мисливці на нацистів” 
15.45, 20.50 Розсекречена історія 
16.40 Д/с «Секрети замків Вели-

кобританії»
18.15 StopFakeNews 
18.30 Спільно
19.00 Разом 
19.25 Схеми. Корупція в деталях 
19.50 #ВУКРАЇНІ
21.45 Букоголіки 
22.10 Українська література в іменах
22.35 “Мегаполіси”

Програма місцевих телеканалів
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Бананово-грушевий пиріг 

ПОТРІБНО: 1 чашка м'якого верш-
кового масла, 1,5 склянки цукру, 4 яйця, 
2 дуже стиглих банани, 2-3 дуже стиглих 
груші, 1 чайна ложка ванілі, 3 склянки 
борошна, 2,5 чайних ложки соди, 1 чай-
на ложка солі, 1 чайна ложка кориці, 1 
склянка сметани, 0,5 склянки фініків без 
кісточок. 

ПРИГОТУВАННЯ: вершкове масло 
збийте з цукром, ваніллю і яйцями. До-
дайте борошно, соду і сіль, добре пере-
мішайте. У блендері подрібніть м'якоть 
банана і грушу, додайте корицю (в ціло-
му, повинно вийти дві склянки пюре). 
З'єднайте інгредієнти, додайте сметану і 
добре перемішайте. Додайте в тісто фіні-
ки. Форму для запікання змастіть маслом 
і вилийте туди тісто. Цей пиріг готуєть-
ся в духовці не менше години. Коли пиріг 
буде готовий, охолодіть. 

Омлет з грушею 
ПОТРІБНО: 4 яйця, 1 стигла груша, 5 

столових ложок вершкового масла, 2 сто-
лових ложки молока, сіль і чорний перець 
за смаком, третина чашки тертого твер-
дого сиру, наприклад чеддеру або марму-
рового.

ПРИГОТУВАННЯ: грушу очистіть 
від шкірки і серцевини, наріжте тонки-
ми скибочками. На сковороді розтопіть 
3 столові ложки вершкового масла і про-
тушкуйте скибочки груші. У тарілці  змі-
шайте яйця, молоко, сіль і перець. До-
дайте на сковороду залишок вершкового 
масла. Вилийте яєчну суміш і підсмажте. 
В кінці додайте сир і накрийте сковороду 
кришкою, щоб сир розтопився. Подавай-
те з хлібом. 

Тертий пиріг з грушею і халвою 

ПОТРІБНО ДЛЯ ТІСТА: маргарин – 
200 г, цукор – 1 склянка, сода – 1/4 чайної 
ложки, сіль – 1/2 чайної ложки, яйця – 2 
шт., борошно – 3 склянки.

ДЛЯ НАЧИНКИ: груші – 5-6 шт., хал-
ва – 200-250 г.

ПРИГОТУВАННЯ: борошно просіяти 
в миску, додати сіль, цукор, розпушувач 
і перемішати. Яйця вбити в невелику ми-
сочку, злегка збити виделкою. До борош-
на додати яйця і м’який маргарин, заміси-
ти тісто. 1/3 тіста помістити в холодиль-
ник. Решту тіста натерти або просто ви-

класти на дно форми, змащеної марга-
рином, рівним шаром. Розмір форми – 35 
см на 24 см. Груші очистити від шкірки, 
розрізати на 4 частини, видалити насін-
ня і нарізати довільно невеликими шма-
точками. Розкласти груші на тісто. Звер-
ху посипати халвою. Натерти тісто з хо-
лодильника. Відправити пиріг в розігрі-
ту до 200°С духовку. Випікати до золотис-
тої скоринки.

Запечені груші
ПОТРІБНО: 5 великих стиглих груш, 

1 склянка вівсяних пластівців, 1 склянка 
коричневого цукру, кориця і мускатний 
горіх - за смаком, 6 столових ложок верш-
кового масла, 2 склянки яблучного соку.

ПРИГОТУВАННЯ: груші розріжте на-
впіл і видаліть серцевину. Розкладіть на 
формі для запікання. У тарілці добре пе-
ремішайте вівсянку, цукор, приправи і 
вершкове масло. Розкладіть суміш поверх 
груш. Вилийте у форму для запікання по-
ловину яблучного соку і поставте груші в 
духовку на 30 хвилин. Дістаньте, долий-
те ще яблучного соку і поставте в духовку 
ще на 30 хвилин. Перед тим як подавати 
на стіл, добре охолодіть.

Тарт «Груша в кришталі»

ПОТРІБНО ДЛЯ СИРОПУ: апельсино-
вий сік – 200 мл, апельсинова цедра – 1 
чайна ложка, вода – 650 мл, цукор – 4 сто-
лові ложки, ванільний цукор – 1 чайна 
ложка.

ДЛЯ ТАРТА: борошно – 350 г, вершко-
ве масло – 200 г, вода – 50 мл.

ДЛЯ КРЕМУ: яйця – 2 шт., вершки 
33% – 75 мл, борошно – 2 столові ложки, 
цукор – 2 столові ложки.

ДЛЯ ЗАЛИВКИ: груша – 4 шт., жела-
тин – 25 г.

 ПРИГОТУВАННЯ: вершкове мас-
ло дістати з холодильника та залишити 
на 20 хвилин. Борошно розтерти з мас-
лом до отримання крихти. Додати воду 
(50-80 мл – залежно від борошна), замі-
сити тісто, загорнути його в поліетилено-
ву плівку і відправити на 60-90 хвилин в 
холодильник. Потім тісто тонко розкача-
ти і викласти в застелену пергаментом і 
змащену маслом форму, формуючи ден-
це і бортики торта. Викласти зверху пер-
гамент, засипати гніт (квасоля або го-
рох) і випікати в розігрітій до 180°С духо-
вці 20 хвилин. Груші очистити від шкір-
ки і вирізати серцевину. У сотейнику змі-
шати цукор (4 столові ложки), сік одно-
го апельсина, апельсинову цедру (1 чай-
на ложка) і воду (650 мл). Викласти в си-
роп груші, довести до кипіння, додати ва-
нільний цукор, вимкнути вогонь і дати 
грушам настоятися в гарячому сиропі. 
Для крему змішати борошно і цукор. До-
дати грушевий сироп (75 мл) і перемі-

шати. Збити яйця, додати вершки і зби-
ти до пишної піни. З’єднати борошняну 
і яєчно-вершкову суміші, перемішати до 
однорідності. Сформувати пиріг. Груші 
викласти в форму з готовим коржем. За-
лити заварним кремом, не доходячи на 
1,5 см до краю форми. Випікати у розігрі-
тій до 180°С духовці близько 25 хвилин 
(крем повинен загуснути). Готовий пиріг 
вийняти з духовки і дати йому охолонути 
хвилин 40. Для заливки желатин залити 
холодною водою (50 мл) і дати йому на-
брякнути. Грушевий сироп (500 мл) по-
містити на водяну баню, додати жела-
тин і нагріти до його повного розчинен-
ня, але не кип’ятити. Охололе желе вили-
ти на крем. Поставити пиріг в холодиль-
ник до повного застигання желатину. 

Смузі з грушею 

НА ЙОГУРТІ: потрібно 250 мл нату-
рального йогурту, 1 чашка м'якоті груші, 
м'якоть одного стиглого банана, 3-5 ківі, 
3 столових ложки меду - за бажанням, 
5-10 кубиків льоду - за бажанням.

НА МОЛОЦІ: потрібно 1 склянку мо-
лока, 2 солодких стиглих груші, 2 стиглих 
яблука, 1 чашка заморожених ягід (полу-
ниці, чорниці, малини), цукор - за бажан-
ням.

З ЯБЛУЧНИМ СОКОМ: потрібно 0,5 
склянки молока, 0,5 склянки яблучного 
соку, 1 велика стигла груша, дрібка кори-
ці, кілька кубиків льоду.

ПРИГОТУВАННЯ: збийте всі інгреді-
єнти в блендері та насолоджуйтесь!

Сирні оладки з грушами
ПОТРІБНО: 2 груші, 400 г сиру, 2 яйця, 

5-6 столових ложок манки, цукор, сіль за 
смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: сир добре розім’яти 
міксером, додати яйця, манку, приправи-
ти сіллю і цукром. Накрити миску плів-
кою і залишити на годину, щоб манка роз-
бухла. Груші порізати тонкими скибочка-
ми, додати до сирної маси. Столовою лож-
кою викладати оладки на сковороду і об-
смажувати на олії з обох боків. Подавати 
гарячими з солодким фруктовим соусом.

Шарлотка з грушами

ПОТРІБНО: 3 яйця, 250 г цукру, 300 г 
борошна, 500-600 г груш.

ПРИГОТУВАННЯ: груші нарізати ку-
биками і присипати борошном. Яйця зби-
ти з цукром (маса повинна стати одно-
рідною, світло-жовтою). Додати всю муку 
і швидко розмішати (тісто має бути гус-
те).  Форму для випічки змастити верш-
ковим маслом, припудрити борошном. 

На дно форми викласти шматочки груш. 
Поверх груш викласти тісто, розрівняти 
верх шарлотки широким ножем. Поста-
вити пиріг у розігріту до 190 С духовку на 
40 хв. 
Пиріг з пісочного тіста з грушами 

ПОТРІБНО ДЛЯ ТІСТА: 200 г масла, 50 
г цукру, 450 г борошна.

Для начинки: 5-6 груш, 2 яйця, 150 г 
цукру, 200 г кокосової стружки, 50 г мас-
ла.

ПРИГОТУВАННЯ: замісити пісочне 
тісто (найкраще міксером), охолодити 30 
хв. у холодильнику. Викласти тісто у тор-
тівницю, на нього - шматочками груші. 
Перемішати всі складові для начинки до 
отримання однорідної густої суміші. Ви-
класти начинку на груші, розрівняти. На-
крити зверху пекарським папером, щоб 
не підгоріло. Випікати при температурі 
200 С 35-40 хв.

Сирна запіканка  
з маком і грушею

ПОТРІБНО: 250 г сиру, 2 столові лож-
ки цукру, 2 столові ложки манки, 20 г  мас-
ла, 1 яйце, 1 столова ложка маку, 1 груша.

ПРИГОТУВАННЯ: мак залити окро-
пом на 15 хв., потім відкинути на дуже 
дрібне ситечко або на марлю, щоб по-
збутися зайвої рідини. Блендером змі-
шати сир, манку, цукор, яйце і вершкове 
масло до однорідної консистенції. Гру-
шу почистити і нарізати маленькими 
кубиками. До підготовленої сирної маси 
додаємо  грушу, мак і добре перемішує-
мо. Тортівницю (діаметр 16 см) змасти-
ти вершковим маслом, присипати ман-
кою або сухарями і викласти сирну масу. 
Випікати в попередньо розігрітій духо-
вці при 180 С 30-35 хв. Готову запіканку 
охолодити, не виймаючи з форми. Пода-
вати зі сметаною або будь-яким солод-
ким соусом.

Груші з винним сиропом

ПОТРІБНО: 1 кг груш, 300 г цукру, 200 
г червоного вина, 5 г кориці, 2-3 шт. гвоз-
дики, 300 г води.

ПРИГОТУВАННЯ: очищені груші ва-
рити з цукром, корицею і гвоздикою 
10-15 хвилин. Налити вино і продовжу-
вати варіння до тих пір, поки груші не 
обм’якнуть, але зберігатимуть свою фор-
му. Вийняти груші ложкою з дірками. Си-
роп процідити і згустити. Подавати на 
стіл, поливши охолодженим згущеним 
сиропом.

Салат з груш  із сиром
ПОТРІБНО: 3-4 груші, 300 г сиру, 100 

г майонезу, 50 г сметани, 1 помідор, 1 со-
лодкий перець, цукор, сіль.

ПРИГОТУВАННЯ: натерти сир на 
крупній тертці, нарізати груші тонкими 
невеликими шматочками. Продукти змі-
шати, заправити сумішшю сметани і ма-
йонезу, цукру і солі. Прикрасити кружеч-
ками помідорів, червоного і зеленого 
перцю.

Крім того, що груша корисна і смачна, з нею ще й можна 
приготувати багато страв. У цій статті ми розповімо,  
як приготувати омлет з грушею, як запекти груші в духовці,  
як спекти з них пиріг, збити смузі й багато іншого. Почнемо!

Що приготувати  
з ГРУШЕЮ – 
найкращі рецепти страв
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Реєстрація платником ПДВ: коли 
примусово, коли добровільно?

Під обов’язкову реєстрацію як платника ПДВ підпадає 
суб’єкт господарювання, у якого загальна сума від здійснення 
операцій із постачання товарів/послуг, що підлягають 
оподаткуванню, у тому числі з використанням локальної або 
глобальної комп’ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій 
особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно 
перевищує 1 млн. грн. - без урахування ПДВ. 

Для здійснення обов’язкової реєстрації як платника ПДВ 
особа не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за 
місяцем, в якому вперше досягнуто зазначеного вище обсягу 
оподатковуваних операцій з постачання товарів/послуг, 
повинна подати до контролюючого органу реєстраційну заяву 
платника ПДВ. Якщо останній день строку подання заяви 
припадає на вихідний, святковий або неробочий день, останнім 
днем строку вважається наступний за вихідним, святковим або 
неробочим робочий день. 

При добровільній реєстрації суб’єкта підприємницької 
діяльності як платника податку реєстраційна заява подається 
не пізніше, ніж за 20 календарних днів до початку податкового 
періоду, з якого він вважатиметься платником податку та 
матиме право на податковий кредит і складання податкових 
накладних. Такі особи можуть навести у заяві бажаний день 
реєстрації як платника податку, що відповідає даті початку 
податкового періоду, з якого такі вони вважатимуться 
платниками податку та матимуть право на складання 
податкових накладних.

Сектор комунікацій Головного 
управління ДФС у Тернопільській області.

УДВІЧІ БІЛЬШЕ: Чехія 
збільшила квоту для 

українців
Чеський уряд затвердив квоти залучення іноземних працівників на 

національні підприємства усіх видів власності. Найбільші квоти серед 
усіх країн передбачили для України, передає видання Ceske Noviny. 

Для українських заробітчан цифра зросла вдвічі, тож тепер у рес-
публіці можуть забезпечити роботою до 40 тисяч українців. Однак за-
лучати планують насамперед кваліфікованих і висококваліфікованих 
працівників - програми набору іноземних робітників не передбачають 
залучення некваліфікованих кадрів. 

Щодо громадян інших країн, то чеський уряд схвалив квоти по 2 
000 робочих місць для громадян Сербії і Чорногорії, а також по одній 
тисячі - для власників паспортів Монголії, Молдови та Філіппін. Лише 
шість сотень робочих місць передбачили для громадян Індії і ще 300 - 
Казахстану.

Зазначається, що роботодавці країни найбільше цікавилися саме 
українськими заробітчанами через їх мовну і культурну близькість. 

До слова, торік українські трудові мігранти перевели з Чехії до 
України близько 600 мільйонів євро.

Державне агентство автомобільних до-
ріг України ("Укравтодор") планує ввести 
систему збору сплати від великовантажного 
транспорту за проїзд дорогами України. Про 
це повідомив виконуючий обов'язки глави 
"Укравтодору" Славомир Новак в інтерв'ю 
агентству "Інтерфакс-Україна".

Він вважає, що введення збору буде серйоз-
ною законодавчою зміною для України, яка іс-
тотно поліпшить стан доріг у країні.

- Треба прийняти закон, який врегулює пи-
тання цього збору. Нам вкрай необхідно ввести 
додаткове джерело дорожнього фонду. Існує єв-
ропейський принцип: фури, особливо ті, які за-
робляють на перевезеннях, мають більше пла-

тити за проїзд дорогами, - сказав в.о. глави ві-
домства.

За словами Новака, обсяги руйнування авто-
доріг через перевантажений транспорт - вели-
чезні.

Також "Укравтодор" очікує прийняття Вер-
ховною Радою нового закону про автоматичний 
вагогабаритний контроль на дорогах до кінця 
2019 року.

Наразі готуються запровадити комплекси ва-
гового контролю Weight-in-Motion, що здійсню-
ють автоматичне зважування транспорту в русі.

"Укравтодор" у жовтні запустить перші 6 
комплексів на під'їздах до Києва, всього в пла-
нах встановити до 100 таких пунктів.

"Укравтодор" планує ввести для 
вантажівок збір за проїзд дорогами 

України
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ГОРОСКОП
З 28 СЕРПНЯ ПО 3 ВЕРЕСНЯ

ОВЕН
У ваших любовних стосун-
ках будуть розставання і 
зустрічi, образи і сварки. 
Вони нерідко руйнувати-
муться, навіть не зміцнів-
ши. І причина цьому - ваш 
складний характер.

ТЕЛЕЦЬ 
Бiльше довiряйте один од-
ному. Адже тотальний 
контроль не приведе ні до 
чого хорошого, а тільки по-
силить хитке становище 

родинних стосункiв.
БЛИЗНЮКИ 

Ви вiдчуєте, що втягнуті в 
любовний трикутник. Дове-
деться поборотися за любов 
близької людини. Це зро-
бить вас поступливiшими і 
ніжнішими.

 РАК 
 Ви часто зриваєтеся і шука-
єте підтримки у впливових 
людей. І дійсно, підтримки 
слід очікувати саме з цього 
боку, оскiльки самостійно 
ви не зможете подолати всі 
можливі перешкоди.

 ЛЕВ 
Ваша невпевненість заважа-

тиме новим знайомствам. 
Водночас природна чарів-
ність часто притягувати-
ме до вас людей, а значить, 
вони самі прагнутимуть за-
вести з вами стосунки.

ДІВА 
Ви шукаєте друзiв, якi 
забезпеченi й мають со-
ціальний статус. У вас 
з’явиться шанс знайти по-
кровителя і спонсора в од-
ній особі.

ТЕРЕЗИ 
Фінансове становище зна-
чно покращиться. Перевір-
ки закінчаться численними 
штрафами, це суттєво вда-

рить по гаманцю.
 СКОРПІОН 

Через конкуренцiю ви-
никне додаткова необхід-
ність підживлювати бізнес. 
З’являться проблеми в сім’ї, 
через що доведеться відмо-
витися від відпочинку.

 СТРІЛЕЦЬ 
Вас очiкує чимало приєм-
них сюрпризiв. Усе склада-
тиметься якнайкраще, ви з 
легкiстю долатимете всі не-
гаразди. Вихiднi проведiть 
у родинному колi.

 КОЗЕРІГ 
Ваш характер дозволяє 
уникати конфліктів, ви час-

то виступаєте в ролі дипло-
мата. Щоб запобiгти свар-
кам, доведеться жертвува-
ти чимось бiльшим.

ВОДОЛІЙ 
На вас чекає продуктив-
ний перiод, декому дове-
деться мiняти роботу. За-
вдяки наполегливостi ви 
зможете досягти неабия-
ких успiхiв.

 РИБИ 
Ви підтримуватимете мате-
ріально не лише родину, а й 
близьких людей. Тому дове-
деться економити на всьо-
му i купувати лише найне-
обхідніше.

Вітаємо!
Василя Івановича Стогнія 

з Кременця
з 50-річним ювілеєм!

Хай сонечко світить із ясного неба,
Бажаємо всього, чого тільки треба:
Міцного здоров’я і теплого сонця,
 Хай стукає радість у кожне віконце!
Хай легко працюється, гарно живеться,
Все множиться, вміється і удається!
Щоб зозуля крилата Тобі літ не лічила,
Щоб усе в цьому світі Тобі було миле!
Хай Господь дарує довгого віку,
В усьому удачу і щастя без ліку!
Хай ангели Божі Тебе бережуть,
Мир, спокій і ласку на крилах несуть 

З повагою і любов’ю – дружина Оксана, сини Андрій 
і Володимир, невістки Олеся та Аня, внук Олексійко. 

Вітаємо!
Дорогеньку сестричку, хресну, куму, 

тьотю і бабусю
Марію Іванівну Гушпет

з с. Великі Вікнини на Збаражчині
з ювілеєм і Днем ангела!

 Зібралися родина і знайомі,
І неповторним став звичайний день.
Вітання, квіти і слова любові,
Теплом зігріли славний ювілей.
Нехай Тобі здоров'я додається,
А віднімаються невдачі і біда.
Хай множиться добро

 і водограєм ллється
І щастя ділиться на многії літа!
Хай задумане вдається,
Хай удача усміхнеться!
Легкою хай буде життєва дорога,
Опіка і ласка від Господа Бога!

З повагою і любов’ю - сестра Тетяна, швагро Дмитро,
 похресниця Люда з чоловіком Андрієм та дітками, пле-
мінниця Світлана з чоловіком Ігорем та дітками, пле-

мінниця Валя з чоловіком Сергієм і дітками. 

 Вітаємо!
Найкращу сестру, тьотю, бабусю
Марію Іванівну Гушпет

з с. Великі Вікнини на Збаражчині
з 55-річчям і Днем ангела!

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 поруч буде удача щоденно
І хай на душі буде завжди приємно!
Щоб ніколи не знала 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 і повагою – сестра Оля, племінники
 Наталя і Коля, Мирослава та Михайло,

 внуки Сергій і Ваня.

Вітаємо!
Любу донечку, найкращу сестричку

Світлану Гаврилюк
з Вікнин на Збаражчині
із сонячним 25-річчям!

Чудова дата, вік прекрасний,
Щоб відчувати смак життя,
Бажання здійснювати власні,
Плекати світлі почуття.
Твоя зоря на небосхилі
Яскраво й сильно так горить,
Хай Сам Господь благословляє
Твій кожен крок і кожну мить!
Хай щастя сонцем усміхається,
Хай доля сповнює теплом,
Усе омріяне збувається
Й дорога стелиться добром!
Життя хай квітне лиш яскравим цвітом,
Дарує мир, сердечність і тепло,
Щоб кожен день було чому радіти,
А смутку у душі ніколи не було!

З любов’ю – тато Володимир, мама Раїса, 
сестричка Наталя. 

Вітаємо!
 Марію Іванівну Гушпет

 з 55-річним ювілеєм!
 Наша рідненька, Тебе ми вітаєм,
Усього найкращого в світі бажаєм.
Була щоб весела, завжди посміхалась,
Щоб сонечко зранку з Тобою віталось.
Бажаєм Тобі безліч посмішок щирих,
Вечорів романтичних, світанків щасливих.
Бажаєм натхнення, в роботі наснаги,
Від рідних і друзів побільше уваги.
Бажаєм Тобі, щоб збулись усі мрії,
Ніколи не втрачай Ти віри й надії.
Щоб сонце і зорі плекали тепло,
Щоб завжди здоров'я у Тебе було,
Щоб смутку не знала, ми просимо в долі,
Добра Тобі й радості, рідна, доволі.
Хай Матір Божа, Цариця Свята,
Дарує многії і благії літа!

З повагою і любов’ю – мама Надія, син Руслан з дружиною 
Оксаною, донька Оксана з чоловіком Віктором, свати Григорій 

та Іван, сваха Надія, чоловік Микола, внуки Андрій, Юля, 
Олексій, Саша, Таня, Єва. 

Анімаційна стрічка режи-
сера Микити Лиськова привез-
ла нагороду з Фінляндії. Муль-
тфільм здобув гран-прі між-
народного фестивалю аніма-
ційного кіно «Turku Animated 
Film Festival» (TAFF).

Журі присудило україн-
ській стрічці гран-прі з та-
ким формулюванням: "Фільм, 
який кидає довгий важкий 

погляд на рідне місто режисе-
ра. Це фрагментарно, анархіч-
но, весело, глибоко критично 
і з любов’ю водночас".

Світова прем’єра корот-
кометражного анімаційно-
го фільму "Кохання" відбула-
ся на фестивалі анімаційного 
кіно в Ансі, після чого стріч-
ка отримала ряд перемог на 
інших міжнародних фестива-

лях в Україні та за кордоном. 
Стрічка без прикрас роз-

повідає про сучасний Київ. 
Зокрема, в ній передана істо-
рія кохання - за допомогою 
символів і звуків. Фільм зня-
то без слів. Його творці поста-
вили собі за мету показати 
у дотепному стилі історію-
роздум про стосунки між 
людьми.

100-річний ювілей відзначила жителька села 
Новосілка Бучацького району Юлія  Бедрійчук. 
Вона народилася 26 серпня 1919 року у Новосіл-
ці. У 1936 році вийшла заміж за Івана Бедрійчука 
та переїхала  в сусіднє село Пожежа. В їхній сім`ї в 
1941 році народився син, який і на сьогодні є її опо-
рою в житті. У 1944 році жінку евакуювали з Поже-
жі, адже це село було лінією фронту. ЇЇ чоловіка за-
брали на війну, а Юлія з сином згодом повернулася 
у рідне село. В 1947 році вони пережили голод. Все 
своє життя ювілярка багато працювала. Зізнаєть-
ся, найбільше її багатство це син, двоє внуків, шість 
правнуків і одна праправнучка.

З нагоди поважного ювілею до оселі довго-
жительки завітали представники районної та 

сільської влади, вручили пані Юлії квіти та по-
дарунки, побажали доброго здоров’я, сонячно-
го настрою в оточенні своєї щасливої родини та 
Божої ласки. Ювілярка щиро дякувала за вітан-
ня та бажала всім присутнім дожити до такого ж 
поважного віку.

Óкраїнський мультфільм "Êохання" отримав 
гран-прі міжнародного фестивалю

Нашій бабусі 100 років!
Ювілярка із села Новосілка Бу-
чацького району пережила го-
лод і війну, але не втратила лю-
бові до життя




