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4 вересня - хмарно з про-
ясненням, місцями можливий 
дощ, температура повітря 
вночі 11-13, вдень 20-22 гра-
дуси тепла. Схід сонця - 6.37, 
захід - 19.55. 

5 вересня - ясно, без опа-
дів, температура повітря вно-
чі 12-15, вдень 22-23 градуси 
тепла. Схід сонця - 6.39, захід 
- 19.53. 

6 вересня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, темпе-
ратура повітря вночі 12-13, 
вдень 19-20 градусів тепла. 
Схід сонця - 6.40, захід - 19.51. 

7 вересня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, темпе-
ратура повітря вночі 12-13, 
вдень 20-21 градус тепла. Схід 
сонця - 6.42, захід - 19.51. 

8 вересня - хмарно, мож-

ливий дощ, температура по-
вітря вночі 14-15, вдень 21-
23 градуси тепла. Схід сонця 
- 6.43, захід - 19.47. 

9 вересня - хмарно, без 
опадів, температура повітря 
вночі 12-13, вдень 23-25 гра-
дусів тепла. Схід сонця - 6.44, 
захід - 19.45. 

10 вересня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, темпе-
ратура повітря вночі 8-11, 
вдень 20-21 градус тепла. Схід 
сонця - 6.46, захід - 19.43.

Сучасні інноваційні технології

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

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. 

Передплатити «Наш ДЕНЬ»  
можна у будь-якому поштовому 

відділенні або у листонош

індекс - 68710

Життєві історії у “Сімейному гніздечку”

Цей день – чудова нагода висловити вдячність тим, хто обрав  
професію газовика, хто несе тепло та затишок в українські оселі. Це 
свято людей, які все  своє  свідоме життя  віддали нелегкій, але важ-
ливій справі – розбудові енергетичної системи держави. Саме завдяки 
вашій  роботі  газова галузь залишається символом тепла і надійнос-
ті, розвивається і удосконалюється.

Бажаю Вам святкового настрою і  затишку у сімейному колі та в 
нашій спільній родині газовиків.  Зичу натхнення і нових висот у пра-
ці, міцного здоров'я,  професійної виваженості та стабільності, люд-
ської шани та вдячності, оптимізму і достатку, земних щедрот,  спо-
кою та миру.

Нехай свято повнить душу  
радістю та гордістю за зроблене!
З повагою, керівник “Тернопільгаз” 
Олег КАРАВАНСЬКИЙ.

Шановні працівники газових 
господарств області, ветерани 

праці, пенсіонери та всі споживачі 
природного газу!

Прийміть наші сердечні вітання  
з нагоди професійного свята -

Дня працівників нафтової, 
газової та  

нафтопереробної 
промисловості.

господарств області, ветерани 
праці, пенсіонери та всі споживачі 

Прийміть наші сердечні вітання 
з нагоди професійного свята -

Дня працівників 

Погода в Тернополі й області

Таємниця 
сповіді

10-11 стор.

У Тернополі 
відкрили 
меморіальну 
стелу 
Героям, 
які віддали 
свої життя 
за Україну
За п’ять років 
неоголошеної війни  
на Сході загинуло  
107 наших земляків

Депутати стали
«доторканними»

Верховна Рада підтримала законопроект про 
скасування недоторканності народних депутатів. 

«За» проголосували 373 парламентарії

Депутати з фракції 
«Слуга народу» 
віддали 252 голоси; 

ВО «Батьківщина» 
- 23; «Європейська 
солідарність» - 24; «Голос» 
- 19; група «За майбутнє» 
- 22;  позафракційні - 33 
голоси. Не голосувала 
фракція «Опозиційна 
платформа - За життя».

Отже, Закон прибрав із 80 
статті Конституції два абзаци 
про те, що депутатам гарантуєть-
ся недоторканність і без згоди 
Верховної Ради їх не можна при-

тягнути до кримінальної відпові-
дальності. Недоторканність буде 
скасована з 1 січня 2020 року.

Водночас директор Центру 
демократії та верховенства пра-
ва, член Ради Реанімаційного па-
кету реформ Тарас Шевченко у 
блозі на «УП» зазначив: для ска-
сування недоторканності змі-
нити Конституцію недостатньо. 
Потрібно також вилучити недо-
торканність із Закону «Про ста-
тус народного депутата України» 
та Кримінального процесуально-
го кодексу. Допоки цього не буде 
зроблено, недоторканність буде 
діяти.

Храм, відновлений любов’ю
У Снігурівці Лановецького  
району освятили церкву,  
яка згоріла на Великдень  
чотири роки тому 3 стор.
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Що змінилося?
За часів Порошенка в Укра-

їні, хай часом формально, але 
зберігалась парламентсько-
президентська форма правлін-
ня. Тепер, в епоху Зеленського, 
маятник круто заносить в бік 
президентської моделі, коли 
одна людина відповідає за все 
і керує усім. 

Новий уряд відрізняти-
меться від попереднього пере-
форматуванням міністерств. 
Відтепер не буде окремо Мі-
нагрополітики, яке віддали у 
сферу управління Мінеконо-
міки. Мінекології об’єднають з 
Міненергетики. Міністерство 
ветеранів і Міністерство з пи-
тань тимчасово окупованих 
територій стануть одним ці-
лим. Така ж доля чекає на Мін-
культури, Міністерство інфор-
мації і Мінмолодьспорт - тепер 
буде єдине Міністерство куль-
тури, молоді та спорту.

З’явиться нове Міністер-
ство цифрової трансформації.

Склад нового 
уряду, голова СБУ, 

генпрокурор
Олексій Гончарук - 

прем’єр-міністр. 35 років. 
Юрист. У 2014 працював рад-
ником на громадських заса-
дах у Мінекології. У 2015-ому 
виграв конкурс на керівника 
BRDO - Офісу ефективного ре-
гулювання, який займається 
спрощенням системи держав-
ного регулювання у відносинах 
держави і бізнесу. У 2016 році 
віце-прем’єр-міністр економ-
розвитку Степан Кубів запро-
сив Гончарука стати його рад-
ником на громадських засадах. 
До кінця так і не зрозуміло, як 
саме новий прем’єр потрапив 

до команди Зеленського. За од-
нією з версій, до керівника ОПУ 
Андрія Богдана Гончарука при-
вів cпівзасновник «Monobank» 
Дмитро Дубілет. На відміну від 
інших претендентів, які нама-
галися відстояти самостійність 
Кабміну, Гончарук готовий в 
унісон працювати з Банковою. 

Дмитро Кулеба - віце-
прем’єр з питань європей-
ської та євроатлантичної ін-
теграції. 38 років. Дипломат і 
фахівець з комунікацій, пред-
ставник України при Раді Єв-
ропи. Підтримував Революцію 
Гідності. Медійно активний, 
у тому числі відомий завдяки 
публічному просуванню ініці-
атив, пов’язаних із захистом 
прав людини в анексованому 
Криму, а також підтримці ро-
боти української делегації у 
ПАРЄ. Був членом команди мі-
ністра Павла Клімкіна.

Михайло Федоров - віце-
прем’єр, міністр цифрової 
трансформації. 28 років. Нар-
деп від «Слуги народу», радник 
президента з digital-напрямку. 
Очолив digital-напрямок пре-
зидентської кампанії Зелен-
ського. Був творцем мережі 
«власних медіа» кандидата. 
Відповідав за створення й про-
сування каналів у всіх соцме-
режах: YouTube, Instagram та 
Facebook, Telegram. Мільйонер. 

Оксана Маркарова - мі-
ністр фінансів. 42 роки. Пра-
цювала на цій посаді в уряді 
Володимира Гройсмана. 

Тимофій Милованов - мі-
ністр розвитку економіки, 
торгівлі та сільського госпо-
дарства. 44 роки. Почесний 
президент Київської школи 
Економіки (KSE). У 2016 році 
був призначений членом Ради 
Нацбанку, згодом - заступни-

ком голови Ради НБУ. Організу-
вав у Трускавці тижневий тре-
нінг майбутніх зе!депутатів. 

Вадим Пристайко - мі-
ністр закордонних справ. 49 
років. Суміщає посади пред-
ставника України при НАТО та 
заступника глави ОПУ. У дипло-
матичній спільноті відомий як 
переконаний євроатлантист, 
опікується тематикою НАТО 
з 2007 року. Пристайко не був 
частиною Зе!команди під час 
кампанії, однак після перемоги 
Зеленського на виборах допо-
магав його команді готуватися 
до міжнародних переговорів. 
Його призначення викликало 
однозначне схвалення між-
народних партнерів, для яких 
воно свідчить про збереження 
курсу України на ЄС та НАТО.

Андрій Загороднюк - мі-
ністр оборони. 42 роки. Член 
наглядової ради «Укроборонп-
рому», позаштатний радник 
Зеленського. Працював, зо-
крема, на керівних посадах у 
гірничо-видобувній і вироб-
ничій галузях. Займався біз-
несом. Був волонтером - допо-
магав армії. У 2015 році очолив 
Проектний офіс реформ Міно-
борони. На цій посаді залишав-
ся до початку 2018 року. Бать-
ко міністра, Павло Загородню, 
значиться у складі наглядової 
ради «Укрнафти», близької до 
олігарха Ігоря Коломойського.

Арсен Аваков - незмінний 
міністр внутрішніх справ піс-
ля Революції Гідності. 55 років. 

Олексій Оржель - міністр 
енергетики та захисту до-

вкілля. 35 років. Нардеп від 
«Слуги народу». Працював 
у BRDO - Офісі ефективного 
регулювання. З 2006 по 2014 
рік - у Нацкомісії, що здійснює 
державне регулювання у сфері 
енергетики. 

Владислав Криклій - мі-
ністр інфраструктури. 32 
роки. У 2014 році розпочав 
кар’єру у держорганах, став 
радником міністра МВС Ава-
кова, опікувався впроваджен-
ням інформтехнологій. Із 2015  
року - заступник начальника 
Департаменту ДАІ. 3,5 років 
керував Головним сервісним 
центром МВС України - до об-
рання народним депутатом від 
«Слуги народу».

(Продовження на 6-ій стор.)

НОВИЙ КАБМІН: 55 відсотків 
урядовців були на держслужбі 

за попередньої влади, 30 відсотків - 
пов’язані з великим капіталом

29 серпня Верховна Рада призначила новий Кабмін. 
Найбільше членів нового уряду об’єднує те, що більшість 
з них - 55 відсотків або 10 чиновників - були на держслуж-
бі за попередньої влади.

Другим за потужністю об’єднавчим фактором є досвід 
роботи в неурядових організаціях. Його мають 50 від-
сотків або 9 чиновників. Найбільша кузня кадрів - Офіс 
ефективного регулювання (BRDO), який делегував трьох 
членів уряду, повідомляє «Цензор.НЕТ». 

Значимою є для нового уряду династична елітарність 
його членів: 30 відсотків або 6 чиновників є дітьми старих 
еліт. Такий же відсоток нових урядовців пов’язані з вели-
ким капіталом і перебувають у зоні ризику щодо лобію-
вання інтересів цього капіталу.

Безпосередньо з бізнесу, без досвіду держуправління, 
на міністерські посади прийшли 5 чиновників. Стільки ж 
посадовців публічно підтримували і брали участь у Рево-
люції Гідності. Один чиновник пов’язаний зі студією «95 
Квартал».

Із 17 членів Кабміну: 11 - чоловіки, 6 - жінки. Середній 
вік урядовців - 39 років.
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Храм, відновлений любов’ю
У Снігурівці Лановецького району освятили церкву,  

яка згоріла на Великдень чотири роки тому

- Врятувати з вогню нічого не 
вдалося, - розповідає настоятель 
храму протоієрей Іван Борис. - 
Лишень кілька хоругов. Церков-
ні дзвони вагою пів тонни просто 
скапували дощем у полум’ї і пере-
творилися у мереживо. Коли по-
міряли температуру на згарищі, 
то вона сягала 700 градусів. 

Після пожежі Богослужін-
ня не припиняли. Відправляли їх 
протягом двох місяців  на сходах 
згарища, щоб громаду здружити 
і тримати вкупці. Спершу спору-
дили капличку. Згодом разом із 
сільським головою Аркадієм Се-
ником прийняли рішення розі-
брати сільський довгобуд і вико-
ристати будматеріали для спору-
дження храму. 

- Гроші збирали по довколиш-
ніх селах, - розповідає отець Іван. 
– Священники зверталися до па-
рафіян, і ті жертвували на віднов-
лення храму, хто скільки міг. По-
тім передавали нам кошти. Тому 
церкву у Снігурівці відновлювала 
вся область. Допомагали депута-
ти, аграрії, підприємці, посадовці. 
Я звертався до багатьох людей, і 
приємно, що ніхто не відмовив. 

Проект нового храму обира-
ли наближений до того, що зго-
рів. На будівництві працювали 
почергово усі жителі села. Актив-
ну участь брав і отець Іван, адже 
він за першою освітою будівель-
ник. З усмішкою каже, не споді-
вався вже, що ці знання йому ще 
пригодяться. 

За рекордно короткий час 
жителям невеликого села Снігу-
рівка та сусіднього Манева, а це 
близько півтисячі осіб, вдалося 
відновити святиню. 

- Люди довго чекали, поки 

збудують нове місце для молит-
ви. Ми щиро просили Господа, 
аби нам все вдалося. За чотири 
роки фактично з нічого вдалось 
звести храм. Цей випадок змусив 
усіх здружитись. Сьогодні це кар-
динально інша громада і ми дуже 
щасливі, що нам вдалося подола-
ти всі труднощі. Дуже багато лю-
дей нам допомагали, не дава-
ли впадати у відчай, жертвували 
великі кошти. Жодної ікони ми 
не купували  - всі нам подарува-
ли. Одна жінка з Кременця проїз-

дила повз – підійшла, розпитала, 
що сталося, і згодом подарувала 
храму дзвін. Таких історій багато. 
Важко передати словами вели-
чезну вдячність усім нашим ме-
ценатам за їх жертовність і пода-
рунки. 

Освятив новозбудований 
храм і відслужив першу Боже-
ственну літургію митрополит 
Хмельницький і Кам’янець-
Подільський Антоній у співслу-
жінні архієпископа Тернопіль-
ського і Кременецького Нестора 

та єпископа Тернопільського і Те-
ребовлянського Павла.

Після Літургії владика Нестор 
відзначив благодійників та будів-
ничих храму. Церковними Орде-
нами Святого Архістратига Миха-
їла II ступеня було нагороджено 
настоятеля храму протоієрея Іва-
на Бориса, а також меценатів Оси-
па Гасюка, Михайла Головка, Іго-
ря Побера, Василя Хомінця, Окса-
ну Матвеєву і старосту храму Пе-
тра Домбровського.

Медалями Святого Архістра-

тига Михаїла владика Нестор та-
кож відзначив жертводавців но-
возбудованого храму протоіє-
рея Віктора Кваса, сільського го-
лову Снігурівки Аркадія Сеника, 
Юрія Кравчука, Віру Тивонюк і 
Ніну Федчук. Благословенні гра-
моти з рук архієпископа Нестора 
отримала парафіяни, які найак-
тивніше долучилися до будівни-
цтва святині.

Юля ТОМЧИШИН, 
фото Івана ПШОНЯКА.

На Успіння Пресвятої 
Богородиці у селі Снігурівка 
Лановецького району 
було справжнє свято. Три 
архієреї, понад тридцять 
священників, сотні вірян, 
небайдужі, які допомагали 
у відновленні споруди, 
взяли участь у першому 
Богослужінні та освяченні 
новозбудованого храму на 
честь Успіння Пресвятої 
Богородиці.

Дерев’яна дубова церква, яка була 
побудована в селі ще в 1926-
му, згоріла на Великодні свята 

2015 року. Місцеві підозрюють, храм 
підпалили невідомі. Адже на свята 
дзвіниця була відчинена. Першими 
побачили пожежу люди, які прийшли 
на могили рідних. Того дня був 
сильний вітер. Як тільки відчинили 
двері храму, вогонь розгорівся з 
новою силою. Рятувальники гасили не 
лише церкву, а й церковний будинок 
і сусідні хати, на які перекинулося 
полум’я. Довкола обгоріли всі дерева, 
спалахнула скирта.
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Стелу встановили 
поблизу пам’ятника 
Степану Бандері. 

На гранітних плитах 
викарбувані прізвища, 
імена та рік загибелі 
бійців. Підніжжя 
символізує терикони 
Донбасу і землю, 
розорену вибухами. 
На відкриття приїхали 
родини загиблих з усієї 
області та з Тернополя. 
Багато матерів тримали 
у руках фото своїх синів. 
Більшість досі носять 
жалобу. 

- Сьогодні дуже важливий 
день для родин захисників 
із Тернопільщини, які відда-
ли своє життя за незалежну 
Україну, - зазначає Наталя 
Горайська, керівник громад-
ської організаці «Єдина ро-
дина Тернопільщини». - На-
решті з’явилося у Тернополі 
місце, де об’єднані всі ці люди, 

куди ми можемо прийти, за-
палити свічку, поплакати. Досі 
таке місце було лише у Києві 
– Стіна Пам’яті. Цей меморіал 
– символічне місце, він полег-
шив трохи наше життя. Споді-
ваюся, люди, які продовжують 
жити щасливо, будувати свої 
плани, усвідомлять, що в нас 
відбувається не «щось», що 
надокучає всім, а в нас продо-

вжується війна, гинуть наші 
земляки – дівчата, хлопці, чо-
ловіки, молоді та старші. Щоб 
ті, хто проходитиме повз цю 
стелу, повернули голови і по-
бачили, що більше  сотні ро-
дин втратили своє найбільше 
щастя, своїх найдорожчих, 
найрідніших. І  визнали, що в 
нас триває війна, що кожен, 
хто може ходити, працюва-

ти, повинен розбудовувати 
країну, виховувати дітей-
патріотів, витрачати свій час 
на добрі справи та добрі мрії. 

Приїхала на відкриття мама 
військового журналіста Дми-
тра Лабуткіна Алла. Дмитро у 
Дебальцевому знімав відео і 
фото для переговорної групи у 
Мінську. Встиг передати мате-
ріали і вже збирався у столицю. 
Його виводила група 3-го полку 
спецназу і потрапила у засідку. 
Дмитро разом з двома військо-
вослужбовцями загинув, двоє 
потрапили в полон. 

- Я пишаюся своїм сином. 
Дякую за пам’ять про нього. 
Дуже радію, коли ним цікав-
ляться, згадують про нього. 
Біль не вщухає досі. Але ми 
разом з чоловіком маємо ве-
лику втіху - онучку, яка живе 
в Одесі. Тому робимо все, аби 
сину не було соромно за нас, 
тримаємося і віримо в перемо-

гу України. 
Стелу освятили священни-

ки. Родичі та друзі Героїв, пред-
ставники влади, військовос-
лужбовці, волонтери під звуки 
військового оркестру 44-ї окре-
мої артилерійської бригади по-
клали квіти до монументу та 
запалили поминальні свічки. 
Жінки не стримували сліз, по-
бачивши імена 
своїх синів та 
чоловіків. 

У Тернополі відкрили меморіальну стелу Героям, 
ЯКІ ВІДДАЛИ СВОЇ ЖИТТЯ ЗА УКРАЇНУ

За п’ять років неоголошеної війни на Сході 
загинуло 107 наших земляків

Юля 
ТОМЧИШИН.

У місті почали ремонтувати площу 
перед залізничним вокзалом. Рекон-
струкцію мають намір зробити в тому 
ж стилі, в якому недавно оновили ву-
лицю та сквер Чорновола.

Як розповідають у міській раді, на 
Привокзальній площі також здійснять 
заміну покриття, благоустрій території, 
облаштують нове вуличне освітлення, 
зелені зони та місця для відпочинку.

- Після реконструкції будуть опти-

мізовані місця для паркування, - про-
коментували в муніципалітеті. - Зо-
крема, буде облаштована зона для 
екскурсійних автобусів, розмежують 
місця для стоянки приватного тран-
спорту пасажирів і таксі, а для пішо-
ходів і велосипедистів забезпечать 
прямий доступ з вулиці Чорновола до 
залізничного вокзалу.

Одне з інтриг реконструкції – чи 
залишать численні кіоски, які спотво-

рюють вид площі. У міській раді на-
разі повідомили, що почали роботи з 
демонтажу старих МАФів.

Також під час реконструкції площі 
тимчасово обмежать рух транспорту. 

Заїзд до вокзалу буде забезпечений 
окремими смугами, тому водіям реко-
мендують звертати особливу увагу на 
дорожні знаки.  

Василина БОГУЦЬКА.

Вокзал чи базар
Чиновники нарешті обіцяють 
навести лад на території, яка 

відкриває двері до Тернополя  
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Протягом тижня, з 15 по 
22 вересня, у Тернопіль 
завітають театри з Києва, 

Черкас, Рівного, Хмельницького, 
Луцька та Львова. Шанувальники 
Мельпомени зможуть побачити 
вистави найрізноманітніших 
жанрів та поринути в особливу 
мистецьку атмосферу 
Тернопільських театральних 
вечорів. Чим же дивуватимуть 
гості, чому в програмі немає роботи 
нашого театру і як вдалося знайти 
кошти на проведення фестивалю, 
дізнаємося в організаторів дійства.

Афіша фестивалю – доволі різнома-
нітна, представлена у ній як українська 
класика, так і сучасна драматургія. Тради-
ційно, найбільше комедій. Однак, будуть 
і глибокі, складні твори, які зачіпатимуть 
важливі проблеми сучасного суспільства. 

Загалом організатори фестивалю хоті-
ли б бачити ще ширший склад учасників, 
однак на це бракує коштів.

- Ми щороку стараємося проводити 
Тернопільські театральні вечори, адже це 
найважливіша мистецька подія нашого 
міста, - зазначає директор Тернопільсько-
го академічного драматичного театру ім. 
Т. Шевченка Борис Репка. – І хоч посадов-
ці обласної ради нам сказали, якщо немає 
коштів, то не проводьте, нам така позиція 
дивна. Невелику суму все ж таки дали з об-
ласного бюджету. Підтримала нас і міська 
влада. Добре, що є меценати, яким не бай-
дужа доля театру. Для того, щоб провести 
цей фестиваль на належному рівні, потріб-
но мінімум 300 тисяч гривень. Зокрема, 
лише проїзд театральної трупи, яка стави-
тиме «Тіні забутих предків», обійдеться у 
25 тисяч гривень. Також хотіли приїхати до 
нас театри з Маріуполя, чотири молоді ки-
ївські театри та наші друзі з Польщі. Та, на 
жаль, через нестачу коштів довелося цього 
року їм відмовити. У 2020 році наш театр 
святкуватиме ювілей, тож, сподіваюся, нам 
вдасться знайти кошти і провести значно 
масштабніші Тернопільські театральні ве-
чори. 

Фестиваль без корупції, 
але з журі

Цьогоріч на фестивалі не презентува-
тимуть свою роботу тернополяни. Як по-
яснили організатори, таке рішення ухва-
лили, щоб усунути так звану корупційну 
складову. Мовляв, традиційно приймаючій 

стороні на фестивалях дістаються найкра-
щі дипломи, й приїжджі колективи реагу-
ють на це по різному.

Навіть була ідея відмовитися від журі 
та номінацій, адже багато українських 
театральних фестивалів вже зробили це. 
Буває, трапляються випадки, що театри 
не їдуть на фестиваль, адже не хочуть 
чути жорстку критику і читати згодом 
про це у ЗМІ. Більше потрібні конструк-
тивні обговорення, професійні поради у 
колі професіоналів. «Потрібна конструк-
тивна критика, професійні поради і обго-
ворення у колі професіоналів, які дають 
людям наснагу змінюватися, вдоскона-
люватися і ставати ще кращими», - зазна-
чають тернопільські організатори. 

Та все ж номінації на Тернопільських 
театральних вечорах залишили. Традицій-
но буде фестивальне журі, яке очолювати-
ме керівник львівського театру ім. М. Зань-
ковецької Федір Стригун, працюватиме і 
журналістське журі, яке очолить Богдан 
Мельничук. 

У Тернопільському драматичному те-
атрі обіцяють містянам цікаву мистецьку 
осінь і після фестивалю. 26 вересня у фойє 
драмтеатру відбудеться музичний вечір 
тернопільського колективу «Голоси янго-
лів», який успішний за кордоном, а  в рід-
ному місті  про нього знають мало. А 29 ве-
ресня тернополяни вже зможуть побачити 
прем’єру вистави «Мартин Боруля».

- Це буде музична комедія, гратиме ор-
кестр, у виставі задіяно багато талановитої 
молоді, - зазначає режисер вистави Олег 
Мосійчук. - Вона динамічна, неймовірно 
цікава і досі актуальна, хоча скільки вже 
років минуло з часу написання твору. 

Пропонуємо вам більше інформації про 
афішу фестивалю і роботи колективів, які 
можна буде побачити 15-22 вересня на сце-
ні Тернопільського драмтеатру. 

«Тіні забутих предків»
Відкриватиме фестиваль у неділю 15 

вересня Київський академічний театр 
українського фольклору «Берегиня» з міс-
терією, створеною за мотивами всесвітньо 
відомої повісті Михайла Коцюбинського 
«Тіні забутих предків». У центрі вистави – 
світле кохання Іванка і Марічки, рідні яких 
ворогують. На сцені відтворюють особли-
вий карпатський колорит. Трагізм доль, 
закладений Михайлом Коцюбинським, 
режисерка Тетяна Матасова пом’якшує, 
акцентуючи на духовному возз’єднанні за-
коханих. У фінальній сцені Іван височіє над 

усіма, стоячи на лаві та розкинувши руки, 
наче тягнучись до неба, туди, де вже чекає 
на нього його Марічка.

«Украдена краса»
Комедійний детектив привезе у Тер-

нопіль Київська майстерня театрально-
го мистецтва «Сузір’я». У центрі сюжету 
журналіст-невдаха Роман, на голову якого 
звалилася перелякана дівчина, яка посе-
лилась у сусідньому номері готелю. Вона 
випадково стала свідком таємниці – вияв-
ляється, у головного магната країни є чи-
мала колекція крадених шедеврів світово-
го живопису. Тепер дівчина ховається, тому 
що боїться, що за нею прийдуть. Але Роман 
її вже не чує. Він почав писати сенсаційну 
статтю. Та чи буде вона завершеною?..

 «Емігранти»
Національний академічний україн-

ський драматичний театр імені Марії 
Заньковецької 17 вересня покаже тер-
нопільським глядачам комедію за тво-
ром Славоміра Мрожека «Емігранти». 
Це одна з найвідоміших п’єс польської 
драматургії та світового театру загалом. 
Тема свободи, сім’ї та справжніх людських 
страхів стають головними у бесідах двох 
чоловіків-емігрантів, які через різні об-
ставини змушені разом мешкати в не-
величкій кімнаті-комірчині під сходами. 
Один із них інтелігент, що мріє написати 
книгу про свободу, а інший – простий ро-
бітник. У цій виставі відгукуються сучасні 
проблеми українського суспільства. 

«Обережно – жінки»
Черкаський обласний музично-

драматичний театр ім. Т. Шевченка очо-
лює наш земляк Петро Ластівка. Вони 
представлятимуть 18 вересня  чудову 
комедію «Обережно – жінки». У центрі 
сюжету відносини між чоловіком і… жін-
ками. Французький художник Серж Дюбуа 
одночасно зустрічається з трьома різни-
ми жінками. І, звичайно, для нього дуже 
важливо, щоб мила наївна студентка Сор-
бони Лулу, вульгарна барменша Жаклін і 
витончена аристократка Марісабель не 
дізналися про існування одна одної. Але 
одного дня вони зустрілися... Експресія, 
шалені пристрасті, несподівані повороти 
долі, дотепний французький гумор - все 
це крізь сміх змушує глядача замислитися 
над складними питаннями взаємин любо-
ві та вірності.

«Вечеря з диваком»
Цікаву комедію в оновленому молодо-

му акторському складі за п’єсою відомого 
французького драматурга Франсуа Вебе-

ра 19 вересня презентує у Тернополі Рів-
ненський музично-драматичний театр. 
Сюжет – легкий і ліричний.  У заможного 
книговидавця П’єра та його друзів є одне 
дивне хобі. Щотижня вони збираються на 
спільну вечерю і обов’язково запрошу-
ють… дивака, гостя, над яким можна було 
б цілий вечір жартувати. Коли надходить 
черга П’єра презентувати свого «дивака», 
з яким книговидавець познайомився на-
передодні, усе йде шкереберть. 
«Приборкання норовливої»

Наші сусіди - Хмельницький об-
ласний музично-драматичний театр  
ім. М. Старицького 20 вересня  презенту-
ватимуть комедію «Приборкання норов-
ливої» за твором Вільяма Шекспіра.  У 
центрі сюжету норовлива Катаріна, яка 
стає справжнім тягарем, і не аби для кого, 
а для власного батька. Вийшло так, що че-
рез важкий характер дівчини він не може 
знайти для дочки нареченого. На відміну 
від молодшої покірної сестри Катаріни, до 
якої чоловіки шикуються в чергу. Та жит-
тя непередбачуване. Виявляється, кохан-
ня може все змінити!

«Повернення в Соренто»
Осіння історія від Волинського 

музично-драматичного театру ім. Т. Шев-
ченка. Зворушлива та кумедна, але вод-
ночас глибока та сумна вистава про па-
радокс людського існування. Випадкова 
зустріч трьох літніх людей стає для кож-
ного із них промінчиком світла і надії в 
сповненому гіркотою житті.

«Це висока всесвітня драматургія, - за-
значає Олег Мосійчук. - У виставі працюють 
майстри сцени. Вистава глибока і болюча. 
Ми довго думали, включати її чи ні. Я пере-
конаний, це буде цікаво і глядачі її оцінять»

«Патріс»
Київський академічний театр «Актор» 

презентуватиме 22 вересня патріотичну 
трагікомедію «Патріс». Вистава про наше 
сьогодення - сумне й смішне одночасно. У 
центрі сюжету двоє молодих журналістів, 
які шукають на київському вокзалі свою 
власну внутрішню батьківщину. У ви-
ставі гратимуть двоє тернополян – сини 
В’ячеслава Жили, а також провідні сто-
личні актори. 

- «Патріс» - це п’єса білоруського дра-
матурга з елементами документалістики, 
- розповів режисер Тернопільського драм-
театру В'ячеслав Жила. - В Білорусі цю 
п’єсу заборонили, то її вперше поставили 
у Києві. Це молодіжна, сучасна вистава, 
актуальна і щемлива. У ній є все. 

Юлія ТОМЧИШИН.

ТЕРНОПІЛЬСЬКІ ТЕАТРАЛЬНІ ВЕЧОРИ-2019: 
вистави про сьогодення, пошуки 
таємниць і колоритна містерія
Чим здивує глядачів найграндіозніша мистецька подія міста
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(Закінчення. Поч. на 2 стор.)
Володимир Бородянський - мі-

ністр культури, молоді та спорту. 45 
років. Медіаменеджер. Останні 20 ро-
ків працював у ЗМІ. Медійну кар’єру 
розпочав у 1998 році - комерційним 
директором газети «Московский ком-
сомолец в Украине». Займався бізнес-
проектами «Нового каналу» та «Наше 
радіо». У 2004 році очолив правління 
телеканалу СТБ, який тоді перейшов 
у власність олігарха Віктора Пінчука. 
Довго працював на топових позиціях у 
медіаресурсах Пінчука. За словами екс-
гендиректора «1+1», а нині депутата 
від «Слуги народу» Олександра Тка-
ченка, під час парламентської кампанії 
представники Зе!команди зверталися 
за порадами до Бородянського. 

Денис Малюська - міністр юстиції. 
37 років. Нардеп від «Слуги народу», до 
цього працював у BRDO. Володів бізне-
сом з видавничої та рекламної діяль-
ності, торгівлі, значився серед засно-
вників адвокатської фірми. 

Ганна Новосад - міністр освіти і 
науки. 29 років. Очільниця директора-
ту стратегічного планування та євро-
інтеграції у Міносвіти, народна депу-
татка від партії «Слуга народу». Після 
Майдану працювала радником міні-

стра освіти Сергія Квіта. Залишилася 
працювати в Міносвіти й після зміни 
міністра на Лілію Гриневич.

Олена Бабак - міністр розвитку 
громад і територій. 50 років. Нардеп 
8 скликання від «Самопомочі». Дирек-
тор та співзасновник ТОВ «Інститут 
місцевого розвитку», який співпрацює 
з неурядовими організаціями у сфері 
реформування сектору ЖКГ та енер-
гозбереження. У березні 2017-ого Ба-
бак склала депутатські повноваження 
з особистих причин. За даними «Укра-
їнської правди», її кандидатуру прези-
денту запропонував Олексій Гончарук, 
який був знайомий із депутаткою по 
роботі у BRDO. 

Зоряна Скалецька (Черненко) - 
міністр охорони здоров’я. 39 років. 
Доцент та заступник декана факульте-
ту правничих наук Києво-Могилянки. 
Після Революції Гідності працювала 
експертом з питань медичної рефор-
ми в Реанімаційному пакеті реформ. 
Екс-колеги під час спілкування з «УП» 
нарікали на Скалецьку за її інколи де-
структивну позицію, коли вона кри-
тикувала медичну реформу Супрун та 
міжнародні закупівлі. У партії «Слуга 
народу» та у фармацевтичному бізнесі 
кажуть, що на посаду міністра її пора-

див екс-власник клініки «Борис», нар-
деп Михайло Радуцький. 

Юлія Соколовська - міністр соціаль-
ної політики. 34 роки. Радник міністра 
фінансів. Після Революції Гідності була 
призначена директором департаменту 
документообігу Мінекономіки. У 2016 
році перейшла на роботу до Мінфіну. 

Дмитро Дубілет - міністр Кабінету 
міністрів. 34 роки. Бізнесмен, екс-IT-
директор «Приватбанку», співзаснов-
ник мобільного банку «Monobank». Син 
Олександра Дубілета, екс-керівника 
правління «Приватбанку». Дмитро Ду-
білет працював у «Приватбанку» у той 
час, коли Ігор Коломойський і Геннадій 
Боголюбов були головними акціонера-
ми фінустанови. Має гарні стосунки з 
керівником фракції «Слуга народу» Да-
видом Арахамією.

Оксана Коляда - міністр у справах 
ветеранів, тимчасово окупованих 
територій та внутрішньо переміще-
них осіб. 38 років. Військова офіцерка, 
полковник запасу, учасниця бойових 
дій. Заступник міністра у справах ве-
теранів. Працюючи у зоні АТО/ООС, 
розпочала створення регіональних 
військових прес-центрів в Авдіївці та 
Сєвєродонецьку. Працювала безпосе-
редньо на передовій. Протягом трьох 

місяців 2017 року - заступник коман-
дувача АТО. У 2016-2017 роках - голова 
робочої групи Комітету реформ Міно-
борони з розробки системи стратегіч-
них комунікацій у ЗСУ.

Іван Баканов - голова Служби без-
пеки України. 45 років. До походу у по-
літику - директор студії «Квартал 95». 
Очолив партію «Слуга народу» після її 
створення у 2017 році. Керував і шта-
бом Зеленського. Після призначення 
Баканова в СБУ йому одразу дали зван-
ня лейтенанта. Давній друг і бізнес-
партнер Зеленського. Розповідав, що 
познайомився з майбутнім президен-
том, коли їм було 5 років. Баканов роз-
повідав, що його дружина - громадянка 
Росії.

Руслан Рябошапка - генпроку-
рор. 42 роки. Юрист, експерт з питань 
антикорупційної політики. Працював 
у Мін’юсті близько 13 років. За прези-
дентства Януковича очолював Бюро 
з питань антикорупційної політики. 
Після зміни влади - заступник міні-
стра юстиції. Розповідає, що потрапив 
до команди Зеленського випадково. А 
за даними «УП», Рябошапка давно то-
варишує з головою Офісу президента 
Андрієм Богданом. Саме він і запросив 
Рябошапку на зустріч із Зеленським.

НОВИЙ КАБМІН: 55 відсотків урядовців були 
на держслужбі за попередньої влади, 

30 відсотків - пов’язані з великим капіталом

НАДЗВИЧАЙНІ НОВИНИ

Таким чином зловмисниця провела 
в помешканні старенької «грошову ре-
форму».

- До співробітників Тернопільського 
відділу поліції звернулася 90-річна пен-
сіонерка й повідомила про те, що якась 
невідома жінка зранку прийшла до її 
помешкання, розповіла, що в Україні 
«гривні не ходять», а лише «нові євро», 
і запропонувала старенькій здійснити 
вигідний обмін. На нові купюри бабуся 
обміняла «старі»  400 євро, 20 фунтів 
та 600 гривень, - розповіли в обласному 
управлінні поліції. 

Коли додому повернулися онуки, з 
якими мешкає пенсіонерка, бабуся по-
ділилася з ними новиною про грошову 
реформу. Тоді бідолашна довідалася, що 
отримала від шахрайки 20 сувенірних 

купюр по 50 євро.
Поліцейські вкотре застерігають жи-

телів краю ставитися  вкрай обережно 
до будь-яких пропозицій, які надходять 
від незнайомих людей і стосуються гро-
шей. А молодим людям варто розповісти 
стареньким родичам про подібні афери, 
адже саме на пенсіонерах, здебільшого, 
наживаються пройдисвіти.

 

Штраф від п’ятисот до семисот 
п’ятдесяти неоподатковуваних мініму-
мів доходів громадян або позбавлення 
волі на термін від двох до чотирьох 
років загрожує мешканцю Тернопіль-
щини за намагання підкупити полі-
цейських. Чоловік намагався уникну-
ти адміністративної відповідальності, 
натомість відповідатиме згідно з кри-
мінальним законодавством.

- Працівники патрульної поліції 
зупинили транспортний засіб «Заз 
Sens» під керуванням 48-річного жи-

теля Тернопільського району, який 
порушив правила дорожнього руху, 
- повідомили в обласному управлінні 
поліції. - Краянин хотів вирішити пи-
тання на місці, заплативши за це полі-
цейським. Факт неправомірної вигоди 
зафіксували бодікамери працівників 
поліції.

За фактами порушень слідчі розпо-
чали кримінальні провадження відпо-
відно до ч. 1 ст. 369 ККУ – «пропозиція, 
обіцянка або надання неправомірної 
вигоди службовій особі». 

Всього під час спецоперації «Мак» 
тернопільські поліцейські оголоси-
ли підозру 61-ій особі за незаконне 
вирощування нарковмісних рослин. 
Оперативно-профілактичні відпрацю-
вання правоохоронці проводитимуть до 
кінця вересня.

- У ході спецоперації «Мак» виявили 
158 фактів вирощування нарковміс-
них рослин, з них 133 - посіви маку та 
25 – конопель, - розповіли в обласному 
управлінні поліції. - Найбільшу кількість 
незаконних посівів оперативники задо-
кументували на Зборівщині – 20, Бере-
жанщині  – 14, Гусятинщині – 13, Кре-
менеччині – 12 та Бучаччині – 11 фактів. 
Вилучено 28799 рослин маку, 3555 –  ко-
ноплі. 

Рекордсменкою з вирощування сно-
дійного маку виявилася мешканка Збо-
рівського району. На її ділянці було 2725 
рослин. Як пояснила жінка, мак вона 
вирощувала для власних потреб. Най-
більшу кількість рослин коноплі - понад 

три тисячі виявили поліцейські  на при-
садибній ділянці мешканки Шумського 
району. Плантації знищили.

- Співробітники підрозділу протидії 
наркозлочинності оголосили підозру 61-
ій особі за статтею 310 ККУ – посів або ви-
рощування снодійного маку чи конопель, 
- зазначили у відомстві. - Також складено 
13 адмінпротоколів, з них 10 за статтею 
106-2 КУпАП - незаконний посів або не-
законне вирощування снодійного маку 
чи конопель та 3 за статтею 106-1 КУпАП 
- невжиття заходів щодо забезпечення 
охорони посівів снодійного маку чи коно-
пель, місць їх зберігання та переробки.

Крадіжку майна інкримінують 41-річ-
ному мешканцю Тернополя працівники 
міського відділу поліції. Неодноразово 
судимий чоловік навідався до медичного 
закладу зі злочинними намірами.

- Судимий за крадіжки та грабунок 
тернополянин продовжував займатися 
протиправним. Легку наживу чоловік 
вирішив знайти у дитячій лікарні.  Під 
виглядом відвідувача зайшов у одне з 
лікарняних відділень. Шукав цінні речі, 
які лежать без нагляду. Одна палата пус-

тувала, а на столі лежав мобільний теле-
фон. Злодій заховав ґаджет до кишені 
і покинув заклад. Крадене одразу здав 
у ломбард, - повідомили в обласному 
управлінні поліції. 

Поліцейські під час оперативно-
профілактичних заходів розшукали зло-
дія. Той у скоєному зізнався. За фактом 
крадіжки відкрито кримінальне прова-
дження. Правоохоронці встановлюють 
причетність підозрюваного до інших по-
дібних злочинів. 

Поміняла валюту на… сувенірні євро 
У 90-річної тернополянки шахрайка 

видурила понад 13 тисяч гривень

100 гривень - і кримінальна 
відповідальність

На Шумщині виявили 
плантацію коноплі 

ОБЕРЕЖНО – крадіжки в лікарні
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У Польщі створили нову дивізію 
через загрози від Росії 

18-а механізована дивізія на сході 
Польщі посилилася 1-ю Варшавською 
бронетанковою бригадою та 21-ю бри-
гадою підгалянських стрільців. «Нова 
дивізія оперативних військ діятиме на 
сході Польщі, адже це напрямок, з якого 
сьогодні йде загроза», - наголосив міністр 
національної оборони Польщі Маріуш 
Блащак, повідомляє «Польське радіо». 
Східний фланг НАТО є особливими пред-
метом зусиль Північноатлантичного 
альянсу. 

На людство очікує 
демографічний колапс

Уже через 20 років на людство че-
кає демографічний колапс, заявив за-
сновник компанії SpaceX Ілон Маск. «Я 
стурбований питанням народжуваності. 
На противагу думці багатьох про те, що 
на планеті занадто багато людей, я вва-
жаю, що це застарілий погляд... Найбільша 
проблема, з якою зіткнеться світ наступні 
20 років, - демографічний колапс», - ска-
зав Маск під час виступу на конференції 
про штучний інтелект у Шанхаї, передає 
«Quartz». На його думку, питанню демо-
графії на планеті потрібно приділити ве-
лику увагу.

У світовій економіці може 
бути глобальний спад

Найбільші економіки світу, які 
зростали тандемом, тепер, імовірно, 
разом і скорочуватимуться. Світові 
загрожує глобальний спад, пише ні-
мецьке видання «Die Welt». «Китайська 
економіка зростає найповільніше за 
останні 25 років, у Японії можлива ре-
цесія. Скоротилася і британська еконо-
міка, а жорсткий Brexit, можливо, при-
несе країні спад кон’юнктури. Бояться 
рецесії і в США», - йдеться у статті. Май-
же всюди причина в політиці. У Європі 
тривала колотнеча довкола Brexit при-
звела до всезагальної непевності. Дер-
жавні фінанси Італії досі дають привід 
для хвилювання. Президент США До-
нальд Трамп веде торговельну війну з 
Китаєм і Мексикою. Інші політики бе-
руть на озброєння Трампову стратегію 
досягати своїх економічно-політичних 
вимог штрафними митами й іншими 
агресивними засобами.

Сусідня країна виставить
 Німеччині рахунок за Другу світову 

Президент Польщі Анджей Дуда за-
явив, що його держава вимагатиме від 
Німеччини репарацій за збитки, завда-
ні під час Другої світової війни, повідо-
мляє «Der Spiegel». Під час урочистостей 
з приводу 80-х роковин початку Другої сві-
тової війни, Дуда заявив, що найближчим 
часом парламентська комісія представить 
остаточну доповідь з цього питання, а 
репараційні виплати з боку Німеччини 
він назвав питанням відповідальності та 
моралі. «Війна завдала величезної шкоди 
Польщі. Майже шість мільйонів поляків 
були вбиті, багато міст серйозно постраж-
дали, а польська столиця Варшава взагалі 
була повністю зруйнована», - сказав Дуда. 
Водночас він зауважив, що наразі у Поль-
щі та Німеччини гарні відносини.

В Австралії півень 
заклював жінку

В Австралії півень завдав жінці смер-
тельного удару дзьобом у голову. Про це 
повідомляє видання «The Sun». Інцедент 
трапився під час збору яєць. Півень проко-
лов варикозну вену австралійці, в резуль-
таті чого вона померла від втрати крові.

Через Путіна в Швеції 
«народиться» новий податок
Уряд Швеції планує ввести новий 

податок з метою підвищення витрат на 
оборону на тлі зростання загрози з боку 
Росії. Про це на спільній прес-конференції 
повідомили голова оборонного відомства 
країни Петер Хультквіст і міністр фінансів 
Магдалена Андерссон, передає DW. Додат-
ковий фінансовий тягар буде покладено 
на банківський сектор. Так, Хультквіст, на-
водячи аргументи на користь збільшення 
оборонного бюджету, послався на зрос-
тання зовнішніх загроз. Як приклад, він 
навів, зокрема агресію Росії проти Грузії й 
анексію Москвою українського Криму. До 
слова, у липні влада Швеції посилила про-
типовітряну оборону на острові Готланд у 
Балтійському морі. 

Папа Франциск 
закликає відмовитися 
від викопного палива

Папа Римський Франциск звер-
нувся до урядів світу з проханням від-
мовитись від речей, які згубно впли-
вають на навколишнє середовище. У 
своїй заяві понтифік стверджує, що ви-
користання викопного палива, вирубка 
лісів, експлуатація землі для сільського 
господарства та забруднення збільшу-
ють температуру на планеті, передає «Ра-
діо Ватикану». «Ми створили кліматичну 
кризу, яка серйозно загрожує природі та 
життю, зокрема нашому», - вважає Папа 
Римський. Він закликав владу протисто-
яти кліматичним змінам та покінчити із 
залежністю від викопного палива, а лю-
дей - задуматись про вплив свого життя 
на природу. Папа сподівається на саміт 
ООН з клімату, який заплановано на 23 
вересня у Нью-Йорку. Він очікує, що кра-
їни підтримають рішення, які дозволять 
зменшити викиди парникових газів та 
відвернути потепління.

У Таїланді знайшли 
128-річного довгожителя

У селі Монсомбун тайської провін-
ції Удон Тані знайшли довгожителя, 
вік якого може досягати 128 років. По-
свідчення особи говорить про те, що він 
народився 9 квітня 1891 року, повідомляє 
«The Thaiger». Он Пханчомпху живе в при-
ватному будинку зі своєю «юною» 70-річ-
ною дружиною, численними дітьми і вну-
ками. Незважаючи на похилий вік, чоловік 
самостійно пересувається, має здоровий 
глузд і хорошу пам’ять. Відмінне здоров’я 
пояснює правильним способом життя, на-
туральною їжею та фізичними наванта-
женнями.

У Британії професор зоології 
записав рок-альбом про бджіл

Зоолог із Лондонського університе-
ту королеви Марії записав рок-альбом 
з піснями про життя бджіл, щоб уряту-
вати комах від вимирання, повідомляє 
«Daily Mal». Група «Killer Queen Bees» 
складається із зоолога Ларса Чіттки з Лон-
донського університету королеви Марії 
і музикантів Кеті Грін і Роба Александра. 
Професор Чіттка, який грає на електро-
гітарі, відомий тим, що раніше навчив 
бджіл грати у футбол і 
тягнути за нитки, аби 
отримувати їжу. 

Половина українців не знають 
своїх «мажоритарників»

Лише 47,5 відсотків українців зна-
ють, хто був обраний депутатом у їх-
ньому мажоритарному окрузі. Такі дані 
фонду «Демініціативи». Не знають мажо-
ритарників від «Опозиційної платформи 
- За життя» 43,4 відсотки їхнього елек-
торату; «Слуг народу» - понад 40 відсо-
тків;  «Європейської солідарності» - 28 
відсотків. 48,1 відсоток виборців «Слуги 
народу» раді, що їхні обранці раніше не 
займались політикою.
В Офісі президента передумали 

переїжджати з Банкової

Андрій Богдан заявив у інтерв’ю те-
леканалу «1+1», що Офіс президента 
не переїжджатиме з Банкової до Укра-
їнського дому. За його словами, в Офісі 
президента наразі не бачать відповідних 
варіантів переїзду з вулиці Банкової в 
будь-яке інше місце. «Ми не можемо зна-
йти на сьогоднішній день варіант пере-
їзду. Була логічна конструкція переїзду до 
Українського дому з розміщенням тут му-
зею. Але проведення там ремонтних ро-
біт, плюс всі системи секретності, зв’язку, 
безпеки - настільки все складно, що немає 
сенсу це робити», - сказав Богдан.

Вартість квартир 
і оренди зростатиме

До кінця року вартість оренди і 
продажу квартир в Україні буде зрос-
тати. «Якщо подивитися на ціни в Євро-
пі, то стає зрозуміло, що в Україні оренда 
недооцінена. І дуже сильно. Надалі орен-
да дорожчатиме», - сказав експерт з пи-
тань нерухомості Володимир Романов, 
передає «Оглядач». Така ситуація склала-
ся не лише в Києві та великих містах, але 
і в регіонах. Річ у тім, що збільшується 
попит на житло.  

Прем’єр поки не знає,
 як стримати ціни на газ 

Новообраний прем’єр-міністр 
Олексій Гончарук заявив, що уряд ро-
битиме все можливе, аби ціни на газ 
для людей у платіжках не зростали, 
але ще не знає, як це зробити. Про це 
він заявив у інтерв’ю «Українській прав-
ді». «Ми, як уряд, робитимемо все мож-
ливе, щоб людина в платіжках не бачила 
більших цифр. Яким чином? Подивимо-
ся, я цього ще не знаю. Дуже багато чого 
залежить від ціни на газ у світі», - сказав 
він. І зазначив, що цей та наступний рік 
для України будуть надзвичайно склад-
ними, бо треба повертати багато боргів. 

Із жовтня держорганам
 заборонять паперовий 

документообіг
Прем’єр Олексій Гончарук заявив, 

що з 1 жовтня державні органи пла-
нують повністю відмовитися від папе-
рового документообігу, передає «Цен-
зор.НЕТ». «Із 1 жовтня ми плануємо 
заборонити використання й обмін між 
державними органами папірцями. Це 
дуже амбітне завдання, яке стоїть перед 
міністром Кабінету міністрів. Я оцінюю 
виконання цього завдання як реалістич-
не», - заявив Гончарук. 

Cкiльки вихідних буде вoceни
Ociнь 2019-гo розпoчалася 

i зaкiнчитьcя вихiдними. Oдин 
дoдaткoвий вихiдний будe нa Дeнь 
зaхиcникa Укрaїни - 14 жовтня, вiн 
припaдaє нa пoнeдiлoк. Цe aвтoмaтичнo 
cтвoрює для укрaїнцiв 3-дeннi кaнiкули. 
Вeрeceнь, жoвтeнь i лиcтoпaд мaтимуть 
рiвну кiлькicть вихiдних - у кoжнoму 
мicяцi їх будe пo 9, повідомляє Мінпраці.  

Дострокове проведення 
місцевих виборів можливе

Перший заступник керівника фрак-
ції «Слуга народу» Олександр Корнієн-
ко не виключає, що вибори до місцевих 
органів влади проведуть раніше за-
планованого терміну. «Якщо децентра-
лізація буде завершена раніше - влітку 
або восени 2020 року, то, можливо, будуть 
вибори  дострокові», - сказав він. Чергові 
місцеві вибори в Україні мають відбутися 
в жовтні наступного року.

ЦВК заплатила за позолочені 
значки нардепів 1,7 млн. грн.
Центральна виборча комісія купи-

ла народним депутатам значки за 1,7 
млн. грн., йдеться у журналістському 
розслідуванні програми «Наші гроші». 
Вартість одного значка - 1,8 тис. грн. ЦВК 
замовила за результатами тендеру в ТОВ 
«Герольдмайстер» виготовлення депу-
татських значків на 1,69 млн. грн. «Наші 
гроші» проаналізували ціну подібних ви-
робів і констатували, що Центрвиборч-
ком, імовірно, переплатив за депутатську 
продукцію, оскільки ціна одного значка 
виявилася у 15 разів дорожче від срібла, з 
якого він виготовлений.

Через два місяці 
вчителі початкових класів 

складатимуть ЗНО

Цьогоріч проведуть пілотну серти-
фікацію вчителів початкової школи. 
Відбудеться тестування їх професійної ком-
петентності 31 жовтня,  повідомили в Укра-
їнському центрі оцінювання якості освіти. 
Майже 900 учителів стануть учасниками 
експерименту з сертифікації педагогічних 
працівників. Їм запропонують 100 завдань, 
на виконання яких буде відведено 180 хви-
лин. ЗНО для вчителів - це частина сертифі-
кації вчителів. Це - добровільна атестація, 
а не обов’язкова. Проте ті, хто її пройдуть, 
отримуватимуть 20 відсотків надбавки до 
зарплати впродовж 3 років.

Чи введе МЗС у дію статус 
«закордонний українець»?

Київ пропонує розширити дію ста-
тусу «закордонний українець» замість 
того, аби видавати українське грома-
дянство у вигляді другого тим, хто про-
живає в діаспорі, повідомляє «Огля-
дач». Такі рекомендації були подані з МЗС 
України до Офісу президента. Зараз по-
сольства України за кордоном проводять 
консультації з громадськими організа-
ціями української діаспори і з’ясовують, 
які саме опції хотіли б отримати етнічні 
українці. Передбачається, що за таким до-
кументом не можна буде працювати на 
держслужбі і мати доступ до держтаєм-
ниці. Однак, можна працювати на підпри-
ємствах, в установах, організаціях тощо. 
А також здобувати вищу освіту в Україні 
за кошти держбюджету. Ще один бонус 
посвідчення - можливість іммігрувати в 
Україну для постійного проживання поза 
квотами на імміграцію.

Україна Світ

Ольга
ЧОРНА.
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Під шаром фарби 
побачили інше 
обличчя

Устя-Зелене – невелике село 
на мальовничому березі Дністра. 
«Наш ДЕНЬ» розповідав неймо-
вірну історію місцевої ікони. По-
чалося все з бажання священ-
ника і парафіян Собору Пресвя-
тої Богородиці відреставрувати 
старовинний образ, що зберіга-
ли в храмі з давніх-давен. Ця іко-
на завжди ніби притягувала до 
себе людей. Настоятель запропо-
нував, щоб спершу святиню до-
слідили фахівці. Познайомився з 
реставраторами зі Львова. Восе-
ни 2017 року відвезли їм ікону. І 
вже з першого погляду вони були 
вражені тим, що така цінна ре-
ліквія до цього часу перебувала в 
храмі й ніхто не надав їй особли-
вого значення. 

У грудні 2017 року група рес-
тавраторів сакрального мисте-
цтва підтвердила, що образ має 
велику духовну цінність. Львів-
ські фахівці зробили рентген по-
лотна і побачили під шаром фар-
би інше обличчя. Як з’ясувалося, 
у 1920 році і обличчя, і ризи зама-
лювали. Є дві версії, чому це зро-
били. Можливо, хотіли прихова-
ти, вберегти святиню від знищен-
ня або ж так непрофесійно нама-
галися відреставрувати. 

Майстри розповіли, що сама 
ікона датується сімнадцятим сто-
ліття, ризи – серединою вісімнад-
цятого і складаються з п’яти еле-
ментів, виконаних технікою кар-
бування зі срібла, а шати Ісуса по-
золочені.

Також у процесі дослідження 
дійшли висновку, що ікону на зви-
чайному полотні неспроста одя-
гли у дорогі ризи. А ще на полотні 
є багато слідів від вот – це подячні 
речі, які, традиційно, прикріпля-
ли до ікони як подяку за допомогу 
і зцілення. Коли в Усті-Зеленому 
почали шукати інформацію в ар-
хівах, то у документах за 18 сто-
ліття виявили перепис майна, де 
йдеться, поряд з іншими ікона-
ми, про чудотворну ікону – копію 
Белзької (Ченстоховської) ікони.

В архівних документах також 

знайшли інформацію про два 
старовинні хрести-релікварії, 
один з яких донині зберігся у 
храмі. Він був доволі великий, то 
припустили, що всередині там 
точно щось є. Коли майстри розі-
брали хрест, знайшли всередині 
капсулу з кришталю, оброблену 
сріблом. А зверху були дві рим-
ські печатки. Як виявилося, такі 
ж аналогічні дві капсули є в Римі. 
У них містяться частинки дерева 
з Животворящого Хреста Господ-
нього. 

В Усті-Зеленому мріяли про 
те, щоб святині побачили й інші 

віряни. Тож після того, як вдало-
ся підтвердити значимість ікони 
й хреста, парафія отримала до-
звіл на започаткування палом-
ництва. 

З молитвою  
та надією 

Довкілля святого місця було 
наповнене молитвою та надією. 
Віряни мали можливість відбу-
ти святу тайну покаяння. Святу 
літургію очолив о. Корнилій Яре-
мак у співслужінні  зі священни-
ками Монастириського, Коро-

пецького, Гусятинського та Га-
лицького деканатів. Під час про-
повіді о. Корнилій  особливу ува-
гу звернув на те, що цей рік ого-
лошено Роком родини. Найбільш 
натхненним моментом прочан-
ської ночі було супроводження 
із запаленими свічками і піснею 
Чудотворної ікони до сцени-
каплиці біля храму, де відслужи-
ли молебень до Пресвятої Бого-
родиці. У вечірній програмі  про-
щі був чудовий виступ за участю 
квартету семінаристів «На кри-
лах» з Івано-Франківської духо-
вної семінарії, які своїм співом 
зворушили серця людей. Потім у 
храмі зі спільнотою «Матері в мо-
литві» села Устя-Зелене у нічних 
чуваннях молилися, співали ду-
ховних пісень збагативши свої 
серця  вірою, надією і любов’ю.

Вже наступного ранку, під зву-
ки дзвонів, з короваєм та у виши-
ванках разом з адміністратором 
церкви о. Степаном Стрілецьким  
молодь вітала свого духовного 
батька – єпископа кир Димитрія 
Григорака, який у співслужінні 
зі священниками очолив архиє-

рейську святу літургію. Владика 
звернувся  до людей з духовною 
наукою, в якій наголосив на необ-
хідності молитви за мир в Украї-
ні. Після літургії він висловив по-
дяку отцю Степану Стрілецькому 
за його працю та започаткуван-
ня відпустового місця, нагородив 
його золотим хрестом з прикраса-
ми і грамотою. Також грамотами 
відзначили помічників о. Степана.

Усіх людей єднала молитва 
«Боже великий єдиний» і гімн 
Чудотворній іконі Белзької  Бо-
жої Матері, автором слів якого 
є житель Устя-Зеленого Петро 
Паньків, музику написав викла-
дач Монастириської музичної 
школи  Віктор Гук. Сльози радос-
ті були на очах у жителів села. 
Згодом на подвір’ї храму освяти-
ли воду, якою священнослужите-
лі кропили усіх присутніх.

З Божим благословенням про-
чани залишали село до наступ-
ного року. Тож нехай кожна душа 
наповнюється вдячністю за дар 
життя, за все, що нас оточує.

Ольга СМУЧОК.

На Тернопільщині започаткували прощу 
до унікальних реліквій

Перше паломництво відбулося в селі Устя-Зелене на Монастирищині.  
У місцевому храмі збереглася чудотворна ікона 17 століття і хрест-

релікварій із часточкою Животворящого Хреста Господнього

24-25 серпня парафія Собору 
Пресвятої Богородиці 
УГКЦ села Устя-Зелене 

радо зустрічала паломників, які 
прибували, щоб прихилитися до 
чудотворної ікони Белзької Божої 
Матері та хреста-релікварія з 
часточками Хреста Животворящого. 
У суботу, ближче до вечора,  
особливо зворушливим був прихід 
прочан із села Дубівці з Івано-
Франківщини, які разом  зі своїм 
парохом о. Володимирем Шпиркою, 
незважаючи на палюче сонце і 
неблизький шлях, прибули пішою 
ходою до тернопільських святинь.
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Які бувають 
сидерати?

Кожен сидерат має унікаль-
ні властивості. Один добре 
розпушує ґрунт довгим корін-
ням. Інший захищає від хвороб 
і насичує ґрунт величезною 
кількістю азоту. Найчастіше 
плюсів і мінусів у сидерата рів-
на кількість, але знаходяться 
і більш універсальні культури 
з співвідношенням 4 переваги 
на 1 недолік. 

До бобових сидеральних 
культур відносяться: горох, со-
чевиця, люцерна, квасоля, лю-
пин, конюшина, соя, вика, нут, 
буркун, чина. Головна пере-
вага бобових – здатність гене-
рувати в ґрунті рекордну кіль-
кість азоту. Велика частина 
актуальних для вирощування 
на вітчизняній землі овочевих 
культур вкрай чутлива саме 
до цієї речовини, через що бо-
бові сидерати особливо попу-
лярні. До злакових сидератів 
відносяться: пшениця, ячмінь, 
овес, жито і сорго. Їх відмінна 
риса – вміст великої кількості 
поживних білків, запас калію, 
часткова незалежність від 
типу ґрунту. 

До хрестоцвітих сидератів 
відносяться: ярий ріпак, біла і 
сиза гірчиця, суріпиця і редь-
ка. Цей тип культур – доскона-
ле органічне добриво, яке дає 
фору будь-якому гною. У них 
потужна коренева система, 
вони чудово справляються зі 
шкідниками і навіть мають фі-
тосанітарні властивості. 

Можна використовувати 
гречку. Її плюси - стрімке зрос-
тання, здатність до глибокого 
розпушування ґрунту і зни-
ження його кислотності. 

Фацелія - унікальна куль-
тура, що надає ґрунтові вели-
чезну кількість зеленої маси, 
поліпшення структури ґрунту, 
швидке зростання і захист від 
нематод. Не боїться холоду, 
росте на будь-якому ґрунті і 
виживає при малій кількості 
світла.

Амарант стимулює жит-
тєдіяльність корисних мікро-
організмів, поставляє азот, 
витримує холод і не боїться 
хвороб і шкідників.

Посадка сидератів восени 
проводиться практично від-
разу після збирання овоче-
вих культур. Тобто, не зовсім 
восени, а скоріше в проміжку 
з кінця серпня до середини 
вересня. Для посадки в цей 
період найбільш актуальні 
гірчиця і жито, оскільки вони 
легко справляються з холодом 
і здатні краще за інших збері-
гати сніг на ділянці.

Плюс гірчиці в тому, що 
вона росте до холодів. А коли 
починаються морози, сніг про-
сто накриває зелену масу і си-
дерат стримує зайвий холод та 

зберігає вологу.
Коли прийде весна гірчицю 

зрізають плоскорізом, але не 
закладають в ґрунт. Бадилля 
залишають на місці і поверх 
неї садять бажану основну 
культуру.

Заорувати чи 
мульчувати

Є два варіанти внесення 
зелених добрив: заорювання 
і мульчування. Кожен із спо-
собів має своїх послідовників 
і супротивників. Ми просто 
опишемо  обидва, а рішення 
вже приймайте самостійно. 
Вважається, що такий спосіб 
багаторазово покращує струк-
туру ґрунту, аерацію і проник-
ність води крізь ґрунт. Заорю-
вати або закопувати сидерат 
радять за тиждень-два до по-
садки основної культури. Інші 
землероби, навпаки, ствер-
джують, що структура від 
оранки порушується якраз че-
рез загибель цінних мікроор-
ганізмів. На їхню думку, варто 
підрізати сидерати плоскорі-
зом, а потім рівномірно роз-
кладати стебла по ділянці, 
щоб не висохли. Надалі стебла 
разом з листям перетворять-
ся в компост і наситять грунт 
величезною кількістю азоту. 
Коріння, що залишилось, та-
кож розкладеться, перетво-
рившись в безцінний гумус. З 
житом справи йдуть інакше. 
Його потрібно зрізати під са-
мий корінь ще до формування 
повноцінних колосків. Саму 
зелену масу можна пустити в 
компост, або ж залишити на 
ділянці у вигляді мульчі.

Найбільш правильною вважається посадка 
суничних та полуничних кущів у кінці серпня 
або на початку вересня – це період, коли садові 

шкідники вже не проявляють активності, а значить, 
молоді саджанці від них не постраждають. В цей час 
ще стоїть тепла погода, яка благотворно впливає на 
адаптивний процес. Крім того, за 1-2 місяці до приходу 
грудня або настання холодів рослини встигнуть 
прижитися на новій грядці. 

Обираємо чорнозем і супіщаний грунт
Перед тим, як посадити садову суницю восени, обов’язково під-

готуйте грядку. Зробити це потрібно приблизно за місяць до того, 
як будете садити полуницю. Культура не відрізняється примхли-
вістю, але, як і більшість рослин, віддає перевагу родючому ґрунту. 
Не варто формувати полуничну грядку на ділянці з болотистим або 
глинистим ґрунтом – зібраний з неї урожай вас навряд чи порадує. 
Оптимальним варіантом стане супіщана земля або чорнозем.

Під підготовкою ґрунту розуміють насичення землі поживними 
речовинами, поліпшення аерації. Культура добре себе почуває на 
тому місці, де раніше росли бобові, зелень або капуста.

На кожен квадратний метр грядки слід внести близько 8 кг пе-
регною. Не можна вносити ті добрива, до складу яких входить азот 
– правильна посадка полуниці восени обходиться без цього компо-
нента, оскільки рослинам необхідний спокій під час зимових холодів.

Якісні саджанці – 
запорука гарного врожаю

Посадка полуниці або суниці восени буде успішною, якщо всі ма-
ніпуляції ви зробите так, як потрібно, і підберете якісний посадко-
вий матеріал. Звертайте увагу на розвиненість кореневої системи 
саджанців, на кількість листочків – на кожному кущі повинно бути 
не менше 5-6 штук. Висаджувати полуницю варто тільки в добре 
зволожений грунт, зайві листочки з саджанців видаляють. 

Можна висадити вуса. Для цього способу підійдуть полуничні 
кущі з власної грядки, яким виповнилося 2 роки. Коли плодоношен-
ня закінчиться, прикопайте в стаканчик з землею 1 або 2 вусика від 
кожного куща. Як тільки вони досить укоріняться, відростаючий вус 
можна відщипнути і посадити по осені отриманий саджанець, який 
до того часу розвине нормальну кореневу систему.

Обираємо агроволокно!
Посадка полуниці восени на агроволокно застосовується з метою 

підвищення врожайності і зменшення трудовитрат. Укривний мате-
ріал надійно захищає грядки від бур’янів, перешкоджає зайвому ви-
паровуванню вологи, захищає від переохолодження, безперешкодно 
пропускаючи при цьому повітря і воду для поливу.

Використовуючи цей метод, намагайтеся формувати полуничну 
грядку таким чином, щоб стандартна смуга агроволокна її повністю 
накривала. Важливо якісно розпушити землю, адже вам не доведеть-
ся її чіпати найближчі кілька років. Не забудьте також і про добрива.

Підготуйте шпильки – шматки дроту довжиною близько 70 см, 
якими ви будете кріпити укривний матеріал. Агроволокно розстеля-
ють на грядці, надійно закріплюють по периметру. Якщо ділянка ви-
йшла широкою, можна настелити «стежки» з дошок, щоб був доступ 
до кожного кущика.

Тепер намічаємо крейдою місця, де будуть посаджені саджанці, 
робимо хрестоподібні надрізи, відгинаємо матеріал і формуємо лун-
ку. Висаджувати полуницю слід звичайним способом, не надто гли-
боко заглиблювати кущики.

Господар
Садимо полуницю! 

Сіємо осіннє добриво
Сидерати збагачують ґрунт азотом і рятують від бур’янів

Сидеральні 
рослини, або 
сидерати, – 

ефективне природне 
добриво. Ці рослини 
висівають на ділянці, 
де зібрали врожай, 
або ж перед посівом. 
Цей прийом дозволяє 
збагатити ґрунт 
коштовним азотом, 
пригнічує зростання 
бур’янів, перешкоджає 
поширенню 
бактеріальних 
і грибкових 
захворювань. Також 
це - альтернатива 
хімічним добривам 
і чудовий  варіант 
для прихильників 
природного 
землеробства. Ви ще 
не практикували посів 
сидератів? 

Для цього важливо 
за ними добре 
доглядати не тільки 

у вегетаційний період, 
але й вчасно викопувати 
цибулини, правильно їх 
обробляти й зберігати. 

Повністю бульбоцибулини 
дозрівають через 40-50 днів 
після цвітіння, звичайно це - ве-
ресень. У цей період їх викопують. 
Якщо вчасно цього не зробити, то 
сира погода з перепадами тем-
ператур буде сприяти розвитку 
хвороб, більшість яких не ліку-
ються. Збирання починають із сортів, 
які перецвіли першими. Стебло обрізають 

дощенту або залишають невеликий 
пеньок. Зібрані цибулини сушать на 
сонці в гарну погоду близько трьох 
днів. Потім їх протруюють у міцному 

розчині марганцівки протягом пів 
години або годину й добре висушу-
ють.

Зберігають посадковий матеріал 
при температурі 5-7 градусів і 70% во-
логості повітря. До морозів зберігати 
можна на лоджії, загорнувши в газету 

й уклавши в картонні ящики. Потім пе-
реносять у холодильник, помістивши в 
поліетиленові пакети з отворами внизу, 
попередньо загорнувши в газету. Раз на 

місяць цибулини перевіряють, видаляючи 
хворі й підсушуючи вологі.

Щоб гарно квітли гладіолоси

ресень. У цей період їх викопують. 

-
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й уклавши в картонні ящики. Потім пе
реносять у холодильник, помістивши в 
поліетиленові пакети з отворами внизу, 
попередньо загорнувши в газету. Раз на 

місяць цибулини перевіряють, видаляючи 
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Арсена почала мучити спрага. 
Чому було не купити кілька пля-
шок води? Він узяв лише одну, бо 
поспішав. Дружині зателефонував з 
дороги: сказав, що поїхав у справах. 
Повернеться через два дні. Хоча, Ді-
ані це не вельми цікаво... Арсен дав-
но не був на своїй вітцівщині. І не 
їхав би, коли б не вердикт лікарів. 
Йому п’ятдесят років. З маленьким 
хвостиком. Має статки і статус. На-

солоджуйся, чоловіче, життям. Аж, 
ні. Недуга вирішила позбавити 
його цієї радості. А хіба нема за що?.. 

...Неля була гарненьким дівчат-
ком, але в селі її не любили. Драж-
нили. Через матір. Наталка наро-
дила доньку бозна від кого. Зрідка 
приїжджала додому і знову втіка-
ла до міста. Виховувала Нелю баба 
Уляна. 

Для Уляни було втіхою, що 
внучка не вдалася характером у 
свою матір. Гарно вчилася. В усьо-
му допомагає. Скромна. А Натал-
ка стільки крівці випила. Уляна за-
вжди нарікала, що саме через неї 
вдовою залишилася. Доконала Ми-
рона своїм безпутнім життям. 

Коли Неля навчалася у випус-
кному класі, матері не стало. Пила, 
бомжувала, так і згинула. 

Після школи дівчина влаштува-
лася санітаркою в райлікарні. Час-
то на роботу ходила пішки - два кі-
лометри навпростець польовою 
дорогою. І якусь копійку зеконо-
мить, і люди не будуть перешіпту-
ватися поза спиною. Ні, її не шкоду-
вали. «Добрі» односельчани зловті-
шалися: дівка гарна, тому й згуля-
ється, як і Наталка...

...Арсенові батьки довго чекали 
на первістка. Заможними були. При 
посадах у місті. Ще б дитину. Арсен 
народився пізно. Матері під сорок 
було. Його пестили і леліяли. Ви-
конували усі забаганки. Тому й ви-
ріс егоїстом. Йому - все найкраще. І 
в столичному виші, де навчався, за-
крутив голову найкращій дівчині 
на курсі. 

Діанині батьки раділи, що 
доньку сподобав хлопець з перифе-
рії. Може, за розум візьметься. Пе-
рестане водитися з незрозумілими 
компаніями. Повертатися додому 
під «шафе». Вони знали, що з донь-
ки хорошого спеціаліста не буде. 
Просто матиме диплом престиж-
ного вишу. Якщо майбутній зять 
виявиться толковим - допоможуть 
зробити кар’єру або долучать до сі-
мейного бізнесу. Лише б Діану в ру-
ках тримав. Вона ж - єдина донька...

Арсен одружився з Діаною. З 
компаніями вона зав’язала. З ніч-
ними клубами - також. Але чем-
ність мала ціну: Діана захотіла від-
крити власний салон краси. 

- Тату, мамо, - це в тренді, - на-
полягала. 

- І ти даватимеш цьому раду? - 
здивувались ті.

- Я буду лише господинею. А 
працюватимуть... ви ж знайдете ко-
гось. 

Порадившись, батьки виріши-
ли: хоче «забавку» - отримає. А там 
і дитину народить. Зовсім вгомо-
ниться... 

Народжувати Діана не хотіла. 
Принципово. А в салоні частень-
ко збиралися її подруги. Кавували, 
розважалися. Іноді з «кавалерами». 

Арсен усе знав. Проте вирішив: 
хай дружина живе, як хоче. В нього 
також є «кохані» дівчатка. І статки. 
Як каже тесть - багатим належить 
світ. Чого ще потрібно?..

...Арсен приїхав до батьків. Без 
дружини. Діана в «диру», так нази-
вала велике приміське чоловікове 
село, їздити не любила. 

Увечері повертався з міста від 
шкільного товариша. Неля не всти-
гла на останній автобус - йшла до-
дому пішки. Якби знаття, що тра-
питься, пішла б польовою дорогою. 

- Сідай, красуне, підвезу, - зупи-
нився біля дівчини.

- Дякую, не потрібно, - відпові-
ла.

Він таки заштовхав її до автів-
ки. Розвернувся. Поїхав зовсім в ін-
ший бік. Неля просила відпустити 
її. Та Арсен нічого не чув. Ще й алко-
голь розум затьмарив…

Коли зрозуміла, що вагітна, зі-
зналася в усьому Уляні. Серце літ-
ньої жінки не витримало. А Неля не 
знала, як далі має жити в селі. Тут її 
заклюють. А потім дражнитимуть і 
дитину...

Правдами-неправдами довіда-
лась, де працює Арсен. Поїхала до 
столиці. Не за грішми. Не за визна-
нням батьківства. Проситиме, аби 
допоміг знайти якийсь куток і ро-
боту. 

Він насміявся. Виставив геть. І 
пригрозив: відкриєш рота, скажу, 
що ти не з одним була... Твоя мама 
- твоє тавро. Всі це знають. А ще… 
часом нещасні випадки з людьми 
трапляються.  

- Що мені робити? - запитала 
крізь сльози.

- Можеш навіть втопитися. І 
мені буде спокійно, і не з’явиться 
на світ це «непорозуміння». 

...Неля розрахувалася з робо-
ти, замкнула хату і назавжди зали-
шила село. В сусідній області жила 
батькова двоюрідна сестра. Літня. 
Одинока. До неї подалася просити 
притулку. Там і залишилася. Наро-
дила сина. Назвала Назаром… 

І на новому місці працювала са-
нітаркою в містечковій лікарні. У 
вільний час шукала, кому б допо-
могти обробити город, аби заро-
бити ще якийсь гріш. Заміж не ви-
йшла.

Побожна тітка, коли йшла до 
храму, брала й Назара. А вдома роз-
повідала багато біблейських істо-
рій. 

Назар був гарним, слухняним 
учнем. І мав гарний голос. 

- Мамо, я буду священиком, - 
сказав якось.

- Треба школу закінчити, а тоді 
буде видно.

- Я вже вирішив. 
Тоді Назарові виповнилося 

всього лише дев’ять років. 
Коли син вступив у духовну се-

мінарію, Неля вирішила розповісти 
правду про його народження. Гада-

ла: саме час. Він зрозуміє. 
- Я буду молитися за батька, - 

мовив вислухавши. - Хай Господь 
простить йому гріхи.           

Неля очікувала, що син одру-
житься. Служитиме Богові та лю-
дям. А вона бавитиме внуків. Але 
Назар сказав матері:

- Я хочу стати послушником. А 
потім прийняти чернецтво. 

- Сину…
Назар дивився на матір свої-

ми добрими синіми очима. Такими 
ще дитячими. І такими дорослими 
водночас. Він хотів отримати мате-
рине благословення.      

- Віддаю тебе в руки Господа, 
синочку. Чини так, як велить твоє 
серце. Якщо Всевишній кличе тебе, 
йди до Нього. Служи Йому. 

Назар встав перед матір’ю на 
коліна, цілував її руки. Вона глади-
ла русяве волосся свого хлопчика…

…Арсенові геть пересохло в 
роті. Вже недалеко до містечка. На-
решті купить води. При в’їзді поба-
чив храм. Не пам’ятає, аби він стояв 
тут раніше. Недавно збудували. На 
лавці біля храму сидів священик. 

- Попрошу води, - мовив сам до 
себе. 

Зупинив автівку. Підійшов. 
Привітався. 

- Можна у вас напитися води, 
отче?

Молодий священик запросив 
подорожнього до храму. Там стояла 
вода, горнятка. 

- Далеко їдете? - запитав. 
Чоловік назвав село у сусідній 

області.
- Батьки там поховані. Давно не 

був. А тепер… якби не ця хвороба. 
Не довго мені залишилось. Не хо-
четься йти туди, - вказав на небо, - 
коли маєш усе, аби гарно жити. Де 
ж та справедливість?

- Незбагненні шляхи Господні, - 
відповів на те священик і перехрес-
тився. 

- Ви могли б мене висповідати, 
отче? Не пригадую, коли робив це. 

І, не дочекавшись згоди свя-
щеника, почав розповідати. Отець 
слухав історію, яку уже чув…

- Я не знаю, чи жива ця жінка. 
Коли вона зникла з села, люди ка-
зали - пішла дорогою своєї мате-
рі. Вона… вона, перепрошую, пові-
єю була. І дитини, мабуть, позбула-
ся. Що їй з малюком було робити? 
А я не маю спадкоємця. Статки є, а 
спадкоємця нема. Лише дружина, з 
якою ми давно стали чужими. Я ні-
кому не потрібний, отче, - закінчив 
свою сповідь Арсен.

Якби хто знав, що коїлось у 
душі священика. Але він смиренно 
слухав і мовчав. 

…Арсен сів у автівку. Рушив. 
Отець дивився йому слід. Молив-
ся… Він мусить зберегти таємницю 
сповіді, тому не зізнається матері, 
що бачив батька. Арсен же не впіз-
нав у священикові свого сина. Але 
висповідався перед Богом і перед 
ним. А чи покаявся?..

Ольга ЧОРНА.

…Сибір. 
Холоднеча. 
Завиває 

колючий вітер, пронизує 
до кісток. Санки. Тільки 
широкі. Запряжені. 
Голі-голісінькі, 
холодні. На них – малі 
дітки, ледь одягнені. 
На очах – сльози. 
Чути схлипування. Їх 
відірвали від мами – 
«політичної» мами. 
Нехай працює! Нехай 
діти їй не заважають, не 
відволікають від роботи.

А мати!? Метнулася до стіж-
ка соломи. Мерщій зв’язати б 
в’язанку, аби кинути на холодні 
санки. Здається, встигне. Аж ні. 
Санки рушили. Материного кри-
ку, просьб ніби не чують. Вона 
біжить за санками з в’язанкою 
соломи, спотикається, знову бі-
жить… падає. В’язанка випадає 
з рук.

Повезли дітей. Її і сусідських. 
Забрали в дитячий інтернат. А 
мати, ледве підвівшись, ледве 
ступаючи по свіжих смугах при-
битого саньми снігу, вдивляєть-
ся услід та, схаменувшись, по-
вертається назад. Її чекає робо-
та на фермі. Виснажлива, чужа, 
невдячна. Тричі на добу слід до-
їти зверх двадцяти корів. Пальці 

огрубіли, потріскались. У пере-
рві між доїнням – дві-три години 
на сон. А ще – страх, що сковує 
тіло, від якого стигне кров у жи-
лах. Бо хочеться пронести доне-
чкам Славі та Іринці, як їх приве-
зуть на побачення з матір’ю, хоч 
дещицю молока. Пляшечку з мо-
локом на денці притискає міц-
но до грудей. Та аж прилипає до 
них. Жінка, згадуючи худих, ви-
снажених, блідих донечок, нама-
гається подолати той страх.

… Це було з нею, Славою, так 
давно. Але хіба таке вивітриться 
з пам’яті? Не один раз вона по-
ринає у ті незабутні, гіркі спога-
ди – і перед нею вимальовуєть-
ся терниста стежина материної 
долі. Ті спогади часто доповню-
вали родичі. Її маму Ольгу, пал-
ку патріотку, ще дівчиною за на-
ціональні погляди садили у тюр-
му. Коли ж одружилася з Андрі-
єм, почалася війна – Друга сві-
това. Слава не пам’ятала батька: 
коли його забрали на війну, їй 
був лише рочок, а сестричка Іри-
на народилася вже через два мі-
сяці після його відходу.

Батько попав у полон. У 1947 
році довезли аж до Канади. Там 
працював у лісі: валили дере-
ва, збільшуючи місця для засе-
лення, окультурювали приро-
ду. Спочатку працював за хліб 
та воду, а згодом встигав дава-
ти собі раду, однак точила сер-

це думка: «А як там моя сім’я?» 
Інші чоловіки, втративши надію 
на повернення, поженилися, за-
вівши нові сім’ї. З Андрієм тра-
пилося лихо: розірвався трос, 
покалічив. Та, виздоровівши, він 
не залишав думки знайти сім’ю.

Ольга тим часом не знала, чи 
живий її чоловік. Довгих 15 ро-
ків. Та надія все ж таки жевріла 
в її серці.

А в післявоєнні роки в Украї-
ні біди не бракувало. Багато мо-
лодих людей не хотіли бути най-
митами ні у попередніх загарб-
ників – німецьких фашистів, ні 
у тодішніх чужинців, і створюва-
ли підпільні організації, бороли-
ся за незалежну державу. Їм до-
помагало місцеве населення. Не 
стояла осторонь мати дівчаток. 
Відривала від себе, носила про-
дукти хлопцям, аби виживали у 
скрутний час. Не сховалася від 
сусідського ока. Видав…

… Бережани. Тюрма. Безкі-
нечні допити. Яскраві лампи за-
сліплюють очі. Вони вже сльо-
зяться. А ти відповідай на одні й 
ті ж питання: 

- Кого знаєш з лісових, їх 
прізвища, імена?

- Де розташовані криївки?
- Хто зв’язковий?
І ще чимало всього. І так без 

кінця. Три місяці допитів у холо-
ді та голоді. Вирок: заслання в 
Сибір.

Її сім’я знала, що добро-
го кінця не буде, і сушила хліб. 
Ото ж з отим хлібом та відер-
цем смальцю до нього посади-
ли Ольгу з дітьми в товарняк. Її 
сестра Марія не змогла собі до-
зволити, аби кинути напризво-
ляще Ольгу з семирічною Сла-
вою і п’ятирічною Іринкою і зго-
лосилася розділити з нею її горе 
та біду, хоч сама була вільна, не 
засуджена.

… Ярослава на мить замов-
кає, а потім переповідає страшні 
сторінки того переїзду поїздом 
у Сибір. Вагон переповнений. 
Люди ледь втискувались для 
нічного перепочинку: на підло-
зі – діти, на нарах – дорослі. За-
пастися водою – ціла проблема. 
Вилізти з вагона під час частих 
стоянок – не менша. Уночі ряту-
вала саморобна воскова свічка. 
Пам’ятає, як одного разу вона 
зачепила її ліктем. Свічка впа-
ла, загорілося волосся на голові. 
Опалило обличчя, вії, брови. До-
велося постригтися.

У Сибіру почали відчіплюва-
ти вагони з кінця, а попередні 
везли далі. А її сім’я їхала попе-
реду. Тому везли їх якнайдовше. 

Нарешті приїхали на місце 
поселення. Раніше там була тюр-
ма рецидивістів. Їх, 40 родин, по-
селили у кухні. У центрі – здоро-
венні чани. Діти не раз залізали 
і гралися у них. Діти всюди є ді-
тьми. 

Тим часом Андрій зміг ста-
ти у Канаді на ноги, дав звістку 
на Тернопільщину в рідне село, 
розпитував сусідів про сім’ю. Ті, 
боячись за своє життя, не розпо-

відали правди. Та все-таки він 
довідався, де вони знаходяться.

- Нарешті підійшов строк 
звільнення. У 1968 році тато (на 
той час він купив будинок, бо до 
того жив у лісі, де працював) за-
брав маму до себе. О, скільки то 
треба було зусиль! Та допомо-
гла якась міжнародна акція по 
воз’єднанню сімей. А ми, діти, 
залишилися з тіткою Марією в 
Україні. 

- Я, - згадує Слава, - закінчила 
навчання в технікумі, інститу-
ті, працювала на фірмі «Меблі». 
Вийшла заміж. Чоловік  учите-
лював. У нас народилося дві до-
чки: Оксана і Ліля. Довгожданий 
1971 рік дав мені можливість з 
Оксанкою поїхати у Канаду, аби 
вперше побачити батька. Прав-
да, залишивши вдома двомісяч-
ну Лілю.

Серце рідну людину знає. Би-
лося схвильовано, радісно. Обі-
ймалися, роздивлялися, тіши-
лися, не могли наговоритися. 
Знаходили спільні риси облич-
чя. Хіба можна те передати сло-
вами?!

- Дозвіл був піврічний, але 
душа боліла за полишеним ди-
тям. Тато купив нам назад квит-
ки на пароплав. Плили 16 днів. 
Побували у Франції, Англії, Пе-
тербурзі. Прибули о 4-ій год. 
ранку додому. А о 6-ій одержали 
телеграму: «Тато помер!». Ноги 
прикипіли до землі. Голосний 
зойк вирвався з грудей. Як же 
це? Нарешті вперше побачивши 
тата, ми знову втратили його на-
завжди?! Адже лише кілька днів 
тому ми дивилися у глибокі, спо-
внені здивування і захоплення 
батькові очі, якими він не міг 
налюбуватися з ласкою і втіхою 
на мене, уже дорослу доньку, та 
онучку… І знову – втрата. А дру-
гої дочки - Іринки – побачити не 
встиг. Вона не поїхала, боячись 
втратити роботу. Попереду було, 
здавалося, ще багато років жит-
тя і надій на зустрічі.

У нас залишилось, згідно до-
кументів, ще 4 місяці перебуван-
ня в Канаді. Вирішили негайно 
летіти туди знову. Та де там! Не 

пускали. Водили в  КДБ з кабіне-
ту в кабінет, вели нескінченні до-
пити. А мати чекала. Усе її життя 
– в чеканні. Не ховала батька до-
вгих 16 днів. Чекала нас. Сама. Не 
знаючи мови. А ми тут знемага-
ли від підозр і нерозуміння…

Поховали тата без нас. Укра-
їнська діаспора не залишила 
маму наодинці. Та той гіркий 
біль, який ми пережили, не сти-
рається роками. Оскільки мама 
залишилася сама, ми з чолові-
ком переїхали у Канаду. Згодом, 
як емігранти, опинилася там і 
дочка Оксана з чоловіком і ді-
тьми. 

Щодень зустрічаюся з 
матір’ю. Роки пройшли, а мене 
часом переслідує картина з ми-
нулого.

…Ми з Іринкою граємось у 
весілля. Видно, так забагато 
було на засланні суму, що праг-
нули чогось небуденного! Тре-
ба накрити стіл. Ось кусок цукру, 
виданий мамі на місяць. Розби-
ли, розкришили, з’їли.

Мама, зайшовши в барак, по-
бачивши, що ми розбили і з’їли 
ту тверду місячну грудку цукру, 
піддалася спонтанним почуттям 
відчаю, взяла березовий прут у 
руки, стала посеред хати, зняла 
свою постійно ношену червоно-
чорну кофтину (а під нею сороч-
ка в дірках, груди – в ранах) і з 
болем мовила: «Не думаєте, як я 
тяжко працюю. Немає ні часу, ні 
сили. Все для вас, а ви так вчи-
нили! Скажуть люди, що я по-
гано вас виховала!..» І побила, 
дуже побила. Не втрималася. По-
тім плакала.

Зараз мати, здається, забу-
ла про ті чорні години в нашому 
житті. Не говорить, не згадує. Та 
чи справді забула? Вірю: в гли-
бині своєї свідомості вона не раз 
проходить нелегкий, тернистий 
шлях свого гіркого минулого. 
Жінка – страдниця! Нехай ніхто 
ніколи не забуде її самовідданої 
любові до рідних дітей, до рідної 
України! 

Олена РУТЕЦЬКА.,
м. Збараж.
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Струни серця
ОСІННЯ ПОСТАТЬ
Побачила я з подивом сьогодні,
Осінню постать 

у сукенці модній.
Пройшла повз мене, 

щось прошепотіла…
Чому вона так 

рано прилетіла?
Засушені листочки розсипає:
- Чому мене ніхто 

не зустрічає?
З її красою варто 

сперечатись?
Я ще не встигла 

з літечком награтись...
Ще не пора… 

Ще серпня теплі зливи
Не дарували нам свої мотиви.
Мабуть, згубилась осінь 

між світами,
Не біля тої зупинилась брами.
І хоч їй до вподоби чари літа,
Та як свій штрих осінній 

не лишити?
І бачу я, що ген з того горбочка
До мене покотилися 

листочки.
В серпневу пору, 

в золото-цвітінні
Листочки жовті 

котяться осінньо.
Пожовклий лист 

я довго розглядала…
А осінь в мої очі заглядала…

Леся ЛЮБАРСЬКА.

СПОГАД
Вітрисько деревам 

заламував руки,
Самотня пір'їна 

шукала крила,
Вокзальний годинник, 

що звик до розлуки,
Здавалось, хвилини 

утер з-під чола.
Наструнені рейки, 

драбинчасті шпали,
Позшивані нерви 

на стиках прощань.
А слів, як погоди, 

тоді бракувало...
- Кохана, по той бік чекання 

поглянь.

*     *     *
Залишає літо полини,
Згірклу згадку про свою 

минучість.
Ти його у цьому не вини
Та себе під осінь не засмучуй.
То ж давай заглянемо в сади,
Взнак гіллю поклонимось 

поштиво.
...Ще сміється вітер молодий
І моргають кароокі сливи.

ЛЕБІДЬ
Він орав крилом 

свинцеве плесо,
Мрії засівав на переліт,
Тільки біль тужавим 

перевеслом
Зав'язав для нього 

вільний світ.
Ні лебідки, ані побратимів...
Лебедів на вітрі білий день.
Не крило, душа болить 

ранима,
Що у пісню смутком упаде.

Володимир КРАВЧУК.

На життєвих перехрестях

Ліричним рядком
ОСІНЬ І ЖІНКА
А жінка буває на осінь так схожа, 
То тиха й привітна, а то - непогожа.
То скроні сльозою, то сонцем засвітить,
 То прагне зими, то вертається в літо. 

А жінка, як осінь, плодами багата:
 На ніжність, добро, 

материнство і святість.
 Як вересень тихий, зігріє душею,
 Не страшно морозу чекати із нею.

А жінка буває тривожна, як осінь. 
То дихає вітром, то ласки попросить.
 То болю завдасть, то вигоїть рани, 
Листочком у світ полетить 

за коханим .

А осінь в природі - це завше, як диво.
 Так само і жінка: буває вродлива,
 Буває примхлива, буває зрадлива,
 Нехай тільки кожна з них буде щаслива!

Любов КОСИЛО.

гніздечкоСімейне

Українська пісня
Дарує щем і насолоду,
Й щирі, неповторні 

почуття...
І несе від роду - і до роду
Життєдайне полум’я 

буття...

Ятряться 
болючі рани

 Не можу забути про події, почуті недавно.  
Їх вимальовую у своїй уяві – і вони обростають думками, 

домислами, невимовним жалем…

Таємниця 
СПОВІДІ Сокровенне

Вересневими полями «ходили» дими: догорали 
стерні, господарі спалювали картоплиння. 
Салон автівки наповнився запахом, який 
нагадав Арсенові дитинство. Осінні дими 
«приходять» і у велике місто, де він давно живе. 
Але вони мають інші запахи. Їдкі.

На фото Івана ПШОНЯКА: тріо села 
Глибочок Борщівського району - 
Марія Гаця, Антоніна Королівська, 
Ольга Шумеляк і головний 
спеціаліст культури, туризму та 
релігії РДА Христина Зарицька.
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У рамках 5-го туру аматорського чемпіонату України у 
Теребовлі зустрілися місцева «Нива» та великогаївський 
«Агрон-ОТГ». Тиждень тому ці колективи мірялися силами 
у фіналі кубка області і тоді перемогу з мінімальним рахун-
ком 1:0 здобула команда з Великих Гаїв. Цього ж разу матч 
завершився внічию – 0:0.

*     *     *
Результати матчів 16-го туру першої ліги чемпіонату 

Тернопільської області:
«Бастіон-1427» (Горішня Вигнанка) – ФК «Трибухівці» – 

1:5 (1:2)
 «Вся Україна - Колос» (Бучач) – ФК «Вишнівець»– 4:1 

(3:0)
 «Зоря» (Хоростків) – «Арсенал» (Білокриниця) – 0:2 

(0:1)
*     *     *

Результати матчів 16-го туру другої ліги чемпіонату 
Тернопільської області:

ФК «Скалат-ОТГ» – ФК «Козова» – 1:1 (1:1)
ФК «Нараїв» – «Колос» (Зборів) – 0:2 (0:0)
«Галичина» (Мушкатівка-Слобідка) – «Віго-Острів» 

(Острів) – 3:0 (1:0)
 «Панорама» (Млинівці) – «Поділля» (Васильківці) – 1:3 

(1:1).

*     *     *

“Шахтар” оголосив про 
підписання контракту з 
гравцем національної збір-
ної Євгеном Коноплянкою. 
Угода з футболістом розра-
хована на три роки.

*     *     *
23 вересня в італійсько-

му Мілані відбудеться вру-
чення нагороди найкращого 
гравця року FIFA. За це зван-
ня поборються: Ліонель Мес-
сі з “Барселони”, Вірджел ван 
Дейк з “Ліверпуля” і напад-
ник “Ювентуса” Кріштіану 
Роналду.

Звання “Гравець року 
ФІФА” вручається з 1991 
року. З 2010 по 2015 рік най-
кращому футболістові вру-
чалася нагорода “Золотий 
м’яч”, створена в результа-
ті об’єднання нагород “Гра-
вець року ФІФА” і “Золо-
тий м’яч (France Football)”. У 
2016 році ФІФА і французьке 
видання припинили співп-
рацю, і нагороди за 2016 
рік знову почали вручатися 
окремо.

У 2018-му році перемогу 
у номінації здобув півзахис-
ник мадридського “Реалу” і 

збірної Хорватії Лука Модріч, 
перервавши 10-річну гегемо-
нію Роналду і Мессі.

*     *     *
17-річна українська тені-

систка Дарина Снігур вигра-
ла турнір в ізраїльському міс-
ті Кирьят-Шимон. У фіналі 
турніру ITF (Міжнародної те-
нісної федерації) з призовим 
фондом $25 тис. українка за 
58 хвилин здолала другу ра-
кетку змагань Майю Лумсден 
із Великої Британії. Цей титул 
став для українки четвертим 
на професійному рівні і тре-
тім у 2019 році. За перемогу 
киянка заробила 50 рейтин-
гових очок. Це дозволить Сні-
гур увійти до топ-330 світової 
класифікації, що є для неї осо-
бистим рекордом.

*     *     *
31 серпня, на автодро-

мі Спа-Франкоршам пови-
нна була відбутися перша гон-
ка етапу “Формули-2” в Бель-
гії. Вона була зупинена вже на 
другому колі, коли на виході з 
повороту “Червона вода” ста-
лася серйозна аварія за участю 
Антуана Юбера, Хуана Мануе-
ля Корреа і Маріно Сато. Остан-
ній самостійно залишив місце 
аварії, а про стан здоров’я Юбе-
ра і Корреа не було жодних да-
них. Всі постраждалі були до-
правлені у лікарню. Однак, не-
зважаючи на всі зусилля ліка-
рів, Юбер помер. 22 вересня 
йому мало б виповнитися 23 
роки. Хуан Мануель Корреа за-
лишається в лікарні, його стан 
стабільний.

Спортивна арена

Тернопільський футбол

Спорт Тернопілля

Відбулося 
жеребкування 
Ліги чемпіонів, де 

Україну представить 
донецький “Шахтар”. 

Група C:
“Манчестер Сіті” (Англія)
“Шахтар” (Україна)
“Динамо Загреб” (Хорватія)
“Аталанта” (Італія).

Перший матч гірники 
проведуть 17/18 вересня.

*     *     *

За результатами 
жеребкування 
групового етапу 

Ліги Європи, де Україну 
представлять “Динамо” 
та “Олександрія”.

Група В:
“Динамо” (Україна)
“Копенгаген” (Данія)
“Мальме” (Швеція)
“Лугано” (Швейцарія)

Група І
“Вольфсбург” (Німеччина)
“Гент” (Бельгія)
“Сент-Етьєн” (Франція)
“Олександрія” (Україна)

Перші матчі українські 
клуби зіграють 19 вересня.

*     *     *
31 серпня футбольний клуб “Нива” 

у шостому турі чемпіонату Другої ліги 
у домашньому поєдинку зіграв вні-
чию з хмельницьким “Поділлям” – 2:2 
і очолив турнірну таблицю. Наступний 
матч тернополяни зіграють у гостях 
проти рівненського «Вереса».

*     *     *

Дві команди тернопільської 
дитячо-юнацької спортшколи з фут-
болу стали призерами Міжнародного 
турніру серед юнаків 2003 року наро-
дження і молодших, що 29 серпня за-
вершився у Тернополі. Протягом трьох 
днів за першість змагалися шість ко-
манд. Фінальний поєдинок відбувся 
на Тернопільському міському стадіоні. 
Команда ДЮСШ Тернопіль з рахунком 
1:0 обіграла суперників з Литви і заво-
ювала золоті нагороди. Третє місце по-
сіли вихованці ДЮСШ Тернопіль 2003 
року народження.

*     *     *
Увесь комплект нагород зібрали 

боксери тернопільського спортклу-
бу “Шкіряна Рукавичка” на відкрито-
му Регіональному та Міжнародному 
турнірі з боксу у Мукачевому на За-
карпатті.

Чемпіоном турніру у вазі 32 кг став 
тернополянин Захар Фірман. Друге 
місце у вазі 52 кг посів Назар Корду-
пель. А бронзову нагороду – Артем Со-
рочан, який змагався серед спортсме-
нів вагової категорії 36 кг. Захара Фір-
мана організатори визнали кращим 
боксером. Загалом за медалі змагали-
ся 116 боксерів із чотирьох областей 
України та закордонні команди з Угор-
щини та Словаччини.

*     *     *
У спортивному залі Тернопільсько-

го національного економічного уні-
верситету відбувся шостий турнір 
пам’яті колишнього ректора універ-
ситету Сергія Юрія. Цьогоріч участь у 
змаганнях взяли чотири жіночі коман-
ди. За підсумками перше місце отри-
мали господарки – “Галичанка-ТНЕУ-
Гадз-1”. Друге здобули волейболістки 
луцької “Волині”. А третіми стали грав-
чині “Галичанки-ТНЕУ-Гадз-2”. Відпо-
відно, четвертими турнір завершили 
спортсменки з рівненської “Регіни”.

Василь Ломаченко 
та Люк Кемпбелл 
зустрічалися 

у Лондоні. Боксери 
сперечалися за титули 
чемпіона світу у легкій 
вазі (до 61,2 кг) за 
версіями WBO (Всесвітньої 
боксерської організації) 
та WBA (Всесвітньої 
боксерської асоціації), 
які належали українцю, 
а також за вакантний 
пояс WBC (Всесвітньої 
боксерської ради).

Суперники розпочали поєдинок 
обережно та присвятили стартовий 
раунд розвідці. Ломаченко активізу-

вався у другій трихвилинці та почав 
прориватися на ударну дистанцію 
через джеб суперника, який суттєво 
переважав його у зрості.

У третьому раунді українець 
досягнув першого успіху та завдав 
британцю потужного удару лівою 
у голову. Чемпіон світу поступово 
збільшив темп бою та почав висна-
жувати Кемпбелла.

Наприкінці п’ятого раунду наш 
боксер провів потужну багатоходів-
ку, після якої британця від сумних 
наслідків врятував лише гонг.

Ломаченко продовжив доміну-
вати у шостій трихвилинці, проте 
занадто захопився атаками та про-
пустив від Кемпбелла небезпечний 
удар зліва. Ще один неприємний ви-

пад назустріч українець проґавив у 
наступному раунді, після чого він 
агресивно пішов вперед та затиснув 
суперника біля канатів.

Поєдинок перейшов у чемпіон-
ські раунди, у яких перевагою воло-
дів Ломаченко. У 11-му раунді украї-
нець відправив британця у нокдаун.

Кемпбелл протримався до фі-
нального гонгу, проте від поразки 
його це не врятувало. Василь Лома-
ченко переміг британця за очками 
- 119:109,119:109, 118:111 - та став 
чемпіоном світу за трьома версіями. 

За цю перемогу Василь заробив 
рекордний гонорар у своїй профе-
сійній боксерській кар’єрі.

Після виплат комісії своєму ме-
неджеру, промоутерської компанії 
і податків у Ломаченка залишаєть-
ся близько 50 відсотків від цієї суми. 
Плюс українець ділить гонорар на-
впіл зі своїм тренером і батьком - 
Анатолієм Ломаченком. Таким чи-
ном, за бій проти Кембелла Василь 
заробить $1 млн. доларів “чистими”.

Тричі – чемпіон!

Український боксер Василь Ломаченко 
переміг британця Люка Кемпбелла 

та став чемпіоном світу у легкій вазі  
за трьома версіями – WBA, WBO та WBC

Михайличенко 
рулить: 
«Динамо»  
вже п’яте

Відбулися матчі 6 туру 
у Прем’єр-лізі. Ось їх ре-
зультати:
Десна 0:0 Карпати
Ворскла 0:1 Олександрія
Дніпро-1 2:1 Колос
Львів 0:1 Маріуполь
Олімпік 0:4 Шахтар
Зоря 2:2 Динамо

А так виглядає турнір-
на таблиця, де перша гра-
фа – зіграні ігри, а друга 
– набрані очки:
1 Шахтар 6 18
2 Десна 6 11
3 Зоря 6 11
4 Олександрія 6 9
5 Динамо 5 8
6 Дніпро-1 6 8
7 Ворскла 6 7
8 Колос 6 7
9 Маріуполь 5 7
10 Львів 6 6
11 Карпати 6 5
12 Олімпік 6 1

Українська Прем’єр-
Ліга, опитавши фахівців, 
які входять до нашої екс-
пертної ради, визначила 
найяскравішого футболіс-
та з усіх, які взяли участь у 
матчах 6-го туру. За підсум-
ком голосування перемо-
гу здобув захисник «Зорі» 
Богдан Михайліченко.

Єврокубки
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Планування і ще раз 
планування!

Здавалося б, що подорожувати наба-
гато цікавіше експромтом. З одного боку, 
це - так, але для бюджетного відпочинку 
деякі речі слід обдумати наперед. Якщо ви 
обрали Італію місцем для відпустки, зазда-
легідь бронюйте квитки на літак. Іноді за 
декілька місяців можна знайти квитки на 
так звані «лов кости» за привабливою ці-
ною. Зрозуміло, що ближча дата вашої від-
пустки, то дорожчий квиток. Після цього 
варто знайти житло. У цьому допоможуть 
інтернет-ресурси (Booking.com, Airbnb 
тощо). Можна легко забронювати готель, 
гестхаус або ж орендувати квартиру на 
кілька днів. Завдяки вбудованим фільтрам 
ви зможете знайти найкраще житло для 
вашого гаманця.

З власного досвіду знаю: щоб відчути 
цю неймовірну країну, потрібно не менше 
тижня. А якщо в планах відвідати кілька 
міст, то краще ретельно розпланувати час.

Серце Італії - Рим

Унікальне місто, яке поєднує в собі ста-
родавні традиції й архітектуру з модними 
бутіками і розкішними готелями. У Римі 
просто неймовірна концентрація історич-
них пам'яток, які гармонійно вписуються в 
сучасний, трохи божевільний ритм життя 
міста. Для кожного знайдеться щось осо-
бливе, куди хочеться повертатися. Найпер-
ше -  Колізей, який вражає своєю величчю. 
Але сфотографуватися біля нього не так 
просто, як здається, постійні натовпи ту-
ристів не дають зробити якісну світлину, 
причому, ні вдень, ні ввечері. Рим краще 
відвідувати восени або навесні, тоді не так 
людно і погода дає змогу гуляти з комфор-
том, адже влітку температура коливається 
в межах 40 градусів за Цельсієм, тому не за-
бувайте про капелюшок. 

Ще вражає міні-держава та серце ка-
толицизму - Ватикан. У неділю можна по-
трапити на відкриту службу на площі свя-
того Петра та побачити Папу. Потрапити 

в однойменний собор можна абсолютно 
безкоштовно. Скористатися такою можли-
вістю щодня прагнуть тисячі туристів, але 
вистояти довгу чергу заради того, щоб на 
власні очі помилуватися спадщиною Міке-
ланджело та  Рафаеля, безумовно, варто.

Окрім цього, ще варто відвідати фон-
тан Треві та Пантеон. Цікавий факт - у бу-
дівлі Пантеону немає вікон, світло потра-
пляє всередину тільки через отвір у куполі. 

На щастя, у Римі є метро, яким з легкіс-
тю можна дістатися, куди завгодно. Пора-
да: краще купити проїзний на 24 години, 
так набагато дешевше і зручніше.
   Браво! Беніссімо! Ва бене! 

І ще багато таких слів хочеться вимови-
ти на честь італійської кухні. 

Піца, лазанья, равіолі, паста, різотто, 
мінестроне - і на десерт тірамісу, джелато, 
вишукані вина та  різні види сирів - це ще 
одне, за чим варто їхати до Італії.

Де поїсти в Римі? З цим проблем у столи-
ці немає. Тут багато ресторанів, кафе, трат-
торій, піцерій, джелатерій. Краще йти не в 
туристичне місце, а в той заклад, де найбіль-
ше місцевих жителів. Зазвичай, вони трохи 
далі від центру. Ціни - менші, а їжа смачна 
та автентична. Ресторани в Італії – це дорогі 
престижні місця, у кафе, зазвичай, самооб-
слуговування, тратторії, піцерії і остерії – за-
клади з доступними цінами й італійською 
кухнею. Як правило - при вході в кафе або 
тратторію вивішують меню, щоб наперед 
можна було ознайомитися з цінами.

Рай для закоханих
У жодній країні світу немає такої кіль-

кості романтичних місць. Саме в Італії роз-
ташована Верона - ідеальне місто для від-

пустки удвох. 
Напевне, немає в світі жодної людини, 

якій не була б відома історія кохання Ро-
мео і Джульєтти. Верона, де відбувалася 
дія однойменної п'єси Шекспіра, користу-
ється надзвичайною популярністю серед 
закоханих. Не можна не заглянути у дво-
рик Джульєтти, щоб побачити своїми очи-
ма балкон, під яким співав своїй коханій 
серенади палкий Ромео. Також не забудь-
те  відвідати одну з опер у величній Аре-
на ді Верона. Цей величезний амфітеатр, 
зведений у першому столітті нашої ери, є 
своєрідною відповіддю римського Колізею 
(який є молодшим від Веронського майже 
на 50 років!). 

Також варто прогулятися по головній 
площі міста Пьяцца делле Ербе. Якщо 
вдень вона чимось нагадує ринкову площу 
(продавці сувенірів наполегливо пропону-
ють гостям міста свою продукцію), то вве-
чері заповнюється місцевими жителями 
і туристами, які насолоджуються розкіш-
ним вином у барах і кафе. 

Пізанська вежа і не тільки 
Піза - місто в Центральній Італії в ре-

гіоні Тоскана, всього лиш 10 км від Лігу-
рійського моря. В першу чергу Піза відома 
завдяки своїй “падаючій” вежі, яка є од-
ним із символів Італії. Але місто пропонує 
цілу низку цікавих пам’яток, які включені 
в список об’єктів Всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО.

Північна частина Пізи вражає найбіль-
ше, саме там можна подивитися на Собор 
Санта-Марія-Ассунта - грандіозний кафе-
дральний собор в романському стилі, ви-
конаний з білого мармуру. Біля нього ви-
сочіє знаменита вежа, яка  була задумана 
як дзвіниця собору. Будівництво споруди 
тривало протягом двох століть з 1153 року, 
її висота - понад 50 метрів. 

У порівнянні з іншими італійськими 
містами, в Пізі все набагато дорожче. Осо-
бливо це стосується житла та харчування 
в закладах. Це пов'язано з тим, що район 
Тоскана дуже популярний у туристів.

Сонце, пляж та... озеро!
Дивне поєднання, але окрім величного 

моря, яке обіймає італійські береги, країна 
славиться своїми озерами. Неймовірні кра-
євиди, прозора  вода та недоторкана приро-
да - усе це відкривається перед туристами.

Одним і найвеличніших є озеро Комо, 
розташоване в сорока кілометрах на північ 
від Мілану. В наші дні  на його берегах кра-
суються вілли  Джорджа Клуні та багатьох 
голлівудських зірок. В озері можна ловити 
рибу  купатися, займатися водними видами 
спорту. По навколишніх горах можна лази-
ти, по долинах – їздити на конях і велоси-
педах.

А на окраїні району Ломбардії красуєть-
ся озеро Гарда. Блакитні води цієї водойми 
оточені могутніми схилами Альпійських 
гір. Гарда є найбільшим озером країни, його 
довжина становить 52 км. Навколо розта-
шовано безліч маленьких міст, де можна не-
дорого, але насичено відпочити.

Італія здивує навіть досвідченого 
мандрівника. Щоб об’їздити усі цікаві 
міста, не вистачить і місяця. Втім, це 
привід повертатися туди знову і знову. 
В ній зібрані розваги на будь-який смак 
і вік, від фантастичної природи до ста-
родавніх залишків Римської імперії. Оби-
райте час, пакуйте валізи і гайда за но-
вими пригодами в неймовірну Італію.

Валентина БОГУЦЬКА.

ІТАЛІЯ - КРАЇНА МРІЙ 
І ВІЧНОГО СОНЦЯ: 
як відпочити 
не за всі гроші 

Пізанська вежа, Колізей та піца - найперше, що спадає на думку, коли чуєш 
слово “Італія”. Країна, де люблять смачно поїсти та добре відпочити. Це - один із 
найпопулярніших напрямків в українських туристів. Відпочинок в Італії - можливість 
дізнатися багато нового про історію цієї землі, спробувати знамениті страви 
італійської кухні, відчути ласкавий дотик Середземного моря і прекрасно провести 
час на березі кращих італійських курортів.
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UA:Перший
12.00 Своя земля.
12.10, 14.40, 18.00, 21.00, 05.20 Новини.
12.25 UEFA ЧЄ з футзалу U19 2019. 

Нiдерланди - Хорватiя.
13.15, 23.50, 05.45 Погода.
14.20 Телепродаж.
14.50 UEFA ЧЄ з футзалу U19 2019. Укра-

їна - Iспанiя.
16.55, 23.30 Плiч-о-плiч.
17.30 Перша шпальта.
18.25 Тема дня.
19.30 Разом.
19.55 Д/с “Шамварi: територiя диких 

тварин”.
20.30 #@)?$0 з Майклом Щуром.
21.30 “Зворотнiй вiдлiк”.
00.00 Телепродаж Тюсо.
02.00 UEFA ЧЄ з футзалу U19 2019. Укра-

їна - Нiдерланди.
03.40 UEFA ЧЄ з футзалу U19 2019. 

Хорватiя - Iспанiя.

Êаíаë “1+1”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з “1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 

05.20 “ТСН”.
09.30 “Життя вiдомих людей”.
10.30, 12.20 “Одруження наослiп”.
12.30 “Мiняю жiнку”.
14.00 “Сiмейнi мелодрами”.
15.00 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Наречена зi Стамбула”.
20.45, 21.45 Т/с “Свати”.
22.45 “Грошi”.
00.00 “Танцi з зiрками”.
03.45 Т/с “Центральна лiкарня”.

Iíòер
03.30, 02.35 “Орел i решка. Шопiнг”.
04.55 М/ф.
05.00 “Школа доктора Комаровського. 

Невiдкладна допомога”.
05.25, 22.05 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10 “Ранок з Iнтером”.
09.20, 18.00, 19.00, 01.50 “Стосується 

кожного”.
11.15, 12.25 Х/ф “Апачi”.
13.45 Х/ф “Текумзе”.
15.50 “Чекай на мене. Україна”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Не жiноча робота”.
23.50 Т/с “Лiнiя свiтла”.
00.50 “Речдок”.

ICTV
04.45 Скарб нацiї.
04.50 Еврика!
05.00 Служба розшуку дiтей.

05.05 Т/с “Вiддiл 44”.
05.50 Громадянська оборона.
06.35 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.
14.25, 16.20 Х/ф “Битва титанiв”.
16.55 Х/ф “Гнiв титанiв”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.15 Бiльше нiж правда.
21.25 Т/с “Папаньки”.
22.20 Свобода слова.
23.55 Х/ф “Повiтря”.
01.50 Стоп-10.

ÑТБ
12.00 Т/с “Коли ми вдома”.
12.35 МастерШеф.
15.30, 19.00, 22.45 Хата на тата.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
21.00 Т/с “Крiпосна”.

Íоâий êаíаë
12.00 Х/ф “Мачо i ботан”.
14.10 Х/ф “Мачо i ботан 2”.
16.20 Х/ф “Година пiк”.
18.20 Х/ф “Година пiк 2”.
20.10 Х/ф “Година пiк 3”.
22.00 Т/с “Подорожники”.
23.00 Х/ф “Норбiт”.
01.00 Т/с “Спецзагiн Кобра”.
01.55 Служба розшуку дiтей.
02.00 Зона ночi.

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

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

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

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

22.55, 23.55, 01.10 Погода на ку-
рортах.

08.25 Полiгон.
09.25, 17.40 Час громади.
10.10, 11.10, 12.25, 13.10, 16.10, 17.10 

Iнформацiйний день.
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-

рони.
14.10 Медекспертиза. Поради.
18.20,  19.30,  21.00,  00.25,  01.15 

Iнформацiйний вечiр.
23.15 Лiнiйка документальних проектiв.

02.15, 05.15 Машина часу.
03.15 Кiно з Я. Соколовою.
04.10 Феєрiя мандрiв.

Êаíаë «Óêра¿íа»
07.30 Гучна справа.
08.00, 13.20, 15.30, 04.45 Агенти 

справедливостi.
10.00 Зоряний шлях.
11.20, 03.00 Реальна мiстика.
15.00, 19.00, 23.00 Сьогоднi.
16.00, 00.30, 02.15 Iсторiя одного злочину.
18.00 Т/с “Пошта”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Капiтан 2”, 1 i 2 с.
23.30 Т/с “Капiтан 2”, 3 с.
01.45 Телемагазин.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.45 М/с “Каспер”.
08.50 “Орел i решка. Шопiнг”.
10.30 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
13.20 Х/ф “Легенда танцюючого нiндзя”.
15.00 “Орел i решка. Навколо свiту”.
16.10, 01.00 “Орел i решка. Морський се-

зон”.
18.10 Т/с “Доктор Хто”.
20.10 Т/с “Доктор Хаус”.
22.00 “Орел i решка. Рай та пекло”.
23.00 “Орел i решка. Мегаполiси”.
00.10 “Вiрю не Вiрю”.
02.00 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.00 “Top Shop”.
06.10 Х/ф “Вечiр напередоднi Iвана Ку-

пала”.
07.30 Х/ф “Валентин i Валентина”.
09.20 Х/ф “За двома зайцями”.
10.45, 19.30 Т/с “Той, що читає думки”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.25 “Свiдок”.
12.50 “Таємницi свiту”.
13.25, 17.45, 02.55 “Випадковий свiдок”.
14.00, 03.30 “Речовий доказ”.
14.40, 21.20 Т/с “Хейвен”.
16.50 “Легенди бандитської Одеси”.
17.20 “Легенди карного розшуку”.
18.20 “Свiдок. Агенти”.
23.45 Т/с “Закон i порядок”.
01.25 “Таємницi кримiнального свiту”.
04.30 “Професiї”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.45 М/ф “Гнiздо дракона”.
11.15 Т/с “Рання пташка 2”.
12.00, 21.00 Танька i Володька.
13.00, 20.00 Одного разу пiд Полтавою.
14.00, 19.00 СуперЖiнка.
15.00 4 весiлля.
17.00, 02.00 Панянка-селянка.
22.00 Iгри приколiв.
23.00 Т/с “Хамелеон”.
00.00 Сiмейка У.
01.00 Т/с “Домашнiй арешт”.

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

Прямий
06.00, 07.15, 08.15 “Новий день” з Ю. Шпа-

чинською, I. Ратушною, Б. Мамаєм 
та М. Матросовим.

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

09.15, 10.15, 11.15 “Прямий” трафiк” з К. 
Ашiон i П. Рольником.

12.10, 14.10, 16.10 “Кримiнал” з С. Вар-
дою та К. Трушик.

12.20, 16.20 “Гаряча тема” з О. Курбано-
вою та О. Шилкiною.

13.15, 14.20, 15.15 “Деталi на “Прямому” з 
В. Фроловою i О. Близнюком.

17.00 “Ситуацiя” з М. Леончук.
18.15 “Ехо України” з М. Ганапольським.
20.00 “Прямий ефiр” з С. Орловською та 

М. Вереснем.
22.00 “Прямий” контакт” з Т. Березовцем.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
07.50, 13.50 Правда життя.
08.55 Велетнi льодовикової ери.
09.55 Погляд зсередини.
10.55 Ролан Биков.
11.40 Iлюзiї сучасностi.
12.40, 00.45 Речовий доказ.
15.00, 23.45 Таємницi Другої свiтової.
17.00 Морськi гiганти.
18.00, 22.45 Життя.
19.00, 20.50 Фантастичнi iсторiї.
20.00 Брама часу.
21.45 Скарби з горища.
01.55 Мiстична Україна.
02.40 Таємницi дефiциту.
04.55 Єврорабинi.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “Балаган”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.50 М/ф.
08.00 “Невiдома версiя. Вiрнi друзi”.
09.30 “Спогади”.
10.20, 00.40 “Зорянi долi”.
11.10 “Моя правда”.
12.00 Х/ф “Такi красивi люди”.
13.45, 19.00 Т/с “Суто англiйськi вбив-

ства”.
15.45 Х/ф “Таємниця “Чорних дроздiв”.
17.35 Х/ф “Вечори на хуторi поблизу Ди-

каньки”.
21.00, 01.40 Т/с “Розслiдування Мердока”.
23.00 Х/ф “Безбатченко”.
01.10 “Академiя смiху”.
03.10 Кiноляпи.
03.55 Саундтреки.
04.50 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 “Помста природи”.
09.10, 18.15 “Спецкор”.

09.45, 18.50 “ДжеДАI”.
10.20, 19.25, 20.30 Т/с “Ментiвськi вiйни. 

Харкiв 2”.
14.05 Х/ф “Орден дракона”.
15.55 Х/ф “Лiтаючi мечi бiля брами Дра-

кона”.
21.35 Т/с “Касл 6”.
23.10 Х/ф “Смертельне падiння”.
00.55 “Облом.UA”.

ÍЛО-ТБ
14.00 М/с “Сiмпсони”.
16.00 Т/с “Усi жiнки вiдьми”.
18.50 Т/с “СуперКопи”.
21.10 Т/с “Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць”.
23.05 Т/с “CSI: Маямi”.
01.00 Мамареготала.
03.30 Чистоплюї.
04.25 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
02.00 Тенiс. “Гейм, Шетт i Матс”.
02.15, 04.00, 19.15 WATTS.
02.30, 04.30 Тенiс. US Open. Жiнки. Пари. 

Фiнал.
03.10 Тенiс. US Open. Мiкст. Фiнал.
05.30 Тенiс. US Open. Чоловiки. Фiнал.
07.00 Велоспорт. “Тур Британiї”. Етап 2.
08.00, 13.00 Велоспорт. “Вуельта”. Етап 15.
09.25 Снукер. “Мастерс”. Шанхай. День 1.
14.25, 23.10 Велоспорт. “Вуельта”. Етап 16.
18.45 Велоспорт. “Вуельта”.
19.40 Кiнний спорт. Global Champions 

League.
20.10 Поло. Polo line.
21.00 Дзюдо. ЧC. Японiя.
22.05 Тенiс. US Open. Огляд.
23.50 Волейбол. ЧЄ. Жiнки.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
09.00, 14.00 Огляд 1-го iгрового туру. 

Вiдбiр до Євро-2020.
10.30 Iрландiя - Швейцарiя. Вiдбiр до 

Євро-2020.
12.15 Румунiя - Iспанiя. Вiдбiр до Євро-

2020.
15.20 “Автогол”.
15.40, 22.30 Футбол News.
16.05 Сербiя - Португалiя. Вiдбiр до 

Євро-2020.
17.55 Вiдбiр до Євро-2020. Огляд туру.
18.50 Live. Азербайджан - Хорватiя. Вiдбiр 

до Євро-2020.
20.55, 23.40 “Євровiдбiр 2020. Матч-

центр”.
21.35 Live. Пiвнiчна Iрландiя - Нiмеччина. 

Вiдбiр до Євро-2020.
00.10 Огляд 2-го iгрового дня. Вiдбiр до 

Євро-2020.
02.05 Фiнляндiя - Iталiя. Вiдбiр до Євро-

2020.
03.55 Швецiя - Норвегiя. Вiдбiр до Євро-

2020.

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

15.00, 18.00, 21.00, 23.10, 05.20 
Новини.

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

09.30 Т/с “Таємницi Борго Ларiчi”.
11.15, 14.15 Телепродаж.
11.35 Д/с “Тайська кухня”.
12.00 Енеїда.
13.10 Хто в домi хазяїн?
13.45 Вiдкривай Україну з Суспiльним.
14.30 Д/с “Аромати Iспанiї”.
15.15 Бюджетники.
15.45, 19.30 Плiч-о-плiч.
15.55 “Зворотнiй вiдлiк”.
18.25 Тема дня.
19.55 Д/с “Як працюють машини”.
21.25, 23.40, 05.45 UA:Спорт.
21.45 Нашi грошi.
22.15 Д/с “Особливий загiн”.
00.00 Телепродаж Тюсо.
02.00 UEFA ЧЄ з футзалу U19 2019. 

Нiдерланди - Хорватiя.
03.40 UEFA ЧЄ з футзалу U19 2019. Укра-

їна - Iспанiя.

Êаíаë “1+1”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з “1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 

05.20 “ТСН”.
09.30 “Життя вiдомих людей”.
10.30, 12.20 “Одруження наослiп”.
12.45 “Мiняю жiнку”.
14.00 “Сiмейнi мелодрами”.
15.00 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Наречена зi Стамбула”.
20.45, 21.45 Т/с “Свати”.
22.45, 00.30 “Мiняю жiнку 14”.
02.20 Т/с “Центральна лiкарня”.

Iíòер
03.50 “Подробицi” - “Час”.
04.35 “Школа доктора Комаровського. 

Невiдкладна допомога”.
04.55 “Top Shop”.
05.25, 22.05 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.00 “Корисна програма”.
11.00, 21.00 Т/с “Не жiноча робота”.
12.25 Х/ф “007: Восьминiжка”.
15.00 Т/с “Вiрний засiб”.
15.50, 16.45, 00.55 “Речдок”.
18.00, 19.00, 01.50 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
23.50 Т/с “Лiнiя свiтла”.
02.35 “Орел i решка. Шопiнг”.

ICTV
04.05 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.25 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.35, 20.15 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.10 Бiльше нiж правда.
11.05, 23.25 “На трьох”.
11.20, 13.20, 21.25 Т/с “Папаньки”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.55, 16.20 Х/ф “Мiст шпигунiв”.
17.05 Х/ф “Джон Рембо”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
00.25 Т/с “У полi зору”.
01.55 Стоп-10.

ÑТБ
06.55 Т/с “Коли ми вдома”.
12.30 МастерШеф.
15.25 Хата на тата.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
19.00 Наречена для тата.
21.00 Т/с “Крiпосна”.
22.45 Один за всiх.

Íоâий êаíаë
03.00, 02.10 Зона ночi.
03.40 Абзац.
05.25, 06.05 Kids` Time.
05.30 М/с “Том i Джерi шоу”.
06.10 Т/с “Друзi”.
07.40 Т/с “Бiблiотекарi”.
09.10 Т/с “Цiлком таємне”.
12.00 Х/ф “Скеля”.
14.50 Т/с “Медфак”.
16.00, 21.00 Вар`яти.
17.00 Хто зверху? (12+).
22.00 Т/с “Подорожники”.
23.00 Х/ф “Чому вiн?”.
01.10 Т/с “Спецзагiн Кобра”.

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

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

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

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

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

16.55, 17.55, 22.55 Погода на ку-
рортах.

08.20 Полiгон.
08.30 Клуб Life.
08.40 ID Journal.

09.20, 17.45 Час громади.
10.10, 11.10, 12.25, 13.10, 16.10, 17.10 

Iнформацiйний день.
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-

рони.
14.10 Медекспертиза. Поради.
15.15 Невигаданi iсторiї.
18.20,  19.30,  21.00,  00.25,  01.15 

Iнформацiйний вечiр.
23.15 Лiнiйка документальних проектiв.
02.15, 05.15 Машина часу.
03.15 Кiно з Я. Соколовою.
04.10 Феєрiя мандрiв.

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 23.30 

Сьогоднi.
09.30, 02.50 Зоряний шлях.
11.20, 03.10 Реальна мiстика.
13.20, 15.30, 04.45 Агенти справедливостi.
16.00, 00.20, 02.10 Iсторiя одного злочину.
18.00 Т/с “Пошта”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.20 Футбол. Контрольна гра. Збiрна 

України - Збiрна Нiгерiї.
23.50 Контролер.
01.40 Телемагазин.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.45 М/с “Каспер”.
08.30 “Орел i решка. Шопiнг”.
09.30, 18.10 Т/с “Доктор Хто”.
11.30 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
13.20, 20.10 Т/с “Доктор Хаус”.
15.00, 23.00 “Орел i решка. Мегаполiси”.
16.10, 01.10 “Орел i решка. Морський се-

зон”.
22.00 “Орел i решка. Рай та пекло”.
00.10 “Вiрю не Вiрю”.
02.10 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.00 “Top Shop”.
06.55 Х/ф “Вiнчання зi смертю”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Прокинутися у Шанхаї”.
10.40, 19.30 Т/с “Той, що читає думки”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.45 “Свiдок”.
12.50 “Свiдок. Агенти”.
13.30, 17.45, 03.15 “Випадковий свiдок”.
14.05, 03.40 “Речовий доказ”.
14.50, 21.20 Т/с “Хейвен”.
16.50 “Легенди бандитської Одеси”.
17.20 “Легенди карного розшуку”.
18.20 “Будьте здоровi”.
23.45 Т/с “Закон i порядок”.
01.45 “Таємницi кримiнального свiту”.
04.10 “Професiї”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
10.05 Х/ф “Красуня”.
11.15 Т/с “Рання пташка 2”.
12.00, 21.00 Танька i Володька.
13.00, 20.00 Одного разу пiд Полтавою.
14.00, 19.00 СуперЖiнка.
15.00 4 весiлля.
17.00, 02.00 Панянка-селянка.

22.00 Казки У Кiно.
23.00 Т/с “Хамелеон”.
00.00 Сiмейка У.
01.00 Т/с “Домашнiй арешт”.

Прямий
06.00, 07.15, 08.15 “Новий день” з Ю. Шпа-

чинською, I. Ратушною, Б. Мамаєм 
та М. Матросовим.

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

09.15, 10.15, 11.15 “Прямий” трафiк” з К. 
Ашiон i П. Рольником.

12.10, 14.10, 16.10 “Кримiнал” з С. Вар-
дою та К. Трушик.

12.20, 16.20 “Гаряча тема” з О. Курбано-
вою та О. Шилкiною.

13.15, 14.20, 15.15 “Деталi на “Прямому” з 
В. Фроловою i О. Близнюком.

17.00 “Ситуацiя” з М. Леончук.
18.15 “Ехо України” з М. Ганапольським.
20.00 “Прямий ефiр” з С. Орловською та 

М. Вереснем.
22.00 “Прямий” контакт” з Т. Березовцем.

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
07.35, 13.50 Правда життя.
08.40 Велетнi льодовикової ери.
09.40 Погляд зсередини.
10.10 Пiд iншим кутом.
10.40 Володимир Iвасюк.
11.40 Iлюзiї сучасностi.
12.40, 00.45 Речовий доказ.
15.00, 23.45 Таємницi Другої свiтової.
16.00, 21.45 Скарби з горища.
17.00 Морськi гiганти.
18.00, 22.45 Життя.
19.00, 20.45 Фантастичнi iсторiї.
19.55 Брама часу.
01.55 Мiстична Україна.
02.40 Бандитська Одеса.

Enter-фіëьм
05.30 Х/ф “Заради сiмейного вогнища”.
07.00, 07.40, 08.40 М/ф.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.50, 11.20 “Моя правда”.
09.30 “Спогади”.
10.30, 00.35 “Зорянi долi”.
12.10 Х/ф “Час хризантеми”.
13.35, 19.00 Т/с “Суто англiйськi вбив-

ства”.
15.35 Х/ф “Вечори на хуторi поблизу Ди-

каньки”.
16.55 Х/ф “Закляття долини Змiй”.
21.00, 01.35 Т/с “Розслiдування Мердока”.
23.00 Х/ф “Непiдсудний”.
01.05 “Академiя смiху”.
03.05 Кiноляпи.
03.55 Саундтреки.
04.55 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 Т/с “Удар у вiдповiдь 3”.
09.40, 18.15 “Спецкор”.
10.20, 18.50 “ДжеДАI”.
11.00, 17.15 “Загублений свiт”.

12.50 Х/ф “Катастрофа на авiалiнiї”.
14.30 Х/ф “День Незалежностi”.
19.25, 20.30 Т/с “Ментiвськi вiйни. Харкiв 

2”.
21.30, 23.05 Т/с “Касл 6”.
00.50 “Облом.UA”.

ÍЛО-ТБ
05.30 Оттак мастак!
06.30 Оттак мастак 4.
07.00 М/с “Людина-павук”.
07.50 М/ф “Зорянi вiйни: Повстанцi”.
08.40 М/с “Аладдiн”.
09.40 Т/с “Сишиш-шоу”.
13.00 М/с “Сiмпсони”.
16.00 Т/с “Усi жiнки вiдьми”.
18.50 Т/с “СуперКопи”.
21.10 Т/с “Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць”.
23.05 Т/с “CSI: Маямi”.
01.00 Мамареготала.
03.40 Чистоплюї.
04.30 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
00.10, 05.00, 08.00 Снукер. “Мастерс”. 

Шанхай. День 1.
01.05 Волейбол. ЧЄ. Жiнки.
01.30 Дзюдо. ЧC. Японiя.
02.30 Тенiс. US Open. Чоловiки. Фiнал.
04.00, 06.30, 14.30 Велоспорт. “Тур 

Британiї”. Етап 3.
09.25, 13.00 Снукер. “Мастерс”. Шан-

хай. День 2.
14.15, 21.20 WATTS.
15.30 Велоспорт. “Тур Британiї”. Етап 4.
17.00 Велоспорт. “Вуельта”. Етап 15.
18.30, 22.50 Велоспорт. “Вуельта”. Етап 16.
20.30 “Краще з кiнного спорту”.
21.30 Кiнний спорт. Rolex Grand Slam.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Вiдбiр до Євро-2020. Огляд туру.
06.50 Шотландiя - Бельгiя. Вiдбiр до 

Євро-2020.
08.35, 19.05 Огляд 1-го iгрового дня. Вiдбiр 

до Євро-2020.
10.00, 15.40, 22.15 Футбол News.
10.25 Литва - Україна. Вiдбiр до Євро-2020.
12.15 “Великий футбол”.
13.00 Фiнляндiя - Iталiя. Вiдбiр до Євро-

2020.
14.45, 16.05, 18.35 “Євровiдбiр 2020. 

Матч-центр”.
15.15 Журнал Лiги чемпiонiв.
16.45 Пiвнiчна Iрландiя - Нiмеччина. Вiдбiр 

до Євро-2020.
20.30, 23.25 “Головна команда”.
21.20 Live. Україна - Нiгерiя. Контроль-

на гра.
00.15 Огляд 3-го iгрового дня. Вiдбiр до 

Євро-2020.
01.50 Азербайджан - Хорватiя. Вiдбiр до 

Євро-2020.
03.40 Огляд матчу “Пiвн. Iрландiя - 

Нiмеччина”. Вiдбiр до Євро-2020.
03.50 Огляд матчу “Шотландiя - Бельгiя”. 

Вiдбiр до Євро-2020.
04.00 Польща - Австрiя. Вiдбiр до Євро-

2020.

Поíедіëоê

Віâòороê

 9 вересня

10 вересня

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

14.40, 16.55, 21.00, 23.10, 05.20 
Новини.

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

09.30 Т/с “Таємницi Борго Ларiчi”.
11.15, 14.15 Телепродаж.
11.35 Д/с “Тайська кухня”.
12.00 Енеїда.
13.10 Бюджетники.
13.45 #ВУкраїнi.
14.55, 02.00 UEFA ЧЄ з футзалу U19 2019. 

Хорватiя - Україна.
17.25, 03.40 UEFA ЧЄ з футзалу U19 2019. 

Нiдерланди - Iспанiя.
19.30 Спiльно.
19.55 Д/с “Як працюють машини”.
21.25, 23.40, 05.45 UA:Спорт.
21.45 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22.15 Д/с “Особливий загiн”.
00.00 Телепродаж Тюсо.

Êаíаë “1+1”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з “1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 

05.20 “ТСН”.
09.30 “Життя вiдомих людей”.
10.30, 12.20 “Одруження наослiп”.
12.30 “Мiняю жiнку”.
14.00 “Сiмейнi мелодрами”.
15.00 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Наречена зi Стамбула”.
20.45, 21.45 Т/с “Свати”.
22.45, 23.45 “Свiт навиворiт 10: Бразилiя”.
01.00 Т/с “Центральна лiкарня”.

Iíòер
03.50 “Подробицi” - “Час”.
04.35 “Школа доктора Комаровського. 

Невiдкладна допомога”.
04.55 “Top Shop”.
05.25, 22.05 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.00 “Корисна програма”.
11.00, 21.00 Т/с “Не жiноча робота”.
12.25 Х/ф “007: Вид на вбивство”.
15.00 Т/с “Вiрний засiб”.
15.50, 16.45, 00.55 “Речдок”.
18.00, 19.00, 01.50 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
23.50 Т/с “Лiнiя свiтла”.
02.35 “Орел i решка. Курортний сезон”.

ICTV
04.05 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей.
04.25 Студiя Вашингтон.
04.30 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.

05.35, 10.10 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
11.05, 23.35 “На трьох”.
11.45, 13.20, 22.35 Т/с “Папаньки”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.10 Х/ф “Джон Рембо”.
16.20 Х/ф “Вежi-близнюки”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.15 Секретний фронт.
21.25 Т/с “Вижити за будь-яку цiну”.
00.30 Т/с “У полi зору”.
02.05 Стоп-10.

ÑТБ
06.40 Т/с “Коли ми вдома”.
11.10 МастерШеф.
14.10 Хата на тата.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00, 19.00, 20.00 Слiдство ведуть екс-

трасенси.
21.00 Т/с “Крiпосна”.
22.45 Зваженi та щасливi.
00.45 “Зважся!”.

Íоâий êаíаë
03.00, 01.55 Зона ночi.
04.00 Абзац.
05.45, 06.55 Kids` Time.
05.50 М/с “Том i Джерi шоу”.
07.00 Т/с “Друзi”.
08.20 Т/с “Бiблiотекарi”.
10.00 Т/с “Цiлком таємне”.
12.50 Х/ф “Солт”.
14.50 Т/с “Медфак”.
16.00, 21.00 Improv Live Show.
17.00 Хто зверху?
22.00 Т/с “Подорожники”.
23.00 Х/ф “Щасти тобi, Чаку”.
00.50 Т/с “Спецзагiн Кобра”.
01.50 Служба розшуку дiтей.

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

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

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

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

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

17.55, 22.55 Погода на курортах.
08.30 Клуб Life.
09.25, 17.45 Час громади.
10.10, 11.10, 12.20, 13.10, 16.10, 17.10 

Iнформацiйний день.

12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-
рони.

14.10 Медекспертиза. Поради.
15.15 Невигаданi iсторiї.
18.20, 19.30, 21.00, 00.25 Iнформацiйний 

вечiр.
23.15 Лiнiйка документальних проектiв.
01.15, 02.15, 05.15 Машина часу.
03.15 Кiно з Я. Соколовою.
04.10 Феєрiя мандрiв.

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

Сьогоднi.
09.30, 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 одного злочину.
18.00 Т/с “Пошта”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Капiтан 2”, 4 i 5 с.
23.20 Гучна справа.
01.40 Телемагазин.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.45 М/с “Каспер”.
08.30 “Орел i решка. Шопiнг”.
09.30, 18.10 Т/с “Доктор Хто”.
11.30 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
13.20, 20.10 Т/с “Доктор Хаус”.
15.00, 23.00 “Орел i решка. Мегаполiси”.
16.10, 01.00 “Орел i решка. Морський се-

зон”.
22.00 “Орел i решка. Рай та пекло”.
00.10 “Вiрю не Вiрю”.
02.00 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.00 “Top Shop”.
07.00 Х/ф “Сказання про двох братiв-

близнюкiв”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Роби - раз!”.
10.40, 19.30 Т/с “Той, що читає думки”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.30 “Свiдок”.
12.50 “Будьте здоровi”.
13.30, 17.45, 03.00 “Випадковий свiдок”.
14.05, 03.30 “Речовий доказ”.
14.45, 21.20 Т/с “Хейвен”.
16.50 “Легенди бандитської Одеси”.
17.20 “Легенди карного розшуку”.
18.20 “Вартiсть життя”.
23.45 Т/с “Закон i порядок”.
01.30 “Таємницi кримiнального свiту”.
04.00 “Професiї”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.30 М/ф “Епiк”.
11.15 Т/с “Рання пташка 2”.
12.00, 21.00 Танька i Володька.
13.00, 20.00 Одного разу пiд Полтавою.
14.00, 19.00 СуперЖiнка.
15.00 4 весiлля.
17.00, 02.00 Панянка-селянка.
22.00 Казки У Кiно.
23.00 Т/с “Хамелеон”.
00.00 Сiмейка У.

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

Прямий
06.00, 07.15, 08.15 “Новий день” з Ю. Шпа-

чинською, I. Ратушною, Б. Мамаєм 
та М. Матросовим.

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

09.15, 10.15, 11.15 “Прямий” трафiк” з К. 
Ашiон i П. Рольником.

12.10, 14.10, 16.10 “Кримiнал” з С. Вар-
дою та К. Трушик.

12.20, 16.20 “Гаряча тема” з О. Курбано-
вою та О. Шилкiною.

13.15, 14.20, 15.15 “Деталi на “Прямому” з 
В. Фроловою i О. Близнюком.

17.00 “Ситуацiя” з М. Леончук.
18.15 “Ехо України” з М. Ганапольським.
20.00 “Прямий ефiр” з С. Орловською та 

М. Вереснем.
22.00 “Прямий” контакт” з Т. Березовцем.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
07.50, 13.50 Правда життя.
08.50, 17.00 Морськi гiганти.
09.50 Пiд iншим кутом.
10.50 Володимир Басов.
11.40 Iлюзiї сучасностi.
12.40, 00.45 Речовий доказ.
15.00, 23.45 Таємницi Другої свiтової.
16.00, 21.45 Скарби з горища.
18.00, 22.45 Життя.
19.00, 20.50 Фантастичнi iсторiї.
20.00 Брама часу.
01.55 Мiстична Україна.
02.45 Зворотний бiк Мiсяця.
03.30 Дракула та iншi.
03.50 Потойбiччя. Сни.
04.40 Запрограмованi долi.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “Цвiтiння кульбаби”.
07.00, 07.40, 08.40, 09.30 М/ф.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.50, 11.55 “Моя правда”.
10.05 “Спогади”.
11.05, 00.40 “Зорянi долi”.
12.45 Х/ф “Графиня Коссель”.
15.45 Х/ф “Мерседес” вт iкає вiд 

переслiдування”.
17.10 Х/ф “Морський характер”.
19.00 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
21.00, 01.40 Т/с “Розслiдування Мердока”.
23 .00  Х/ф “Повернення  Василя 

Бортнiкова”.
01.10 “Академiя смiху”.
03.10 Кiноляпи.
04.05 Саундтреки.
04.55 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 Т/с “Удар у вiдповiдь 3”.
09.40, 18.15 “Спецкор”.
10.20, 18.50 “ДжеДАI”.

11.00, 17.20 “Загублений свiт”.
13.00 Х/ф “Петля часу”.
15.10 Х/ф “Заручник”.
19.25, 20.25 Т/с “Ментiвськi вiйни. Харкiв 

2”.
21.30, 23.05 Т/с “Касл 6”.
00.50 “Облом.UA”.

ÍЛО-ТБ
05.30 Оттак мастак!
06.30 Оттак мастак 4.
07.00 М/с “Людина-павук”.
07.50 М/ф “Зорянi вiйни: Повстанцi”.
08.40 М/с “Аладдiн”.
09.40 Т/с “Сишиш-шоу”.
13.00 М/с “Сiмпсони”.
16.00 Т/с “Усi жiнки вiдьми”.
18.50 Т/с “СуперКопи”.
21.10 Т/с “Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць”.
23.05 Т/с “CSI: Маямi”.
01.00 Мамареготала.
03.45 Чистоплюї.
04.40 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
00.05 Автоперегони. WTCR. Огляд.
00.35 Автоперегони. Blancpain GT World 

Challenge. Будапешт. Огляд.
01.05 Супербайк. Етап ЧC. Португалiя. Пе-

регони 2.
01.30, 14.30 Велоспорт. “Тур Британiї”. 

Етап 4.
02.30, 05.00, 08.00 Снукер. “Мастерс”. 

Шанхай. День 2.
04.00, 06.30, 15.05 Велоспорт. “Вуель-

та”. Етап 16.
08.55, 09.30, 12.30, 23.15 Снукер. “Мас-

терс”. Шанхай. День 3.
13.30 Кiнний спорт. Rolex Grand Slam.
16.00, 21.25 Велоспорт. “Вуельта”. Етап 17.
18.45 Велоспорт. “Вуельта”.
19.15 Велоспорт. “Тур Британiї”. Етап 5.
20.30 Тенiс. “АТР: за кадром”.
21.00 WATTS.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 “Автогол”.
06.15 Угорщина - Словаччина. Вiдбiр до 

Євро-2020.
08.05, 21.30, 22.50 Огляд 2-го iгрового дня. 

Вiдбiр до Євро-2020.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.25, 12.40 “Студiя Live”.
10.50 U-21. Україна - Мальта. Вiдбiр до 

Євро-2021.
13.10 Огляд 3-го iгрового дня. Вiдбiр до 

Євро-2020.
13.50 Англiя - Косово. Вiдбiр до Євро-

2020.
16.05, 18.50 “Головна команда”.
17.00 Україна - Нiгерiя. Контрольна гра.
19.40 Литва - Португалiя. Вiдбiр до Євро-

2020.
23.40 Францiя - Андорра. Вiдбiр до 

Євро-2020.
01.25 Вiдбiр до Євро-2020. Огляд туру.
02.20 Вiрменiя - Боснiя i Герцеговина. 

Вiдбiр до Євро-2020.
04.05 Швейцарiя - Гiбралтар. Вiдбiр до 

Євро-2020.

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

15.00, 19.30, 21.45, 05.20 Новини.
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго ран-

ку, Країно!
09.30 Т/с “Таємницi Борго Ларiчi”.
11.10, 14.15 Телепродаж.
11.30 Д/с “Кухня По”.
12.00, 15.15 Енеїда.
13.10 UA:Фольк. Спогади.
14.30 Д/с “Аромати Iспанiї”.
16.15, 23.50, 05.45 Погода.
16.25 Нашi грошi.
16.55, 02.00 UEFA ЧЄ з футзалу U19 2019. 

Пiвфiнал I.
18.50 Перший на селi.
19.55, 03.40 UEFA ЧЄ з футзалу U19 2019. 

Пiвфiнал II.
22.15 Схеми. Корупцiя в деталях.
22.45 Д/с “Особливий загiн”.
00.00 Телепродаж Тюсо.

Êаíаë “1+1”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з “1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 

05.20 “ТСН”.
09.30 “Життя вiдомих людей”.
10.30, 12.20 “Одруження наослiп”.
12.30 “Мiняю жiнку”.
14.00 “Сiмейнi мелодрами”.
15.00 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Наречена зi Стамбула”.
20.45, 21.45 Т/с “Свати”.
22.30 “Право на владу”.
00.55 Х/ф “Авiатор”.
04.25 Т/с “Центральна лiкарня”.

Iíòер
03.50 “Подробицi” - “Час”.
04.35 “Школа доктора Комаровського. 

Невiдкладна допомога”.
04.55 “Top Shop”.
05.25, 22.05 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.00 “Корисна програма”.
11.00, 21.00 Т/с “Не жiноча робота”.
12.25 Х/ф “007: Живi вогнi”.
15.00 Т/с “Вiрний засiб”.
15.50, 16.45, 00.55 “Речдок”.
18.00, 19.00, 01.50 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
23.50 Т/с “Лiнiя свiтла”.
02.35 “Орел i решка. Курортний сезон”.

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.
10.10 Секретний фронт.
11.05, 23.35 “На трьох”.
11.35, 22.35 Т/с “Папаньки”.
12.35, 13.20 Х/ф “Вежi-близнюки”.
12.45, 15.45 Факти. День.
15.30, 16.20 Х/ф “Мiст шпигунiв”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.15 Антизомбi. Дайджест.
21.25 Т/с “Вижити за будь-яку цiну”.
00.35 Т/с “У полi зору”.
02.10 Стоп-10.

ÑТБ
06.25 Т/с “Коли ми вдома”.
12.40 МастерШеф.
15.30 Хата на тата.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
19.00 Зваженi та щасливi.
21.00 Т/с “Крiпосна”.
22.45 Я соромлюсь свого тiла.

Íоâий êаíаë
03.00, 02.00 Зона ночi.
04.05 Абзац.
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с “Том i Джерi шоу”.
07.20 Т/с “Друзi”.
08.30 Т/с “Бiблiотекарi”.
10.20 Т/с “Цiлком таємне”.
13.10 Х/ф “Година пiк 3”.
15.00 Т/с “Медфак”.
16.10, 21.00 Божевiльна зiрка.
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
22.00 Т/с “Подорожники”.
23.00 Х/ф “24 години на життя”.
01.00 Т/с “Спецзагiн Кобра”.
01.55 Служба розшуку дiтей.

5 êаíаë
06.00, 09.45, 21.40 Час-Time.
06.15, 07.20 Огляд преси.
06.20, 02.15, 05.35 Машина часу.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

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

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

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

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

22.55 Погода на курортах.
08.30 Клуб Life.
08.40 Свiтла енергiя.
09.25, 17.45 Час громади.

10.10, 11.10, 12.25, 13.10, 16.10, 17.10 
Iнформацiйний день.

12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-
рони.

14.10 Медекспертиза. Поради.
15.15 Невигаданi iсторiї.
18.15 Євроiнтеграцiя - сила можливостей.
19.30, 21.00, 00.25, 01.15 Iнформацiйний 

вечiр.
23.15 Лiнiйка документальних проектiв.
03.15 Кiно з Я. Соколовою.
04.10 Феєрiя мандрiв.
05.15 Полiгон.

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

Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
11.20, 03.10 Реальна мiстика.
13.20, 15.30, 04.45 Агенти справедливостi.
16.00, 00.00, 02.10 Iсторiя одного злочину.
18.00 Т/с “Пошта”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Капiтан 2”, 6 i 7 с.
23.20 Слiдами мiфiв про Роттердам. Мiф 

другий.
01.40 Телемагазин.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.45 М/с “Каспер”.
08.30 “Орел i решка. Шопiнг”.
09.30, 18.10 Т/с “Доктор Хто”.
11.30 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
13.20, 20.10 Т/с “Доктор Хаус”.
15.00, 23.00 “Орел i решка. Мегаполiси”.
16.10, 01.00 “Орел i решка. Морський се-

зон”.
22.00 “Орел i решка. Рай та пекло”.
00.10 “Вiрю не Вiрю”.
02.00 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.00 “Top Shop”.
06.40 Х/ф “Захар Беркут”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Тривожна недiля”.
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, 03.30 “Речовий доказ”.
14.45, 21.20 Т/с “Хейвен”.
16.50 “Легенди бандитської Одеси”.
17.20 “Легенди карного розшуку”.
18.20 “Правда життя”.
23.45 Т/с “Закон i порядок”.
01.25 “Таємницi кримiнального свiту”.
04.00 “Професiї”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.45 М/ф “Нiко 2: Маленький братик - 

великi неприємностi”.
11.15 Т/с “Рання пташка 2”.
12.00, 21.00 Танька i Володька.

13.00, 20.00 Одного разу пiд Полтавою.
14.00, 19.00 СуперЖiнка.
15.00 4 весiлля.
17.00, 01.00 Панянка-селянка.
22.00 Казки У Кiно.
23.00 Т/с “Хамелеон”.
02.00 Теорiя зради.
02.50 БарДак.
03.40 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
06.00, 07.15, 08.15 “Новий день” з Ю. Шпа-

чинською, I. Ратушною, Б. Мамаєм 
та М. Матросовим.

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

09.15, 10.15, 11.15 “Прямий” трафiк” з К. 
Ашiон i П. Рольником.

12.10, 14.10, 16.10 “Кримiнал” з С. Вар-
дою та К. Трушик.

12.20, 16.20 “Гаряча тема” з О. Курбано-
вою та О. Шилкiною.

13.15, 14.20, 15.15 “Деталi на “Прямому” з 
В. Фроловою i О. Близнюком.

17.00 “Ситуацiя” з М. Леончук.
18.15 “Ехо України” з М. Ганапольським.
20.00 “Прямий ефiр” з С. Орловською та 

М. Вереснем.
22.00 “Прямий” контакт” з Т. Березовцем.

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
07.45, 13.55 Правда життя.
08.55 Морськi гiганти.
09.55 Пiд iншим кутом.
10.55 Юрiй Нiкулiн.
11.45 Iлюзiї сучасностi.
12.45, 00.45 Речовий доказ.
14.55, 23.45 Таємницi Другої свiтової.
15.55, 21.45 Скарби з горища.
16.55 Велетнi льодовикової ери.
17.55, 22.45 Життя.
18.55, 20.45 Фантастичнi iсторiї.
19.50 Брама часу.
01.55 Мiстична Україна.
02.45 Вiйна всерединi нас.

Enter-фіëьм
05.40 Х/ф “Лiсова пiсня. Мавка”.
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
08.00, 10.20 “Моя правда”.
09.30 “Спогади”.
11.10 Х/ф “Заради сiмейного вогнища”.
13.00 Х/ф “Перстень княгинi Анни”.
14.30 Х/ф “Два капiтани”.
19.00 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
21.00, 01.35 Т/с “Розслiдування Мердока”.
23.00 Х/ф “Сiм старих i одна дiвчина”.
00.35 “Зорянi долi”.
01.05 “Академiя смiху”.
03.05 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.
04.55 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 Т/с “Удар у вiдповiдь 3”.
09.40, 18.15 “Спецкор”.
10.20, 18.50 “ДжеДАI”.
11.00, 17.15 “Загублений свiт”.
13.05 Х/ф “Лiтак проти вулкана”.
14.55 Х/ф “Свiтанок планети мавп”.
19.25, 20.30 Т/с “Ментiвськi вiйни. Харкiв 

2”.
21.35, 23.10 Т/с “Касл 6”.
00.55 “Облом.UA”.

ÍЛО-ТБ
05.30 Оттак мастак!
06.30 Оттак мастак 4.
07.00 М/с “Людина-павук”.
07.50 М/ф “Зорянi вiйни: Повстанцi”.
08.40 М/с “Аладдiн”.
09.40 Т/с “Сишиш-шоу”.
13.00 М/с “Сiмпсони”.
16.00 Т/с “Усi жiнки вiдьми”.
18.50 Т/с “СуперКопи”.
21.10 Т/с “Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць”.
23.10 Т/с “CSI: Маямi”.
01.05 Мамареготала.

ªâроñïорò
01.20 Велоспорт. “Тур Британiї”. Етап 5.
02.30, 05.00, 08.00 Снукер. “Мастерс”. 

Шанхай. День 3.
04.00, 06.30 Велоспорт. “Вуельта”. Етап 17.
08.55, 09.30, 12.30, 23.15 Снукер. “Мас-

терс”. Шанхай. 1/4 фiналу.
13.25, 21.45 Велоспорт. “Вуельта”. Етап 18.
18.45 Велоспорт. “Вуельта”.
19.15 Велоспорт. “Тур Британiї”. Етап 6.
20.30 Тенiс. US Open. Огляд.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Журнал Лiги чемпiонiв.
06.30 Топ-матч.
06.35 Грузiя - Данiя. Вiдбiр до Євро-2020.
08.25, 01.30 Огляд 3-го iгрового дня. Вiдбiр 

до Євро-2020.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.25 Фiнляндiя - Iталiя. Вiдбiр до Євро-

2020.
12.10 Швецiя - Норвегiя. Вiдбiр до Євро-

2020.
13.55 Азербайджан - Хорватiя. Вiдбiр до 

Євро-2020.
16.05, 22.50 Вiдбiр до Євро-2020. Огляд 

туру.
17.00 Шотландiя - Бельгiя. Вiдбiр до 

Євро-2020.
18.45 “Автогол”.
19.00, 21.40 “Головна команда”.
19.50 Україна - Нiгерiя. Контрольна гра.
23.45 Пiвнiчна Iрландiя - Нiмеччина. Вiдбiр 

до Євро-2020.
02.20 Польща - Австрiя. Вiдбiр до Євро-

2020.
04.05 Угорщина - Словаччина. Вiдбiр до 

Євро-2020.

Ñереда

Чеòâер

11 вересня

12 вересня
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UA:Перший
06.00 М/с “Тачки проти”.
06.05 М/с “Врумiз”.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 13.00, 

14.35, 18.00, 21.00, 00.55, 05.00 
Новини.

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

09.30 Т/с “Таємницi Борго Ларiчi”.
11.10, 14.15 Телепродаж.
11.30 Д/с “Кухня По”.
12.00 Енеїда.
13.10 Д/с “Браво, шеф!”
14.50, 02.35 ЧЄ з волейболу серед 

чоловiчих команд 2019 року. Чехiя 
- Україна.

16.55 #ВУкраїнi.
17.25 Схеми. Корупцiя в деталях.
17.55 VoxCheck.
18.25, 01.45 Тема дня.
19.30 Розсекречена iсторiя.
20.30 Д/с “Як працюють машини”.
21.25, 01.15, 05.25 UA:Спорт.
21.55 Перша шпальта.
22.30 Як дивитися кiно.
22.55 Х/ф “Реальнiсть”.
04.35 52 вiкенди.
05.50 Погода.

Êаíаë “1+1”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з “1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 

04.50 “ТСН”.
09.30 “Життя вiдомих людей”.
10.30, 12.20 “Одруження наослiп”.
12.30 “Мiняю жiнку”.
14.00 “Сiмейнi мелодрами”.
15.00 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Наречена зi Стамбула”.
20.25, 22.20 “Лiга смiху”.
00.15 “Київ Вечiрнiй”.
01.50 “Iгри приколiв”.

Iíòер
03.45 “Подробицi” - “Час”.
04.30 “Школа доктора Комаровського. 

Невiдкладна допомога”.
04.55 “Top Shop”.
05.25, 22.00 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.00 “Корисна програма”.
11.00 Т/с “Не жiноча робота”.
12.25 Х/ф “007: Лiцензiя на вбивство”.
15.00 Т/с “Вiрний засiб”.
15.50, 16.45, 23.50 “Речдок”.
18.00, 02.20 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi тижня”.

ICTV
04.00 Скарб нацiї.
04.10 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей.
04.25 Студiя Вашингтон.
04.30, 02.10 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, 00.20 “На трьох”.
11.35, 13.20 Т/с “Папаньки”.
12.45, 15.45 Факти. День.
15.35, 16.20, 23.10 Т/с “Вижити за будь-

яку цiну”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.10 Дизель шоу.
02.40 Стоп-10.

ÑТБ
06.35 Т/с “Коли ми вдома”.
13.15 Т/с “Список бажань”.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
19.00, 22.45 МастерШеф.
23.30 Хата на тата.

Íоâий êаíаë
03.00 Зона ночi.
03.30 Абзац.
04.55, 05.45 Kids` Time.
05.00 М/с “Том i Джерi шоу”.
05.50 Т/с “Друзi”.
08.40 М/ф “Мадагаскар 2”.
10.10 Х/ф “Рятувальники Малiбу”.
12.30 Т/с “Подорожники”.
16.20, 19.00 Топ-модель по-українськи.
21.40 Х/ф “Красуня”.
00.10 Х/ф “Чому вiн?”.
02.20 Т/с “Спецзагiн Кобра”.

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

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

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

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

17.55, 00.20 Погода на курортах.
08.30 Клуб Life.
08.40 Чому НАТО.
09.25, 16.45 Час громади.
10.10, 11.10, 12.25, 13.10, 16.10, 17.10 

Iнформацiйний день.
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-

рони.
14.10 Медекспертиза. Поради.
15.15 Невигаданi iсторiї.
18.15, 19.30, 21.00, 02.15 Iнформацiйний 

вечiр.
22.45 Лiнiйка документальних проектiв.
00.25 Полiгон.
00.50 ID Journal.

03.15 Кiно з Я. Соколовою.
04.15 Феєрiя мандрiв.
05.15 Рандеву.

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 04.00 

Сьогоднi.
09.30, 04.45 Зоряний шлях.
11.30 Реальна мiстика.
13.30 Т/с “День сонця”, 1 i 2 с.
15.30 Т/с “День сонця”.
18.00 Т/с “Пошта”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Свобода слова Савiка Шустера.
00.00 Т/с “Коли повертається минуле”, 

1 i 2 с.
01.40 Телемагазин.
02.10 Т/с “Коли повертається минуле”.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.45 М/с “Каспер”.
08.30 “Орел i решка. Шопiнг”.
09.30 Т/с “Доктор Хто”.
11.20 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
13.15 Т/с “Доктор Хаус”.
14.50, 23.00 “Орел i решка. Мегаполiси”.
16.00, 01.10 “Орел i решка. Морський се-

зон”.
18.00 Х/ф “Прикинься моїм чоловiком”.
20.00 Х/ф “Все найкраще”.
22.00 “Орел i решка. Рай та пекло”.
00.10 “Вiрю не Вiрю”.
02.10 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.00 “Top Shop”.
07.05 Х/ф “Веселi Жабокричi”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Без строку давнини”.
10.50, 19.30 Т/с “Той, що читає думки”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.30 “Свiдок”.
12.50 “Правда життя”.
13.25, 17.45, 02.50 “Випадковий свiдок”.
14.05, 03.00 “Речовий доказ”.
14.45, 21.20 Т/с “Хейвен”.
16.50 “Легенди бандитської Одеси”.
17.20 “Легенди карного розшуку”.
18.20 “Таємницi свiту”.
23.45 Х/ф “Любов на асфальтi”.
01.55 “Склад злочину”.
04.00 “Професiї”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.15 Х/ф “Крутий пес”.
11.15 Т/с “Рання пташка 2”.
12.00 Танька i Володька.
13.00, 20.00 Одного разу пiд Полтавою.
14.00, 19.00 СуперЖiнка.
15.00 4 весiлля.
16.00 Х/ф “Сам вдома”.
18.00, 01.00 Панянка-селянка.
21.00 Х/ф “Сам вдома 2”.
23.00 Х/ф “Iнша жiнка”.
02.00 Теорiя зради.
02.50 БарДак.
03.40 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
06.00, 07.15, 08.15 “Новий день” з Ю. Шпа-

чинською, I. Ратушною, Б. Мамаєм 
та М. Матросовим.

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 “Репор-
тер”. Новини.

09.15, 10.15, 11.15 “Прямий” трафiк” з К. 
Ашiон i П. Рольником.

12.10, 14.10 “Кримiнал” з С. Вардою та 
К. Трушик.

12.20, 16.30 “Гаряча тема” з О. Курбано-
вою та О. Шилкiною.

13.15, 14.20, 15.15 “Деталi на “Прямому” з 
В. Фроловою i О. Близнюком.

16.10 “Кримiнал. Пiдсумки” з С. Вардою 
та К. Трушик.

17.00 “Ситуацiя” з М. Леончук.
18.30 “Влада хохотала”.
19.00 “Ехо України” з М. Ганапольським.
22.00 “Поярков. News”.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.00, 13.55 Правда життя.
09.05 Морськi гiганти.
10.05 Дика Арктика.
11.05 Два Миронових.
11.50 Iлюзiї сучасностi.
12.50, 00.45 Речовий доказ.
15.00, 23.45 Таємницi Другої свiтової.
16.00, 21.45 Скарби з горища.
17.00 Велетнi льодовикової ери.
18.00, 22.45 Життя.
18.55, 20.45 Фантастичнi iсторiї.
19.50 Брама часу.
01.55 Мiстична Україна.
02.45 Скарб.ua.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “Мерседес” втiкає вiд 

переслiдування”.
07.00, 07.40, 08.40 М/ф.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.50, 10.35 “Моя правда”.
09.30 “Спогади”.
10.20 “Зорянi долi”.
11.25 Х/ф “Цвiтiння кульбаби”.
12.50 Х/ф “Сiнг-Сiнг”.
15.00 Х/ф “Два капiтани”.
19.00 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
21.00 Т/с “Розслiдування Мердока”.
23.00 Х/ф “Старий знайомий”.
00.30 Х/ф “Артист з Коханiвки”.
02.00 Х/ф “Не було б щастя”.
03.10 Кiноляпи.
04.05 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 Т/с “Удар у вiдповiдь 3”.
09.40, 18.15 “Спецкор”.
10.20, 18.50 “ДжеДАI”.
11.00, 17.15 “Загублений свiт”.
13.50 Х/ф “Гео-катастрофа”.
15.30 Х/ф “Зiткнення”.
19.25 Х/ф “Хороший, поганий, мертвий”.
21.10 Х/ф “Блекджек”.
23.05 Х/ф “Кривавий орел”.

01.00 Х/ф “Холодна сумiш”.
02.20 “Облом.UA”.
04.20 “Цiлком таємно-2017”.

ÍЛО-ТБ
05.30 Оттак мастак!
06.30 Оттак мастак 4.
07.00 М/с “Людина-павук”.
07.50 М/ф “Зорянi вiйни: Повстанцi”.
08.40 М/с “Аладдiн”.
09.40 Т/с “Сишиш-шоу”.
13.10 М/с “Сiмпсони”.
16.10 Усi жiнки вiдьми.
19.00 Х/ф “Кривавий спорт”.
21.00 Х/ф “Щосили”.
23.00 Т/с “CSI: Маямi”.
00.40 Мамареготала. Найкраще.
03.25 Чистоплюї.
04.15 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
00.45, 13.00 Олiмпiйськi iгри. Тележурнал 

Camps to champs.
01.15, 14.00 Велоспорт. “Тур Британiї”. 

Етап 6.
02.30, 05.00, 08.00 Снукер. “Мастерс”. 

Шанхай. 1/4 фiналу.
04.00, 06.30, 15.00 Велоспорт. “Вуель-

та”. Етап 18.
08.55, 09.30 Снукер. “Мастерс”. Шанхай. 

1/2 фiналу.
12.00, 20.30 WATTS.
12.30 Олiмпiйськi iгри. “Живi легенди”.
13.30 Тенiс. US Open. Огляд.
16.00, 23.40 Велоспорт. “Вуельта”. Етап 19.
18.45 Велоспорт. “Вуельта”.
19.15 Велоспорт. “Тур Британiї”. Етап 7.
21.00 Велоспорт. Гран-прi. Квебек.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Топ-матч.
06.10 Литва - Португалiя. Вiдбiр до Євро-

2020.
08.00 “Автогол”.
08.15 Францiя - Андорра. Вiдбiр до 

Євро-2020.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.25 Чорногорiя - Чехiя. Вiдбiр до Євро-

2020.
12.10 Англiя - Косово. Вiдбiр до Євро-

2020.
13.55 Фiнляндiя - Iталiя. Вiдбiр до Євро-

2020.
16.05 Швецiя - Норвегiя. Вiдбiр до Євро-

2020.
17.55 Чемпiонат Iспанiї. Передмова до туру.
18.25 Пiвнiчна Iрландiя - Нiмеччина. Вiдбiр 

до Євро-2020.
20.15 Вiдбiр до Євро-2020. Огляд туру.
21.10 Чемпiонат Францiї. Передмова до 

туру.
21.40 Live. Ам`єн - Лiон. Чемпiонат 

Францiї.
23.40 Чемпiонат Iталiї. Передмова до туру.
00.10 U-21. Україна - Мальта. Вiдбiр до 

Євро-2021.
02.00 Огляд матчу “Україна - Нiгерiя”. 

Контрольна гра.
02.10 Шотландiя - Бельгiя. Вiдбiр до 

Євро-2020.
04.00 Фортуна - Вольфсбург. Чемпiонат 

Нiмеччини.

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

ку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.55, 23.15, 05.35 

Новини.
09.30 Енеїда.
10.35 Хто в домi хазяїн?
11.05 Вiдкривай Україну з Суспiльним.
11.35, 14.25 Телепродаж.
11.50 М/с “Марин та його друзi. Пiдводнi 

iсторiї”.
12.45 Х/ф “Чарiвна бекеша”.
14.45 Разом.
15.10 Спiльно.
15.45 Д/ф “Iндiя. Слiдами тигра”.
16.40 Своя земля.
16.50, 03.40 ЧЄ з волейболу серед 

чоловiчих команд 2019 року. Украї-
на - Нiдерланди.

19.10, 23.40 Плiч-о-плiч.
19.20 Д/с “Суперчуття”.
19.55, 02.00 UEFA ЧЄ з футзалу U19 

2019. Фiнал.
22.25 Т/с “Монро”.
00.00 Телепродаж Тюсо.

Êаíаë “1+1”
06.00, 23.30, 00.30 “Свiтське життя”.
06.35 М/ф.
06.45 “Грошi”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
10.00, 10.30 “Їмо за 100”.
11.15 “Громада на мiльйон. Спецiалiсти”.
12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 03.00 “Свiт 

навиворiт 4”.
16.30 “Жiночий квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка”.
19.30 “ТСН”.
20.15 “Українськi сенсацiї”.
21.30 “Вечiрнiй квартал”.
01.30 “Лiга смiху”.

Iíòер
03.50 Х/ф “Без сина не приходь!”
05.05 “Top Shop”.
05.35 “Чекай на мене. Україна”.
07.15 “Слово Предстоятеля”.
07.25 Х/ф “Сiм няньок”.
09.00 “Шiсть соток”.
10.00 “Готуємо разом. Випiчка”.
11.00 Х/ф “Мiцний горiшок”.
12.30 Х/ф “Раз на раз не випадає”.
14.00 Х/ф “Живiть у радостi”.
15.30 Т/с “Не жiноча робота”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Крутiше за всiх. Новий сезон”.
22.30 Т/с “Анна Герман”.
02.35 “Орел i решка. Перезавантаження 3”.
03.20 “Орел i решка. Морський сезон 3”.

ICTV
05.20 Скарб нацiї.
05.30 Еврика!
05.40 Факти.
06.05, 11.50 Особливостi нацiональної 

роботи.
07.55 Я зняв!
09.45 Т/с “Вижити за будь-яку цiну”.
12.45 Факти. День.
13.00 Дизель шоу.
16.40 Х/ф “П`ята хвиля”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф “2012”.
22.05 Х/ф “Шторму назустрiч”.
23.45 Х/ф “Загибель Лос-Анджелесу”.
01.30 Т/с “Патруль “Самооборона”.

ÑТБ
05.15 Хата на тата.
10.05 Наречена для тата.
12.05 Зваженi та щасливi.
14.05 “Зважся!”.
15.05 Т/с “Крiпосна”.
19.00 Х-Фактор.
22.00 Вiкна-Новини.
22.30 МастерШеф.

Íоâий êаíаë
03.15 Служба розшуку дiтей.
03.20 Зона ночi.
05.45, 07.45 Kids` Time.
05.50 М/с “Лунтiк”.
06.50 М/с “Том i Джерi шоу”.
07.50 Подiум.
09.20 Т/с “Бiблiотекарi”.
15.20 Хто зверху? (12+).
17.20 М/ф “Мадагаскар 3”.
19.10 Х/ф “Син Маски”.
21.00 Х/ф “Маска”.
23.00 Х/ф “Красуня”.
01.30 Х/ф “Щасти тобi, Чаку”.

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

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

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

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

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

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

16.55, 17.55, 20.55, 00.55 Погода 
на курортах.

09.15 Автопiлот-новини.

09.25 Укравтоконтинент.
09.35 Натхнення.
10.10 Iсторiя успiху.
12.10 Олiмпiйськi iсторiї.
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-

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

Êаíаë «Óêра¿íа»
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
07.30, 04.40 Зоряний шлях.
09.50 Т/с “Капiтан 2”, 1-5 с.
15.20 Т/с “Капiтан 2”, 6 i 7 с.
17.00 Т/с “Опiкун”, 1 i 2 с.
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с “Опiкун”.
23.00 Шоу Братiв Шумахерiв.
01.00, 02.15 Х/ф “Намисто”.
01.45 Телемагазин.
03.10 Х/ф “Вальс-Бостон”.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.45 М/с “Каспер”.
08.25 “Ух ти show”.
09.10 М/ф “Барбi: Принцеса i Жебрачка”.
10.50 М/с “Земля до початку часiв”.
12.10 Х/ф “Прикинься моїм чоловiком”.
14.00 “Орел i решка. Навколо свiту”.
00.00 М/ф “Ронал-Варвар”.
01.45 “Вiрю не Вiрю”.
02.30 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.00, 04.55 “Top Shop”.
06.00 Х/ф “Чортова дюжина”.
07.40 Х/ф “Тiнi зникають опiвднi”.
11.40 Т/с “Закон i порядок”.
15.05, 03.15 “Випадковий свiдок”.
16.50 “Таємницi свiту”.
18.05 “Крутi 90-тi”.
19.00, 02.45 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Невловимi месники”.
21.10 Х/ф “Синьйор Робiнзон”.
23.15 Х/ф “Залишенi”.
01.20 “Втеча. Реальнi iсторiї”.
04.05 “Легенди бандитського Києва”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
11.45 М/ф “Епiк”.
13.45, 01.00 Панянка-селянка.
16.30 Х/ф “Свiтанок планети мавп”.

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

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

Прямий
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00 “Репортер”. Новини.
09.10, 10.15 “Ехо України” з М. Гана-

польським.
11.15, 12.15, 13.15 “Акценти” з Н. Фiцич.
14.15, 15.15, 16.15 “Великий марафон” з П. 

Рольником, О. Близнюком, О. Кур-
бановою та О. Шилкiною.

17.00 “Щасливе iнтерв`ю”.
18.00, 19.00, 20.00 Ток-шоу в прямому 

ефiрi з Л. Мамедовою.
21.00 “Закрита зона”.
22.00 “The Week”. Мiжнародний огляд з Т. 

Березовцем та П. Залмаєвим.
23.00 “Вата-шоу”.

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
08.05, 23.30 Мiстична Україна.
08.55, 18.40 Брама часу.
09.45 Речовий доказ.
10.55 Таємницi Другої свiтової.
12.55 101 вид зброї, що змiнила свiт.
14.20, 22.40 Сучаснi дива.
15.10 Дика Арктика.
17.10 Пiд iншим кутом.
21.00 Сто одна iдея, що змiнила свiт.
00.20 Правда життя.

Enter-фіëьм
05.50 Х/ф “Карусель”.
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
08.00, 10.05 “Моя правда”.
09.30 “Зорянi долi”.
10.55 Х/ф “Перстень княгинi Анни”.
12.25 Х/ф “Остання релiквiя”.
14.15 Х/ф “Сiм старих i одна дiвчина”.
15.50 Х/ф “Невиправний брехун”.
17.15 Х/ф “Одруження Бальзамiнова”.
19.00 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
22.00 Х/ф “Весна на Зарiчнiй вулицi”.
23.45 Х/ф “Було у батька три сини”.
02.15 Кiноляпи.
03.15 Саундтреки.
04.20 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.15 “ДжеДАI. Дайджест”.
09.15 “Загублений свiт”.
14.15 Х/ф “Блекджек”.
16.10 Х/ф “День Незалежностi”.
19 .00  Х/ф “День Незалежност i : 

Вiдродження”.

21.10 Х/ф “Iмперiя вовкiв”.
23.35 Х/ф “Акуляче торнадо 5: Глобаль-

не роїння”.
01.10 “Облом.UA”.
04.25 “Цiлком таємно-2017”.

ÍЛО-ТБ
05.30 Оттак мастак!
06.30 Оттак мастак 4.
07.00 М/с “Людина-павук”.
07.50 М/ф “Зорянi вiйни: Повстанцi”.
08.40 М/с “Аладдiн”.
09.45 М/с “Сiмпсони”.
14.00 Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
16.00, 00.10 Мамареготала. Найкраще.
18.00 Х/ф “Щосили”.
20.00 Х/ф “Скелелаз”.
22.10 Х/ф “Полiцейськi”.
03.00 Чистоплюї.
03.55 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
01.05, 09.00, 11.55 WATTS.
01.15 Велоспорт. “Тур Британiї”. Етап 7.
02.30, 05.00 Снукер. “Мастерс”. Шанхай. 

1/2 фiналу.
04.00, 06.30, 12.00 Велоспорт. “Вуель-

та”. Етап 19.
08.00 Тенiс. US Open. Огляд.
09.30 Велоспорт. Гран-прi. Квебек.
10.25 Автоперегони. WTCR. Нiнбо. Пе-

регони 1.
11.25 Олiмпiйськi iгри. “Живi легенди”.
13.00, 21.30 Велоспорт. “Вуельта”. Етап 20.
18.45 Велоспорт. “Вуельта”.
19.15 Кiнний спорт. Global Champions Tour.
21.00 Олiмпiйськi iгри. Тележурнал Camps 

to champs.
23.10 Кiнний спорт. Global Champions tour.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Англiя - Косово. Вiдбiр до Євро-

2020.
07.45 Чемпiонат Iспанiї. Передмова до туру.
08.15 Угорщина - Словаччина. Вiдбiр до 

Євро-2020.
10.00, 15.55, 22.30 Футбол News.
10.25 Україна - Нiгерiя. Контрольна гра.
12.10 Ам`єн - Лiон. Чемпiонат Францiї.
13.55 Live. Реал - Леванте. Чемпiонат 

Iспанiї.
16.20, 19.20, 21.25, 23.40, 01.45, 03.50 

Топ-матч.
16.25 Live. Боруссiя (Д) - Байєр. Чемпiонат 

Нiмеччини.
17.15 Коефiцiєнти ФIФА/УЄФА.
18.25 Вiдбiр до Євро-2020. Огляд туру.
19.25 Live. Сос`єдад - Атлетiко. Чемпiонат 

Iспанiї.
21.40 Live. Чемпiонат Iталiї.
23.55 Александрiя - Днiпро-1. Чемпiонат 

України.
02.00 Лейпцiг - Баварiя. Чемпiонат 

Нiмеччини.
04.00 Шахтар - Зоря. Чемпiонат України.

П’яòíиця

Ñóáоòа

13 вересня

14 вересня

nday.te.ua
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UA:Перший
06.00 М/с “Тачки проти”.
06.05 М/с “Врумiз”.
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Доброго ран-

ку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.15, 02.00, 

03.45, 05.00 Новини.
09.30, 02.20 Енеїда.
10.25 Д/с “Браво, шеф!”
11.30, 14.25 Телепродаж.
11.50 М/с “Марин та його друзi. Пiдводнi 

iсторiї”.
12.45 Х/ф “Соляний принц”.
14.40 Д/с “Тайська кухня”.
15.35, 21.55 Бюджетники.
16.05 UA:Фольк. Спогади.
17.05 Перший на селi.
17.35 Д/ф “Америка. Пiвденно-Захiдна 

Америка: вiд Долини смертi до Ве-
ликого каньйону”.

18.40 Д/с “Мегаполiси”.
19.05 Д/с “Суперчуття”.
20.05 Д/с “Таємницi людського мозку”.
21.25 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22.25 Т/с “Монро”.
23.45 Погода.
00.00 Телепродаж Тюсо.
03.15 Своя земля.
04.10 Сильна доля.
05.25 Спiльно.

Êаíаë “1+1”
06.00, 05.00 “ТСН”.
06.35 М/ф.
06.45 “Українськi сенсацiї”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
09.00 “Лото-Забава”.
09.45 “Свiт навиворiт 10: Бразилiя”.
11.05 Х/ф “Марсiанин”.
14.00 Т/с “Свати”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
21.00 “Танцi з зiрками”.
00.10 “Лiга смiху”.
01.55 Х/ф “Авiатор”.

Iíòер
04.05, 10.00 “Орел i решка. Чудеса свiту”.
04.55 “Подробицi” - “Час”.
05.25 “Життя”.
06.10 Х/ф “Висота”.
08.00 “Вдалий проект”.
09.00 “Готуємо разом”.
11.00 “Орел i решка. Морський сезон 3”.
12.00 “Крутiше за всiх. Новий сезон”.
14.10 Т/с “Тягар iстини 2”.
16.00 Х/ф “Три мушкетери: Пiдвiски ко-

ролеви”.
18.00 Х/ф “Три мушкетери: Помста 

мiледi”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Х/ф “007: Помри, але не зараз”.
23.10 Х/ф “Шлюб”.
01.00 “Речдок”.

ICTV
05.10 Скарб нацiї.
05.20 Еврика!
05.25 Факти.
05.50 Секретний фронт.
06.40 Громадянська оборона.
07.40 Антизомбi. Дайджест.
08.35 Т/с “Вiддiл 44”.
12.05, 13.00 Х/ф “Загибель Лос-

Анджелесу”.
12.45 Факти. День.
14.05 Х/ф “Шторму назустрiч”.
15.50 Х/ф “2012”.
18.45 Факти тижня.
20.35 Х/ф “Пiднесення Юпiтер”.
23.00 Х/ф “П`ята хвиля”.
01.00 Т/с “Патруль “Самооборона”.

ÑТБ
05.55 Т/с “Коли ми вдома”.
07.15, 10.00 Хата на тата.
09.00 Прокинься з Ектором!
14.55, 18.00, 00.35 Слiдство ведуть екс-

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

Íоâий êаíаë
03.20 Зона ночi.
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с “Том i Джерi шоу”.
07.20 М/ф “Тому i Джеррi: Швидкий i 

скажений”.
09.00 М/ф “Мадагаскар 3”.
10.50 Х/ф “Моя дiвчина монстр”.
13.00 Х/ф “Клiк: з пультом по життю”.
15.10 Х/ф “Син Маски”.
17.00 Х/ф “Маска”.
19.00 Х/ф “Пiкселi”.
21.00 Х/ф “Мисливцi за привидами”.
23.10 Х/ф “Мисливцi за привидами 2”.
01.10 Х/ф “Норбiт”.

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

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

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

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

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

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

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

08.40 Натхнення.
09.10 Автопiлот-Тест.

09.20 Технопарк.
09.25 Драйв.
10.30, 03.15 Кiно з Я. Соколовою.
11.30 Будемо жити.
12.10 Невигаданi iсторiї.
12.30 Континент.
13.10 Медекспертиза.
15.20 Свiтла енергiя.
15.35 Паспортний сервiс.
16.10 Рандеву.
17.10 Особливий погляд.
18.00, 01.00 Час. Пiдсумки тижня з Анною 

Мiрошниченко.
19.25 Стоп корупцiї!
21.40 Час-Time.
22.05, 05.10 Лiнiйка документальних 

проектiв.
23.15, 00.20 Полiгон.
00.50, 01.55 Огляд преси.

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30 Сьогоднi.
07.30, 04.30 Зоряний шлях.
09.20 Т/с “Опiкун”.
13.10 Т/с “Коли повертається минуле”.
17.00 Т/с “Годинник iз зозулею”, 1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом Па-

нютою.
21.00 Т/с “Годинник iз зозулею”.
23.00 Т/с “Це було бiля моря”, 1-3 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с “Це було бiля моря”.
03.00 Х/ф “Намисто”.
05.30 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.45 М/с “Каспер”.
08.25 “Ух ти show”.
09.20 Т/с “Пригоди Геркулеса”.
13.00 “Орел i решка. Навколо свiту”.
01.50 Х/ф “Доннi Дарко”.
03.35 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.55 Х/ф “Дама з папугою”.
07.50 “Страх у твоєму домi”.
11.30 Х/ф “Сто грамiв” для хоробростi...”
12.50 Х/ф “Кохана жiнка механiка Гав-

рилова”.
14.20 Х/ф “Кохання, кохання, кохання”.
17.15 Х/ф “Синьйор Робiнзон”.
19.20 Х/ф “Знову невловимi”.
22.00 Х/ф “Рейд”.
00.00 Х/ф “Транзит”.
01.40 “Речовий доказ”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
11.45 Панянка-селянка.
14.45 Х/ф “Iнша жiнка”.
16.45 Х/ф “Сам вдома 2”.
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу пiд Пол-

тавою.
19.30, 20.30, 21.30 Танька i Володька.
22.00 Казки У Кiно.

01.00 Т/с “Домашнiй арешт”.
02.00 Теорiя зради.
02.50 БарДак.
03.40 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.45, 20.45 “Репор-
тер”. Новини.

09.10 “18 плюс” з С. Лойко та А. Тулин-
ською.

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

11.15, 12.15, 13.15 “Акценти” з Н. Фiцич.
14.15, 15.15, 16.15 “Великий марафон” з П. 

Рольником, О. Близнюком, О. Кур-
бановою та О. Шилкiною.

17.00 “Про особисте” з Н. Фiцич.
18.00, 19.00, 20.00 Ток-шоу в прямому 

ефiрi з Л. Мамедовою.
21.00 “Великi новини” з Т. Березовцем.
23.00 “Вата-шоу”.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
07.50, 23.15 Мiстична Україна.
08.40, 18.40 Брама часу.
09.30 Речовий доказ.
10.40 Таємницi Другої свiтової.
12.40 Сто одна iдея, що змiнила свiт.
14.20 Сучаснi дива. Сiль.
15.10 Дика Арктика.
17.10 Пiд iншим кутом.
21.00 101 вид зброї, що змiнила свiт.
22.25 Сучаснi дива.
00.05 Телеформат.

Enter-фіëьм
05.40 Х/ф “Весна на Зарiчнiй вулицi”.
07.10 “Телемагазин”.
07.40, 08.40 М/ф.
07.50, 09.50 “Моя правда”.
09.00 Телемагазин.
09.30 “Зорянi долi”.
10.35 Х/ф “Сiнг-Сiнг”.
12.05 Х/ф “Туз”.
13.35 Х/ф “Буднi карного розшуку”.
15.20 Х/ф “Iнспектор карного розшуку”.
17.10 Х/ф “Скринька Марiї Медiчi”.
19.00 Х/ф “Потоп”.
00.45 Х/ф “Попiл i алмаз”.
02.45 Кiноляпи.
03.50 Саундтреки.
04.45 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.15 “ДжеДАI. Дайджест”.
09.15 “ДжеДАI”.
10.15 Т/с “Опер за викликом 4”.
13.10 Х/ф “Хороший, поганий, мертвий”.
14.55 Х/ф “Герой”.
16.55 7 тур ЧУ з футболу. “Динамо” - 

“Десна”.
19.00 Х/ф “Персi Джексон та викрадач 

блискавок”.
21.10 Х/ф “Макс Пейн”.
23.05 “ПроФутбол”.
00.30 “Облом.UA”.

ÍЛО-ТБ
05.30 Оттак мастак!
06.30 Оттак мастак 4.
07.00 М/с “Людина-павук”.
07.50 М/ф “Зорянi вiйни: Повстанцi”.
08.40 М/с “Аладдiн”.
09.50 М/с “Сiмпсони”.
13.50 Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
15.50, 02.20 Мамареготала. Найкраще.
18.00 Х/ф “Скелелаз”.
20.10 Х/ф “Жага смертi”.
22.15 Х/ф “Тюряга”.
00.20 Х/ф “Лорд Дракон”.
04.00 Чистоплюї.
04.55 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
00.40 WATTS.
01.00, 08.00, 13.00 Велоспорт. “Тур 

Британiї”. Етап 8.
02.30, 05.00 Снукер. “Мастерс”. Шанхай. 

1/2 фiналу.
04.00, 06.30, 14.00, 17.30 Велоспорт. “Ву-

ельта”. Етап 20.
08.45 Автоперегони. WTCR. Нiнбо. 

Квалiфiкацiя.
09.15 Автоперегони. WTCR. Нiнбо. Пе-

регони 2.
10.15 Автоперегони. WTCR. Нiнбо. Пе-

регони 3.
11.45 Кiнний спорт. Global Champions Tour.
15.30 Велоспорт. Челлендж. Мадрид.
18.00 Велоспорт. “Вуельта”. Етап 21.
21.00 Велоспорт. “Вуельта”.
21.30 Велоспорт. Гран-прi. Монреаль.
23.35 Велоспорт. Кубок Бернокi.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Боруссiя (Д) - Байєр. Чемпiонат 

Нiмеччини.
07.45 “Бундеслiга weekly”. Чемпiонат 

Нiмеччини.
08.15 Барселона - Валенсiя. Чемпiонат 

Iспанiї.
10.00, 15.55, 20.15 Футбол News.
10.25, 19.10 “Автогол”.
10.40 Шахтар - Зоря. Чемпiонат України.
12.20 Реал - Леванте. Чемпiонат Iспанiї.
13.55 Live. Марiуполь - Олiмпiк. Чемпiонат 

України.
14.45, 17.15 Футбол Tables.
16.20, 18.25, 23.00, 01.05, 05.30 Топ-матч.
16.25 Live. Хоффенхайм - Фрайбург. 

Чемпiонат Нiмеччини.
18.40, 03.10 Журнал Лiги чемпiонiв.
19.25 Live. Колос - Львiв. Чемпiонат Укра-

їни.
21.20 “Великий футбол”.
23.15, 03.40 Чемпiонат Iталiї.
01.20 Сент-Ет`єн - Тулуза. Чемпiонат 

Францiї.
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  TV-4
Поíедіëоê, 9 âереñíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Трав-

ма» +16
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 

03.30 Провінційні вісті
08.00, 20.00 Єдина країна 
08.30, 17.00 Відкрита зона
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30 Справжня ціна
09.45 Про кіно
09.55, 22.35 Добрі традиції
11.00, 16.10 Година для дитини
12.10 Межа правди
13.00, 02.30 Хіт-парад
14.00, 01.00 Х.ф.«Секрет в озе-

рі Ерроу» 
17.30 Про нас
19.30, 21.00 Наші вітання 
20.40 Shift. Життя в цифрі
21.30 Сільський календар
22.40, 04.00 Х.ф. «Коли орел атакує»

Віâòороê, 10 âереñíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Трав-

ма» +16
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 

03.30 Провінційні вісті
07.35 Сільський календар
08.00 Єдина країна
08.30, 17.00 Відкрита зона
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 12.30 Завтра-сьогодні
11.00, 16.10 Година для дитини
11.50 «Кіндер ШОУ»
12.10, 21.20 Добрі традиції
12.15 Shift. Життя в цифрі
13.00, 02.30 Хіт-парад 
14.00, 01.00 Х.ф. «Лінія смерті» 
17.30 Смачна мандрівка
19.20, 22.20, 00.50, 03.50 На га-

рячому
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 У фокусі Європа
20.30 Євромакс
21.30 «Гал-кліп»
22.35, 04.00 Х.ф. «Епоха» +16 

Ñереда, 11 âереñíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Трав-

ма» +16
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00, 09.30, 16.00, 19.00, 22.00, 

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

03.50 На гарячому
07.35 У фокусі Європа
08.00 Євромакс
08.30, 17.00 Відкрита зона
08.55, 17.55 Добрі традиції
09.00, 00.15 Час-Tайм
11.00, 16.10 Година для дитини
12.10, 03.00 «Гал-кліп»

12.40 Shift. Життя в цифрі
13.00, 02.30 Хіт-парад
14.00, 01.00 Х.ф. «Останній герой» 
16.40 «Кіндер ШОУ»
17.30 Українські традиції
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Формула здоров’я
21.30 Смачна мандрівка
22.40, 04.00 Х.ф. «Епоха-2» 

Чеòâер, 12 âереñíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Трав-

ма» +16
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00, 09.30, 16.00, 19.00, 22.00, 

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

03.50 На гарячому
07.35 Формула здоров’я
08.30 Смачна мандрівка
09.00, 00.15 Час-Tайм
11.00, 16.10 Година для дитини
12.10 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
12.30, 17.00 Відкрита зона
13.00, 02.30 Хіт-парад 
14.00, 01.00 Х.ф. «Ангел з май-

бутнього» 
15.45, 19.55 Добрі традиції 
17.30 «Гал-кліп»
19.30 Наші вітання
20.00 Реальні справи
21.35 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
22.35, 04.00 Х.ф. «Материнство»
 

П’яòíиця, 13 âереñíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Трав-

ма» +16
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00, 09.30, 16.00, 19.00, 22.00, 

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

03.50 На гарячому
07.35 Реальні справи
09.00, 00.15 Час-Tайм
11.00, 16.20 Година для дитини
12.10 «Гал-кліп»
12.40 Сім’я від А до Я
13.00, 02.30 Хіт-парад
14.00, 01.00 Х.ф.«Легке захо-

плення» 
16.10 «Кіндер ШОУ»
17.00 Відкрита зона
17.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 ТНЕУ - калейдоскоп подій 
20.10 Сільський календар 
20.40 Shift. Життя в цифрі
21.30 Єдина країна 
21.50 Добрі традиції
22.35, 04.00 Х.ф. «Оператор» +16
03.00 Завтра-сьогодні

Ñóáоòа, 14 âереñíя
06.00 Про кіно 
06.15, 11.00 Про нас
06.45, 09.15 Ранковий фітнес
07.00, 09.30 Провінційні вісті

07.20, 09.50 На гарячому
07.35 Х.ф.«Рятувальний модуль» 
08.55, 19.55 Добрі традиції
09.00 Час-Tайм
10.00, 19.00 Єдина країна
10.30 У фокусі Європа
11.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
11.55, 14.25, 16.55, 20.05, 00.05 

Тернопільська погода
12.00 Завтра-сьогодні
12.30, 00.30 Х.ф. «Однокласниці» 
14.30 «Кіндер ШОУ» 
14.50 Мультфільми
15.00 М.ф.«Конг»
16.30, 02.30 Сім’я від А до Я
17.00, 03.00 Хіт-парад
17.00 ТНЕУ - калейдоскоп подій 
18.00 Наші вітання 
19.30 Євромакс
20.10 «Якою мовою говорять у 

раю» О.Смик
21.30 Єдина країна 
22.00, 04.00 Х.ф. «План «Б» +16 
00.10 Вікно в Америку

Íедіëя, 15 âереñíя
06.00 Х.ф.«Рятувальний модуль»
07.30, 09.50 Українські традиції
07.45, 08.40 Ранковий фітнес
08.00, 22.00 Єдина країна
08.35, 15.55, 22.35 Тернопільська 

погода
09.00, 01.15 Завтра-сьогодні
09.30 Справжня ціна
10.15 Пряма трансляція Божествен-

ної Святої Літургії з Архика-
тедрального Собору УГКЦ 
м.Тернополя 

11.45 Про кіно
12.00 «Кіндер ШОУ»
12.20 Мультфільм
12.30 М.ф.«Конг»
14.00 Погляд зблизька
14.30 Формула здоров’я
15.30, 21.30 Shift. Життя в цифрі
16.00 Реальні справи
17.25, 21.50 Добрі традиції
17.30, 20.30 Про нас
18.00 Наші вітання
19.00, 00.00, 03.30 Провінційні вісті
20.00, 03.00 Огляд світових подій
21.00, 02.30 «Гал-кліп»
22.40 Х.ф. «Амурні справи Олек-

сандра» 
01.00 Час-тайм
01.30 Хіт-парад
04.15 Х.ф. «Амурні справи Олек-

сандра»

  ТТБ
Поíедіëоê,  9 âереñíя
12.00 Казки Лірника Сашка
12.15 М/с “Дуда і Дада”
12.35 “Лайфхак українською” 
12.50 Ранковий гість
13.00 “Діалоги” 
13.30, 17.00, 19.00, 20.30 “Новини”
13.40 Українська література в 

іменах
14.00 “Розсекречена історія”

14.50 :РадіоДень “Модуль знань”
15.30 Д/ц “Погляд з середини”
15.55 Сильна доля 
17.15 Д/ц “Дикі тварини” 
18.05 Т/с “Еліза” 
19.20 “Тема дня” 
19.45 “Своя земля” 
20.00 #ВУКРАЇНІ
20.51 “Тема дня” 
21.20 “Наші гроші”
21.45 “Лайфхак українською” 
22.00 UA: Музика 
22.05 Концерт “Квартирник”. Та-

рас Василенко           
22.55 UA: Музика 

Віâòороê , 10  âереñíя
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
9.00 UA: Музика 
9.05 “Енеїда” 
10.00 Д/ц  “Аромати Південної 

Африки”  
10.25 UA: Фольк 
11.20 Казки Лірника Сашка
11.30 М/с “Дуда і Дада” 
12.15 “Лайфхак українською” 
12.35 UA: Музика 
12.45 Ранковий гість
13.00 “Тема дня” 
13.45 “Розсекречена історія”
14.40 Українська література в 

іменах
14.45 :РадіоДень “Модуль знань”
15.25 Д/ц “Погляд з середини”
15.50 UA: Музика 
15.55 “Сильна доля” 
17.00 “Новини”
17.15   Д/ц “Дикі тварини” 
18.05 Т/с “Еліза” 
19.20 “Тема дня” 
19.45 Пліч- о -пліч 
20.00 Спільно  
20.51 “Тема дня” 
21.20 #@)[]?$0 з Майклом Щуром  
21.45 “Лайфхак українською” 
23.00 UA: Музика 
22.05 Концерт “Арсен Мірзо-

ян. Київ” 
22.55 UA: Музика 

Ñереда, 11 âереñíя
7.00 “Файний ранок”
13.30, 17.00, 19.00, 20.30 “Новини”
9.00 UA: Музика 
9.05 Ток-шоу “Зворотний відлік” 
11.05 “Лайфхак українською” 
11.20 Казки Лірника Сашка
11.30 М/с “Дуда і Дада” 
12.15 “Лайфхак українською” 
12.35 UA: Музика 
12.45 Ранковий гість
13.00 “Тема дня” 
13.45 “Розсекречена історія”
14.35 Абетка
14.50 :РадіоДень «Модуль знань»  
15.30 Д/ц “Погляд з середини”
15.50 UA: Музика 
15.55 Сильна доля 
17.15 Д/ц “Дикі тварини”
18.05 Т/с “Еліза” 

19.20 “Тема дня” 
19.45 “StopFakeNews”
20.00 Схеми. Корупція в деталях 
20.51 “Тема дня” 
21.20 КримРеалії 
21.45 “Лайфхак українською” 
22.00 UA: Музика 
22.05 Концерт  Марії Бурмаки & 

Gypsy lyre “Нове та улю-
блене” 

Чеòâер, 12 âереñíя
7.00 “Файний ранок”
13.30, 17.00, 19.00, 20.30 “Новини”
9.00 UA: Музика 
9.10   Енеїда 
10.05 52 вікенди
10.25 UA: Фольк
11.20 Казки Лірника Сашка
11.30 М/с “Дуда і Дада” 
12.15 “Лайфхак українською” 
12.35 UA: Музика 
12.45 Ранковий гість
13.00 “Тема дня” 
13.45 “Розсекречена історія”
14.35 Д/с «Секрети замків Вели-

кобританії»
15.20 “Лайфхак українською” 
15.30 Д/ц “Погляд з середини”
15.55 UA: Музика 
16.00 Сильна доля 
17.15 Д/ц “Дикі тварини” 
18.05 Т/с “Еліза” 
19.20 “Тема дня” 
19.45 Пліч- о-пліч
20.00 #ВУКРАЇНІ
20.51 “Тема дня” 
21.20 “Наші гроші”
21.45 “Лайфхак українською” 
21.55 UA: Музика 
22.00 Сильна доля 
22.55 UA: Музика 

П’яòíиця, 13 âереñíя
7.00 “Файний ранок”
13.30, 17.00, 19.00, 20.30 “Новини”
7.35 “Файний ранок”
9.00 UA: Музика 
9.10 “Енеїда” 
10.00 :РадіоДень «Життя+»   
10.20 UA: Музика 
10.25 UA: Фольк 
11.20 Казки Лірника Сашка
11.30 М/с “Дуда і Дада” 
12.15 “Лайфхак українською” 
12.35 UA: Музика 
12.45 Ранковий гість
13.00 “Тема дня” 
13.45 “Розсекречена історія”
14.35 Д/с «Секрети замків Вели-

кобританії» 
15.20 “Лайфхак українською” 
15.30 Д/ц “Погляд з середини”
15.55 UA: Музика 
16.00 Сильна доля 
17.15 Д/ц “Дикі тварини” 
18.05 Т/с “Еліза” 
19.20 “Тема дня” 
19.45 Своя земля 
20.00 Разом
20.50 “Тема дня” 
21.20 Схеми. Корупція в деталях 

21.45 “Лайфхак українською” 
21.55 UA: Музика 
22.00 Сильна доля 
22.55 UA: Музика 

Ñóáоòа, 14 âереñíя
7.00 “Додолики” 
7.10 “Казки Лірника Сашка”
7.35 М/с “Дуда і Дада” 
8.00 “Файний ранок”
9.30 Енеїда 
10.30 Д/ц  “Аромати Південної 

Африки”  
10.50 UA: Фольк.Спогади 
11.45 Своя земля 
12.00 :РадіоДень «Модуль знань»   
12.40 Все по Азимуту
13.05 #ВУКРАЇНІ 
13.35 “Тема дня”
14.05 “100 років історії за 100  

хвилин”
14.20 “Розсекречена історія” 
15.15 :РадіоДень. «Книжкова лав-

ка. ТОП 7» 
16.15 Сильна доля 
17.00 Бюджетники 
17.35 UA: Фольк.Спогади
18.30 Своя земля 
19.00 “Новини”
19.15 Діалоги
19.45 Спільно 
20.10 #ВУКРАЇНІ 
20.35 Біблійна колекція. Х/ф “Кла-

ра і Франциск” 
22.20 Букоголіки 
22.45 АБЕТКА .
22.55 UA: Музика 

Íедіëя, 15 âереñíя
7.00 Казки Лірника Сашка
7.10 Додолики 
7.35 М/с “Дуда і Дада” 
7.45 Лайфхак українською
8.00 Чудова гра 
8.25 UA: Музика 
8.30 “Файний ранок”
9.35 Країна на смак  
10.30 Д/ц  “Аромати і  Греції  
10.55 UA: Фольк
11.50 Своя земля
12.00 :РадіоДень «Модуль знань»  
12.40 Д/ц “Боротьба за вижи-

вання “
13.05 #ВУКРАЇНІ 
13.40 Своя земля
14.10 АБЕТКА
14.20 StopFakeNews 
14.30 Розсекречена історія 
15.20 Д/с «Секрети замків Вели-

кобританії»
16.10 Сильна доля 
17.05 Бюджетники 
17.35 UA: Фольк.Спогади 
18.25 Все по Азимуту
19.00 Своя земля
19.25 Разом
19.55 Спільно
20.20 #ВУКРАЇНІ 
20.50 Х/ф “Клара і Франциск”
22.30 Українська читанка
22.40 АБЕТКА 
22.55 UA: Музика 
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Яблучний пиріг  
«Тарт татен»

ПОТРІБНО: 10 яблук (для 
неглибокої форми для ви-
пічки діаметром 18 см), 2 ст. 
л. цукру, 100 г пісочного або 
листкового тіста (1/4 упа-
ковки).

ПРИГОТУВАННЯ: вико-
ристовуйте для цього пиро-
га тверді, але не дуже сокови-
ті яблука. Спершу слід підго-
тувати їх - очистити від шкір-
ки, вийняти серцевину. Поси-
пати дно неглибокої форми 
для випікання (діаметром 18 
см) рівномірним шаром цу-
кру. Поставити на плиту і до-
чекатися, поки цукор розтане 
і утвориться золотава кара-
мель. Крупно порізати яблука 
і щільно викласти їх у форму. 
Обмотати форму фольгою в 
кілька шарів, блискучою сто-
роною всередину і поставити 
на плиту або в духовку. Якщо 
ставите в духовку, присипте 
яблука зверху цукром. Запі-
кайте протягом 40 хвилин. За-
пікання в духовці вимагає на 
15-20 хвилин більше. Зніміть 
яблука з плити, обережно від-
крийте (з-під форми може ви-
тікати гарячий коричневий 
сироп, його буде тим більше, 
чим більш соковиті яблука). 
Дайте охолонути 10-15 хви-
лин. Розкачайте пісочне тіс-
то (або інше) і покрийте ним 
пиріг. Поставте в духовку на 
15-20 хвилин - випікайте до 
готовності тіста. Воно набу-
де золотистого відтінку. Дай-
те пирогу повністю охолону-
ти у формі, інакше тісто пола-
мається, а яблучна начинка не 
буде тримати форму. У кінці 
можна поставити в холодиль-
ник. Подавайте пиріг теплим. 
Доповніть його кулькою мо-
розива.

Яблучний пиріг  
«3 склянки»

ПОТРІБНО: крупа манна – 
1 склянка, борошно – 1 склян-
ка, цукор – 1 склянка, розпу-
шувач – 1,5 ч. л., яблука – 5 шт. 
середнього розміру, лимонний 
сік – 3-5 ст. л., молоко для за-
ливки – 1 склянка.

ПРИГОТУВАННЯ: цей ди-
вовижно смачний, ніжний 
яблучний пиріг з манкою є 
стравою болгарської кухні. Для 
початку змішуємо всі сухі про-
дукти: манку, борошно, цукор, 
розпушувач. Можна також до-
дати дрібку солі. Яблука необ-
хідно натерти на крупній терт-
ці – можна за допомогою ку-
хонного комбайна. Відразу ж, 
не зволікаючи, збризнути на-
терті яблука лимонним соком 
– інакше швидко потемніють. 
Форму для випікання змастіть 
маргарином або вершковим 
маслом, рівномірно висипте 
склянку сухого тіста, накладіть 
шар яблук, потім – знову суху 
суміш і яблука. Перед тим, як 
поставити пиріг в духовку, рів-
номірно залийте його склян-
кою дуже гарячого – майже ки-
плячого – молока, акуратно, 
за допомогою ножа або видел-
ки, проткніть пиріг, щоб моло-
ко дістало до нижнього шару. 
Печеться цей пиріг близько 50 
хвилин в духовці, розігрітій до 
180 градусів. Після охолоджен-
ня чудово тримає форму, не 
розсипається.

Яблука в імбирному 
сиропі

ПОТРІБНО: 4 яблука з чер-
воною шкіркою, 40 г масла, 
1/3 склянки коричневого цу-
кру, втрамбованого, щіпка ме-
леної кориці, 2 столові ложки 
золотистого сиропу (цукрово-
го, агави, фінікового), 1 столо-
ва ложка імбирних цукатів, по-
дрібнених (імбир можна ви-
користовувати і свіжий. Його 
необхідно добре очистити від 
шкірки і дрібно нарізати).

ПРИГОТУВАННЯ: очис-
тіть яблука від шкірки, видаліть 
серцевини і наріжте кільцями. 
На великій сковороді розігрій-
те олію, викладіть на неї яблу-

ка і обсмажуйте їх до світло-
коричневого кольору. Посип-
те яблука коричневим цукром і 
корицею, потім влийте в сково-
роду золотистий сироп, додай-
те імбир і ¾ склянки води. Дове-
діть до кипіння, потім зменште 
вогонь і тушкуйте на повільно-
му вогні не накритими 10 хви-
лин, поки яблука не почнуть 
розм'якшуватися і не загусне 
сироп. При прожарюванні яблук 
потрібно бути дуже уважним з 
температурою сковороди і ви-
користовувати її якомога аку-
ратніше. Перевіряйте яблука 
тонким предметом, адже вони 
можуть перетушитися - вийде 
"яблучне пюре", і тоді потрібно 
буде все починати спочатку. По-
давайте готові яблука теплими 
з вершками, морозивом або за-
варним кремом. Щоб десерт був 
трохи хрустким, посипте яблука 
покришеними горіхами макада-
мія або волоськими.

Мафіни сметанні  
з яблуками

ПОТРІБНО: 125 г верш-
кового масла, розм'якшеного, 
3/4 склянки цукрової пудри, 1 
½ склянки борошна, 1 ½ ч. л. 
розпушувача, 3 великих яйця, 
½ склянки сметани, 2 яблука з 
червоною шкіркою, нарізаних 
четвертинками, цукрова пу-
дра для прикрашання.

ПРИГОТУВАННЯ: фор-
му для випікання мафінів на 
12 штук застеліть кошиками з 
пекарського паперу. У великій 
мисці міксером збийте масло, 
цукор, борошно, яйця і смета-
ну до однорідної маси. Ложкою 
рівномірно розподіліть тісто 
по кошиках для мафінів. Тон-
ко наріжте яблука шматочка-
ми, викладіть їх на тісто, як на 
фото, і посипте зверху цукро-
вою пудрою. Випікайте мафі-
ни в попередньо розігрітій ду-
ховці при температурі 190ºС 
20-25 хвилин до золотистого 
кольору. Мафіни, приготовані 
за таким рецептом, можна збе-
рігати до двох днів у герметич-
ному контейнері в холодиль-
нику або зберігати замороже-
ними в морозильній камері до 
одного місяця.

Блонді з яблуками  
і лимонною глазур'ю

ПОТРІБНО: 1 ½ склянки 
борошна, 1 ½ ч. л. розпушува-
ча, 1 склянка цукру, ½ склянки 
меленого мигдалю (мигдаль-
ного борошна), 1 ч. л. мелено-
го насіння кардамону, 2 яблу-
ка (на кшталт сорту «Слава пе-
реможцям»), 90 г охолодженого 
топленого вершкового масла, 2 
яйця, збитих виделкою, а також 
лимонна глазур - ¼ склянки цу-
крової пудри і 1 лимон (тонко 
натерта цедра і 2 столові лож-
ки соку).

ПРИГОТУВАННЯ: про-
грійте духовку до 180°С. Злег-
ка змастіть жиром і застеліть  
пекарським папером форму 
20 х 30 см. Тонкі шматки яблук 
розкладіть так, щоб вони злег-
ка підсохли, поки будете готу-
вати тісто. У великій мисці змі-
шайте просіяне борошно з пе-
карським порошком, додайте 
мигдаль і кардамон. Вмішай-
те кубики яблук. У маленькій 
мисці змішайте віночком мас-
ло і яйця. Додайте їх до сухих 
інгредієнтів, перемішавши до 
однорідності. Перекладіть су-
міш у форму і притисніть паль-
цями, присипаними борош-
ном. Розкладіть зверху тонкі 
часточки яблук. Щоб яблука не 
темніли при контакті з пові-
трям, перед кожним розрізом 
протирайте ніж долькою ли-
мона. Випікайте протягом 20-
25 хвилин до легкого золотис-
того відтінку. Дайте охолонути 
у формі. У невеликій мисці змі-
шайте цукрову пудру з цедрою 
і соком лимона, додавши 2 сто-
лові ложки окропу. Розподіліть 
суміш по пирогу і дайте охо-
лонути (2-5 хвилин). Наріжте 
квадратами і подавайте.

Найсмачніший  
яблучний пиріг

ПОТРІБНО: яблука – 1 кг, 
мука – 2 склянки, вершко-
ве масло – 150 г, оцет – 1 ч. л., 

сода – 0,5 ч. л., сметана – 0,5 
склянки, яйця – 1 шт., цукор – 
1 склянка. 

ПРИГОТУВАННЯ: муку 
просіяти, змішати з вершко-
вим маслом, влити половину 
склянки води і добре перемі-
шати. У тісто додати соду, по-
гашену оцтом, зробити м’яке 
тісто, яке не буде прилипати 
до рук. Яблука почистити від 
шкірки і серцевини і поріза-
ти тонкими скибочками. Тіс-
то розкачати, викласти в фор-
му, зверху викласти скибочки 
яблук.

ДЛЯ КРЕМУ: змішати 
склянку цукру, склянку сме-
тани, 1 яйце, 2 ст. л. муки. Все 
це збити міксером, щоби утво-
рився рідкий крем. Вилити 
крем на тісто з яблуками, по-
ставити пекти в духовку, ро-
зігріту до 200 градусів на 50 
хвилин. Пиріг остудити, поси-
пати цукровою пудрою.

Чатні яблучний

ПОТРІБНО: 1 кг яблук, ¼ 
склянки води, 3-4 ст. л. тепло-
го вершкового масла, 1 ч. л. ме-
леного червоного перцю, ½ ч. 
л. мускатного горіха, щіпка ме-
леної гвоздики, 1 ч. л. курку-
ми, по ½ ч. л. меленого імби-
ру і кориці, 2 склянки цукру. 
Також окремо знадобляться: 1 
ст. л вершкового масла і по ½ 
ч. л меленого кмину і червоно-
го перцю.

ПРИГОТУВАННЯ: ця ін-
дійська страва підірве смако-
ві рецептори будь-кого – за-
вдяки незвичайному поєд-
нанню продуктів. Яблука 
очистіть від шкірки і насіння, 
наріжте скибочками. Залий-
те їх у каструлі водою і зва-
ріть до повної готовності. На 
сковорідці розтопіть 1 лож-
ку масла, підсмажте на ньо-
му кмин і червоний перець 
до рум’яного кольору. Далі 
додайте всі спеції за списком, 
м’які яблука і готуйте на се-
редньому вогні, поки суміш 
не стане набагато густішою. 
Вимкніть вогонь і в гаря-
чу суміш всипте цукор. Роз-
мішуйте, поки він не розчи-
ниться. Подають чатні холод-
ним – до м’яса або рису, але 
можна придумати і більш не-
традиційні поєднання.

Восени починається сезон багатьох прекрасних сортів яблук. На 
їх основі можна приготувати щось цікавіше від звичної шарлотки.

Напередодні яблучного сезону «Наш ДЕНЬ» підібрав кілька 
рецептів, які допоможуть приготувати смачні оригінальні страви з 
різними сортами яблук.

Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ18 Смачна сторінка!nday.te.ua

Окрім шарлотки. 
Мафіни, тарт, блонді 
й інші рецепти з яблуками
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АДМІНІСТРАЦІЇ
від 06 серпня 2019 року                                №207-од
Про запровадження карантинного  режиму щодо 

золотистої картопляної нематоди
Відповідно до статей 33, 34 Закону України „Про ка-

рантин рослин”, враховуючи подання заступника голов-
ного державного фітосанітарного інспектора Тернопіль-
ської області від 28.07.2019 року № 01-06.1/495-19 та  у 
зв’язку з виявленням на території району небезпечного 
для врожайності сільськогосподарських культур каран-
тинного організму – золотистої картопляної нематоди  
(Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens), з метою 
його локалізації та ліквідації:

1. Запровадити карантинний режим по золотистій 
картопляній нематоді на території ТОВ «Мрія Фармінг 
Тернопіль» із встановленням карантинної зони на агаль-
ній площі 98,0 га (Тернопільська область Чортківський 

район, с. Товстеньке, № поля TR_CHtovs02 – 7 га, № поля 
TR_CHtovs04 – 91 га.) з дати оприлюднення розпоряджен-
ня.

2. Затвердити заходи з локалізації та ліквідації регу-
льованого шкідливого організму, що додаються.

3. Відділу організаційної роботи та внутрішньої полі-
тики  апарату районної державної адміністрації забезпе-
чити оприлюднення розпорядження на офіційному веб-
сайті Чортківської райдержадміністрації.  

4. Відповідальним виконавцям забезпечити виконан-
ня  заходів та про проведену роботу інформувати райдер-
жадміністрацію щороку до 01 вересня та 01 листопада 
впродовж дії карантинного режиму.

6. Координацію роботи щодо виконання даного розпо-
рядження доручити начальнику відділу агропромислово-
го розвитку райдержадміністрації Ярославу Бабію, контр-
оль – заступнику голови райдержадміністрації згідно з 
розподілом обовязків.

     Перший заступник голови 
адміністрації Іван  ЗАБОЛОТНИЙ.

Світла пам’ять
На 64-му році 

життя відійшов 
у вічність 
відомий 

журналіст 
Тернопілля 

Ярослав 
Бачинський. 

За свою жур-
налістську ді-
яльність Ярослав 
Мар’янович побу-
вав у кожному ку-
точку нашої облас-
ті. Виходець із села Бедриківці Заліщицького 
району, він надзвичайно любив рідну землю, 
простих людей. Тому й більшість його публі-
кацій і радіопередач були присвячені аграріям, 
сільським жителям. 

Свій творчий шлях у журналістиці Ярослав 
Бачинський розпочав зі Збаразької районної 
газети, після цього тривалий період був голо-
вним редактором Тернопільського районного 
радіо, а в середині 2000-их – автором і ведучим 
сільської програми «Господар» на обласному 
державному радіо. Загалом, він співпрацював 
з багатьма місцевими та всеукраїнськими ви-
даннями. 

Творчим і життєвим кредо Ярослава Ба-
чинського було: «Журналіст повинен любити, 
поважати і цінувати людей». Саме читачам 
і радіослухачам він присвятив життя, задля 
них, незважаючи на важку недугу, працював до 
останніх своїх миттєвостей.  

Великим оптимістом, доброзичливим, щи-
рим  Ярослав назавжди залишиться у наших 
спогадах.  

Вічна пам’ять і Царство Небесне! 
Колектив газети «Наш ДЕНЬ» глибоко 

сумує з приводу важкої втрати і висловлює 
щирі співчуття рідним, колегам, усім, хто 
знав Ярослава.
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Замовити вітання для своїх рідних, 
близьких та друзів  

можна безпосередньо  у редакції  
тижневика “Наш ДЕНЬ“  або за телефоном 

(068) 364-08-54.
Ціна привітання - від 100 грн.

 Для передплатників 
" Нашого ДНЯ" - знижки.

ГОРОСКОП
З 4 по 10 вересня

ОВЕН
Частi флiрти призводять до 

одноразових інтрижок. Радимо 
серйознiше ставитися до сiмейних 
обов’язкiв.

ТЕЛЕЦЬ 
Вам доведеться вибирати мiж 

сім’єю та службовим романом. Сто-
сунки в родині залишаться напру-
женими, і тільки від вас залежати-
ме, як налагодити ситуацiю.

 БЛИЗНЮКИ 
У вас з’явиться додатковий 

заробiток. Крім того, існують шан-
си домогтися професійного зрос-
тання i хороших матеріальних 
прибуткiв.

 РАК 
На роботi може статися кон-

флікт, що призведе до звільнення. 
Не переймайтеся, поруч iз вами 

є надійні друзі, які допоможуть 
матерiально.

ЛЕВ 
Ви нерідко погоджуєтеся на 

авантюри, лотереї та азартні ігри, 
у яких вам щастить. Можливо, 
вдасться придбати житло або до-
рогу техніку.

ДІВА 
У вас з’являться новi знайомi, 

якi серйозно вплинуть на ваш 
майбутнiй розвиток. А ви самі роз-
виватимете справу, яку розпочали 
ранiше.

 ТЕРЕЗИ 
У вас з’явиться бажання отри-

мати додаткову освiту. Але ви ри-
зикуєте втратити кохану людину, 
оскiльки будете занадто зосеред-
жені на роботі та навчанні.

СКОРПІОН 
Ви рідко зав’язуватимете сто-

сунки й розкриватимете свою 
душу. Доведеться зосередитися на 
роботі. Несподiвано ви зустрiнете 

друзів, з якими давно не підтриму-
вали зв’язок.

 СТРІЛЕЦЬ 
Ви ведете аскетичний спосіб 

життя, тож не станете витрачати 
даремно гроші, хiба що на розши-
рення бізнесу. Вихiднi обiцяють 
бути веселими.

 КОЗЕРІГ 
Від вас знадобиться фінансова 

допомога для близьких, швидше за 
все - батькам. Для цього доведеться 
брати кредит або позичати гроші.

 ВОДОЛІЙ 
З’явиться чимало перешкод і 

проблем. Знадобляться терпіння 
і фантастичний спокiй, щоб не зі-
рватися і цим не погіршити своє 
становище.

РИБИ 
Настає важкий перiод, але ви 

зможете розвинути в собі нові 
якості й створите фундамент для 
нового злету в кар’єрі та особисто-
му житті.

«Коли захворів син, не уявляла, як маю жити. Спо-
чатку змарнів, згодом йому відняло ноги. Лікарі ставили 
різноманітні діагнози, та все марно. Думала, збожеволію 
від безвиході. Знайома порадила звернутись до монахині 
ІВАННИ. Не вірила, що хтось допоможе зарадити біді. Ви-
являється, син випив мертву воду. А напоїла його колшня 
дівчина, з якою розійшовся. Молитвами цілителька змо-
гла врятувати мою кровинку, за що безмежно їй вдячна».

Олена (Тернопіль).

Вітаємо!
працівників Почаївського психоневрологічного будинку-інтернату -  іменинників вересня!
Оксану Бондар, Миколу Обезюка, Світлану Олейнік, Нелю Сімору, 

Валентину Бай, Любов Турченко, Тетяну Довгушко, Андрія Бондарчука, 
Лесю Царик, Любов Притулу, Тетяну Кравець 

Незабутніх вражень, щасливих подій, 
Здійснення задумів, втілення мрій! 
Хай прекрасним цвітом шлях життя рясніє, 
Справджуються завжди заповітні мрії. 

Хай палають в серці почуття високі, 
А доля дарує повні щастям роки.

З повагою,  колектив Почаївського  психоневроло-
гічного  будинку-інтернату.

Вітаємо!
Дорогу донечку, 

найкращу сестричку
Ніну 

Михайлівну 
Сидорчук

 із с. Шумляни на 
Підгаєччині

з Днем народження!
Тобі, веселій і чудовій,
В цей день прекрасний, неземний,
Бажаєм щастя ціле море
І здійснення таємних мрій.
Щоби прожиті Твої роки
Лиш стали стартом у житті,
А всі Твої наступні кроки
Були успішними завжди.
Хай не вичерпується успіху струмок,
Нехай тече Твоя ріка натхнення,
Хай доля шле достатку – як зірок,
І Божого Тобі благословення!
Хай буде здоров’я міцне, як граніт,
На многая, многая, многая літ!

З любов’ю – мама Марія,
 тато Михайло, брат Володя. 

Вітаємо!
Дорогих наших 

двійнят - 
сестру і брата

Мирона 
Теодоровича 
Ганущака та 

Любов Теодорівну 
Перожишин 

з Тернополя
з Днем народження!

Нехай волошками 
цвітуть літа прекрасні,
Нехай здійсняться тисячі бажань,
Щоб доля дарувала тільки щастя,
Ні грама бід, ні крапельки страждань!
Життя хай квітне, мов вишневий сад,
І кожен день усміхнено радіє,
А доля подарує зорепад
Здоров’я, миру, успіхів, надії.
Бажаємо пісень, що лиш весна співає,
І музики, що награють ліси,
І квітів тих, що нині розквітають,
І повні пригорщі любові і краси.
Хай Матір Божа Вас охороняє,
Господь здоров’я й радість посилає!

З любов’ю і повагою – Іванна Ярема 
з Плотичі Козівського району,

 батьки та вся велика родина.

Вітаємо!
 Дорогого синочка, любого 

братика і внука
  Антонія Вознюка

 із с. Великі Вікнини на 
Збаражчині

з Днем народження! 
Нехай в День народження 

янголи світлі
Вітають маленьку 

дитинку зі святом,
Приносять свої 
                побажання й привіти,
Дарують веселощі й щастя багато.
Нехай мила крихітка завжди радіє
Сонечку, квітам і новому дню,
Хай мамині руки ніжно зігріють,
В злагоді й мирі зростає малюк.
Бажаєм удачі і миру, й здоров’я,
Нехай Тобі, рідний, завжди щастить,
Приносить лиш радість і втіху
 Дитинства Твого кожна мить!
Хай Матінка Божа Тебе охороняє,
Господь із неба ласку посилає!

З любов’ю -  мама, тато, сестрички Оля 
й Оксанка, брати Сергій і Тимофій, 

бабусі Катя та  Оля, дідусь Толік.

Вітаємо!
Наше миле сонечко

Максимка 
Гусарчука

із с. Великі Вікнини 
Збаразького району

 з Днем 
народження!

Виповнився 
                     рік дитині
Радість всій нашій родині
З цим прийшли ми привітати
Й Максимкові побажати:
Здоров’ячка міцненького,
Сонечка ясненького!
Хай росте всім нам на втіху,
В домі буде море сміху.
Щоб ангелики кружляли
Від всіх бід охороняли!
Красенем хай він зростає
І удачу, й мудрість має!
Хай найкращим буде сином
І продовжить рід родини!

З любов’ю - бабуся Феодосія, хресна мама 
Наталія та вся велика родина.

Facebook тестує функцію, яка ховатиме лайки 
у стрічці. Так хочуть запобігти психічним хворо-
бам користувачів.

Дослідниця додатків Джейн Манчун знайшла 
у Facebook код, що приховує точну кількість лай-
ків, повідомляє TechCrunch.

У Facebook підтвердили, що розглядають мож-
ливість видалення лайків. Однак, тестуватимуть 
оновлення поступово. Якщо функція зашкодить 
отриманню доходу від реклами, її анулюють.

Facebook хоче прибрати лайки

Вітаємо!
Найкращу донечку, дорогу 

онучку та похресницю 
Лілію Василівну 

Горошко
з Тернополя
з 25-річчям!

Ми вітаємо 
Тебе з ювілеєм щиро

І бажаємо Тобі - 
                       вір у справжнє диво,
Бо тоді Твоє життя буде, наче казка,
25 Тобі лише, посміхнись, будь ласка.
Будь успішною, крутою,
Поруч хай крокує фарт,
Молодою й чарівною
25 – це тільки старт!
Ти для нас найбільше щастя,
Гордість для своїх батьків,
Хай в душі панує радість
Довгих осяйних років!
Будь в житті завжди щаслива,
Добро хай стелиться в путі,
І щоб сміялися до Тебе
Із неба зорі золоті!
Щоб гріло сонечко яскраво,
Щоб Бог Тебе в опіці мав,
І ангел Твій охоронитель
З плеча Твого щоб не злітав!

З любов’ю – батьки, бабусі, 
дідусь та хресні батьки




