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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”

18 вересня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, тем-
пература повітря вночі 8-12, 
вдень 13-14 градусів тепла. 
Схід сонця - 6.57, захід - 19.25. 

19 вересня - хмарно, 
вдень можливий дощ, тем-
пература повітря вночі 6-7, 
вдень 11-14 градусів тепла. 
Схід сонця - 6.59, захід - 19.23. 

20 вересня - хмарно, мож-
ливий дощ, температура пові-
тря вночі 5-6, вдень 11-13 гра-
дусів тепла. Схід сонця - 7.00, 
захід - 19.21. 

21 вересня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, тем-
пература повітря вночі 5-6, 
вдень 12-14 градусів тепла. 
Схід сонця - 7.02, захід - 19.19. 

22 вересня - хмарно, мож-
ливий дощ, температура пові-
тря вночі 4-7, вдень 15-17 гра-
дусів тепла. Схід сонця - 7.03, 
захід - 19.16. 

23 вересня - ясно, без опа-
дів, температура повітря вно-
чі 5-8, вдень 19-22 градуси те-
пла. Схід сонця - 7.05, захід 
- 19.14. 

24 вересня - ясно, без опа-
дів, температура повітря вно-
чі 7-9, вдень 21-23 градуси те-
пла. Схід сонця - 7.06, захід 
- 19.12.

Погода в 
Тернополі  
й області

Не лякайтеся 
сирен!

На Тернопільщині до 20 вересня 
тривають пусконалагоджувальні ро-
боти територіальної автоматизованої 
системи централізованого оповіщен-
ня області з включенням електричних 
сирен і передачею мовної інформації 
по радіотрансляційній мережі.

Почувши сирену,  зберігайте спокій – 
вашому життю та здоров’ю нічого не за-
грожує. Не варто бігти до бомбосховища 
і панікувати, запевняють в облдерж-
адміністрації. В області налагоджують 
нову централізовану систему оповіщен-
ня населення, адже досі працювала сис-
тема, створена у 80-х роках. Відтепер за-
вдяки сучасним технологіям  навіть за 
умов відключення електроенегії систе-
ма працюватиме в режимі очікування 
добу, а в режимі оповіщення годину. Та-
кож її важче буде зламати ззовні.

Яким в Україні буде 
«високосний» бюджет?

Видатки перевищують доходи. 
Середній курс долара –  

28,2 гривні. На 550 гривень  
зросте «мінімалка»…

Як відомо, 2020-ий - рік 
високосний. У народі кажуть: 
важкий. Щодо держбюджетів, 

то вони ніколи «легкими» не були. 
Грошей не вистачало завжди.

Детальніше – 2 стор.

Тернопільський академічний 
драматичний театр  

імені Тараса Шевченка
18 вересня - «Обережно – жінки» (Чер-

каський обласний музично-драматичний 
театр ім. Т. Шевченка);

19 вересня - «Вечеря з диваком» 
(Рівненський академічний український 
музично-драматичний театр);

20 вересня - «Приборкання норов-
ливої» (Хмельницький академічний 
музично-драматичний театр ім. М. Ста-
рицького);

21 вересня - «Повернення в Сорен-
то» (Волинський академічний обласний 
музично-драматичний театр ім. Т. Шев-
ченка);

22 вересня - трагікомедія «Патріс» 
(Київський академічний театр «Актор»).

Початок вистав о 19.00.
Тернопільська обласна філармонія

19 вересня – концерт лауреата всеу-
країнських та міжнародних конкурсів Ан-
дрія Оленина за участю народної артистки 
України Наталії Лемішки та академічного 
симфонічного оркестру філармонії. Поча-
ток о 18.30. 

22 вересня – ярмаркова вистава «Шу-
кай вітру в полі». Початок о 12.30, 14.30.

«Це опудало – 
не моя  
мати…» 10-11 стор.

Афіша

Субсидії готівкою - 
що зміниться восени 
й де отримати? 

5 стор.
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Яким планується бю-
джет-2020? Так, доходи Осно-
вного фінансового документа 
держави на наступний рік пе-
редбачені в сумі 1 трильйон 
79,5 мільярдів гривень, у тому 
числі загального фонду - 962,7 
мільярдів. Видатки - 1 триль-
йон 170 мільярдів.

Середній курс долара за-
кладено на рівні 28,2 гривні. 
Але показник може змінитися.

На 550 гривень зросте міні-
мальна зарплата. І складати-
ме 4723 гривні. Значно менше, 
ніж анонсували до цього в Каб-
міні. «Це відповідає показни-
кам зростання. Ми вважаємо, 
що збільшення цієї цифри не 
відповідало б росту продук-
тивності», - заявила міністр фі-
нансів Оксана Маркарова.

На національну безпеку і 
оборону планують виділити 
245,8 мільярдів гривень. Це - 
на 33,8 мільярдів більше, ніж у 
2019-му.

До величезних розмірів 
збільшиться «діра» в Пенсій-
ному фонді. Тож фінансування 
ПФУ з держбюджету складе 
172,6 мільярдів.

На субсидії уряд заклав 
47,6 мільярдів гривень. Цього 
року було 55 мільярдів.

Збільшені видатки на ме-
дицину й освіту. Так, освіта 
може отримати 136,4 мільяр-
ди, що на 7,7 мільярдів гривень 
більше, ніж цьогоріч. Уперше в 
проекті держбюджету перед-
бачені кошти на розвиток за-
кладів вищої освіти - близько 
0,3 мільярди.

Загальні видатки на охо-
рону здоров’я складають 108 
мільярдів, що на 9,8 мільярдів 
більше, порівняно з нинішнім 
роком. 

На розвиток культури 
та інформаційну сферу про-

гнозується 8,6 мільярдів гри-
вень. Зокрема, на забезпечен-
ня діяльності Українського 
інституту книги, підтримку 
книговидавничої справи та по-
пуляризацію української літе-
ратури в світі - 0,1 мільярда, на 
розвиток суспільного мовлен-
ня України - 2 мільярди.

На відновлення вітчиз-
няних доріг передбачається 
74,4 мільярди. Це - рекорд-
на сума. За словами міністра 
інфраструктури Владислава 
Криклія,  щонайменше 22 мі-
льярди гривень витратять на 
місцеві та комунальні дороги.

2020 рік - період пікових 
виплат за державним боргом. 

Майже 40 відсотків дохідної 
частини бюджету доведеться 
віддати кредиторам країни. 
Тож платежі за держборгом у 
2020 році складатимуть близь-
ко 438,1 мільярда гривень. 
Якщо всі ці гроші розділити на 
офіційну кількість населення 
(трохи більше 42 мільйонів 
осіб), вийде, що кожен, не-
мовлята і люди похилого віку 
в тому числі, повинні своїми 
податками заплатити близько 
10 тисяч гривень. І це тільки в 
наступному році, пише «Огля-
дач». 

Законопроект пропонує 
встановити на місяць про-
житковий мінімум для однієї 
працездатної особи у розмірі: 
з 1 січня - 2027 гривень (збіль-
шиться на 162 гривні); з 1 лип-
ня - 2118; з 1 грудня - 2189.

Зросте й мінімальна пен-
сія. Зараз вона становить 1564 
гривні. З січня пенсіонери 
отримуватимуть 1638 гри-
вень, з липня - 1712, з грудня 
- 1769. Паралельно підвищить-
ся і максимальна пенсія - з 
16,38 тисяч гривень до 17,69 
тисяч.

Уряд пропонує збільшити 
видатки на Верховну Раду та 
ОПУ, а собі - скоротити. Таким 
чином, парламент планується 
профінансувати на 3 мільйо-
ни гривень більше, ніж у 2019 
році - загалом на 1,973 мільяр-
ди.  

На діяльність Офісу прези-
дента виділяють 986,59 міль-
йонів гривень - на 39,4 мільйо-
ни більше, ніж цьогоріч.

Кабмін профінансують на 
1,77 мільярдів, що на 55 міль-
йонів гривень менше, ніж те-
пер.

Більше грошей у наступно-
му році отримають, зокрема 
Національне антикорупційне 
бюро, Державне бюро розслі-
дувань, Генпрокуратура, На-
цполіція, СБУ.

Нинішні цифри, прогнозу-
ють урядовці, можуть значно 
змінитися, оскільки документ 
повинен бути 
доопрацьова-
ний до 2 листо-
пада.

Яким в Україні буде «ВИСОКОСНИЙ» БЮДЖЕТ?
Як відомо, 2020-ий - рік високосний. У народі кажуть: важкий. Щодо держбюджетів, 

то вони ніколи «легкими» не були. Грошей не вистачало завжди. 

Ольга 
ЧОРНА.

У рамках проекту «Україна-Норвегія» 
в Тернопільському національному 
економічному університеті 

розпочався одинадцятий семестр навчання 
військовослужбовців Збройних Сил України, 
звільнених у запас або включених до плану 
звільнення, і членів їхніх сімей. Проект 
реалізовується за фінансової підтримки 
Міністерства закордонних справ Норвегії.

Головним партнером проекту у Норвегії є Університет 
NORD, а партнером та координатором в Україні - Міжнародний 
благодійний фонд «Міжнародний Фонд Соціальної Адаптації».

За доброю традицією, під час відкриття звучали Гімни двох 
держав.

Слова вітань виголосила проректор з науково-педагогічної 
роботи (міжнародна діяльність та інноваційний розвиток) 
Оксана Миронівна Десятнюк. А випускники попередніх курсів 
побажали новим учасникам проекту успіхів в опануванні знань.

«УКРАЇНА-НОРВЕГІЯ»: у ТНЕУ розпочалось 
навчання для військовослужбовців 

Через війну 
на Донбасі 

кількість жінок-
військових 

зросла в 15 разів

У Збройних 
силах України 
знаходяться на 

військовій службі 
понад 27 тисяч жінок. 
Гендерну статистику 
в ЗСУ оприлюднила 
прес-служба 
Міноборони.

– У сучасній Україні 
Збройні сили тривалий час 
залишалися традиційно 
одними з найбільш консер-
вативних у питанні перебу-
вання жінок на військовій 
службі. Війна на Сході вне-
сла свої корективи.

Дівчата не змогли зали-
шатися вдома, коли у боях 
за свою землю, незалеж-
ність держави гинули їхні 
чоловіки, сини, друзі, – ска-
зано в повідомленні.

Зараз  в армії  27 
074   жінок-військовослу-
жбовців, з них 949 – старші 
офіцерки. Для порівняння, 
в минулому році в армії 
проходили службу 24897, а 
в 2008 році їх було всього 
1,8 тис.

166 жінок-військовослу-
жбовців у період з 2014 
року відзначені державни-
ми нагородами України.

Під час проведення АТО/
ООС загинули сім жінок-
військовослужбовців.
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Вдосконалення 
заради майбутнього

Фестиваль акумулював мак-
симум корисної інформації для 
медійників. Організатори підготу-
вали цікаву і насичену програму. 
Відбувалися тренінги, майстер-
класи, практичні заняття, круглі 
столи, літературні читальні. Жур-
налісти не тільки вдосконалюва-
ли свою професійну майстерність, 
а й брали участь в психологічних 
практикумах, спортивних змаган-
нях та творчих майстернях. 

- Ми підготували надзвичай-
но багатогранну і цікаву програ-
му для наших учасників – каже 
голова правління «Українського 
журналістського фонду» Людми-
ла Ольховська. – Що найцікавіше, 
багато заходів проводили самі ж 
журналісти, адже серед представ-
ників нашої професії дуже багато 
талановитих та непересічних лю-
дей.

- Я переконаний, що журналіс-
ти - це навіть не четверта, а перша 
влада. Бо від вас залежить майбут-
нє нашої країни, як вона буде роз-
виватись, - додав ініціатор першо-
го журналістського фестивалю в 
«Буковелі» Олександр Шевченко. 
- Головне - доносити достовірну 
інформацію до людей, подавати 
правдиві та перевірені факти. 

Чотири дні фестивалю були 
надзвичайно насичені. Ранок у 
Карпатах розпочинався з йоги, 
а далі майстер-класи, практику-
ми, тренінги. Про те, як отримати 
гранти для журналістів та розви-
тку ЗМІ, розповів голова консуль-
таційної ради Агенції індустріаль-
ного розвитку Ростислав Лукач. 

PR-директор Комп'ютерної 
академії "ШАГ" Арина Яворських 

провела майстер-клас з особисто-
го та редакційного брендування 
журналістів. Гендиректор Асоці-
ації підприємств інформаційних 
технологій Юрій Пероганич поді-
лився досвідом наповнення Вікі-
педії та використання її ресурсів у 
роботі журналістів. 

Круглий стіл "Війна очима 
журналістів" зібрав тих, хто актив-
но висвітлює тематику збройного 
конфлікту на сході України. Від-
булася акція солідарності з жур-
налістом Станіславом Асєєвим, 
якого незаконно утримують у до-
нецькому полоні.

Голова НСЖУ Сергій Томілен-
ко та перший секретар Ліна Кущ 
зустрілися із редакторами ЗМІ та 
обговорили чергове зростання та-
рифів на доставку від «Укрпошти», 
шукали альтернативу цій послузі. 
Також під час зустрічі йшлося про 
розвиток роздержавлених ЗМІ та 
організацію тренінгів для регіо-
нальних журналістів. 

У Літературній вітальні пре-
зентували свої творчі надбання 

медійники та письменники Євген 
Баль, Тетяна Череп-Пероганич, 
Михайло Прудник, Павло Кущ, 
Олена Никифоренко, Євген Хотим-
чук. Василь Вишиванюк презенту-
вав унікальний міжнародний про-
ект «Книга Добра», який об’єднав 
понад 500 тисяч дітей і дорослих 
із різних куточків України. 

А ще журналісти вчилися 
петриківського розпису, оригі-
нально зав’язувати шарфики, 
танцювати східні танці… Родзин-
кою фестивалю став показ відо-
мої української дизайнерки одягу 
Євгенії Франковської, авторки 
бренду PETRA by Frankovska. Вона 
шила костюм для дружини бри-
танського принца Гаррі герцогині 
Сассекської Меган Маркл. На поді-
умі дефілювали журналістки. 

Дій активно і твори 
добрі справи! 

На фестивалі підбили під-
сумки конкурсу журналістських 
матеріалів під гаслами «Дій ак-
тивно! Живи позитивно!» та  
«Поспішай творити добро», який 
ініціював “Український журна-
лістський фонд” та «Благодійний 
фонд Олександра Шевченка». 
Конкурс мав на меті привернути 
увагу до добрих справ, благодій-
ників, корисних ініціатив. У кон-
курсі взяли участь майже 100 
інтернет-ресурсів та друкованих 
видань із 20 областей країни, які 
створили майже півтисячі кон-
курсних матеріалів. Серед лідерів 
за кількістю публікацій і газета 
«Наш ДЕНЬ». На сторінках видан-
ня ми розповідали про неймовір-

ний проект «Мрія на всіх», який 
допоміг підкорити Говерлу трьом 
дітям з інвалідністю, про волон-
терів, які збирають книги для 
бібліотек Сходу, про винахідни-
ка, який створив перший у місті 
мейкерспейс, про експрес-весілля 
пари військових, майстриню, яка 
вишиває старовинні будівлі Тер-
нополя, молодих підприємців, які 
вирощують мікрозелень, юнака 
з інвалідністю, який пише чудові 
вірші та багатьох неймовірних 
людей, які активно змінюють 
світ довкола себе і допомагають 
іншим. 

Переможців визначали у 
трьох номінаціях: “Дій активно”, 
“Живи позитивно” та “Поспішай 
творити добро”. Зокрема «Наш 
ДЕНЬ» зайняв третє місце в номі-
нації «Дій активно!» 

Олександр Шевченко приві-
тав переможців конкурсу, подяку-
вав їм за активність  і нагородив 
сертифікатами на відпочинок 
в «Буковелі» та сувенірами. Він 
зазначив, що благодійність  та 
активна життєва позиція – дуже 
важливі у сучасному суспільстві. 
Карпати заряджають 

позитивом
Особливої атмосфери фести-

валю додавало місце проведен-
ня – мальовнича природа та єв-
ропейський сервіс найбільшого 
гірськолижного курорту України 
«Буковель». Зараз у це важко по-
вірити, але ще 15 років назад до 
села Поляниця, на території яко-
го розташований Буковель, еле-
ментарно не було гідної дороги. 
Цей населений пункт вважався 
одним із найдепресивніших в об-
ласті. Втім, неймовірні природні 
та людські ресурси у поєднанні 
з правильно поставленими прі-
оритетами та чіткою стратегією 
дали свої плоди.  Зараз Буковель 
– потужний інвестиційний магніт, 
завдяки якому розвивається уся 
Яремчанщина. Щороку курорт 
приймає близько 2 мільйонів ту-
ристів. Сьогодні «Буковель» – це 

не лише зимовий відпочинок. Тут 
потужно розвинута спортивна та 
рекреаційна сфери.  Курорт - це 
ціле містечко, в якому є усі належ-
ні умови для відпочинку, оздо-
ровлення та бізнесу. 

У Буковелі 68 км підготов-
лених трас, усі з них обладнані 
сніговими гарматами. 63 гірсько-
лижні траси усіх рівнів складнос-
ті. Оволодіти лижами дорослим 
і дітям допоможуть у лижній 
школі, є пункти прокату споря-
дження, працює сноупарк.  Ми на 
власному досвіді переконалися, 
що розважитися у Буковелі мож-
на і в теплу пору року. Для гостей 
комплексу працюють скалодром, 
спортивні майданчики, екстрім-
парк, квадротури. Можна поката-
тися на велосипедах, конях, мож-
на пограти в пейнтбол, боулінг, 
більярд. 

Окрасою Буковелю є озеро 
Молодості, найбільша штучна 
водойма в Україні. Поряд обла-
штували етно-парк «Гуцул Ленд» 
- етнографічний комплекс просто 
неба із старовинними автенич-
ними хатами, контактним зо-
опарком, де живуть у природних 
умовах свійські, екзотичні, дикі 
тварини та птахи. Також тут об-
лаштували творчі майстерні, де 
можна навчитися народних реме-
сел і технік. 

- Буковель не зупинятиметь-
ся на досягнутому, - наголошує 
Олександр Шевченко. - Ми буде-
мо працювати над розвитком ту-
ризму, покращенням добробуту 
людей, поряд з цим відповідаль-
но ставлячись до природи.. І  змо-
жемо зробити Карпати однією з 
найбільш розвинутих і заможних 
територій країни. 

Фестиваль «Буковель На-
тхнення» - чудова можливість 
об’єднати журналістську спільно-
ту, обговорити важливі проблеми 
і набратися нових ідей. Сподіває-
мося, ця подія стане доброю тра-
дицією у медіа-світі. 

Юля ТОМЧИШИН. 

Буковель дарує натхнення 
та заряджає позитивом
Унікальний медіафестиваль зібрав у серці Карпат 

півтори сотні журналістів із різних куточків України 

Обговорювали актуальні проблеми преси, 
ділилися досвідом та вміннями, дискутували, 
вивчали сучасні тенденції та здобували нові 

навички медійники з усієї країни на території 
найбільшого гірськолижного курорту України. 
Другий рік поспіль Український журналістський 
фонд, Благодійний фонд Олександра Шевченка 
та Національна спілка журналістів України 
організовують фестиваль «Буковель Натхнення». Цей 
захід вже здобув неабияку популярність і  став унікальною платформою для 
навчання, розвитку та творчого перезавантаження журналістів. 
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- Були представлені майже 
сотня вакансій роботодавців 
Тернополя та області, - пові-
домили в обласному центрі 
зайнятості. – Зокрема, вакан-
сії водіїв автобуса MAN, тро-
лейбуса, автотранспортних 
засобів; трактористів, меха-
ніків, в'язальників схемних 
джгутів, менеджерів, керівни-
ків різних підрозділів, нала-
годжувальника електронної 
техніки, товарознавця, адмі-
ністратора, кранівника, елек-
трика, майстра шляхового, 

головного бухгалтера, техно-
лога та інші.

Представники ТОВ "АГА-
ТА СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ", 
ТОВ "АТБ-маркет", КП "Терно-
пільелектротранс", ТзОВ "СЕ 
Борднетце-Україна" провели 
презентації підприємств та 
особисті співбесіди із претен-
дентами на вакансії.

Середньомісячну зарпла-
ту в 20 тисяч пропонували 
трактористам ТОВ "Агрополіс" 
та ТОВ "Мрія сервіс", водіям - 
ТзОВ "СП Евері".

Окремо була локація, де 
фахівці служби зайнятості 
консультували громадян, які 
зацікавились пропозиціями 
роботи, але не мали відповід-
ної професійної підготовки. 
Мова йшла про можливості 
підвищення кваліфікації, про-
фесійного навчання, у тому 
числі й індивідуального, на-
вчання за ваучерами, підтвер-
дження результатів нефор-
мального навчання.

Загалом ярмарок вакансій 
відвідали майже півтори сотні 

тернополян. Більшість із них 
заповнили анкети роботодав-
ців та домовились про зустрічі 

на підприємствах з метою ви-
рішення питань подальшого 
працевлаштування.

10-20 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ ЗАРПЛАТИ 
пропонують роботодавці тернополянам 

Тернопільські роботодавці потребують кваліфікованих 
працівників.  Ярмарок вакансій із зарплатою більше 10 

тисяч гривень відбувся у Будинку праці в Тернополі. 

Українці хочуть 
більшої зарплати 

і за кордоном
За даними Мінсоцполітики, за 

кордоном постійно працюють 
близько 3,2 мільйонів українців, 

а періодично за межами України 
шукають роботу близько 7-9 мільйонів 
наших співгромадян. 

За даними урядовців, найбільша хвиля мі-
грації з України спостерігалася в 90-х роках, 
коли країну покинули близько 7 мільйонів 
працівників. На початку 2000-х вони стали по-
вертатися на батьківщину. Друга хвиля трудо-
вої міграції спостерігалася у 2015-2017 роках. 

Більшої платні очікують українці тепер не 
лише у себе вдома, а й за кордоном. Так, понад 
половина наших заробітчан у Польщі хочуть 
отримувати вищу зарплату за свою працю, ніж 
мінімальну. Про це свідчать дані опитування 
польського Фонду підтримки мігрантів, пере-
дає «Польське радіо».

За даними дослідження, українці бажають 
отримувати від 13 до 20 злотих на руки за го-
дину роботи (від 3 до 4,6 євро або ж 80-125 гри-
вень). Зазначимо, що в держбюджеті України на 
2019 рік закладена в три-п'ять разів менша сума 
мінімальної зарплати – 25,13 гривень за годину.

Українські заробітчани також хочуть по-
кращення соцпакету - безкоштовного житла, 
додаткової грошової винагороди, приватних 
медичних послуг, безкоштовного мобільного 
зв’язку. Майже половина українців не погоди-
лася б працювати в Польщі без підписаного 
договору.

Оксана САМЕЦЬ.

Міністерство соціальної політики України 
розширило наповнення бебі-боксів для 
новонароджених. Перелік подарунків 

для немовлят відтепер буде ще більшим. 
Отримати їх можна буде вже з вересня. 

Для новонароджених приготували більшу кіль-
кість пелюшок – 6 штук, йдеться у наказі Міністерства 
соціальної політики. У бебі-бокси додали дитячі шкар-
петки на вік 4-6 місяців. Для такого ж віку доповнили 
одним дитячим нагрудником. З одягу в бокс потрапив 
демісезонний комбінезон з капюшоном з синтепоно-
вим наповнювачем. Доповнили пакунок малюка ки-
лимком з двома знімними м’якими дугами та підвісни-
ми іграшками. У коробці є спеціальний гребінець для 
волосся та вичісування молочних кірок, а також губка 
для купання малюка. Не забули й про новоспечених 
мам: для них у бебі-бокс поклали пачку післяполого-
вих і звичайних прокладок.

Пакунок можна отримати протягом місяця після 
народження дитини у пологовому будинку чи вже піс-

ля подачі заявки у відділення соцзахисту.
У Міністерстві зазначають, що з 1 вересня 2018 

року (коли був введений цей проект) "пакунок малю-
ка" отримали вже 289 454 дитини, що становить 97 % 
від кількості народжених. 196 417 з них – отримали 
свій бебі-бокс в цьому році.

Оксана САМЕЦЬ.

Комбінезон, губки для купання та іграшки
Оновили бебі-бокси для новонароджених

На армію платники області 
перерахували майже 181 мільйон

У січні-серпні цього року платники податків Терно-
пільщини спрямували на потреби армії 180 мільйонів 
953,3 тисячі гривень військового збору. Надходження 
платежу перевищило очікування на 4,9 відсотка. Від-
так, на обороноздатність країни додатково сплатили 8,5 
мільйонів гривень.  Порівняно з січнем-серпнем мину-
лого року, сплата військового збору зросла на 32,3 міль-
йони або плюс 21,7 відсотків.

Лише у серпні цього року платники краю перераху-
вали 23,8 мільйонів гривень цього платежу. Це -  майже 

на 3 мільйони більше, ніж минулоріч.
Відкрито офіційну сторінку 

ГУ ДПС в області у мережі Facebook
Головне управління ДПС у Тернопільській області 

офіційно розпочало свою роботу. У зв’язку з цим у мере-
жі Facebook створено сторінку ГУ ДПС в області.   Відте-
пер усі податкові новини, корисну інформацію та анон-
си подій читайте на нашій новій сторінці.  Запрошуємо 
вас приєднатися: facebook.com/ДПС-у-Тернопільській-
області-104304644294875/.

Сектор комунікацій Головного управління 
ДПС у Тернопільській області.
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- З жовтня пільги на оплату 
житлово-комунальних послуг на-
даватимуть у двох формах – гро-
шовій безготівковій та готівко-
вій. Пільги у безготівковій фор-
мі призначатимуть усім пільго-
викам в автоматичному режимі, 
оскільки надаються безготівкові 
субсидії через «Ощадбанк». Цей 
механізм розроблено для того, 
щоб тим людям, які вже звикли 
до звичної процедури, було про-
стіше. Зокрема, це розраховано 
на людей літнього віку, - зазна-
чив Вадим Боярський. 

Щодо пільг у готівковій фор-
мі, то їх призначатимуть усім охо-
чим на підставі поданих особис-
то заяв до органів соціального за-
хисту населення до 15 жовтня (15 
травня) з початку опалювально-
го (неопалювального) сезону. Ко-
шти надходитимуть на особисті 
рахунки пільговиків, які зможуть 
зняти їх зі свого рахунку у будь-
який час. При цьому пільговики, 
яким надаватиметься пільга у 
грошовій формі, зобов’язані спла-
чувати щомісяця вартість фак-
тично спожитої послуги з ураху-
ванням суми пільги.

- Для виплати житлових суб-

сидій у готівковій формі за сер-
пень 2019 року надано реєстри 
до Мінсоцполітики України на 
понад 23 тисячі домогосподарств 
і 7628 одержувачів для перераху-
вання житлових субсидій у гро-
шовій безготівковій формі, - пові-
домив Вадим Боярський. 

Зверніть увагу: з 1 жовтня 
субсидії будуть виплачувати не 
в Пенсійному фонді через відді-
лення «Ощадбанку», а у місцевих 
управліннях соціального захисту, 
через банк, який отримувач може 
обрати самостійно.
Кому призначають і хто 
не може претендувати 
на пільгу?

Згідно із законодавством 
України, право на отримання 
державної субсидії мають сім’ї, 
чиї витрати на оплату житлово-
комунальних послуг (в межах 
встановлених норм споживання 
та з урахуванням пільг) переви-
щують розмір обов’язкового від-
сотка платежу. Сума платежу для 
кожного домогосподарства ви-
значається індивідуально і зале-
жить від сукупного доходу сім’ї.

Перед тим, яке звертатися по 

субсидію, слід зважити, що не всі 
зможуть скористатися пільгами.

Житлову субсидію не призна-
чать (у тому числі на наступний 
період), якщо:

- опалювана площа житлово-
го приміщення перевищує 120 кв. 
м для квартир у багатоквартир-
ному будинку, 200 кв. м для інди-
відуальних будинків (крім жит-
лових приміщень дитячих будин-
ків сімейного типу, прийомних сі-
мей, багатодітних сімей, сімей, у 
яких на початок місяця, з якого 
призначається субсидія, прожи-
вають 3 і більше дітей, з ураху-
ванням тих, над якими встанов-
лено опіку чи піклування);

- будь-хто із складу домогос-
подарства або члени їхніх сімей 
мають у власності транспортний 
засіб, що підлягає держреєстра-
ції і з дати випуску якого минуло 
менше 5 років (крім мопеда). Це 
не стосується транспортних за-
собів, одержаних безоплатно чи 
придбаних на пільгових умовах 
через структурні підрозділи з пи-
тань соцзахисту населення;

- у складі домогосподарства 
або сім'ї члена домогосподарства 
є особи, що досягли 18-річного 

віку станом на початок періоду, 
за який враховуються доходи для 
призначення житлової субсидії, і 
при цьому за інформацією подат-
кової служби, Пенсійного фонду 
в них взагалі відсутні доходи, які 
враховуються під час призначен-
ня житлової субсидії; або нарахо-
ваний середньомісячний сукуп-
ний дохід менший, ніж розмір мі-
німальної зарплати, встановленої 
на початок періоду, за який врахо-
вуються доходи для призначен-
ня житлової субсидії; та/або вони 
або за них не сплатили єдиного 
соцвнеску в розмірі, не меншому 
від мінімального, сумарно про-
тягом 3 місяців у періоді, за який 
враховуються доходи для призна-
чення житлової субсидії;

- будь-хто із складу домогос-
подарства або член сім'ї особи 
із його складу протягом 12 міся-
ців перед зверненням за призна-
ченням житлової субсидії при-
дбав або іншим законним спосо-
бом набув право власності на зе-
мельну ділянку, квартиру (бу-
динок), транспортний засіб, бу-
дівельні матеріали, інші това-
ри довгострокового вжитку або 
оплатив (одноразово) будь-які 
послуги (крім медичних, освітніх 
та житлово-комунальних) згідно 
із соціальною нормою житла на 
суму, яка на дату оплати переви-
щує 50 тисяч гривень;

- структурний підрозділ з пи-
тань соцзахисту населення отри-

мав інформацію про наявність 
простроченої понад місяць (на 
дату надання такої інформації) 
заборгованості з оплати послуг 
житлово-комунального господар-
ства, витрат на управління бага-
токвартирним будинком, загаль-
на сума якої перевищує 20 нео-
податкованих мінімумів доходів 
громадян на день звернення за 
призначенням житлової субсидії;

- громадянин не повернув 
надміру перераховану (виплаче-
ну) суму житлової субсидії за по-
передні періоди або не сплачує 
суми до повернення;

- у складі домогосподарства 
або сім'ї члена домогосподарства 
є особи, які за даними Єдиного ре-
єстру боржників мають заборго-
ваність за виконавчими прова-
дженнями про стягнення алімен-
тів понад 3 місяці (крім осіб, які є 
алко- або наркозалежними, що під-
тверджується довідкою від лікаря, 
осіб, до яких застосовуються захо-
ди забезпечення кримінального 
провадження у вигляді відсторо-
нення від роботи (посади), осіб, до 
яких застосовуються запобіжні за-
ходи у вигляді домашнього арешту 
або тримання під вартою).

За наявності зазначених об-
ставин (крім п 1,7) субсидія може 
призначатись за рішенням комі-
сії на підставі акту обстеження 
матеріально-побутових умов. Та-
кож комісія має право призначи-
ти субсидію на загальну площу 
житла з урахуванням понаднор-
мової площі, яка не може переви-
щувати більш як на 30% соціаль-
ну норму житла, розраховану для 
домогосподарства, яке складаєть-
ся із непрацездатних непрацюю-
чих осіб, які проживають самі.

Віктор ПЕРЕШЛЮГА.

Субсидії готівкою - 
що зміниться восени й де отримати? 

Станом на 1 вересня 2019 року в Тернопільській 
області понад 45 тисяч домогосподарств отримували 

житлові субсидії. З 1 жовтня функція виплати цієї 
допомоги переходить з центрального рівня на місцевий. 
Одержувачі субсидії самостійно обиратимуть, куди їм 

перераховуватимуться кошти державної допомоги.

Про зміни розповів директор департаменту 
соціального захисту населення Тернопільської 
облдержадміністрації Вадим Боярський.

Громади-партнери DOBRE 
на Тернопільщині, за підтрим-
ки Західноукраїнського ресурс-
ного центру, поділились своїми 
ініціативами співпраці влади і 
громадськості, активізації мо-
лоді, а також прикладами вико-
ристання інструментів добро-
чесності. Найуспішніших на-
городили в конкурсі «Громада 
участі».

Діяли різні локації проектів, 
які Теребовлянська громада ре-
алізувала разом із програмою 
DOBRE. Велосипеди на прокат 
від туристично-інформаційного 
центру, інформаційна студія 
нещодавно створеного медіа-
центру, вуличний кінотеатр 
та мультимедійний воркшоп 
комп'ютерної школи Dо_IT.

"Ми раді, що вибороли право 
приймати наших колег у себе на 
фестивалі громад. Бо Теребовля 
справді втілює дуже багато про-
ектів, зокрема ідей наших акти-
вістів і молоді. Це хороший шанс 
поділитися досвідом, показати, як 
це працює у нас і чого можна до-
сягнути, якщо працювати спіль-
но", - розповів голова Теребовлян-
ської громади Сергій Поперечний.

Новацією цьогорічного захо-
ду з ініціативи Теребовлянської 
громади став обмін негативним 
досвідом, так званими «фейла-
ми» у роботі в процесі децентра-
лізації – дискусійна панель Fuck-
up-обговорення. Спікерами цьо-
го етапу фестивалю стали голо-
ви громад та їх заступники. Фес-
тиваль отримав також нове «об-

личчя» – костюмований стиль 
із краватками та коктейльними 
сукнями. Щоправда, враховуючи 
основну локацію – стадіон, кос-
тюми можна було доповнюва-
ти мокасинами та кольоровими 
шкарпетками, а сукні – кедами. 

Теребовлянці підготува-
ли для гостей фестивалю сюрп-
риз на завершення. Кожен учас-
ник міг обрати для себе смако-
лик, випечений місцевими кон-
дитерами, а разом з подарун-
ком отримати стилізовану під 
серветку розгортку із номера-
ми представників усіх громад-
партнерів на Тернопільщині, аби 
й надалі обмінюватися цікавими 
ідеями і розвивати співпрацю.

Віктор ПЕРЕШЛЮГА.

На Тернопільщині відбувся 
фестиваль громад

У Теребовлі 18 громад ділилися здобутками, демонстрували 
результати втілених проектів та визначали кращі практики  

співпраці з владою на фестивалі громад

"Багато громад роблять чимало корисних ініціатив 
у сфері залучення громадян, але про ці вдалі 
ідеї іноді не знають їхні сусіди, - зазначила Юлія 

Ткачук, очільниця компоненту залучення громадськості 
програми DOBRE. - Тому такі заходи стають доброю нагодою 
обмінятися досвідом успішного самоврядування. Також 
багато громад, особливо на Тернопільщині, хочуть розвивати 
туристичний напрямок, і їм потрібно вчитися робити 
нестандартні креативні заходи. Теребовля цьогоріч дуже 
гарно продумала сучасний та активний формат".
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Всеукраїнський 
тиждень протидії 
булінгу розпочався 

з 16 вересня в усіх містах 
України у межах проєкту 
Міністерства юстиції 
«Я маю право!». До 
просвітницьких заходів 
долучилися і поліцейські 
Тернопільщини.

Правоохоронці влаштову-
ють зустрічі з школярами та 
учнями професійних училищ 
задля інформування їх про на-
стання відповідальності через 
жорстоку поведінку до своїх 
однолітків чи малолітніх.

За даними поліції, саме 
шкільний булінг проявляється 
серед дітей найчастіше. Потра-
пити під цькування може ко-
жен, а наслідки його неперед-
бачувані. Через часті випадки 
насилля в Україні впровадже-
но адміністративну відпові-
дальність за вчинення булінгу.

Відтепер цькування мало-
літніх чи неповнолітніх кара-
ється штрафом від 850 до 1700 
гривень або громадськими ро-
ботами від 20 до 40 годин. Такі 
діяння, вчинені повторно про-
тягом року або групою осіб, ка-
раються штрафом у розмірі від 
1700 до 3400 гривень або гро-
мадськими роботами на строк 
від 40 до 60 годин. 

- У разі вчинення булінгу 

(цькування) неповнолітні-
ми до 16 років, відповідати-
муть батьки або особи, що їх 
заміняють, - розповіли в об-
ласному управлінні поліції. 
- До них застосовуватимуть 
штраф від 850 до 1700 гри-
вень або громадські роботи 
на строк від 20 до 40 годин. 
Окремо передбачена відпо-
відальність за приховування 
фактів цькування. 

Останнім часом 
на території 
різних областей 

працівники поліції 
виявляють все більше 
фальшивих грошей, 
найчастіше це купюри 
номіналом 500 гривень. 
Їх реалізовують на 
дрібних торгових точках 
та автозаправках.

Як повідомляють праців-
ники Національного банку 
України, підробки виготовля-
ють за допомогою струмене-
вого друку з імітацією ультра-
фіолетового захисту. 

Поліцейські розповідають: 
аби перевірити справжність 
купюри потрібно оглянути ре-
льєфність окремих зображень 

на лицьовій стороні банкноти. 
Також слід звернути увагу на 
наявність водяних знаків, за-
хисних стрічок.

У купюри в 500 гривень під 
різними кутами попадання 
світла на банкноту цифра 500 
повинна злегка змінювати ко-
лір.

За допомогою збільшу-
вального скла можна переві-
рити купюру на проявлення 
мікротексту. На фальшивках 
- таке відсутнє.

Якщо ви розпізнали у себе 
підроблені гроші, панікувати 
не потрібно, кажуть право-
охоронці. Найкраще про це 
повідомити працівників полі-
ції, зателефонувавши на лінію 
«102». 

Майже сорок тисяч гривень, 
коштовності та цінні 
речі - усе це викрали 

невідомі з  приватних будинків на 
Тернопільщині.

Дві крадіжки з проникненням право-
охоронці зареєстрували за одну добу. Оби-
два злочини трапилися в робочий час 12 
вересня в обласному центрі та в селі Анге-
лівка Тернопільського району.

- При попередньому огляді приміщен-
ня в Ангелівці стало відомо, що злодії про-
никли в будинок, відтиснувши метало-
пластикове вікно. Забравши гроші, золоті 
прикраси та маломісткі речі, зловмисники 
втекли. Аналогічне звернення про кра-
діжку того ж дня отримали правоохорон-
ці дещо пізніше, близько 21:00. Жителі 
Тернополя заявили, що у будинок через 
незачинене вікно кухні проникли невідо-
мі та викрали чотири тисячі гривень й 
срібні прикраси, - повідомили в обласному 
управлінні поліції.  

Оперативники встановили особи ймо-
вірних злодіїв, а також й те, що вони пере-
суваються на автомобілі на єврономерах. 
За кілька годин зловмисників затримали 
на дорозі Тернопіль-Хмельницький. У чо-
ловіків вилучили крадені речі, а також 
знаряддя проникнення - викрутки.

Підозрювані - двоє жителів Вінницької 
області, 1988 року народження. Чолові-
ки раніше судимі за майнові злочини. За 
плечима кожного більше десяти років за 
ґратами. У ході перевірки стало відомо, що 
злочини на Тернопільщині дует вчинив, 
перебуваючи під слідством у Хмельниць-
кій області, де їх випустили під заставу.  

Підозрюваних перевіряють на причет-
ність до крадіжок, поєднаних з проник-
ненням, вчинених на території Лановець-
кого, Підволочиського та Тернопільського 
районів.

Наразі чоловіків затримали. Вони пе-
ребувають в ізоляторі тимчасового три-
мання. 

Біля Дністра 
незаконно 

видобували 
копалини 

На Тернопільщині 
розпочали 
кримінальне 

провадження за фактом 
незаконного видобування 
корисних копалин у 
заповідній зоні. 

- Встановлено, що жителі од-
ного із сіл  Бучацького району 
на березі річки Дністер за допо-
могою спецтехніки незаконно 
видобули піщано-гальковий ма-
теріал об’ємом 19 м куб, - розпо-
віли в обласній прокуратурі.

Вилучений піщано-гальковий 
матеріал,  автомобіль марки 
«IVECO» з навантажувачем та ав-
томобіль марки «ГАЗ» помістили 
на арештмайданчик. Криміналь-
не провадження розпочали за 
частиною 3 статті 240 КК України 
(порушення правил охорони або 
використання надр).

Поліцейські виявляють 
підроблені купюри 

номіналом 500 гривень

ЗА ЦЬКУВАННЯ – штраф або громадські роботи 

Шахрайкою виявилася колега 

Золота на більш 
як 124 тисячі 
гривень виманила 

тернополянка у 
співробітниці та щезла. 
До поліції потерпіла 
звернулася лише через 
півтора місяці після 
події.

Як повідомили в обласному управлінні поліції, жінки 
працювали в одному з готелів Тернополя. Потерпіла нео-
дноразово розповідала, що має щедрого чоловіка, який їй 
на кожне свято дарує золоті прикраси. Напарниця запро-
понувала почистити золото за символічну ціну, а власниця 
коштовностей погодилася.

- Наступного дня вона принесла двадцять ювелірних 
прикрас і передала їх співробітниці в присутності ще однієї 
колеги по роботі. Після цього шахрайка щезла, а потерпіла 
більше тижня очікувала на повернення свого вже "чисто-
го" золота, - розповіли правоохоронці. 

Пройшло більше місяця, а золото з "чистки" жінці не 
повертали. Тому тернополянка звернулася за допомогою 
до поліції.

Виявилося, що до шахрайства причетна раніше судима 
за крадіжки 29-річна мешканка обласного центру. Встано-
вили оперативники і її місце перебування. Підозрювана у 
скоєному зізналася, частину золотих прикрас оперативни-
ки вилучили. Триває слідство.

Злодіїв-рецидивістів затримали 
оперативники Тернопільщини

Нещастя трапилося 14 
вересня у селі Воля 
Теребовлянського 

району. За даними слідчих, 
близько десяти ножових 
поранень в руки та область 
грудної клітки завдав 
тридцятичотирирічний 
чоловік своїй знайомій. 
Вісімнадцятирічна дівчина 
від отриманих травм померла 
дорогою до лікарні.

Як повідомили у відділі комуніка-
ції обласного управління поліції, по-
терпіла зустрічалася зі своїм вбивцею.  

- Друзі потерпілої розповідають, 
що пара не спілкувалася близько 
трьох тижнів, оскільки дівчина по-
їхала на навчання до Тернополя. Вона 
- студентка другого курсу місцевого 
вишу. Приїхала жителька Теребовлян-
щини в район на свято разом з друзя-
ми - хлопцями та дівчатами. У момент, 
коли юнаки відійшли від подруг, до 

їхньої знайомої підбіг невідомий чо-
ловік та почав кричати, а потім, ви-
тягнувши ніж, став наносити їй удари. 
За дівчину вступився один з хлопців. 
Його також нападник поранив, - пові-
домили у поліції.  

Після цього зловмисник втік у не-
відомому напрямку, а його жертва 
померла дорогою до лікарні. Поране-
ному хлопцеві надали меддопомогу. 
Загрози його життю немає.

На пошуки зловмисника підняли 
Теребовлянський відділ поліції, кіно-
логів, спецпризначенців. Правоохо-
ронці перевіряли район та лісосмугу. 
Знайшли нападника над ранок. Він 
переховувався у лісі, неподалік влас-
ного помешкання.

Чоловіка затримали, йому пові-
домили про підозру за статтею 115 
- умисне вбивство. Одна з версій вбив-
ства, яку розглядають слідчі - ревно-
щі. Вирішується питання про обрання 
йому міри запобіжного заходу.

Трагедія на Теребовлянщині: студентка 
зустрічалася зі своїм вбивцею   
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Кандидат у президенти пообіцяв 
дарувати американським 

родинам по $1000 щомісяця
Ендрю Янг, американський бізнес-

мен та один із 10 претендентів на но-
мінацію в якості кандидата в прези-
денти США від Демократичної партії, 
пообіцяв протягом року платити аме-
риканцям $1000 щомісяця. Мета поля-
гає в тому, щоб довести ефективність ідеї 
загального базового доходу. Гроші на ви-
плати Янг обіцяє віднайти серед власного 
бюджету, повідомляє AP. Кандидат планує 
методом сліпого жеребкування вибрати 
десять американських родин й щоміся-
ця виплачувати їм по $1000 з виборчого 
фонду в рамках передвиборної кампанії. А 
якщо переможе на виборах, то обіцяє, що 
практика дарування коштів пошириться 
на всіх громадян США, яким виповнилося 
18 років. Таким чином він планує бороти-
ся з бідністю.

Які гроші найбрудніші в світі?

Найбруднішою валютою світу став 
румунський лей, на банкнотах якого 
найпростіше передаються бактерії. Про 
це заявили вчені з Туреччини, Нідерландів 
та Німеччини, передає «Depo.ua». Також 
чимало бактерій міститься на американ-
ських і канадських доларах та індійських 
рупіях. Першість посіла румунська валюта 
тому, що в її банкнотах використовуються 
особливі полімери для довговічності та 
боротьби з підробками.

США не будуть послаблювати 
санкції проти РФ

Спецпредставник Держдепу США 
з питань України Курт Волкер заявив, 
що санкції проти Росії, які були введені 
через окупацію Криму, залишаться до 
повернення півострова Україні. «Перш 
за все, ми ввели санкції через російську 
анексію Криму, а також через те, що росі-
яни не виконують Мінських угод... Санкції 
щодо Криму будуть залишатися настільки 
довго, скільки Росія буде продовжувати 
окупацію Криму. Інші санкції так само», - 
сказав Волкер в інтерв’ю «1+1». Держдеп 
упевнений: зараз немає підстав посла-
блювати будь-які з санкцій проти Росії.
Міста ЄС з найбільшою кількістю 

населення
Париж - європейськa столиця, у 

якій проживає найбільша кількість 
населення - 12,8 млн. осіб, враховуючи 
приміські зони. Такі дані опублікував 
Євростат, повідомляє «Європейська прав-
да». Десятку міст складають: Лондон (12,1 
млн. осіб), Мадрид (6,6 мл.), Берлін (5,1 
млн.), Мілан (5,1 млн.), Рурський регіон 
(5,1 млн., два найбільших міста - Дорт-
мунд і Ессен), Барселона (4,9 млн.), Рим 
(4,4 млн.), Неаполь (4,3 млн.) та Великий 
Манчестер (3,3 млн.). Приблизно полови-
на міст ЄС має відносно невелике населен-
ня від 50 тисяч до 100 тисяч мешканців. 
Багато найбільших міст ЄС, особливо сто-
лиці, приваблюють як національних, так і 
міжнародних мігрантів. Тому чисельність 
їхнього населення зростає.

Із палацу в Англії 
вкрали золотий унітаз 

У Лондоні викрали золотий туа-
лет, повідомляє «Sky News». Виготов-
лений з чистого 18-каратного золота 

унітаз - це твір мистецтва під назвою 
«Aмерика» італійського концептуально-
го художника Мауріціо Каттелана. Його 
вартість перевищує мільйон євро. Екс-
понат був у Бленхеймському палаці, де 
народився Черчилль, в якості інсталяції 
на художній експозиції. Унітазом можна 
було скористатися, при цьому музейний 
охоронець знаходився поруч за дверима 
туалету. Унітаз поки не знайшли. Зло-
вмисники проникли до палацу вночі. 
Оскільки унітаз був підключений до сис-
теми каналізації і водогону, його крадіж-
ка завдала істотної шкоди і привела до 
затоплення. 

Росія і Білорусь утворять союз 
Росія і Білорусь підписали попере-

дню програму економічної інтеграції. 
Вона розрахована на 1,5 роки й передба-
чає часткове об’єднання двох економічних 
систем з січня 2021 року. Йдеться, щонай-
менше, про єдиний податковий кодекс 
обох країн, зовнішньоторговий режим і 
громадянський кодекс. Також держави 
планують об’єднати банківський нагляд, 
але залишити два центробанки. У планах 
- створення єдиного регулятора ринків 
нафти, газу та електроенергії, інформує 
«Комерсант». Такий ступінь інтеграції є 
вищим, аніж в ЄС. На рівні економік йдеть-
ся, фактично, про створення конфедера-
тивної держави з 2022 року. Країни ще 
не зважилися запровадити єдину валюту, 
проте збираються частково об’єднати пла-
тіжні системи. 

Конфлікт з Індією може 
перерости в ядерну війну 

Суперечка Пакистану з Індією 
щодо Кашміру може перерости в ядер-
ну війну. Про це заявив прем’єр-міністр 
Пакистану Імран Хан, повідомляє «The 
Telegram». Глава МЗС Пакистану також на-
голосив, що розчарований міжнародною 
реакцією на рішення індійського прем’єра 
Нарендри Моді скасувати самоврядуван-
ня в індійському Кашмірі та звинуватив 
Індію в геноциді. Напруженість у відноси-
нах між Пакистаном та Індією різко зрос-
ла після рішення Нью-Делі скасувати на-
півавтономний статус спірних територій 
- Джамму і Кашміру.

Пластик інфікує людину
Організм людини засмічений плас-

тиком. І це складає величезну небезпе-
ку. «Щороку разом з їжею та напоями ми 
ковтаємо приблизно 73 тисячі крихітних 
часточок пластику, стверджує нове дослі-
дження Віденського медичного універ-
ситету», - передає «Daily Mail». За даними 
дослідників, одним із основних джерел 
мікрочасточок, які можуть загрожувати 
здоров’ю, є бутильована вода. Мікроплас-
тик також часто можна виявити в організ-
мі морських мешканців, які їдять викину-
те у море сміття, а потім потрапляють до 
наших тарілок. 

У ЦРУ зізналися, як тварини й 
птахи шпіонили на території СРСР

ЦРУ розсекретило дані про свої 
шпигунські операції у період холодної 
війни з СРСР, в яких використовували 
тварин. Добували секретну інформацію 
не лише голуби і ворони, а й кішки, со-
баки, дельфіни та інші звірі. Наприклад, 
голуби були навчені для таємних опера-
цій, щоб фотографувати з повітря об’єкти 
на території Радянського союзу. Ворони 
скидали «жучки» на підвіконня будинків. 
Дельфіни «працювали» під водою. У ЦРУ 
вважали, що тварини можуть виконувати 
«унікальні» завдання, пише ВВС. Також у 
рамках операції «Акустичне кошеня» на-
магалися розміщувати 
пристрої для підслухову-
вання всередині кішок.

Пенсійний фонд - у кишені
У тестовому режимі запусти-

ли мобільний додаток «Пенсійний 
фонд», який має полегшити життя 
українським пенсіонерам. «Відтепер 
громадяни мають можливість доступу 
до електронних сервісів Фонду в зруч-
ному форматі з мобільних пристроїв - 
смартфонів і планшетів», - йдеться на 
сайті ПФУ. Метою впровадження про-
екту «Пенсійний фонд України в смарт-
фоні» є розвиток системи надання 
електронних послуг «Е-пенсія». Також 
це полегшує та пришвидшує взаємодію 
громадян з ПФУ. 
Уряд хоче продавати українську 

землю іноземцям

Після зняття мораторію іноземці 
отримають доступ до ринку україн-
ської землі, заявив прем’єр Олексій 
Гончарук в ефірі «Свободи слова». 
Для цього іноземцям ставлять одну 
умову: зареєструвати юрособу в Укра-
їні й платити тут податки. Профільні 
асоціації проти такої ідеї. Всеукраїн-
ська аграрна рада звертає увагу, що 
росіяни - теж іноземці, деякі з них ма-
ють громадянство інших країн. «Чи ми 
хочемо, щоб нашу землю скупив Путін? 
Щоб українські аграрії стали найманця-
ми російських олігархів на українській 
землі?.. Ринок землі - це питання не 
тільки кожного громадянина, а й наці-
ональної безпеки», - сказав голова ВАР 
Андрій Дикун. Оскільки землю можна 
буде продати лише один раз, аграрна 
рада категорично проти продажу чор-
ноземів іноземцям. «Вимагаємо внести 
зміни до першого розділу Конституції 
і заборонити продаж землі іноземцям 
в будь-якій формі раз і назавжди. Зем-
ля України повинна належати народу 
України», - заявили аграрники. Напли-
ву спекулянтів побоюються і в Україн-
ському клубі аграрного бізнесу.

Україна - на задвірках 
економічної свободи

Україна посіла 135 місце у світі зі 
162 можливих за рівнем економічної 
свободи, що розраховується експер-
тами «Fraser Institute». Таким чином, 
наша держава знову має останнє місце 
у Європі за рівнем економічної свобо-
ди. Нашими сусідами у рейтингу є Кот-
д’Івуар і Малі. Найбільш економічно 
вільними виявилися Гонконг, Сінгапур 
та Нова Зеландія. Польща у рейтингу 
59, Білорусь - 99, а Грузія - 12. Найгір-
ша ситуація в Україні із захистом прав 
власності.

Гендиректор «Укрпошти» 
пропонує її приватизувати
Новий український уряд має ви-

рішити питання про продаж «Ук-
рпошти» приватному інвестору, 
вважає гендиректор компанії Ігор 
Смілянський. «Слід вирішити питан-
ня пенсійного тарифу, дозволити нам 
відкривати банківські рахунки і при-
ватизувати», - заявив Смілянський, 
розповідаючи про пропозиції розвитку 
компанії, з якими він звертається до 
уряду Олексія Гончарука. За словами 

Смілянського, «Укрпошта» завжди ви-
конуватиме зобов’язання з доставки 
кореспонденції як член Всесвітнього 
поштового союзу. 

Скільки хочуть отримувати 
заробітчани за кордоном? 
Майже 80 відсотків українців, які 

хочуть повернутися на заробітки за 
кордон, розраховують отримувати 
більше 1 тисячі доларів, ще 10 відсо-
тків бажають отримувати більше 2 
тисяч доларів, при цьому 21 відсоток 
готові їхати на заробітки й отримува-
ти до 1000 доларів. Про це свідчать ре-
зультати опитування OLX Робота. Серед 
усіх респондентів, які їздили на сезонні 
заробітки, лише 9 відсотків не хочуть по-
вертатися за кордон. Загалом, 60 відсо-
тків сезонних мігрантів їхали поза межі 
країни через те, що заробляли недостат-
ньо в Україні. Щодо географії сезонної 
міграції, то найпопулярнішим напрям-
ком стала Польща - туди їздила половина 
українських трудових мігрантів. До трій-
ки також увійшли Росія та Чехія. 

Рада полегшила життя 
«євробляхерам» ще на три місяці

Верховна Рада відтермінувала на 
90 днів введення штрафів за порушен-
ня правил ввезення авто в Україну. 
Автори законопроекту підкреслюють, 
що це відтермінування буде останнім і 
більше депутати не будуть продовжува-
ти терміни періоду звільнення власни-
ків «євроблях» від штрафів. У документі 
йдеться: розмитнити свої авто власники 
зможуть лише за 100-відсотковими став-
ками акцизного збору.
Овочі скоро почнуть дорожчати 

Ціни на овочі в Україні почнуть 
зростати наприкінці вересня, за-
явив виконавчий директор «Еконо-
мічного дискусійного клубу» Олег 
Пендзин. «Вартість овочів за осінньо-
зимовий сезон зросте в середньому на 
150-170 відсотків, деякі можуть збіль-
шитися в ціні у кілька разів, подібно 
до цибулі минулого року, яка подорож-
чала на 250 відсотків», - зазначив екс-
перт. Також подорожчає цукор - через 
зниження посівних площ цукрового бу-
ряку та обмежену пропозицію.

Окупанти відбирають у 
відпочивальників пляжі в Криму

Міське узбережжя в окуповано-
му Севастополі, раніше доступне 
для жителів міста, привласнило мі-
ністерство оборони Росії. Як пові-
домляють «Крим. Реалії», на пляжах 
з’являються паркани й колючий дріт, 
а в море зливають каналізаційні стоки. 
Огорожу встановили не лише на бере-
зі, а й у морі - там натягнули колючий 
дріт. Місцеві мешканці зазначають, що 
готові пробивати дорогу до моря. «Не 
хочеться вже їхати до Криму», - кажуть 
натомість гості Севастополя, обурю-
ючись захмарними цінами й поганим 
ставленням. Інші доступні зони для 
відпочинку також або активно забудо-
вуються, або забруднені. 

Щогодини один українець 
покінчує життя самогубством

Україна перевищує середньосві-
тові показники за кількістю само-
губств на душу населення. Ми потра-
пили у першу двадцятку країн світу за 
кількістю суїцидів, посівши 14 місце. За 
даними ВООЗ, кожні 40 секунд у світі 
відбувається чергове самогубство. А за 
рік добровільно прощаються з життям 
майже 800 тисяч осіб. У ВООЗ входять 
183 країни, проте лише у 38 із них існує 
програма щодо запобігання суїцидам 
на державному рівні. Чоловіки вкоро-
чують собі віку частіше, ніж жінки, у 
середньому в 1,8 разів. 

Україна Світ

Ольга
ЧОРНА.
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Історія чудотворної 
ікони Ратищівської 
Матері Божої сягає 16 

століття. 
За переказами, татари на-

пали на містечко Залізці – за-
брали бранців, а поселення і  
церкву спалили. Довкола села 
було багато ставків. Люди, 
яким вдалося врятуватися, 
сховалися у лозах, що росли на 
мочарах. Враз вони побачили, 
як із палаючої церкви вийшла 
Мати Божа із запаленою свіч-
кою і попрямувала в бік Ратищ. 
За іншою версією Богородиця 
пливла на човні. Згодом на горі 
під лісом на старовинній липі 
об’явився образ Матері Божої. 

Люди, вражені таким ди-
вом, вирішили забрати його з 
липи і перенести у храм, який 
був розташований в центрі 
села. З молитвою і почестями 
святиню перенесли у  церкву. 
Але яким було їх здивуван-
ня, коли образ знову з’явився 
на липі. Люди зрозуміли, що 
Матінка Божа вибрала собі 
місце саме на Ратиській горі. 
Люди зібралися на цьому міс-
ці, відслужили молебень і по-
обіцяли, що спорудять тут 
храм. Згодом на горі з’явилася 
дерев’яна церква, а у ній за-
сяяв золотими барвами образ 
Матері Божої. Чутка про чудот-
ворне місце в Ратищах облеті-
ла всі навколишні села і тому 
це місце стало відпустовим. 
До села на празник 28 серпня 
з’їзджалося і приходило багато 

народу.  Людському потоку не 
було кінця, щоб взяти участь 
в святій літургії та інших 
богослужіннях, які тут від-
правлялися.  Багатьом людям 
Ратищівська Божа Матір до-
помагала повернути здоров’я. 
Церква кілька разів спалаху-
вала, розповідали старожили, 
але образ дивом залишався ці-
лим. У 1896 році у Ратищах за-
кінчили спорудження кам’яної 
церкви. Туди перенесли образ, 
прикрашений срібними риза-
ми, дорогоцінними каменями 
та золотими вотами, які жерт-
вували зцілені віряни. 

Під час Першої світової ві-
йни Ратищі знаходилися в 
епіцентрі боїв Австрії з Росі-
єю. Жителів села тимчасово 
виселили у Долішню Австрію. 
За той час австрійські військо-
ві розграбували село, а ікону, 
ймовірно, вивезли або знищи-
ли. Коли ж селяни повернули-
ся у рідні Ратищі, то відновили 
образ за копією, яка зберегла-
ся у людей.  Натомість доля 
оригіналу святині досі не відо-

ма. Припускають, він може збе-
рігатися закордоном у приват-
ній колекції, адже у жодному з 
музеїв або храмів Австрії його 
немає. Дуже сумнівно, що об-
раз, прикрашений дорогоцін-
ностями, загарбники знищили. 

За словами настоятеля хра-
му отця Івана Осейка, сьогодні у 
церкві є чотири образи Ратищів-
ської Матері Божої. Найстаріший, 
якому понад 300 років, - біля две-
рей, зліва. Другий - за вівтарем 
на горному іконостасі. Третій - за 
престолом, який опускають під 
час служіння молебеню до Мате-
рі Божої. Ікона дивом вціліла під 
час пожежі. А четвертий образ 
намалював у 2009 році художник 
з Бережан Ярослав Крук. 

 - Із зникненням оригіналу 
ікони дива та зцілення вірних 
не припинилися, - каже отець 
Іван. – Старожили розповіда-
ють, що найчастіше ікона зці-
лювала недуги ніг і рук, серця. 
Були випадки, коли люди при-
ходили до церкви на милицях, 
а  виходили на власних ногах. 
Не раз зцілювалися діти. 

За словами отця Івана, він 
на власному досвіді переко-
нався у силі ікони. - Батьки 
привели дівчинку, яка дуже 
сильно перелякалася собаки, - 
розповідає священник. - Вона  
дуже змінилася після цього, 
не хотіла гратися з дітьми, хо-
дити до школи, була сумна. Я 
взяв цю дитину до ікони, ми 
відслужили молебень, я прочи-
тав молитву на оздоровлення і 
причастив її. Наступного дня 
дівчинка вже усміхалася і піш-
ла до школи. А ще цього року 
на празник у церкву приїхала 
родина і підійшла з подякою. 
Виявляється вони вже були у 
храмі і попросили про молитву 
Сорокоуст за здоров’я доньки. 
Кажуть, що за цей час їй значно 
покращало. 

У храмі зберігають історію 

і спогади про чудодійну святи-
ню, а також свідчення про ди-
вовижні зцілення людей. Пе-
реконані, щира молитва перед 
іконою і віра здатні творити 
великі дива. 

Кожного року 27-28 серп-
ня в селі Ратищі у Свято-
Успенському храмі відбуваєть-
ся проща до чудотворної ікони. 
Віряни з різних куточків Укра-
їни приїздять, щоб поклонити-
ся святині. Також цьогоріч на 
свято Успіння Пресвятої Бого-
родиці у Ратищах зібралися 
сотні людей, аби помолитися 
за здоров’я для себе і рідних, 
а також попросити миру для 
України. Село дорожить і цінує 
чудотворний образ, який обе-
рігає Ратищі і творить дива. 

Василина БОГУЦЬКА, 
фото з архіву храму.

Святиня оберігає село 
та зцілює від недуг

У храмі села Ратищі Зборівського району 
зберігається  чудотворний образ Діви Марії

КОЖНА МОЛИТВА
Природи дивная краса
Щомиті славить небеса.
Лише людина, найвищий твір,
Себе поводить не раз, як звір!

Спасав людей – спаси й себе, -
Христові кидали в лице
(Мені ж порівняння не йде),
Також сміялися в лице.
Ти молишся, і  що з Того,
Ніяк не вимолиш свого!

Нещасний той, хто так казав,
Христа любові не пізнав!
Кожна молитва, щире зітхання,
Звечора, з ночі, з самого рання –

Стежка нагору, ближче до неба,
Де вже почута твоя потреба!
І лиш наступить повнота часу
Дар досконалий приймеш від Спаса! 

Ярослава ПОШВА. 
м. Зборів.

ХІ Всеукраїнське військове паломництво 
до чудотворної ікони Божої Матері в 
Зарваниці відбудеться 21–22 вересня 

2019 року. Цьогорічна проща присвячується 
військовослужбовцям і їхнім родинам та 
проходитиме під гаслом «Я та дім мій будемо 
служити Господеві!» (Ісус Навин 24,15).

На щорічне військове паломництво до Зарваниці при-
їдуть  представники Міністерства оборони України, Мініс-
терства внутрішніх справ, Національної гвардії України, 
Державної прикордонної служби України, Державної служ-
би України з надзвичайних ситуацій та Державної пенітен-
ціарної служби України.

У паломництві візьмуть участь військовослужбовці си-
лових структур України та члени їхніх родин, добровольці, 
родини загиблих воїнів, курсанти, ліцеїсти, військові капе-
лани різних конфесій, волонтери, миряни та представни-
ки громадськості.

До ХІ військового паломництва виготовили спеціаль-
ний пам’ятний знак для учасників прощі. 20 вересня при-
будуть всі учасники. 21 вересня відбудеться зустріч біля 
парафіяльної церкви Пресвятої Тройці, лекції «Основні ви-

клики в родині військовослужбовця» та «Як здолати війну 
в сім’ї». О 16.00 проведуть хресну дорогу, а о 20.00–21.30 
служитиуть заупокійну Божественну Літургію за полегли-
ми захисниками України. Опісля відбудеться поминальна 
хода зі свічками. У неділю, 22 вересня. о 10.00 годині від-
служать Архиєрейську Божественну Літургію. 

Військові з усієї країни зберуться у Зарваниці 
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Користь гарбуза 
доведена 
численними 

дослідженнями, 
головний овоч осені 
корисний як для дітей, 
так для дорослих. Проте 
не всім радять включати 
гарбуз у свій раціон.

Попри те, що гарбуз скла-
дається на 90% з води. він 
містить безліч вітамінів, амі-
нокислот, білків, вуглеводів. 
Зокрема, в овочі міститься такі 
вітаміни, як А, С, Е, D, РР, К, гру-
пи B і рідкісний вітамін Т.

Гарбуз збагачений і мінера-
лами, він містить фтор, магній, 
мідь, кальцій, цинк, марганець, 
фосфор, йод. До того ж, цей 
плід може зберігатися при кім-
натній температурі й не втра-
чає корисних властивостей.

Також гарбуз містить у 5 
разів більше каротину, ніж 
морква. Каротин в організмі 
перетворюється на вітамін А, 
що діє як антиоксидант. Ка-
ротин корисний для здоров’я 
очей та як засіб для загоєння 
ран, опіків і виразок.

Від чого помічний
Гарбуз допомагає приско-

рити процеси засвоєння їжі 
та нормалізувати метаболізм. 
Через вміст вітаміну T гарбуз 
перешкоджає накопиченню 
організмом жирових клітин, 
тому дієтологи рекомендують 
вживати гарбуз для врегулю-
вання ваги.

Діє як послаблюючий за-
сіб, що добре впливає на 
шлунково-кишковий тракт. 
Його рекомендують для виве-
дення з організму холестери-

ну, токсинів, шлаків.
Через високий вміст калію 

вживання цього овочу покра-
щує роботу серцево-судинної 
системи та зменшує ризики 
гіпертонії.

Дієтологи радять вживати 
гарбуз при туберкульозі, ате-
росклерозі, запорі, діабеті, по-
дагрі, жовчнокам'яній хворобі. 
М'якуш гарбуза рекомендують 
вагітним та дітям. Під час ва-
гітності лікарі радять вживати 
його як природний протиблю-
вальний засіб. Відвар з гарбуза 
з додаванням меду допомагає 
при нервових розладах і без-
сонні.

Корисно вживати й свіжо-
вичавлений сік під час застуди 
та грипу, оскільки цей напій 
допоможе зміцнити імунітет.

Гарбузове насіння вико-
ристовують для лікування 
хвороб печінки, як антигель-
мінтний засіб. Через великий 
вміст цинку гарбуз може впо-

ратися з вугревою висипкою 
на обличчі та тілі, жирністю 
волосся та лупою.

Дієтологи рекомендують 
вживати гарбузову олію для 
покращення роботи печінки, 
передміхурової залози, жов-
чного міхура, вона сприяє нор-
малізації перистальтики киш-
ківника. Регулярне вживання 
гарбузової олії допоможе збе-
регти міцний імунітет аж до 
старості.

Кому не можна 
їсти гарбуз

Овоч не рекомендують 
вживати при важкій формі цу-
крового діабету. Сирий сік гар-
буза протипоказано пити при 
гастриті зі зниженою кислот-
ністю, виразці шлунка і два-
надцятипалої кишки.

Не варто вживати гарбуз, 
якщо у людини алергія на овоч 
або ж індивідуальне несприй-
няття.

Груші мають низьку енергетичну цінність і становлять всього 
42 ккал на 100 грамів продукту. Її плоди багаті на цукор, органічні 
кислоти, ферменти, клітковину, дубильні, азотні та пектинові ре-
човини, вітаміни С, В1, Р, РР, каротин (провітамін А), а також фла-
воноїди і фітонциди (калоризатор).

Основна цінність груші – у вмісті поживних волокон. Вміст ві-
таміну С у ній невисокий. А от за вмістом фолієвої кислоти груша 
перевершує навіть чорну смородину, тому важлива дітям, вагіт-
ним жінкам і тим, кого хвилює проблема кровотворення.

Груші зазвичай здаються солодшими за яблука, хоча цукру в 
них менше. Значна частина сортів груші багата на мікроелемен-
ти, у тому числі йод.

Груша дуже корисна для серця взагалі й при порушеннях сер-
цевого ритму, зокрема, бо містить багато калію, а значить, в ній 
виражені лужні властивості, що мають благотворний вплив на 
роботу серця. До речі, чим кращий і сильніший запах груші, тим 
більша її користь, особливо для серця. На відміну від яблук, гру-
ша також корисна і для легенів.

Неоціненна користь цього плоду і для системи травлення. 
Стиглі соковиті й солодкі груші сприяють перетравленню їжі, 
мають закріплювальні властивості і тому корисні при розладах 
кишечника. М'якоть груші легше переноситься організмом, ніж 
м'якоть яблук.

При захворюваннях печінки, холециститі, гастриті дві з'їдені 
вранці груші позбавлять від болю і печії, ліквідують дискомфорт 
у кишечнику, кажуть дієтологи.

Крім того, за їхніми словами, груші бадьорять, освіжають і 
веселять, покращують настрій. Грушевий сік і відвари плодів во-
лодіють антибактеріальною активністю завдяки вмісту антибіо-
тика арбутину. Їх також використовують як засіб для зміцнення 
стінок кровоносних судин.

А також грушевий сік – чудовий загальнозміцнюючий, тонізу-
ючий і вітамінний засіб, надзвичайно корисний він і при лікуван-
ні деяких шлункових захворювань.

Через низький вміст калорій груші рекомендуються в різних 
дієтах.

Для косметичних цілей використовують зрілі плоди груші 
(кашку з них), краще дикі груші, що полежали – в них більше ві-
тамінів, органічних і біологічно активних речовин.

Протипоказання
Кислі й дуже терпкі сорти груш зміцнюють шлунок і печін-

ку, збуджують апетит, але вони важче засвоюються організмом. 
Тому вони протипоказані літнім людям і тим, хто страждає силь-
ними розладами нервової системи.

Приємний хрускіт при розкушуванні груші пояснюється при-
сутністю в м'якоті кам'янистих клітин, оболонки яких склада-
ються із здерев’янілої клітковини. Ця сама клітковина дратує 
слизову оболонку тонкого кишечнику, тому при загостреннях 
шлунково-кишкових хвороб від вживання груш краще утрима-
тися.

Використання в народній медицині
Груші здавна використовують в народній медицині. Їм влас-

тива переважно закріплююча, сечогінна, дезінфікуюча, жароз-
нижувальна та протикашльова дія. Зберігають такі властивості 
й сушені плоди, а також сік, відвари (свіжих і сушених плодів), 
кисіль. Стародавні лікарі цінували плоди груші як засіб, що спри-
яє швидкому загоєнню ран, зниженню температури. У давньоа-
рабських працях з медицини вказувалося, що груші допомагають 
лікувати хвороби легенів.

Груші корисні
 для серця 

Плоди груші є одним з найкорисніших 
ласощів, стверджують фахівці

ГОЛОВНИЙ ПРОДУКТ ОСЕНІ: 
чому потрібно включити у раціон гарбуз

АТОНІЯ КИШКІВНИКА, 
МЕТЕОРИЗМ

Потрібно насіння 
кропу – 3,5 частини, 
корінь ревеню – 1,5 ч., 
магнезія (продається в ап-
теках) – 5 ч. (1 частина – 10 г). 
Перетерти на порошок. Спожива- ти від 
0,5 г (на кінчику ножа) до 2 г (0,5 ч. л.) тричі 
на день, запиваючи водою. Або насіння кропу 
перетерти на порошок, вживати по 1 г тричі 
на день, запиваючи водою.
РОЗЛАД КИШКІВНИКА, ХВОРОБИ ПЕЧІНКИ

Листя висушити, подрібнити на порошок, 
вживати по 0,5 – 1 ч. л. тричі на день перед 
їдою.

1 ч. л. потовченого насіння кропу залити 
склянкою окропу, настояти 20 хв., вживати 
по чверті склянки 3-4 рази на день за півго-
дини до їди.

КАМЕНІ В НИРКАХ ТА СЕЧОВОМУ МІХУРІ 
2 ст. л. подрібненої рослини залити 400 

мл окропу, настояти на паровій бані 20-30 
хв., охолодити, процідити, випити за 3-4 рази 

протягом дня. Курс лікування – 3 тижні.
ЦИСТИТ

1 ст. л. трави кропу з насінням зали-
ти 1,5 склянки окропу, настояти 30 хв., 

пити по третині склянки тричі на день 
за 30 хв. до їди.
НЕРВОВЕ ЗБУДЖЕННЯ, БЕЗСОННЯ

 2 ст. ложки насіння залити 400 мл 
окропу, настояти 30 хв., процідити, вживати 
по 0,5 склянки тричі на день за півгодини до 
їди. Якщо безсоння не минає, варто випити 
на ніч склянку настою, розчинивши в ньому 
1 ст. л. меду.

ГІПЕРТОНІЧНА ХВОРОБА І чи ІІ СТУПЕНЯ
 1 ст. л. висушеної трави заварити 200 мл 

окропу, настояти 20 хв., процідити, вживати 
по 0,5 склянки тричі на день за півгодини до 
їди.

НАСТІЙ НАСІННЯ КРОПУ – надійний засіб 
проти нетримання сечі в людей будь-якого 
віку, вважає народна медицина. Для цього 1 
ст. л. насіння залити склянкою окропу, добре 
утеплити, настояти 2-3 години, процідити. 
Випити за раз. Доза – 1 склянка на день.

Кріп лікує хвороби кишківника, 
печінки, сечового міхура

Маєте сировину в засушеному вигляді?
 Готуйте ліки від різних недуг! 

АТОНІЯ КИШКІВНИКА, 

Потрібно насіння 

магнезія (продається в ап-
теках) – 5 ч. (1 частина – 10 г). 
Перетерти на порошок. Спожива ти від 

протягом дня. Курс лікування – 3 тижні.

1 ст. л. трави кропу з насінням зали
ти 1,5 склянки окропу, настояти 30 хв., 

пити по третині склянки тричі на день 
за 30 хв. до їди.

2 ст. ложки насіння залити 400 мл 

Цілющі краплини 

народної медицини
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Олексій давно був 
закоханий у Василину, 
але вирішив зізнатися 

їй у цьому на випускному 
балу. Коли на світанку всі 
йшли зустрічати сонце, 
Олексій легенько взяв 
дівчину за руку і шепнув: 
«Давай відстанемо, а потім 
підемо на став іншим 
шляхом. Там приєднаємося 
до своїх».

Хлопець хотів побути наодин-
ці з коханою, сказати красиві слова, 
які давно приготував для неї, при-
горнути, поцілувати.

Ранок сипав росами, дихав сві-
жістю, п’янив ароматом матіоли і 
неймовірно ніжним запахом тіла 
Василинки. Вони присіли на дере-
во, що лежало посеред лісочка, зла-
мане недавнім ураганом. «У житті, 
як у природі, то затишно, сонячно, 
то ураган вмить може знищити те, 
що тобі дороге», - мовила Василина.

«Я захищу тебе, кохана, від усі-
ляких буревіїв. Кохаю тебе. Дуже-
дуже», - сказав Олексій, міцно при-
тиснувши її до грудей. Відчув гаря-
че дихання Василинки: «Я теж ко-
хаю тебе, Олексійку. Ще в сьомого 
класу, коли ти поклав мені на пар-
ту лісових горішків, які я дуже лю-
блю». У своєму білосніжному плат-
ті Василинка нагадувала лебідку. 
Була така бажана, зваблива, ніжна. 
«Нікому тебе не віддам! Ти маєш 
бути тільки моєю, чуєш?» 

Вони забули, що там, на став-
ку, випускники зустрічають сонце 
і, можливо, помітили їх зникнення. 
Але їм не хотілося йти з цього тихо-
го куточка, де гілля зламаного де-
рева прикривало їх пристрасні лю-
бощі, їхню першу мить дорослого 
життя.

Незадовго Василина відчула 
слабкість у всьому тілі, головокру-
жіння. Не могла збагнути, що з нею. 
Вона ж завжди здоровою була, за-
ймалася спортом. На днях поїде в 
райцентр проходити медкомісію 
для вступу в технікум, то й спитає 
про це у лікарів.

«Ви – вагітна, а не хвора, дівчи-

но», - усміхнувся лікар. Його слова 
приголомшили Василинку. «Мені 
ще вступати потрібно. Ні, я не можу 
народжувати. Допоможіть мені», - 
благальними очима дівчина диви-
лася на лікаря. Але той сказав не 
поспішати переривати вагітність, а 
все зважити, обдумати. Зрештою, в 
дитини мусить бути тато, і слід по-
радитися найперше з ним.

Весь день Василина броди-
ла містечком і навіть не помітила, 
що вже пішов останній автобус до 
її села. Пульсувало все тіло, гуло у 
голові, було страшно повертати-
ся додому. Спохопилася: слід зате-
лефонувати Олексієві, щоб забрав 
її звідси. Подіне кудись. Чому вона 
одна має страждати – двоє ж винні! 
«Приїдь сюди, в райцентр. Я – вагіт-
на, коханий. Боюся їхати до батьків. 
Поки що про дитину їм не кажи», - 
на одному диханні вимучила Васи-
лина. «Гаразд. Чекай мене у моло-
діжному парку». – мовив Олексій. 

Минула година, друга. Але хло-
пець не з’являвся. Василина не зна-
ла, що їй робити.  Ще й телефон 
Олексія був поза зоною. 

Почався дощ. Крупними горо-
шинами стікав по обличчю Васи-
лини, змішувався зі сльозами. Он, 

який той Олексій! Дізнався про ди-
тину і відразу обриває всі кінці! А 
вона, дурненька, повірила йому! 
Дихала, снила ним! Тепер доведеть-
ся на вулиці ночувати. 

Телефонний дзвінок від мами 
її насторожив: мабуть Олексій про 
все вже їй сказав. Слабак! Однак, 
мати чомусь питала, як вона. Чи 
тримається. «Візьми себе в руки, 
доню. Олексія не повернеш. А тобі 
жити треба, розумієш? Добре, що в 
тій машині не було з ним тебе». 

Мати ще щось говорила, гово-
рила, і до Василини, врешті, дійшло, 
що Олексій потрапив у страшну 
аварію, коли їхав за нею. Виходить, 
вона винна у його смерті? Що ж те-
пер буде з нею? З їхньою дитиною?

…Усе село оплакувало Олексія. 
А для Василини просто зупинився 
світ. 

«Не плач. Час поступово залікує 
рани – іншого полюбиш», - втішала 
мати Олена. І тоді Василина, захли-
наючись слізьми, зізналася їй що 
вагітна.

«О, Боже, Василинко! Батько 
вб’є нас обох! Я поговорю з тіткою 
Софією – до неї поїдеш. А батькові 
скажемо, що на навчання, - в очах 
Олени був розпач, жаль, безпорад-
ність. – Що ж ви наробили, діти? 
Чим думали?»

Василина втекла від допитли-
вих очей односельчан, від суворого 
батька, а от від себе – не змогла. На-
віть тут, далеко від дому, у тітки Со-
фії, їй ввижався Олексій. Серце різа-
ло від розпуки і болю: чому такою 
легковажною була? Адже мама на-
вчала її скромності й чеснот. Але те-
пер, після розмови з тіткою, вона 
знає напевне: буде народжувати! 
Дитя – плід їхнього з Олексієм ко-
хання, його кров – запевняла Софія. 

Вона, одинока жінка, була на-
віть рада, що так вийшло. Тепер і у 
неї буде сім’я. В Олени чоловік є, і 
ще одна донька, а вона все одна та 
й одна. Нічого, з голоду не помруть. 
Город у неї великий. Корову, птицю 
тримає. Вона нікуди від себе вже не 
відпустить Василинку з дитям. 

Дівчинку назвали Софійкою – 
на честь тітки. Вона росла сприт-
ною, жвавою, як дзиґа. Тітка Софія, 
наче помолодшала, вовтузячись з 
малою. «Була я одна, а тепер дві до-
нечки маю», - жартувала. Мати Оле-
на з’являлася до них раз на рік – у 
день народження малої Софійки. 
Вдома пояснювала, що Василин-
ка вийшла заміж за однокурсника і 
живе з донькою в нього.  Через стан 
здоров’я батько в дорогу їхати не 
рішався. Так минали роки. 

Та одного дня їх тихе сімейне 

гніздечко розбурхав прихід дядька 
Степана, який освідчився тітці Со-
фії. Мовляв, усе життя любив її, але 
не хотів залишати хвору дружину.  
Тепер удівець, і хоч на схилі літ по-
живе з нею. 

«Не суди мене, Василинко. Ціле 
життя без любові жила, хочеться 
хоч на старості її спізнати. Та й без 
чоловічого плеча нам непросто. А 
там – ти собі пару знайдеш, коли 
Софійку вивчимо. А Степан - до-
брий», - оправдовувалася тітка. 

Що могла сказати їй Васили-
на? Може, й права тітка? Утім, допо-
ки жива – вона у домі хазяйка. Дя-
кувати Богу, що прихистила їх з до-
нечкою. 

Однак, за короткий час Сте-
пан показав себе з іншого боку. 
Тверезий – спокійний, розсудли-
вий, а як вип’є – наче демон вселя-
ється в нього. Сильними кулаками 
лупцює всіх і все. Не раз доводило-
ся їм втікати з хати. Одного вечо-
ра, коли Софія доїла корову, п’яний 
Степан заколов її вилами. Його за-
судили, а Василина мало не збоже-
воліла від горя. А ще навіки зачи-
нила серце для чоловіків. Одне три-
мало її на світі – донечка. Щоправ-
да, якась знервована вона останнім 
часом, ніби чужа. Здається, чути від 
неї запах цигарок. А, може, це Васи-
лині так тільки здається? Довгими 
вечорами Василина в’язала речі на 
замовлення. Тепер вони у моді. Хо-
тіла, щоб Соня здобула вищу освіту, 
якщо їй не судилося. Одного дня по-
вернулася з базару задоволена – по-
щастило нині із заробітком. Втоми-
лася. Хотілося чимшвидше приляг-
ти. Але ніяк не могла відчинити за-
мок. Враз почула за дверима голос 
Софійки: «У мене тепер чоловік є. 
Ти зайва, розумієш?»

Василина гримала у двері, але 
їй не відчинили, хоч як вона не бла-
гала, совістила, погрожувала. На-
томість донька ще голосніше уві-
мкнула музику, аби не чути її слів. 
П’яно реготала: «Нагуляла мене – 
так тобі й треба».

Господи, за що? Чому доля так 
знущається з неї? Заради неї, єди-
ної доньки, жила, заміж не виходи-
ла, щоб вітчим не знущався з Софій-
ки. І ось яку відплату має.

…Василину знайшли далеко 
в полі. Худюща, посивіла, вона пе-
кла на вогні кукурудзу. Хтось зая-
вив сільському голові і той у супро-
воді поліції привіз її додому. На по-
розі встала захмеліла Софія зі своїм 
кавалером. Голова став соромити її 
– як так можна? Матір виховувала, 
ночей недосипала, вивчила. «Не-
довчила», - єхидно засміялася Со-
фія і, обвівши презирливим погля-
дом Василину, мовила: «Не смішіть 
мене. Це  опудало – не моя мати!». 
Враз сильний зойк вирвався з гру-
дей Василини і вона, мов підкоше-
на, повалилася на землю. За кіль-
ка хвилин приїхала «швидка», а за 
якусь годину Василини не стало…

«Свята була жінка. Шкода її. 
Утім, може й на краще, що Гос-
подь забрав до себе – закінчилися її 
муки», - казали люди.

Марія МАЛІЦЬКА.
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Струни серця

*     *     *
Чи сестрою, чи гостею
Вересневій погоді я?
У тональностях настрою -
Легкокрила мелодія.
Облітає акордами
Листя з вишні та яблуні,
Сад осінньою модою
Мою душу нагадує.
Перелітними птицями
Все життя передумаю,
Небо синіми ситцями
Розпечалить печаль мою..

Раїса ОБШАРСЬКА.

У золоті осінніх веж
Ще мить… і зелень догорає.
Десь там були ключі від раю…
Вже осінь і в душі палає
Холодним золотом пожеж
У вишині осінніх веж.
В золотосяйнім ореолі
Терпка, чарівна неповторність –
На шпальтах митей 

пише повість,
А в ній, як завжди, все на совість,
Із сяйва осінь на роздоллі..
То швидко, мірно, то поволі..
Свічад усміхнену красу
У вітражах і у вітринах,
Величну золоту картину
Із краплями сльози бурштину
Виносить на вселенський суд.
Оцю немислиму красу.
День павутинкою бринить,
Простори небом обіймає,
То осінь крила розправляє.
З бузьками літо проводжає.
Терпке прощання так щемить.
Із павутинок срібних мить.
Вона ж бо не така, як всі.
Чи хтось її тепер впізнає?
Кого чекає, що бажає?
Її мелодія зітхає
Струною срібною в росі.
Ця осінь - не така, як всі.
Нема їй ні кінця, ні краю…
Осінні дні свої гортаю…
Їй тихо душу сповідаю…
Щемить…

Роки
Літо пролетіло, літо відсіяло,
І відчарувало зоряним дощем.
Відбулось так швидко 

і його так мало…
Лиш в душі лишився згадки 

терпкий щем.
Вже дощі осінні 

з димом сизуватим
Щось шукають в шерхлій, 

висохлій траві,
Ранки огортають 

в прохолоду м'яти
І повзуть тумани схилом, 

як живі.
Знов шепочуть тихо 

вітри сивочолі,
Соняхи достиглі похилились вниз,
А пожовкле листя 

на дубах й тополях
Попросило сяйво в золочених риз.
І немов молитва у святому храмі
Це осіннє сонце з куполу небес.
Ключ летить лелечий разом 

із вітрами.
Пролітають роки, 

мчаться як експрес. 

Галина ОНАЦЬКА.

Дитинство світлом багате й любов’ю,
Безмежністю днів, піклуванням батьків.
Солодом віри в казки й забобони,
І смаком бабусиних пампухів...

гніздечкоСімейне

На фото Івана ПШОНЯКА: Віктор і Вероніка Марченко  
із села Великі Куськівці та Вероніка Кухта  
із села Манево Лановецького району.

Карасі готувалися 
перебиратися в нову хату. 
Велику, на два поверхи з 

«чубком». З двома гаражами. З 
подвір’ям, над яким попрацювали 
дизайнери. 

Уже закінчували розставляти меблі. 
Лариса, донька, замовила розмаїті вазо-
ни. Мали привезти з хвилини на хвили-
ну. Зять страждав, аби діти не забрудни-
ли світлі шкіряні дивани. Дорогі з холе-
ри… А Зенько Карась вкотре обходив нову 
господарку і потирав руки: таки дав фори 
старшому братові. Миколу колись Зеньові 
у приклад ставили. Добрий, працьовитий, 
усім допомагає… Та хіба зрівняється бра-
тове обійстя з його хоромами?! 

На новосілля повинна приїхати з Італії 
Люська Карасиха. Господиня. Люська жар-
тувала: поїхала на заробітки в першому 
ешелоні. І ніяк не може зважитися повер-
нутися й осісти вдома. 

Спершу тужила. І за дітьми, і за рідною 
хатою. Навіть сумні вірші про чужину пи-
сала. А потім звикла.  

Зенько також в заробітчанах ходив. У 
Португалії працював. І в Польщі. Зенько - 
будівельник. 

Спершу старшому синові квартиру в 
місті купили. Не екстра класу. Проблема в 
невістці. Катя з багатодітної родини. Стат-
ків у сватів нема. Карасі відмовляли сина 
від женячки. А той вперся.

- Ти ба, любов у нього! - злостилася 
Люська. - Довкола стільки дівчат! Що їй 
у придане дістанеться, як там купа ротів? 
Я не буду вас волокти на своєму горбі! Ще 
й дорога родинонька може за позичками 
прийти.  

- Ми самі заробимо, мамо! - відрубав 
Михайло і гримнув дверима.

Весілля Карасі синові не робили. З 
принципу. Карасиха навіть на скромній 
вечірці не була. Не хотіла їхати з Італії, аби 
собі нервів не псувати. І чоловіка не пус-
тила. 

Михайло з дружиною винайняли квар-
тиру в місті. Люська туди й порога не пе-
реступила, коли навідувалась додому. 
Зенько лише раз був у гостях в сина. Коли 
внучка народилася. І то випадково. Ми-
хайло батька на автовокзалі зустрів. Зень-
ко повертався на кілька тижнів додому з 
Польщі, а Михайло проводив родичів дру-
жини додому.   

Може, й досі не мав би Карась-
молодший власного помешкання, якби не 
рідний дядько, а заодно і Михайлів хрес-
ний. Микола жив по-сусідству зі священ-
ником. Розповів про перипетії у братовій 

родині. І коли Карасі-старші приїхали до-
дому у відпустку, отець, якось перестрів-
ши їх на дорозі, запитав про сина, внучку. 
Карасі втупили очі в свої капці. Що мали 
сказати? Врешті Зенько мовив:

- Та ось, отче, хочемо квартиру синові 
купити. Доки буде в чужій хаті жити?

Люсьці від почутого аж дух перехопи-
ло.  

- Ти що, здурів? - зашепотіла, коли свя-
щенник відійшов трохи далі. - Яку кварти-
ру? Кому? Тій голодранці?  

- А ти хочеш, аби нас в зубах носили? 
Певно, вже пліткують. Думаєш, отець про-
сто так запитав?

Люська подумала і змирилася:
- Добре, купимо. Щось дешеве. Дві кім-

нати в «панельці». Досить з них. І нам  тре-
ба подумати про нове житло. Які ж гарні 
вілли в тих італійців! Наша хата - курят-
ник, порівняно з ними. Лариса буде з нами 
жити. Сподіваюся, вона путящого кавале-
ра собі знайде. І не в селі будемо хату бу-
дувати. А біля обласного центру, в перед-
місті.      

- Та ми ж не далеко від міста живемо. 
Що зараз двадцять кілометрів? Сів у ма-
шину й поїхав. 

- Зеню, я сказала: будемо будуватися 
біля міста! Якщо ні, то можемо квартиру 
в новобудові купити. Три-чотири кімнати. 
Багато наших жінок, котрі в Італії працю-
ють, так роблять. 

- Я на поверсі жити не буду! Навіть не 
думай про це. 

- Значить, треба будуватися. 
- А що робитимемо з нашою хатою?
- Нічого. Поки що там батьки жити-

муть. А коли їх не стане, будемо мати дачу.  
…Карасі влаштували доньці багате ве-

сілля. Зять також із заробітчанської роди-
ни. Тому з цими сватами швидко знайшли 
спільну мову. 

Коли Лариса сказала, що вагітна й очі-
кує близнюків, Люська наполягла, аби 
Зенько повертався із заробітків додому й 
врешті приглянув місцину в околиці об-
ласного центру для будови. 

…Працювала Люська багато. На себе 
зайвого євро не витратила. Будова щвид-
ко росла.  

Ось і хата на викінченні. Батьки проси-
ли Люську повертатися додому.

- Доки там будеш гарувати? - запитува-

ла матір. - Ти не бачила, як твої діти росли. 
Як ми зістарілися. Тепер не бачиш, як рос-
туть твої внуки. Приїдеш на два-три тиж-
ні - й назад. Знайди собі тут якусь роботу. 

- А скільки мені заплатять? Копійки! А 
там знаєш, за що працюєш. 

- Чужих людей доглядаєш, а про своє 
здоров’я не думаєш. 

- Нічого мені не бракує. 
- Ви ж нову хату збудували. Коли в ній 

жити будеш? 
- Колись буду, мамо.
- Не відкладай, Люсю, життя на потім, 

бо хтозна, що може трапитись...  
…Зенько розмірковував: запрошувати 

сина з невісткою на новосілля, чи ні. А от 
перед братом мусить похвалитися. Хай за-
здрить.  

Перебиратися в нову оселю вирішили 
восени. Лариса радилася зі знавцями фен-
шуй. Вони запевняли: це - гарний час. 

Уже все було готове. Очікували на при-
їзд Люськи.   

Зенько зустрів дружину в обласному 
центрі. 

- Поїдемо додому в село чи нову хату 
хочеш побачити? - запитав.

- Додому. Щось я втомилася в дорозі. І 
тривога якась. З батьками все гаразд?

- Може, тобі більше не треба тієї Італії? 
- Скажеш таке! Як це не треба? Я тут 

подумала… тобі також варто знову до 
Польщі на будову поїхати. Свої роботи за-
кінчили. Чого вдома сидіти? 

- Та вже роки і сили не ті. Там тяжко 
працювати треба. Сама знаєш. 

- Внуки ростуть. Мусимо для них ста-
ратися. Я про Ларисиних дітей кажу. Ми-
хасько про свою малу хай сам дбає. 

…Наступного ранку Люськи не стало. 
Тромб відірвався. Викінченої нової хати 
побачити не встигла. Замість новосілля 
Карасі готувалися до похорону…

Ольга ЧОРНА.

«Це опудало – 
не моя мати…»

Щось подібне, а, може, і 
куди бурхливіше, відбувалося 
у Віриній душі. Вона, немов оте 
осіннє листя, що поодинці від-
ривається від дерева, кружля-
ючи у прощальному танку, на 
частинки «рвала» свою душу, 
терзаючи її спогадами про те, 
що так хотіла б повернути і що 
втратила не з власної провини. 
Картала себе питаннями: «За 
що? Чому з ними люди і доля 
зіграли такий злий жарт?»

 Віру зі Степаном місце-
ві мешканці ще з часу, як вони 

тільки-но почали зустрічатися, 
називали не інакше, як «солод-
ка парочка». Скрізь, де б моло-
ді люди не з’являлися, вони не-
наче перебували у якомусь ін-
шому – власному світі, де, крім 
них самих, більше нікого не іс-
нувало. Степан, на відміну від 
більшості чоловіків, не соро-
мився на людях ходити з коха-
ною за ручки. Вони жили і ди-
хали один одним, не раз ловля-
чи на собі заздрісні погляди жі-
нок та чоловіків, які так відда-
но не вміли кохати.

Для того, аби зрозуміти, що 
вони створені один для одного, 
не потрібно було багато часу. 
Одружилися, позустрічавшись 
заледве два місяці. Квітково-
букетний період у їхніх, вже 
шлюбних, стосунках, здава-
лось, триватиме вічно.

Та біда підкралася, звідки її 
ніхто не чекав. Віра якраз готу-
вала на кухні вечерю для чоло-
віка, який от-от мав поверну-
тися з роботи. Почувши поза-
ду чиїсь притишені кроки, ніж-
но сказала:

– Коханий, мий руки і сідай 
вече…

Не встигла договорити, як 
чиясь важка рука затулила їй 
рота. Іншою чоловік похапцем, 
тривожно дихаючи, почав зри-
вати з неї блузку, спідницю. 
Саме в ту мить зайшов Степан. 
Побачене не залишило у ньо-
го ніяких сумнівів, що дружина 
зраджує його із сусідом, якого в 
ту ж мить і слід простиг. Він не 
хотів чути ніяких пояснень: зі-
брав речі і пішов.

Вірі було до болю і крику 
образливо за чоловіка, який не 
те що не захистив перед крив-
дником, а й повірив у таку нісе-
нітницю. 

Всю ніч Віра проплакала. 
Зранку, вийшовши у двір, почу-
ла про себе багато мерзенного. 
Зрозуміла, що це був чийсь, до-

бре спланований, підступний 
план. І він, хоч як це не сумно, 
спрацював.

Виявилося, сусідка Валь-
ка підмовила свого знайомо-
го Петра   розіграти цю брудну 
аферу, щоб розсварити моло-
дят, бо від того їхнього солод-
кого кохання її, бачте, аж нуди-
ло. Тому що самій Вальці тра-
плялися одні лише невдахи та 
альфонси.

Десь за два-три тижні, до-
відавшись від сусідів, що це 
був розіграш, Степан спершу 
натовк пику Петрові, а Вальці 
сказав усе, що про неї думає, і 
пішов до Віри з букетом квітів 
на примирення.

Він стояв навколішки і про-
сив пробачення, та Віра була 
непохитною, як стіна:

– Мені була важлива твоя 
віра і підтримка тоді, коли ти 
відвернувся. А зараз – іди.

Одному Богові відомо, як 
важко було їй тоді і тепер, про-
мовляючи ці слова. Серце рва-
лося на шматки. Та німого кри-
ку її душі і гірких сліз Степан не 

почув і не побачив. Вона цього 
не захотіла.

Не раз потім картала себе 
за це. Вже давно простила Сте-
панові  цю образу, та тепер пер-
шою зробити крок назустріч не 
давала клята гординя.

За півроку Степан зателе-
фонував першим:

– Я – на сході, на війні. Ти 
мене дочекаєшся?

На тому кінці дроту спершу 
почув тихе схлипування, потім 
– голосне ридання. Мовчанка 
між ними панувала впродовж 
декількох хвилин, аж, трохи за-
спокоївшись, Віра відповіла:

– Так.
…Жінка вкотре збирає по-

силку для свого воїна. Кладе 
туди його улюблені ласощі, а 
на самому дні коробки – тра-
диційно, листа для коханого, 
сповненого ніжності й безмеж-
ної любові. Ця посилка вже, ма-
буть, остання, бо добігає до за-
вершення термін його служ-
би…

Оля ГЛАДЧУК-ПОПАДЮК.

Сокровенне «Не відкладай
життя на потім…»

ТИ МЕНЕ ДОЧЕКАЄШСЯ?..
Багряне листя 

тихо опускалося  
додолу. Воно 

замітало сліди  ще 
вчорашнього літа, 
теплих, погожих днів, 
закутавши перехожих 
у теплі светри, 
розмалювавши на 
їх обличчях сум, а 
на декотрих – ще й 
депресію.

Життєві сюжети

Невигадана 
історія
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Тернопільський футбол

Арена
Паралімпійська збірна України з 

плавання повернулась у Київ з Лон-
дона, де виступала на чемпіонаті 
світу. Українські плавці зайняли перше 
місце у медальному заліку, маючи в ак-
тиві 55 медалей, серед яких - 17 золо-
тих, 22 срібних і 16 бронзових.

За підсумками чемпіонату світу із 
плавання збірна України здобула 18 
ліцензій для участі в Паралімпійських 
іграх у Токіо.

Чоловіча збірна України з волей-
болу у третьому турі групового раун-
ду фінальної частини чемпіонату Єв-
ропи здолала суперників з Чорногорії 
- 3:1. У першому турі наша команда під 
керівництвом латвійського фахівця 
Угіса Крастіньша здобула перемогу над 
Чехією - 3:1. В другому матчі українці 
поступились збірній Нідерландів -  0:3. 
Українці виступають на Євро-2019 у гру-
пі D. У рамках групового раунду команда 
ще зіграє 18-го вересня - з Естонією і 19 
вересня - з Польщею. Загалом чемпіонат 
Європи приймають чотири країни - Ні-
дерланди (група D), Франція (Монпельє, 
група А), Бельгія (Брюссель, група В) та 
Словенія (Любляна, група С). До плей-
офф Євро вийдуть по чотири збірні з 
кожного секстету.

У Цюріху відбулося жеребкуван-
ня клубного чемпіонату світу з фут-
болу. Турнір пройде з 11 по 21 грудня 
в Катарі, у змаганні візьмуть участь 7 
клубів, європейський континент пред-
ставлятиме переможець Ліги чемпіонів 
2018/2019 - "Ліверпуль".

Англійці розпочнуть виступи на 
турнірі у півфіналі, де їх суперником 
буде переможець пари "Монтеррей" - 
"Аль-Садд" / "Ієнгом Спорт".

На чемпіонаті світу, що триває в 
Нур-Султані, срібний призер Олім-
пійських ігор, чинний чемпіон Євро-
пи з греко-римської боротьби Жан 
Беленюк виборов медаль найвищого 
ґатунку. У напруженому фіналі ваго-
вої категорії 87 кг титулований борець 
здолав опір угорця Віктора Льорінца і 
вдруге в кар'єрі здобув «золото» світо-
вої першості. На шляху до фіналу Беле-
нюк здобув перемоги над суперниками 
із Мексики, Білорусі й Німеччини.

Чоловіча збірна України U-23 з 
баскетболу перемогла команду Біло-
русі в матчі за третє місце фінально-
го етапу Ліги націй 3х3 – 18:16. Наша 
команда виступала у складі Євгена Ба-
лабана, Антона Мусієнка, Микити Рус-
лова, Івана Ткаченка.

Український боксер Владислав 
Сіренко (12-0, 11 КО), який виступає 
у суперважкій вазі (понад 90,2 кг), 
отримав наступного суперника. Ним 
став італієць Айван ді Берардіно (9-
1-1, 6 КО). Це буде чемпіонський бій. 
На кону стоятиме титул чемпіона EBP 
(Eurasian Boxing Parlament) в суперваж-
кій вазі. Бій запланований на 11 жовтня 
в німецькому Карлсруе.

Українські грації показали хоро-
ший результат на етапі Кубка світо-
вого виклику з художньої гімнасти-
ки у Парижі.  Діана Варінська стала 
переможницею у вільних вправах та 
третьою на колоді, де компанію на 
п'єдесталі їй склала, посівши друге міс-
це, інша українка  - Анастасія Бачин-
ська.

Указом Президента України 
Володимира Зеленського 
з нагоди Дня фізичної 

культури і спорту чемпіон світу 
з біатлону Дмитро Підручний 
нагороджений орденом “За 
заслуги” третього ступеня.

В 2019 році вихованець тернопіль-
ської школи біатлону Дмитро Підруч-
ний завоював золоту медаль чемпіо-
нату світу у гонці переслідування.

Також орденом «За заслуги» III 
ступеня президент відзначив Василя 
Івегеша – головного тренера збірної 
команди з футболу Тернопільського 
національного педагогічного універ-
ситету імені Володимира Гнатюка.

Нагадаємо, команда ФК 
«Тернопіль-Педуніверситет» під ке-
рівництвом Василя Петровича на сту-
дентському чемпіонаті Європи в Іспа-
нії здобула срібні нагороди.

14 вересня футбольний клуб "Нива" 
Тернопіль у дев'ятому турі чемпіонату 
Другої ліги у виїзному поєдинку з міні-
мальним рахунком переміг вінницьку 
"Ниву" 0:1 та зміцнив свої лідерські по-
зиції у турнірній таблиці.

***
У 7-му турі аматорського чемпіонату 

України з футболу обидва представники 
Тернопільщини святкували перемоги. 
Теребовлянська «Нива» на домашньому 
стадіоні перемогла команду «Вотранс»  з 
Луцька – 1:0. Переможний гол на почат-
ку матчу забив Роман Кузів. А великога-
ївський «Агрон» з рахунком 2:1 у гостях 
подолав «Епіцентр» з Дунаївців (Хмель-
ницька область). У складі «Агрона» дубль 
на рахунку Юрія Дімітрієва (54 та 62 хви-
лини).

***
У вищій лізі чемпіонату Тернопіль-

ської області 15 вересня, відбулося два 
поєдинки фінального етапу. Один – у 
рамках 3-го туру турніру за 1-4 місця, і 
один – за 4-8 місця.

«Збруч-Агробізнес» (Підволочиськ) – 
«Агронива» (Заводське) – 1:2 (1:2)

 «Кристал» (Чортків) –«Тернопіль-
ДЮСШ» – 2:1 (2:1)

***
Результати матчів 18-го туру першої 

ліги чемпіонату Тернопільської області:
 «Бастіон-1427» (Горішня Вигнанка)  

– «Скала-Айва» (Скала-Подільська) – 1:1 
(0:0)

ФК «Трибухівці» – ФК "Вишнівець» – 
1:1 (0:0)

 «Дністер» (Заліщики) –  «Арсенал» 
(Білокриниця) – 8:2  (6:1)

 «Три валети» (Кременець) –  «Зоря» 
(Хоростків) – 0:1 (0:0)

***
Результати матчів 18-го туру другої 

ліги чемпіонату Тернопільської області:
ФК «Козова» – «Колос» (Зборів) – 3:2 

(1:1)
 «Медобори» (Зелене) – «Віго-Острів» 

(Острів) – 2:1 (2:0)
ФК «Нараїв» – «Поділля» (Васильків-

ці) – 1:0 (1:0)

Київське 
«Динамо» під 
керівництвом 

Олексія 
Михайличенка 
видало найгірший 
старт у своїй історії. 
Відколи команду 
очолив цей тренер, 
кияни не змогли 
перемогти у трьох 
поспіль матчах.

У 7-му турі динамівці 
вдома поступилися чер-
нігівський "Десні" з ра-
хунком 1:2.

Результати інших мат-
чів туру:

"Олександрія" - "Дні-
про-1" - 2:0

"Шахтар" (Донецьк) - 
"Зоря" (Луганськ) - 4:3

"Карпати" (Львів) - 
"Ворскла" (Полтава) - 2:1

"Маріуполь" - "Олім-
пік" (Донецьк) - 1:1

"Колос" - "Львів" – 1:0
Турнірне становище: 

"Шахтар" - 21 очко (після 
7-ми ігор),  "Десна" - 14 
(7), "Олександрія" - 12 (7), 
"Зоря" - 11 (7), "Динамо" - 
8 (6), "Маріуполь" - 8 (6), 
"Дніпро-1" - 8 (7), "Карпа-
ти" - 8 (7), "Ворскла" - 7 
(7), "Колос" - 7 (6), "Львів" 
- 6 (6), "Олімпік" - 2 (7).

Матч 4-го туру "Ма-
ріуполь" - "Динамо" пе-
ренесено на 25 вересня 
через участь клубів у Єв-

рокубках.
Українська Прем’єр-

Ліга, опитавши фахівців, 
які входять до нашої екс-
пертної ради, визначила 
найяскравішого фут-
боліста з усіх, які взяли 
участь у матчах 7-го туру.

За підсумком голосу-
вання перемогу здобув 
півзахисник «Десни» Вла-
дислав Калітвінцев, який 
у матчі з «Динамо» забив 
м’яч і віддав результатив-
ний пас. 

Спортивна слава ТернопілляЗ новим тренером – ближче 
до дна турнірної таблиці
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Кременецький замок

Кременець – одне з найцікавіших 
тернопільських містечок з числен-
ними пам’ятками. Та найбільш цікава 
розташована на горі Бона – руїни мо-
гутньої колись князівської фортеці. 
Рік заснування твердині загубився 
десь між початком ХІ та ХІІІ століть. Її 
руйнували і відновлювали, потім зно-
ву руйнували, аж поки не залишились 
лише кам’яні останки.

У Кременці досі переказують ле-
генди про королеву Бону. Отримав-
ши фортецю на горі як щедрий по-
дарунок від чоловіка Сигізмунда I, 
італійка заволоділа нею у середині 
XVI століття. За переказами, це була 
надзвичайно вродлива, розумна, ам-
бітна та… жорстока жінка. Неймовірні 
звірства Бони Сфорци, про які йдеть-
ся у легендах, пояснюють укладеною 
з самим дияволом угодою. Згідно з 
нею, жінка мала отримати вічну моло-
дість. Розповідають, що з цією метою 
королева довго приносила у жертву 
незайманих дівчат: їх виводили на 
верхній ярус замку та скидали звідти 
на гострі палі. А у багряній крові ку-
палася правителька, вбираючи красу 
і молодість. Інша історія розповідає 
про ванни із крові немовлят. 

Вважається, що хтось-таки вбив 
Бону Сфорцу, отруївши її. А привиди 
тих часів, кажуть, досі витають між 
замкових руїн. 

Звичайно, легенди не завжди від-
повідають дійсності. Можливо, з ча-
сом Боні приписали славу кривавої 
королеви, забувши про її політичні 
рішення, корисні для Кременця. Та 
все ж легенди не народжуються на 
порожньому місці. 

Замок Любарта в Луцьку

Луцький замок - один із найстарі-
ших і найбільших в Україні. Він був 
побудований у XIV-XV столітті та на-
лежав литовському князю Любарту. 
Тут можна відвідати музей книги 
і дзвонів, експозицію старовинної 
зброї, поблукати підземеллями зі 
знаряддями катувань і піднятися на 
вежу, звідки відкривається чудовий 
вид на стару частину міста.

Одна з легенд Луцького замку роз-
повідає про життя молодої дівчини 
- Оксани. Жінка запала в душу комен-
данту фортеці, але його почуття не 
були взаємними. За відмову Оксану 
спіткала страшна розправа: солдати 
спочатку поглумилися над нею, а тіло 
розрубали на дрібні частинки і кину-
ли в річку. З того моменту в замку Лю-
барта з’явився жіночий привид, який 
бродив по вулицях старого міста но-
чами в пошуках частинок свого тіла.

Історики свідчать, що в міжво-
єнний період (коли в замку стояв 
військовий гарнізон) на ранок зна-
ходили мертвих чоловіків зі спотво-
реними обличчями. Кажуть, таким 
чином Оксана нагадувала, як не по-
людськи з нею вчинили люди в формі.

Підгорецький замок
 у Львівскій області

Відвідування замку обов’язкове 
для всіх любителів фільму 
«Д’Артаньян і три мушкетери». Саме 
Підгорецький замок зіграв роль місь-
кої ратуші, куди бравий Д’Артаньян 
доставив алмазні підвіски королеви.

Замок був побудований у XVII сто-
літті у французькому стилі і визна-
вався одним з найкрасивіших палаців 
Східної Європи. У радянський період 
інтер’єр замку спочатку розікрали, а 
пізніше в будівлі розмістили санато-
рій для хворих на туберкульоз. Зараз 
усередині замку ведуться реставра-
ційні роботи.

Кажуть, привид оселився в зам-
ку ще в кінці XVIII столітті, коли той 
сяяв своєю красою. Власник замку 
Вацлав Ржевуський убив свою дружи-
ну Марію в нападі ревнощів. Похова-
ти її з виконанням усіх ритуалів він 
не міг, тому ніхто досі не знає, що з 
нею сталося. Розповідають різне: тіло 

було замуроване в стіну замку, захо-
ване в підвалі під сходами або спале-
не в печі.

Жителі замку, а пізніше і пацієнти 
туберкульозного диспансеру, скар-
жилися на прозору даму, яка щоночі 
бродила по кімнатах і залах в пишній 
білій сукні, гасила свічки, відкривала 
і закривала двері.

Хто знає, можливо, якщо лишити-
ся у замку на ніч, з Марією можна по-
знайомитись і зараз.

Золочівський замок 
у Львівській області

За свою історію замок встиг побу-
вати фортецею, королівською рези-
денцією, панською садибою, тюрмою 
і навчальним закладом. Зараз Золо-
чівський замок - це музей-заповідник, 
відділення Львівської картинної га-
лереї.

Згідно з переказами, привид 
з’явився на території замку випад-
ково, з загадковим каменем, приве-
зеним із лісу разом з деревиною. На 
перший погляд - звичайний камінь. 
Але, якщо придивитися, можна роз-
гледіти на ньому зображення терно-
вого вінка і вирізані загадкові написи 
невідомою мовою, що датуються при-
близно XIV-XV століттям.

Після появи каменю, поруч із зам-
ком час від часу почав з’являтися Чор-
ний Лицар. Він нікого не лякав і не пе-
реслідував, просто мирно проїжджав 
повз переляканого постояльця. Чий 
це образ, ніхто не знає. Кажуть, один 
із молодих сільських хлопців, який 
був шалено закоханий в господиню 
замку. За іншою версією - це захисник 
каменю. І оберігає він насправді свя-
тий Грааль, замурований усередині.

Тараканівський форт 
у Рівненській області

Фортеця розташована перед міс-
течком Дубно. Її побудували у кінці 
XIX століття для захисту західних 
кордонів Російської імперії. Після 
цього вона належала полякам, а потім 
німцям. Ходять чутки, що у фортеці 
під час Другої світової випробува-
ли нову секретну зброю. Залишаючи 

форт після капітуляції, німці залили 
бетоном деякі приміщення і проходи 
до них. Під зовнішніми стінами розта-
шований 100-метровий тунель. 

У Тараканівському форту відбува-
лося багато битв, це місце було оточене 
таємницею і містикою давно. Один тіль-
ки факт того, що в цих місцях заблукав 
загін НКВС і безслідно пропав, говорить 
багато про що. Після цієї події нижні 
яруси форту були залиті бетоном.

Місцеві легенди говорять про те, 
що тут вночі можна почути голоси та 
постріли, з’являються дивні тіні, самі 
починають переміщатися предмети.

Свірзький замок 
у Львівскій області

Його називають найромантичні-
шим замком Львівщини. Він був побу-
дований на високому пагорбі над річ-
кою в XV столітті й належав знатному 
шляхетському роду Свірзьких. У XVII 
столітті він перейшов у володіння 
графа Цетнера, який його зміцнив і 
перебудував. У такому вигляді замок і 
зберігся до теперішнього часу.

У фільмі «Д’Артаньян і три мушке-
тери» Свірзький замок грає роль Бе-
тюнського монастиря, в якому отруї-
ли Констанцію.

Сьогодні замок стоїть пусткою, а 
місцеві переповідають пов’язану з 
ним містичну легенду. Кажуть, що ко-
лись у Свірзькому замку працювала 
дівчина. В ті часи ворог неодноразово 
підходив під фортечні стіни, мріючи 
захопити Свірж. Невідомо яким чи-
ном дівчина змогла закрутити роман 
з ворожим солдатом, але це сталося. 
Мрії про ніжність засліпили дівчину 
- і вона відкрила своєму басурман-
ському соколу фортечні ворота. Але 
нещасну чекала не любов: захопивши 
замок, загарбник скинув зрадницю у 
глибокий колодязь. Логіка зрозуміла: 
хто зрадив один раз, зрадить вдруге.

Місцеві запевняють, що душа зрадни-
ці так і не знайшла спокій, а тому ходить 
по замку і закриває за собою всі двері, 
щоб виправити свою ганебну помилку.

За матеріалами ЗМІ 
підготувала Оксана САМЕЦЬ.

де знайти «замки з привидами»  
МІСТИЧНА ЗАХІДНА УКРАЇНА:

Скрип підлог, відкриття дверей, дивні звуки... Хто там? Тиша. Це, напевно, просто вітер. Багатьом людям до-
водилося відвідувати замки або старовинні особняки, від перебування в яких по спині повзуть «мурашки». Мож-
ливо, причина в атмосфері, яка переносить у часи лицарів і дам, середньовічних драм і слави, яка вже давно стала 
історією. А може, крізь роки відлунюють історії колишніх жителів замків, зображених на численних портретах, 
що висять на стінах залів.

На Західній Україні особливо багато цікавих замків. І кожен з них має безліч історій, оскільки бачили століття 
воєн, десятки династій, безліч інтриг, смертей і народжень. Кажуть навіть, кожен замок має своїх привидів. 
Люди запевняють, що бачили їх, і часто у різні часи описують одне і те ж. 

Пропонуємо огляд замків зі старими добрими привидами, які розташовані поруч із Тернопільщиною. Відкриємо 
ж список найбільш містичним замком нашої області.

Подорожуємо Україною
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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, 

15.00, 18.00, 21.00, 23.05, 02.00, 
05.35 Новини.

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

09.30 Т/с “Таємницi Борго Ларiчi”.
11.25, 14.15 Телепродаж.
11.45, 04.45 Своя земля.
12.00 Енеїда.
13.10, 20.30 Бюджетники.
13.45, 23.30, 03.00 #ВУкраїнi.
14.30 Д/с “Аромати Мексики”.
15.15 Д/с “Морська кухня”.
17.15 Плiч-о-плiч.
17.30 Перша шпальта.
18.25 “Зворотнiй вiдлiк”.
21.30 The Best FIFA Football Awards 2019.
00.00 Телепродаж Тюсо.
02.25 Погода.
02.30 Схеми. Корупцiя в деталях.
03.25 Розсекречена iсторiя.
04.20 Разом.
05.05 Спiльно.

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, 

00.35, 05.20 “ТСН”.
09.25, 10.20 “Життя вiдомих людей”.
11.20, 12.20, 13.05 “Мiняю жiнку”.
14.05 “Сiмейнi мелодрами”.
15.05 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Наречена зi Стамбула”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.45, 21.45 Т/с “Свати”.
22.45 “Грошi”.
00.00, 00.45 “Танцi з зiрками”.
03.55 Т/с “Центральна лiкарня”.

Iíòер
03.20 “Три сестри”.
04.45 “Школа доктора Комаровського. 

Невiдкладна допомога”.
05.10 “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 “Ранок з Iнтером”.
09.20, 18.00, 19.00, 01.55 “Стосується 

кожного”.
11.15, 12.25 Х/ф “Шок”.
13.40 Х/ф “Хто є хто?”.
15.50 “Чекай на мене. Україна”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок. 

Сiмейна хронiка”.
23.50 Т/с “Схiднi солодощi 2”.
02.40 “Подробицi” - “Час”.

ICTV
04.35 Скарб нацiї.
04.45 Еврика!
04.55 Служба розшуку дiтей.
05.00 Т/с “Вiддiл 44”.
05.45 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.
11.25, 13.20 Х/ф “Королi вулиць”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.05, 16.20 Х/ф “Сiмейне пограбування”.
16.30 Х/ф “Тiлоохоронець кiлера”.
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Бiльше нiж правда.
21.25 Т/с “Один у полi воїн”.
22.25 Свобода слова.
23.55 Т/с “Конвой”.
01.45 Стоп-5.

ÑТБ
07.00, 10.05 Т/с “Коли ми вдома”.
11.55 МастерШеф.
14.55, 19.00, 23.45 Хата на тата.
17.30, 23.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
21.00 Т/с “Вибiр матерi”.

Íоâий êаíаë
03.00, 02.45 Зона ночi.
04.50 Абзац.
06.45, 07.55 Kids` Time.
06.50 М/с “Том i Джерi шоу”.
08.00 М/ф “Тарзан 2”.
09.30 М/ф “Робiнзон Крузо. Дуже засе-

лений острiв”.
11.30 Х/ф “Вона - чоловiк”.
13.30 Х/ф “Змiшанi”.
15.50 Х/ф “Лисий нянька: Спецзавдання”.
17.40 Х/ф “Крокодил Дандi”.
19.50 Х/ф “Крокодил Дандi 2”.
22.00 Т/с “Подорожники”.
23.00 Х/ф “Одружуся з першою 

зустрiчною”.
00.40 Т/с “Ми - такi”.
02.40 Служба розшуку дiтей.

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

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

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

07.20, 12.45, 15.55, 18.15 Погода в Українi.
07.25, 08.35 Огляд преси.
07.55, 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, 18.20, 19.30, 00.25, 01.15 
Iнформацiйний день.

12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-
рони.

14.10 Медекспертиза. Поради.
23.15 Лiнiйка документальних проєктiв.
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, 02.15 Зоряний шлях.
11.20, 03.10 Реальна мiстика.
13.20, 15.30, 04.45 Агенти справедливостi.
16.00, 23.30 Iсторiя одного злочину.
18.00 Т/с “Пошта”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Улюбленi дiти”, 1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.45 М/с “Каспер”.
08.30 “Орел i решка. Шопiнг”.
09.30 Т/с “Дорогий лiкар”.
11.20 Т/с “Пригоди Геркулеса”.
13.00 Х/ф “Побачення наослiп”.
15.00, 23.00 “Орел i решка. Мегаполiси”.
16.10 “Орел i решка. Морський сезон”.
18.10 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
20.00 Т/с “Доктор Хто”.
22.00 “Орел i решка. Рай та пекло 2”.
00.00 Х/ф “Бабiй”.
02.00 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.40 Х/ф “Гу-га”.
08.15, 17.45, 03.50 “Випадковий свiдок”.
08.50 Х/ф “Пам`ятай iм`я своє”.
10.50, 19.30 Т/с “Той, що читає думки”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 03.20 “Свiдок”.
12.50 “Таємницi свiту”.
13.30, 05.05 “Речовий доказ”.
16.05, 16.50 “Легенди карного розшуку”.
18.20 “Свiдок. Агенти”.
22.00, 23.45 Т/с “Справжнiй детектив 3”.
00.55 Х/ф “Рейд 2”.
05.30 “Професiї”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
10.05 Х/ф “Три пера”.
11.15 Т/с “Рання пташка 2”.
12.00, 13.00 Танька i Володька.
12.30, 13.30, 20.00 Одного разу пiд Пол-

тавою.
14.00, 19.00 СуперЖiнка.
15.00 Богиня шопiнгу.
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. Мамаем 
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.
07.40, 13.45 Правда життя.
08.45 Пiд iншим кутом.
09.45 Сучаснi дива.
10.35 Скептик.
11.35 Там, де нас нема.
12.35, 00.40 Речовий доказ.
14.55, 23.40 Таємницi Другої свiтової.
15.55, 21.45 Скарби з горища.
16.55 Мисливець i здобич.
17.55 Таємнича Аравiя.
18.55, 20.50 Фантастичнi iсторiї.
19.55 Прихована реальнiсть.
22.45 Невiдомий Китай.
01.50 Мiстична Україна.
02.40 Професiя - альфонс.
03.30 Великi українцi.

Enter-фіëьм
06.00 Х/ф “Артист з Коханiвки”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 11.00 “Моя правда”.
09.30 “Спогади”.
10.30, 00.30 “Зорянi долi”.
11.50 Х/ф “Запорожець за Дунаєм”.
13.40 Х/ф “Сини Великої Ведмедицi”.
15.25 Х/ф “Висота”.
17.15 Х/ф “Дiвчина без адреси”.
19.00 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
21.00, 01.30 Т/с “Розслiдування Мердока”.
23.00 Х/ф “Здається квартира з дитиною”.
01.00 “Академiя смiху”.
03.00 Кiноляпи.
03.50 Саундтреки.
04.45 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 “Помста природи”.
10.00, 18.15 “Спецкор”.
10.40, 18.50 “ДжеДАI”.

11.15, 19.25, 20.30 Т/с “Ментiвськi вiйни. 
Харкiв 2”.

15.00 Х/ф “Атлантичний рубiж”.
16.45 Х/ф “Атлантичний рубiж 2: 

Воскресiння”.
21.35 Т/с “Касл 7”.
23.10 Х/ф “Слiд смертi”.
01.00 Х/ф “Акулячий торнадо: Ажiотаж”.
02.10 “Облом.UA”.

ÍЛО-ТБ
06.00, 05.30 Оттак мастак! (16+).
07.00 М/ф “Зорянi вiйни: Повстанцi”.
07.50 М/ф “Вартовi галактики”.
08.55 М/ф “Качинi iсторiї”.
09.45, 20.00 Т/с “СуперКопи”.
10.40 Т/с “Сишиш-шоу”.
13.00 М/ф “Сiмпсони”.
16.10 Т/с “Усi жiнки вiдьми”.
19.00 Т/с “Швидка”.
21.10 Т/с “Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць”.
23.10 Т/с “CSI: Маямi”.
00.55 Мамареготала.
03.40 Чистоплюї.

ªâроñïорò
00.00, 02.30, 11.00 Велоспорт. ЧC. Йорк-

шир.
01.00 Тенiс. US Open. Огляд.
02.00, 09.00, 15.30 WATTS.
04.00, 09.30 Велоспорт. “Примус Класик”.
05.30 Велоспорт. “Тур де Франс”. Огляд.
06.30 Велоспорт. “Вуельта”. Огляд.
07.30 Снукер. “Шанхай Мастерс”. Фiнал.
12.00, 23.05 Велоспорт. ЧC. Йоркшир. 

Жiнки.
13.45 Тенiс. Кубок Лейвера. День 3.
15.40 Велоспорт. ЧC. Йоркшир. Юнiори.
18.45, 21.05 Волейбол. ЧЄ. Чоловiки. 

Огляд.
19.00 Тенiс. Кубок Лейвера. Огляд.
20.00 Кiнний спорт. Global Champions 

League.
20.30 Боротьба. ЧC. Огляд.
21.20 Снукер. China Championship. День 1.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Баварiя - Кельн. Чемпiонат Нiмеччини.
07.45, 01.40 Журнал Лiги чемпiонiв.
08.15 Ворскла - Динамо. Чемпiонат Укра-

їни.
10.00 “Великий футбол”.
11.45 “Автогол”.
12.00 Севiлья - Реал. Чемпiонат Iспанiї.
13.45 Колос - Александрiя. Чемпiонат 

України.
15.30, 19.40, 22.50 Yellow.
15.40, 22.30 Футбол News.
16.05 Лiон - ПСЖ. Чемпiонат Францiї.
17.55 Чемпiонат Iспанiї. Огляд туру.
18.50 Мiлан - Iнтер. Чемпiонат Iталiї.
20.40 Гранада - Барселона. Чемпiонат 

Iспанiї.
23.00 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
23.55 Львiв - Олiмпiк. Чемпiонат України.
02.10 Аталанта - Фiорентiна. Чемпiонат 

Iталiї.
04.00 Брюгге - Андерлехт. Чемпiонат 

Бельгiї.

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, 02.00, 
05.20 Новини.

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

09.30 Т/с “Таємницi Борго Ларiчi”.
10.25 Т/с “Елiза”.
11.20, 14.15 Телепродаж.
11.45 Своя земля.
12.00 Енеїда.
13.10 Хто в домi хазяїн.
13.45 Вiдкривай Україну з Суспiльним.
14.30 Д/с “Аромати Мексики”.
15.15 Бюджетники.
15.45, 19.30 Плiч-о-плiч.
15.55, 02.30 “Зворотнiй вiдлiк”.
18.25 Тема дня.
19.55 Д/с “Життя з левами”.
21.25, 23.40, 05.45 UA:Спорт.
21.45 Нашi грошi.
22.15 Д/с “Особливий загiн”.
00.00 Телепродаж Тюсо.
04.25 Д/с “Як працюють машини”.
04.50 Перша шпальта.

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, 

00.35, 05.20 “ТСН”.
09.25, 10.20 “Життя вiдомих людей”.
11.20, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.15 “Сiмейнi мелодрами”.
14.15 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Наречена зi Стамбула”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.45, 21.45 Т/с “Свати”.
22.45, 00.45 “Мiняю жiнку 14”.
02.35 Т/с “Центральна лiкарня”.

Iíòер
03.25 “Три сестри”.
05.10 “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 Т/с “Не жiноча робота”.
12.25 Х/ф “Трьох потрiбно прибрати”.
14.10, 15.00 “Речдок”.
16.00 “Роман з Ольгою”.
18.00, 19.00, 01.55 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок. 

Сiмейна хронiка”.
23.50 Т/с “Схiднi солодощi 2”.
02.40 “Подробицi” - “Час”.

ICTV
04.15 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.30 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.35, 20.20 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.00 Бiльше нiж правда.
11.00, 13.20, 16.20 Т/с “Танк”.
12.45, 15.45 Факти. День.
16.30 Х/ф “Всесвiтня вiйна Z”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с “Один у полi воїн”.
00.40 Т/с “Конвой”.
02.25 Стоп-5.

ÑТБ
06.25, 09.30 Т/с “Коли ми вдома”.
11.25 МастерШеф.
14.35 Хата на тата.
17.30, 23.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
19.00 Наречена для тата.
21.00 Т/с “Вибiр матерi”.
23.45 Один за всiх.

Íоâий êаíаë
03.00, 02.40 Зона ночi.
04.00 Абзац.
05.45, 06.55 Kids` Time.
05.50 М/с “Том i Джерi шоу”.
07.00 Т/с “Бiблiотекарi”.
08.00 Т/с “Цiлком таємне”.
12.50 Х/ф “Конвоїри”.
15.00, 22.00 Т/с “Подорожники”.
15.50, 21.00 Вар`яти.
16.50 Хто зверху? (12+).
19.00 Хто проти блондинок? (12+).
23.00 Х/ф “Селюк в Беверлi Хiллз”.
00.50 Т/с “Ми - такi”.

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, 18.20, 19.30, 00.25, 01.15 
Iнформацiйний день.

12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-
рони.

14.10 Медекспертиза. Поради.
15.15 Невигаданi iсторiї.
23.15 Лiнiйка документальних проєктiв.
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 “Улюбленi дiти”, 3 i 4 с.
23.20 Контролер.
01.40 Телемагазин.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.45 М/с “Каспер”.
08.30 “Орел i решка. Шопiнг”.
09.30 Т/с “Дорогий лiкар”.
11.10, 18.10 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
13.00, 20.00 Т/с “Доктор Хто”.
15.00, 23.00 “Орел i решка. Мегаполiси”.
16.10, 00.10 “Орел i решка. Морський се-

зон”.
22.00 “Орел i решка. Рай та пекло 2”.
01.10 “Вiрю не Вiрю”.
02.00 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
06.30 Х/ф “Тихi береги”.
07.55, 17.45, 03.15 “Випадковий свiдок”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Вантаж без маркування”.
10.45, 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, 03.55 “Речовий доказ”.
16.05, 16.50 “Легенди карного розшуку”.
18.20 “Будьте здоровi”.
22.00, 23.45 Т/с “Справжнiй детектив 3”.
00.55 “Склад злочину”.
01.45 “Таємницi кримiнального свiту”.
04.55 “Професiї”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
10.05 Х/ф “Принцеса Мален”.
11.15 Т/с “Рання пташка 2”.
12.00, 13.00 Танька i Володька.
12.30, 13.30, 20.00 Одного разу пiд Пол-

тавою.
14.00, 19.00 СуперЖiнка.
15.00 Богиня шопiнгу.
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.
05.50 Кориснi пiдказки.

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

чинською, I. Ратушною, Б. Мамаем 
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.
07.40, 13.50, 02.40 Правда життя.
08.50, 16.50 Мисливець i здобич.
09.50 Сучаснi дива.
10.40 Скептик.
11.40 Там, де нас нема.
12.40, 00.40 Речовий доказ.
14.50, 23.40 Таємницi Другої свiтової.
15.50, 21.45 Скарби з горища.
17.50, 22.45 Невiдомий Китай.
18.50, 20.45 Фантастичнi iсторiї.
19.50 Прихована реальнiсть.
01.50 Мiстична Україна.

Enter-фіëьм
05.30 Х/ф “Матрос з “Комети”.
07.00, 07.40, 08.40 М/ф.
07.10 Телемагазин.
07.50, 10.25 “Моя правда”.
09.00 “Телемагазин”.
09.30 “Спогади”.
09.55, 00.30 “Зорянi долi”.
11.15 Х/ф “Мартин Боруля”.
13.05 Х/ф “Чингачгук - Великий Змiй”.
14.55 Х/ф “Слухати у вiдсiках”.
17.30 Х/ф “Без року тиждень”.
19.00 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
21.00, 01.30 Т/с “Розслiдування Мердока”.
23.00 Х/ф “Опiкун”.
01.00 “Академiя смiху”.
03.00 Кiноляпи.
03.55 Саундтреки.
04.50 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 “Казка з татом 3”.
08.00 Т/с “Удар у вiдповiдь 4”.
09.40, 18.15 “Спецкор”.

10.20, 18.50 “ДжеДАI”.
11.00, 17.15 “Загублений свiт”.
13.55 Х/ф “Бронежилет”.
15.30 Х/ф “Захисник”.
19.25, 20.30 Т/с “Ментiвськi вiйни. Харкiв 

2”.
21.35, 23.10 Т/с “Касл 7”.
00.55 “Облом.UA”.

ÍЛО-ТБ
06.00, 05.30 Оттак мастак! (16+).
07.00 М/ф “Зорянi вiйни: Повстанцi”.
07.50 М/ф “Вартовi галактики”.
08.55 М/ф “Качинi iсторiї”.
09.45, 20.00 Т/с “СуперКопи”.
10.40 Т/с “Сишиш-шоу”.
13.00 М/ф “Сiмпсони”.
16.10 Т/с “Усi жiнки вiдьми”.
19.00 Т/с “Швидка”.
21.10 Т/с “Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць”.
23.10 Т/с “CSI: Маямi”.
00.55 Мамареготала.
03.40 Чистоплюї.
04.35 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
00.00 “Дух парусного спорту”.
00.30, 04.00, 11.00, 12.00, 15.45 Велоспорт. 

ЧC. Йоркшир. Юнiори.
02.30, 05.30 Снукер. China Championship. 

День 1.
07.30 Велоспорт. “Примус Класик”.
08.30 Велоспорт. ЧC. Йоркшир.
09.30, 16.30, 23.00 Велоспорт. ЧC. Йорк-

шир. Жiнки.
14.45, 20.00 Тенiс. Кубок Лейвера. Огляд.
19.00 Кiнний спорт. Global Champions 

League.
19.30 “Краще з кiнного спорту”.
21.25 Снукер. China Championship. День 2.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Лiон - ПСЖ. Чемпiонат Францiї.
07.45 Вольфсбург - Хоффенхайм. 

Чемпiонат Нiмеччини.
09.30, 05.25 Журнал Лiги чемпiонiв.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.25, 20.45 Yellow.
10.35 Ворскла - Динамо. Чемпiонат Укра-

їни.
12.15 “Великий футбол”.
13.55 Гранада - Барселона. Чемпiонат 

Iспанiї.
16.05 Колос - Александрiя. Чемпiонат 

України.
17.55 Ювентус - Верона. Чемпiонат Iталiї.
19.40 “Автогол”.
19.55 Live. Вальядолiд - Гранада. Чемпiонат 

Iспанiї.
21.55 Live. Барселона - Вiльярреал. 

Чемпiонат Iспанiї.
23.55 Чемпiонат Францiї. Огляд туру.
00.50 Мiлан - Iнтер. Чемпiонат Iталiї.
02.40 Чемпiонат Нiмеччини. Огляд туру.
03.35 Байєр - Унiон. Чемпiонат Нiмеччини.

Поíедіëоê

Віâòороê
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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, 

15.00, 18.00, 21.00, 23.10, 02.00, 
05.20 Новини.

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

09.30 Т/с “Елiза”.
11.20, 14.15 Телепродаж.
11.45, 04.05 Своя земля.
12.00 Енеїда.
13.10, 03.40 #ВУкраїнi.
13.40, 17.10 Плiч-о-плiч.
14.30 Д/с “Аромати Мексики”.
15.15 Хто в домi хазяїн.
15.45 Вiдкривай Україну з Суспiльним.
16.15 Д/с “Морська кухня”.
17.30 Нашi грошi.
18.25, 02.35 Тема дня.
19.30, 04.50 Спiльно.
19.55 Д/с “Життя з левами”.
21.25, 23.40, 02.25, 05.45 UA:Спорт.
21.45 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22.15 Д/с “Левиний рик”.
00.00 Телепродаж Тюсо.
03.30 Погода.
04.25 Схеми. Корупцiя в деталях.

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, 

00.35, 05.20 “ТСН”.
09.25, 10.20 “Життя вiдомих людей”.
11.20, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.15 “Сiмейнi мелодрами”.
14.15 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Наречена зi Стамбула”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.45, 21.45 Т/с “Свати”.
22.45, 23.45 “Свiт навиворiт 10: Бразилiя”.
00.45 Т/с “Центральна лiкарня”.

Iíòер
03.25 “Три сестри”.
05.10 “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 Т/с “Не жiноча робота”.
12.25 Х/ф “Корсиканець”.
14.10, 15.00 “Речдок”.
16.00 “Роман з Ольгою”.
18.00, 19.00, 01.50 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок. 

Сiмейна хронiка”.
23.50 Т/с “Схiднi солодощi 2”.
02.35 “Подробицi” - “Час”.

ICTV
04.00 Скарб нацiї.
04.10 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.
11.50, 13.20, 16.25 Т/с “Конвой”.
12.45, 15.45 Факти. День.
16.45 Х/ф “Королi вулиць”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Секретний фронт.
21.25 Т/с “Перевiрка на мiцнiсть”.
23.30 Т/с “Невиправнi”.
01.25 Т/с “Один у полi воїн”.
03.05 Стоп-5.

ÑТБ
06.35, 09.35 Т/с “Коли ми вдома”.
11.35 МастерШеф.
14.25 Хата на тата.
17.30, 23.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
21.00 Т/с “Вибiр матерi”.
23.45 Зваженi та щасливi.
02.00 “Зважся!”.

Íоâий êаíаë
03.00, 02.50 Зона ночi.
04.10 Абзац.
05.45, 07.05 Kids` Time.
05.50 М/с “Том i Джерi шоу”.
07.10 Т/с “Бiблiотекарi”.
08.10 Т/с “Цiлком таємне”.
13.00 Х/ф “Крокодил Дандi”.
15.10, 22.00 Т/с “Подорожники”.
16.00, 21.00 Improv Live Show.
17.00 Хто зверху? (12+).
19.00 Дiти проти зiрок.
23.00 Х/ф “Шахраї”.
00.50 Т/с “Ми - такi”.
02.45 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, 18.20, 19.30, 00.25, 01.15 
Iнформацiйний день.

12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-
рони.

14.10 Медекспертиза. Поради.
15.15 Невигаданi iсторiї.
23.15 Лiнiйка документальних проєктiв.
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 “Улюбленi дiти”, 5 i 6 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 Т/с “Дорогий лiкар”.
11.10, 18.10 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
13.00, 20.00 Т/с “Доктор Хто”.
15.00, 23.00 “Орел i решка. Мегаполiси”.
16.10, 00.10 “Орел i решка. Морський се-

зон”.
22.00 “Орел i решка. Рай та пекло 2”.
01.10 “Вiрю не Вiрю”.
02.00 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.55 Х/ф “Запорожець за Дунаєм”.
07.50, 17.45, 03.30 “Випадковий свiдок”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Акселератка”.
10.45, 19.30 Т/с “Той, що читає думки”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 03.00 “Свiдок”.
12.50 “Будьте здоровi”.
13.30, 04.20 “Речовий доказ”.
16.05, 16.50 “Легенди карного розшуку”.
18.20 “Вартiсть життя”.
22.00, 23.45 Т/с “Справжнiй детектив 3”.
01.15 “Склад злочину”.
02.00 “Таємницi кримiнального свiту”.
05.15 “Професiї”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
10.05 Х/ф “Лускунчик i мишачий король”.
11.15 Т/с “Рання пташка 2”.
12.00, 13.00 Танька i Володька.
12.30, 13.30, 20.00 Одного разу пiд Пол-

тавою.
14.00, 19.00 СуперЖiнка.
15.00 Богиня шопiнгу.
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.
05.50 Кориснi пiдказки.

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

чинською, I. Ратушною, Б. Мамаем 
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.
08.15, 14.10 Правда життя.
09.10 Мисливець i здобич.
10.10, 17.05 Сучаснi дива.
11.00 Скептик.
12.00 Там, де нас нема.
13.00, 00.40 Речовий доказ.
15.15, 23.40 Таємницi Другої свiтової.
16.15 Ефект Нострадамуса.
17.55, 22.45 Невiдомий Китай.
18.55, 20.50 Фантастичнi iсторiї.
19.55 Прихована реальнiсть.
21.45 Скарби з горища.
01.50 Мiстична Україна.
02.40 Ризиковане життя.

Enter-фіëьм
05.40 Х/ф “Сватання на Гончарiвцi”.
07.00, 07.40, 08.40 М/ф.
07.10 Телемагазин.
07.50, 11.20 “Моя правда”.
09.00 “Телемагазин”.
09.30 “Спогади”.
10.30, 00.40 “Зорянi долi”.
12.10 Х/ф “Водоверть”.
14.00 Х/ф “Оцеола: Права рука вiдплати”.
16.05 Х/ф “До Чорного моря”.
17.25 Х/ф “Мiцний горiшок”.
19.00, 01.50 Т/с “Суто англiйськi вбив-

ства”.
21.00 Т/с “Розслiдування Мердока”.
23.00 Х/ф “Вам i не снилося”.
01.20 “Академiя смiху”.
03.20 Кiноляпи.
03.50 Саундтреки.
04.45 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 Т/с “Удар у вiдповiдь 4”.
09.40, 18.15 “Спецкор”.
10.20, 18.50 “ДжеДАI”.
11.00, 17.20 “Загублений свiт”.
13.55 Х/ф “Заклятi вороги”.
15.25 Х/ф “Кiкбоксер”.
19.25, 20.30 Т/с “Ментiвськi вiйни. Харкiв 

2”.

21.35, 23.10 Т/с “Касл 7”.
00.55 “Облом.UA”.
04.15 8 тур ЧУ з футболу. “Днiпро-1” - 

“Карпати”.

ÍЛО-ТБ
06.00, 05.30 Оттак мастак! (16+).
07.00 М/ф “Зорянi вiйни: Повстанцi”.
07.50 М/ф “Вартовi галактики”.
08.55 М/ф “Качинi iсторiї”.
09.45, 20.00 Т/с “СуперКопи”.
10.40 Т/с “Сишиш-шоу”.
13.00 М/ф “Сiмпсони”.
16.10 Т/с “Усi жiнки вiдьми”.
19.00 Т/с “Швидка”.
21.10 Т/с “Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць”.
23.10 Т/с “CSI: Маямi”.
00.55 Мамареготала.
03.40 Чистоплюї.
04.35 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
00.00 Мотоперегони. EWC. All Access.
00.30 Автоперегони. Blancpain GT World 

Challenge. Огляд.
01.00, 05.30 Велоспорт. ЧC. Йоркшир. 

Юнiори.
02.30, 07.25 Снукер. China Championship. 

День 2.
04.00, 14.30 Велоспорт. ЧC. Йоркшир. 

Жiнки.
07.00, 18.10 WATTS.
09.25, 12.30, 20.00 Снукер. China 

Championship. День 3.
15.00, 21.25 Велоспорт. ЧC. Йоркшир. 

Чоловiки.
18.30 Кiнний спорт. ЧC. Бельгiя. Юнiори.
19.30 Тенiс. “АТР: за кадром”.
21.10, 23.30 Волейбол. ЧЄ. Чоловiки. 

Огляд.
22.15 Гольф. PGA Tour. Sanderson Farm. 

Огляд.
23.15 Гольф. “Моя гра”. Тайгер Вудс.
23.50 Олiмпiйськi iгри. “Живi легенди”.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 19.40, 23.55, 02.00 Топ-матч.
06.10 Львiв - Олiмпiк. Чемпiонат України.
07.55, 18.55 “Автогол”.
08.10 Брешия - Ювентус. Чемпiонат Iталiї.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.25 Барселона - Вiльярреал. Чемпiонат 

Iспанiї.
12.10 Ворскла - Динамо. Чемпiонат Укра-

їни.
13.55 Лiон - ПСЖ. Чемпiонат Францiї.
16.05 Чемпiонат Нiмеччини. Огляд туру.
16.55 Live. Марiуполь - Динамо. Чемпiонат 

України.
17.45, 20.45 Yellow.
19.10 Журнал Лiги чемпiонiв.
19.55 Live. Рома - Аталанта. Чемпiонат 

Iталiї.
21.55 Live. Iнтер - Лацiо. Чемпiонат Iталiї.
00.10 Колос - Александрiя. Чемпiонат 

України.
02.10 Вальядолiд - Гранада. Чемпiонат 

Iспанiї.
04.00 Вольфсбург - Хоффенхайм. 

Чемпiонат Нiмеччини.

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, 23.30, 02.00, 
05.40 Новини.

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

09.30 Т/с “Елiза”.
11.25, 14.15 Телепродаж.
11.45, 04.10 Своя земля.
12.00, 15.15 Енеїда.
13.10 UA:Фольк. Спогади.
14.30 Д/с “Аромати Пiвденної Африки”.
16.15 Д/с “Морська кухня”.
17.10 Плiч-о-плiч.
17.30 #ВУкраїнi.
18.25 Тема дня.
19.30 Перший на селi.
19.55 Д/с “Життя з левами”.
20.30 Схеми. Корупцiя в деталях.
21.25, 02.20 ЧЄ з волейболу серед 

чоловiчих команд 2019 року. 
Пiвфiнал I.

00.00 Телепродаж Тюсо.
04.25 Перша шпальта.
04.50 Спiльно.
05.20 52 вiкенди.

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, 

00.55, 05.20 “ТСН”.
09.25, 10.20 “Життя вiдомих людей”.
11.20, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.15 “Сiмейнi мелодрами”.
14.15 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Наречена зi Стамбула”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.40, 21.40 Т/с “Свати”.
22.30 “Право на владу”.
01.05 Х/ф “Холодне лiто 53-го”.
03.00 Х/ф “Дiагноз”.

Iíòер
03.20 “Три сестри”.
05.10 “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 Т/с “Не жiноча робота”.
12.25 Х/ф “Пограбування по-бельгiйськи”.
14.10, 15.00 “Речдок”.
16.00 “Роман з Ольгою”.
18.00, 19.00, 01.55 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок. 

Сiмейна хронiка”.
23.50 Т/с “Схiднi солодощi 2”.
02.40 “Подробицi” - “Час”.

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.
11.25, 13.20, 16.25, 01.20 Т/с “Один у 

полi воїн”.
12.45, 15.45 Факти. День.
16.45 Х/ф “Глибоководний горизонт”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Антизомбi. Дайджест.
21.25 Т/с “Перевiрка на мiцнiсть”.
23.30 Т/с “Невиправнi”.
03.00 Стоп-5.

ÑТБ
07.25, 10.30 Т/с “Коли ми вдома”.
12.30 МастерШеф.
15.20 Хата на тата.
17.30, 23.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
19.00 Зваженi та щасливi.
21.00 Т/с “Вибiр матерi”.
23.45 Я соромлюсь свого тiла.

Íоâий êаíаë
03.00, 02.55 Зона ночi.
04.00 Абзац.
05.45, 06.55 Kids` Time.
05.50 М/с “Том i Джерi шоу”.
07.00 Т/с “Бiблiотекарi”.
08.00 Т/с “Цiлком таємне”.
12.50 Х/ф “Крокодил Дандi 2”.
15.00, 22.00 Т/с “Подорожники”.
16.00, 21.00 Божевiльна зiрка.
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
23.00 Х/ф “Конвоїри”.
01.00 Т/с “Ми - такi”.
02.50 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, 18.15, 19.30, 00.25, 01.15 
Iнформацiйний день.

12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-
рони.

14.10 Медекспертиза. Поради.
15.15 Невигаданi iсторiї.
23.15 Лiнiйка документальних проєктiв.
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, 02.40 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 “Улюбленi дiти”.
23.20 Слiдами мiфiв про Роттердам+. Мiф 

четвертий.
01.40 Телемагазин.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.45 М/с “Каспер”.
08.30 “Орел i решка. Шопiнг”.
09.30 Т/с “Дорогий лiкар”.
11.10, 18.10 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
13.00, 20.00 Т/с “Доктор Хто”.
15.00, 23.00 “Орел i решка. Мегаполiси”.
16.10, 00.10 “Орел i решка. Морський се-

зон”.
22.00 “Орел i решка. Рай та пекло 2”.
01.10 “Вiрю не Вiрю”.
02.00 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
06.10 Х/ф “Вклонись до землi”.
07.50, 17.45, 03.05 “Випадковий свiдок”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Балада про солдата”.
10.45, 19.30 Т/с “Той, що читає думки”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.35 “Свiдок”.
12.50 “Вартiсть життя”.
13.30, 04.20 “Речовий доказ”.
16.05, 16.50 “Легенди карного розшуку”.
18.20 “Правда життя”.
22.00 Т/с “Справжнiй детектив 3”.
23.45 “Склад злочину”.
01.35 “Таємницi кримiнального свiту”.
05.20 “Професiї”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
10.05 Х/ф “Соляна принцеса”.
11.15 Т/с “Рання пташка 2”.
12.00, 13.00 Танька i Володька.
12.30, 13.30, 20.00 Одного разу пiд Пол-

тавою.

14.00, 19.00 СуперЖiнка.
15.00 Богиня шопiнгу.
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. Мамаем 
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.
08.20, 14.05 Правда життя.
09.25 Таємнича Аравiя.
10.25, 17.15 Сучаснi дива.
11.15 Скептик.
11.45 Iсторiя українських земель.
12.55, 00.40 Речовий доказ.
15.15, 23.40 Таємницi Другої свiтової.
16.15, 21.45 Скарби з горища.
18.05, 22.45 Невiдомий Китай.
19.05, 20.50 Фантастичнi iсторiї.
20.00 Прихована реальнiсть.
01.50 Мiстична Україна.
02.40 Бандитська Одеса.

Enter-фіëьм
05.20 Х/ф “Запорожець за Дунаєм”.
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10 Телемагазин.
08.00, 10.55 “Моя правда”.
09.00 “Телемагазин”.
09.30 “Спогади”.
10.25, 00.20 “Зорянi долi”.
11.45 Х/ф “Сiмнадцятий трансатлантич-

ний”.
13.20 Х/ф “Текумзе”.
15.20 Х/ф “Вам i не снилося”.
17.10 Х/ф “За вiтриною унiвермагу”.
19.00, 01.20 Т/с “Суто англiйськi вбив-

ства”.
23.00 Х/ф “Саша-Сашенька”.
00.50 “Академiя смiху”.
02.50 Кiноляпи.
03.45 Саундтреки.
04.35 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 Т/с “Удар у вiдповiдь 5”.
09.40, 18.15 “Спецкор”.
10.20, 18.50 “ДжеДАI”.
11.00, 17.15 “Загублений свiт”.
13.00 “Помста природи”.
13.15 Х/ф “Слiд смертi”.
15.00 Х/ф “Чужий: Заповiт”.
19.25, 20.30 Т/с “Ментiвськi вiйни. Харкiв 

2”.
21.35, 23.10 Т/с “Касл 7”.
00.55 “Облом.UA”.
04.15 8 тур ЧУ з футболу. “Зоря” - 

“Марiуполь”.

ÍЛО-ТБ
06.00, 05.30 Оттак мастак! (16+).
07.00 М/ф “Зорянi вiйни: Повстанцi”.
07.50 М/ф “Вартовi галактики”.
08.55 М/ф “Качинi iсторiї”.
09.45, 20.00 Т/с “СуперКопи”.
10.40 Т/с “Сишиш-шоу”.
13.00 М/ф “Сiмпсони”.
16.10 Т/с “Усi жiнки вiдьми”.
19.00 Т/с “Швидка”.
21.10 Т/с “Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць”.
23.10 Т/с “CSI: Маямi”.
00.55 Мамареготала.
04.35 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
00.20 Олiмпiйськi iгри. Тележурнал Camps 

to champs.
01.05, 05.30, 18.50, 23.35 Велоспорт. ЧC. 

Йоркшир. Чоловiки.
02.30, 07.30 Снукер. China Championship. 

День 3.
04.00, 14.10, 20.00 Велоспорт. ЧC. Йорк-

шир. Юнiори.
09.25, 12.30, 21.15 Снукер. China 

Championship. День 4.
17.50 Тенiс. Кубок Лейвера. Огляд.
23.05 Мотоперегони. EWC. All Access.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 01.35, 03.40 Топ-матч.
06.10 Мальорка - Атлетiко. Чемпiонат 

Iспанiї.
08.10 ПСЖ - Реймс. Чемпiонат Францiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.25 Марiуполь - Динамо. Чемпiонат 

України.
12.10, 01.50 Реал - Осасуна. Чемпiонат 

Iспанiї.
13.50 Рома - Аталанта. Чемпiонат Iталiї.
14.40, 21.55 Yellow.
16.05 “Автогол”.
16.20 Барселона - Вiльярреал. Чемпiонат 

Iспанiї.
18.10 Iнтер - Лацiо. Чемпiонат Iталiї.
19.55 Live. Ейбар - Севiлья. Чемпiонат 

Iспанiї.
22.05 Журнал Лiги чемпiонiв.
22.50 Чемпiонат Францiї. Огляд туру.
23.45 Брешия - Ювентус. Чемпiонат Iталiї.
03.55 Баварiя - Кельн. Чемпiонат Нiмеччини.

Ñереда

Чеòâер

25 вересня

26 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, 

15.00, 18.00, 21.00, 02.00, 05.30 
Новини.

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

09.30 Т/с “Елiза”.
11.25, 14.15 Телепродаж.
11.45, 04.55 Своя земля.
12.00 Енеїда.
13.10 Д/с “Браво, шеф!”
14.30 Д/с “Аромати Пiвденної Африки”.
15.15 UA:Фольк. Спогади.
16.15 Д/с “Морська кухня”.
17.10 Плiч-о-плiч.
17.25 Схеми. Корупцiя в деталях.
17.55 VoxCheck.
18.25 Тема дня.
19.30 Розсекречена iсторiя.
20.30 Перша шпальта.
21.35, 02.25 ЧЄ з волейболу серед 

чоловiчих команд 2019 року. 
Пiвфiнал 2.

23.50, 05.25 Погода.
00.00 Телепродаж Тюсо.
04.25 #ВУкраїнi.

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 

“ТСН”.
09.25, 10.20 “Життя вiдомих людей”.
11.20, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.15 “Сiмейнi мелодрами”.
14.15 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Наречена зi Стамбула”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.25, 22.30 “Лiга смiху”.
00.35 “Київ Вечiрнiй”.
02.25 “Iгри приколiв”.
05.25 “Свiтське життя”.

Iíòер
03.25 “Три сестри”.
05.10 “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”.
07.35 “Готуємо разом. 5 рокiв”.
10.00 “Корисна програма”.
11.00 Т/с “Не жiноча робота”.
12.25 Х/ф “Я нiчого не знаю, але ска-

жу все”.
14.10, 15.00, 23.50 “Речдок”.
16.00 “Роман з Ольгою”.
18.00, 02.20 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi тижня”.
03.05 “Чекай на мене. Україна”.

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей.
04.30 Студiя Вашингтон.
04.35, 02.00 Факти.
04.55 Т/с “Вiддiл 44”.
05.40 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.10 Антизомбi. Дайджест.
11.05, 13.20 Х/ф “Найвеличнiший шо-

умен”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.45, 16.20, 00.10 “На трьох”.
16.30, 23.05 Т/с “Вижити за будь-яку 

цiну”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.10 Дизель шоу.
02.25 Стоп-5.

ÑТБ
07.05 Т/с “Коли ми вдома”.
11.50, 19.00, 22.45 МастерШеф.
14.45 Хата на тата.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
23.40 Х-Фактор.

Íоâий êаíаë
03.00 Зона ночi.
03.50 Абзац.
05.25, 06.45 Kids` Time.
05.30 М/с “Том i Джерi шоу”.
06.50 Х/ф “Шахраї”.
08.50 Х/ф “Селюк в Беверлi Хiллз”.
10.40 Т/с “Подорожники”.
14.10, 21.40 Екси.
16.20 Топ-модель по-українськи.
19.00 Топ-модель по-українськи 2.
23.55 Екси 2.
02.00 Х/ф “Одружуся з першою 

зустрiчною”.

5 êаíаë
06.00, 09.45, 21.40, 03.00 Час-Time.
06.15 Огляд преси.
06.25, 02.15 Машина часу.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 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.
09.25, 16.45 Час громади.

10.10, 11.10, 12.25, 13.10, 16.10, 
17.10, 18.15, 19.30, 00.25, 01.15 
Iнформацiйний день.

12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-
рони.

14.10 Медекспертиза. Поради.
15.15 Невигаданi iсторiї.
22.45 Лiнiйка документальних проєктiв.
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 Сьогоднi.
09.30, 03.50 Зоряний шлях.
11.30 Реальна мiстика.
13.35 Т/с “Пiдкидьок”, 1 i 2 с.
15.30 Т/с “Пiдкидьок”.
18.00 Т/с “Пошта”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Свобода слова Савiка Шустера.
00.00 Т/с “Наступить свiтанок”, 1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с “Наступить свiтанок”.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.45 М/с “Каспер”.
08.30 “Дай лапу”.
08.50 “Орел i решка. Шопiнг”.
09.50 Т/с “Дорогий лiкар”.
11.30 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
13.20 Т/с “Доктор Хто”.
15.00, 23.10 “Орел i решка. Мегаполiси”.
16.10, 00.15 “Орел i решка. Морський се-

зон”.
18.15 Х/ф “Свiдок на весiллi”.
20.10 Х/ф “Закони привабливостi”.
22.00 “Орел i решка. Рай та пекло 2”.
01.20 “Вiрю не Вiрю”.
02.20 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
06.15 Х/ф “Шереметьєво 2”.
07.55, 17.45, 03.15 “Випадковий свiдок”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Версiя полковника Зорiна”.
10.50, 19.30 Т/с “Той, що читає думки”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.45 “Свiдок”.
12.50 “Правда життя”.
13.30, 03.45 “Речовий доказ”.
16.05, 16.50 “Легенди карного розшуку”.
18.20 “Таємницi свiту”.
23.45 Х/ф “Все можливо”.
01.45 “Таємницi кримiнального свiту”.
04.15 “Професiї”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.30 Х/ф “Один на Рiздво”.
11.15 Т/с “Рання пташка 2”.
12.00, 13.00 Танька i Володька.
12.30, 13.30, 20.00 Одного разу пiд Пол-

тавою.

14.00, 19.00 СуперЖiнка.
15.00 Iгри Приколiв.
16.00 Х/ф “Сам вдома 3”.
18.00, 01.00 Панянка-селянка.
21.00 Х/ф “Сам вдома 4”.
23.00 Х/ф “Далека дорога”.
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. Мамаем 
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.
07.55, 14.00 Правда життя.
09.05, 17.50, 22.40 Невiдомий Китай.
10.05, 17.00 Сучаснi дива.
10.55 Скептик.
11.55 Iсторiя українських земель.
12.50, 00.40 Речовий доказ.
15.00, 23.40 Таємницi Другої свiтової.
16.00 Скарби з горища.
18.50, 20.45 Фантастичнi iсторiї.
19.50 Прихована реальнiсть.
21.45 Ефект Нострадамуса.
01.50 Мiстична Україна.
02.40 Мiсця сили.

Enter-фіëьм
07.00, 07.40, 08.40, 09.30 М/ф.
07.10 Телемагазин.
07.50, 12.10 “Моя правда”.
09.00 “Телемагазин”.
10.30 “Спогади”.
11.30 “Зорянi долi”.
13.00 Х/ф “Сватання на Гончарiвцi”.
14.30 Х/ф “Северiно”.
16.00 Х/ф “Мiцний горiшок”.
17.25 Х/ф “Тi, що не пiддаються”.
19.00, 02.00 Т/с “Суто англiйськi вбив-

ства”.
23.00 Х/ф “Багато галасу з нiчого”.
00.30 Х/ф “Карусель”.
03.30 Кiноляпи.
04.10 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 Т/с “Удар у вiдповiдь 5”.
09.40, 18.15 “Спецкор”.
10.20, 18.50 “ДжеДАI”.
11.00, 17.15 “Загублений свiт”.
12.55 “Помста природи”.
13.10 Х/ф “Герой у розшуку”.
15.00 Х/ф “Операцiя “Удар”.
19.25 Т/с “Перевiзник”.
23.10 Х/ф “Гiсть”.
01.05 Х/ф “Мега пiранья”.
02.30 “Облом.UA”.
04.35 “Цiлком таємно-2016”.

ÍЛО-ТБ
06.00, 05.30 Оттак мастак! (16+).
07.00 М/ф “Зорянi вiйни: Повстанцi”.
07.50 М/ф “Вартовi галактики”.
08.55 М/ф “Качинi iсторiї”.
09.45 Т/с “СуперКопи”.
10.40 Т/с “Сишиш-шоу”.
13.00 М/ф “Сiмпсони”.
16.10 Т/с “Усi жiнки вiдьми”.
19.00 Х/ф “Рембо 3”.
21.10 Т/с “Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць”.
23.10 Т/с “CSI: Маямi”.
00.55 Мамареготала.
03.40 Чистоплюї.
04.35 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
00.30, 04.00, 07.30, 13.20, 16.00 Велоспорт. 

ЧC. Йоркшир. Юнiори.
02.30, 05.30 Снукер. China Championship. 

День 4.
09.30 Клiфф-дайвiнг. Свiтова серiя. 

Бiльбао.
10.30, 15.30, 23.20 Велоспорт. ЧC. Йорк-

шир. Дiвчата.
14.30 Тенiс. Кубок Лейвера. Огляд.
21.20 Снукер. China Championship. 1/4 

фiналу.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00 Топ-матч.
06.10 ПСЖ - Реймс. Чемпiонат Францiї.
08.10, 04.00 Торiно - Мiлан. Чемпiонат 

Iталiї.
10.00, 15.40, 22.15 Футбол News.
10.25 Брешия - Ювентус. Чемпiонат Iталiї.
12.10 Марiуполь - Динамо. Чемпiонат 

України.
13.55 Iнтер - Лацiо. Чемпiонат Iталiї.
16.05, 19.45 Yellow.
16.15 Реал - Осасуна. Чемпiонат Iспанiї.
18.00 “Бундеслiга weekly”. Чемпiонат 

Нiмеччини.
18.30, 20.55 “Тур Online”.
18.55 Live. Шахтар - Ворскла. Чемпiонат 

України.
21.25 Live. Унiон - Айнтрахт. Чемпiонат 

Нiмеччини.
23.25 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
00.20 Рома - Аталанта. Чемпiонат Iталiї.
02.10 Ейбар - Севiлья. Чемпiонат Iспанiї.

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, 

03.50, 05.10 Новини.
09.30 Енеїда.
10.35 Хто в домi хазяїн.
11.05 Вiдкривай Україну з Суспiльним.
11.35, 15.00 Телепродаж.
11.50 М/с “Марин та його друзi. Пiдводнi 

iсторiї”.
13.05 Х/ф “Пармська обитель”, 1 с.
15.15 Д/с “Браво, шеф!”
16.20 Разом.
16.50, 05.30 Спiльно.
17.25 #ВУкраїнi.
17.50 Д/ф “Америка. Пiвденно-захiдна 

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

19.00 Д/с “Таємницi людського мозку”.
20.00 Розсекречена iсторiя.
21.25 Д/с “Спiльноти тварин”.
22.20 Т/с “Монро”.
23.40 Плiч-о-плiч.
00.00 Телепродаж Тюсо.
02.25 UA:Фольк. Спогади.
03.20 Своя земля.
04.15 Сильна доля.

Êаíаë “1+1”
06.20 М/ф.
06.45 “Грошi”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
10.00, 10.30 “Їмо за 100”.
11.15 “Громада на мiльйон. Спецiалiсти”.
12.30, 13.30, 14.30, 15.30 “Свiт навиворiт”.
16.30, 21.30 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка”.
19.30, 05.25 “ТСН”.
20.15 “Українськi сенсацiї”.
23.30, 00.30 “Свiтське життя”.
01.30 “Лiга смiху”.
03.10 Х/ф “Холодне лiто 53-го”.

Iíòер
04.50 “Top Shop”.
05.05 Х/ф “Я люблю”.
06.00 “Слово Предстоятеля”.
06.15 Х/ф “Я нiчого не знаю, але ска-

жу все”.
08.00 “Шiсть соток”.
09.00 “Готуємо разом”.
10.00 “Роман з Ольгою”.
11.40 Х/ф “Приходьте завтра”.
13.40 Х/ф “Молода дружина”.
15.30 Т/с “Її чоловiка”, 1-4 с.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Крутiше за всiх. Новий сезон”.
22.25 Т/с “Анна Герман”.

01.45 Х/ф “Сiмейне коло”.
03.10 “Орел i решка. Морський сезон 3”.

ICTV
05.00 Скарб нацiї.
05.05 Еврика!
05.20 Факти.
05.45 Особливостi нацiональної роботи.
07.39 Я зняв!
09.20 Т/с “Вижити за будь-яку цiну”.
12.45 Факти. День.
13.00 “На трьох”.
13.30 Дизель шоу.
16.55 Х/ф “Сiмейне пограбування”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф “Сiкарiо”.
21.35 Х/ф “Сiкарiо 2: Проти всiх”.
23.45 Х/ф “Глибоководний горизонт”.
01.45 Т/с “Невиправнi”.

ÑТБ
05.15 Хата на тата.
07.05 Прокинься з Ектором!
08.05 Зваженi та щасливi.
10.00 “Зважся!”.
11.00 Т/с “Вибiр матерi”.
19.00 Х-Фактор.
22.00 МастерШеф.

Íоâий êаíаë
03.35 Служба розшуку дiтей.
03.40, 02.40 Зона ночi.
05.45, 07.15 Kids` Time.
05.50 М/с “Лунтiк”.
06.40 М/с “Том i Джерi шоу”.
07.20 Подiум.
09.20 Т/с “Бiблiотекарi”.
11.10 Дiти проти зiрок.
13.10 Хто проти блондинок? (12+).
15.10 Хто зверху? (12+).
17.10 М/ф “Ваяна”.
19.10 Х/ф “Подорож до центру Землi”.
21.00 Х/ф “Подорож 2: Таємничий острiв”.
22.50 Х/ф “Глушина”.
00.40 Х/ф “БайБайМен”.

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 проєктiв.
03.20 Кiно з Я. Соколовою.
04.30 Огляд преси.

Êаíаë «Óêра¿íа»
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
07.30, 04.50 Зоряний шлях.
09.00 Т/с “Улюбленi дiти”, 1-6 с.
15.20 Т/с “Улюбленi дiти”.
17.00 Т/с “Вiражi долi”, 1 i 2 с.
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с “Вiражi долi”.
23.00 Т/с “Гра в любов”, 1-3 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с “Гра в любов”.
03.15 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.45 М/с “Каспер”.
08.25 “Ух ти show”.
09.30 М/ф “Барбi з Лебединого озера”.
11.10 М/с “Земля до початку часiв”.
13.00 Х/ф “Закони привабливостi”.
14.40 “Орел i решка. Навколо свiту”.
23.50 Х/ф “Дорiан Грей”.
01.50 “Вiрю не Вiрю”.
02.45 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.15 Х/ф “Добрi намiри”.
05.25 “Легенди бандитського Києва”.
06.35 Х/ф “Вiчний поклик”.
12.10 Т/с “Закон i порядок”.
15.45, 02.30 “Випадковий свiдок”.
16.55 “Таємницi свiту”.
18.05 “Переломнi 80-тi”.
19.00, 02.00 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Кухарка”.
21.00 Х/ф “Перестрiлка”.
22.50 Х/ф “Револьвер”.
00.55 “Реальнi злочинцi”.
03.55 “Речовий доказ”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
11.30 М/ф “Дiномама”.
13.05 Х/ф “Принцеса Мален”.
14.15, 01.00 Панянка-селянка.
17.15 Х/ф “Елвiн i бурундуки”.

19.00 Одного разу пiд Полтавою.
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 “Ехо України” з М. Ганапольським.
10.10 “Медексперт” з Катериною Трушик.
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.
07.10, 23.20 Мiстична Україна.
08.00 Iсторiя українських земель.
09.30 Речовий доказ.
10.40 Таємницi Другої свiтової.
12.35 Титанiк: загадка розгадана.
14.10, 22.30 Сучаснi дива.
15.00 Невiдомий Китай.
17.00 Невiдома Пiвденна Америка.
18.00 Iлюзiї сучасностi.
21.00 Загубленi цивiлiзацiї.
00.10 Україна: забута iсторiя.
05.30 Квiтка Цисик.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “Тi, що не пiддаються”.
06.55, 07.40, 08.40, 09.20 М/ф.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.50, 10.05 “Моя правда”.
09.25, 02.10 “Зорянi долi”.
10.55 Х/ф “Апачi”.
12.40 Х/ф “Ульзана”.
14.30 Х/ф “Акваланги на днi”.
16.00 Х/ф “Бiля тихої пристанi”.
17.20 Х/ф “Хiд конем”.
19.00 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
22.00 Х/ф “Вiдпустка за власний рахунок”.
00.25 Х/ф “Час бажань”.
02.45 Кiноляпи.
03.30 Саундтреки.
04.40 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 “Казка з татом 3”.
08.00 “ДжеДАI. Дайджест”.
09.00 “Загублений свiт”.
14.00 Х/ф “Чужий: Заповiт”.
16.15 Х/ф “Санктум”.
18.20 Х/ф “Пiдстава”.
20.00 Х/ф “Її звали Нiкiта”.

22.15 Х/ф “Урок виживання”.
00.10 Х/ф “Бойовi пси”.
01.45 “Облом.UA”.
04.40 “Цiлком таємно-2016”.

ÍЛО-ТБ
06.00, 05.30 Оттак мастак! (16+).
07.00 М/ф “Зорянi вiйни: Повстанцi”.
07.50 М/ф “Вартовi галактики”.
08.55 М/ф “Качинi iсторiї”.
09.45 Середземноморський Check-in (16+).
10.50 Пiвнiчний Check-in (16+).
11.50 М/ф “Сiмпсони”.
12.40 Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
16.00, 23.10 Мамареготала. Найкраще.
17.00 Х/ф “Обладунок Бога”.
19.00 Х/ф “Обладунок Бога 2”.
21.00 Х/ф “Розкрадачка гробниць - Лара 

Крофт”.
02.00 Чистоплюї.

ªâроñïорò
00.30, 04.00, 07.30, 09.30, 12.30, 20.55 Ве-

лоспорт. ЧC. Йоркшир. Юнiори.
02.30, 05.00 Снукер. China Championship. 

1/4 фiналу.
07.00 Олiмпiйськi iгри. Тележурнал Camps 

to champs.
11.00 WATTS.
11.30 Мотоперегони. EWC. All Access.
12.00, 23.00 Супербайк. Етап ЧC. Францiя. 

Суперпоул.
13.20, 18.50 Волейбол. ЧЄ. Чоловiки. 

Огляд.
13.30, 21.55 Велоспорт. ЧC. Йоркшир. 

Жiнки.
18.05, 23.30 Супербайк. Етап ЧC. Францiя. 

Перегони 1.
19.00 Снукер. China Championship. 1/2 

фiналу.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 16.50, 21.35, 01.40, 03.45 

Топ-матч.
06.10 Iнтер - Лацiо. Чемпiонат Iталiї.
08.10 Реал - Осасуна. Чемпiонат Iспанiї.
10.00, 16.25, 22.30 Футбол News.
10.25, 21.25, 23.40 Yellow.
10.35 Шахтар - Ворскла. Чемпiонат Укра-

їни.
12.20 Унiон - Айнтрахт. Чемпiонат 

Нiмеччини.
14.00, 18.55 “Бундеслiга weekly”. Чемпiонат 

Нiмеччини.
14.25 Live. Лiон - Нант. Чемпiонат Францiї.
15.15, 17.45 Футбол Tables.
16.55 Live. Хетафе - Барселона. Чемпiонат 

Iспанiї.
19.25 Live. Боруссiя (Д) - Вердер. Чемпiонат 

Нiмеччини.
21.40 Live. Сассуоло - Аталанта. Чемпiонат 

Iталiї.
23.50 Атлетiк - Валенсiя. Чемпiонат Iспанiї.
01.55 Александрiя - Львiв. Чемпiонат 

України.
04.00 Ювентус - СПАЛ. Чемпiонат Iталiї.

П’яòíиця

Ñóáоòа

27 вересня

28 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, 

05.10 Новини.
09.30 Енеїда.
10.25 Д/с “Браво, шеф!”
11.30, 15.00 Телепродаж.
11.45 М/с “Марин та його друзi. Пiдводнi 

iсторiї”.
13.00 Х/ф “Три золотих волосини”.
14.30, 21.55 Бюджетники.
15.20 Розсекречена iсторiя.
16.20 Тема дня.
17.00 Перший на селi.
17.35, 22.25 Д/ф “Мисливцi на нацистiв”.
18.25, 02.20 ЧЄ з волейболу серед 

чоловiчих команд 2019 року. Фiнал.
20.30 Д/с “Мегаполiси”.
21.25 #@)?$0 з Майклом Щуром.
23.40 Плiч-о-плiч.
00.00 Телепродаж Тюсо.
04.15 #ВУкраїнi.
04.45 Своя земля.
05.00 Погода.
05.30 Спiльно.

Êаíаë “1+1”
06.20 М/ф.
06.45 “Українськi сенсацiї”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
09.00 “Лото-Забава”.
09.45 “Свiт навиворiт 10: Бразилiя”.
10.50 “Свiт навиворiт”.
13.30 Т/с “Свати”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
21.00 “Танцi з зiрками”.
00.15 “Лiга смiху”.
02.10 “Київ Вечiрнiй”.
03.40 “Розсмiши комiка”.
05.00 “ТСН”.

Iíòер
03.55, 10.00 “Орел i решка. Чудеса свiту”.
04.50 “Подробицi” - “Час”.
05.20 “Життя”.
06.10 Х/ф “Осляча шкура”.
08.00 “Вдалий проект”.
09.00 “Готуємо разом”.
11.00 “Орел i решка. Iвлєєва vs. Бiдняков”.
12.00 “Крутiше за всiх. Новий сезон”.
14.00 Т/с “Її чоловiка”, 1-4 с.
18.15 Х/ф “Мадам”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Х/ф “Прогулянка по Бангкоку”.
22.20 Х/ф “Неодруженi у вiдривi”.
00.15 “Речдок”.

ICTV
04.40 Скарб нацiї.
04.50 Еврика!
04.55 Факти.
05.20, 07.05 Антизомбi. Дайджест.
06.05 Громадянська оборона.
08.00 Секретний фронт.
08.55 Т/с “Вiддiл 44”.
11.40, 13.00 Х/ф “Всесвiтня вiйна Z”.
12.45 Факти. День.
14.05 Х/ф “Сiкарiо”.
16.25 Х/ф “Сiкарiо 2: Проти всiх”.
18.45 Факти тижня.
20.35 Х/ф “Ред”.
22.50 Х/ф “Ред 2”.
00.55 Т/с “Невиправнi”.

ÑТБ
06.20, 12.00 Хата на тата.
09.00 Прокинься з Ектором!
10.00 Наречена для тата.
14.55, 17.55, 19.00 Слiдство ведуть екс-

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

Íоâий êаíаë
03.00 Зона ночi.
05.45, 08.05 Kids` Time.
05.50 М/с “Том i Джерi шоу”.
08.10 М/ф “Тарзан”.
10.10 М/ф “Ваяна”.
12.10 Х/ф “Голоднi i гри: Сойка-

пересмiшниця”, ч. 2.
14.50 Х/ф “Подорож до центру Землi”.
16.50 Х/ф “Подорож 2: Таємничий острiв”.
18.40 Х/ф “Пiслязавтра”.
21.00 Х/ф “Пограбування в ураган”.
23.00 Х/ф “Проти шторму”.
01.20 Х/ф “Глушина”.

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, 05.10 Час. Пiдсумки тижня з 

Анною Мiрошниченко.
19.25 Стоп корупцiї!
21.40 Час-Time.
22.05 Лiнiйка документальних проєктiв.
23.15, 00.20 Полiгон.
00.50, 01.55 Огляд преси.

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30 Сьогоднi.
07.30 Зоряний шлях.
09.25 Т/с “Вiражi долi”.
13.20 Т/с “Наступить свiтанок”.
17.00 Т/с “Референт”, 1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом Па-

нютою.
21.00 Т/с “Референт”.
23.00 Т/с “Перехрестя”, 1-3 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с “Перехрестя”.
03.00 Т/с “Гра в любов”.

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”.
01.00 Х/ф “Сiмейка Джонсiв”.
02.40 “Бiйцiвський клуб”.
03.25 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
06.15 Х/ф “Мiльйони Ферфакса”.
08.00 “Страх у твоєму домi”.
11.35 Х/ф “Кухарка”.
12.55 Х/ф “Раз на раз не випадає”.
14.20 Х/ф “Рiдна дитина”.
17.10 Х/ф “Перестрiлка”.
19.00 Х/ф “Засуджений”.
20.50 Х/ф “Незаперечний 2”.
22.45 Х/ф “Незаперечний 3”.
00.40 Х/ф “Револьвер”.
02.40 “Речовий доказ”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.45 М/ф “Їжачок Боббi: Колючi при-

годи”.
11.30 Х/ф “Щоденник слабака”.
13.15 Панянка-селянка.
15.15 Х/ф “Далека дорога”.
17.30 Х/ф “Сам вдома 4”.
19.00 Одного разу пiд Полтавою.
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.
06.55, 23.35 Мiстична Україна.
07.45 Iсторiя українських земель.
09.30 Речовий доказ.
10.40 Таємницi Другої свiтової.
12.40 Загубленi цивiлiзацiї.
14.10, 22.35 Сучаснi дива.
15.00 Невiдома Пiвденна Америка.
18.00 Iлюзiї сучасностi.
21.00 Титанiк: загадка розгадана.
00.15 Пiдроблена iсторiя.

Enter-фіëьм
05.50 Х/ф “Акваланги на днi”.
07.10 Телемагазин.
07.40, 08.40 М/ф.
07.50 “Моя правда”.
09.00 “Телемагазин”.
09.30, 02.15 “Зорянi долi”.
09.55 Х/ф “Слiд Сокола”.
12.05 Х/ф “Бiлi вовки”.
13.55 Х/ф “Дiловi люди”.
15.35 Х/ф “Чорна стрiла”.
17.10 Х/ф “Балада про доблесного лица-

ря Айвенго”.
19.00 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
22.00 Х/ф “Сiм няньок”.
23.20 Х/ф “Казка про втрачений час”.
00.45 Х/ф “Увага, черепаха!”
02.45 Кiноляпи.
03.30 Саундтреки.
04.40 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.10 “ДжеДАI. Дайджест”.
09.15 “ДжеДАI”.
10.45 Т/с “Звонар”.
13.40 Х/ф “Нестримнi”.
15.05 Х/ф “Герой у розшуку”.

16.55 9 тур ЧУ з футболу. “Динамо” - 
“Днiпро-1”.

19.00 Х/ф “Гнiв”.
20.55 Х/ф “Леон-кiлер”.
23.00 “ПроФутбол”.
00.20 “Облом.UA”.

ÍЛО-ТБ
06.00, 05.00 Оттак мастак! (16+).
07.00 М/ф “Зорянi вiйни: Повстанцi”.
07.50 М/ф “Вартовi галактики”.
08.55 М/ф “Качинi iсторiї”.
09.50 М/ф “Сiмпсони”.
12.40 Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
15.40, 01.30 Мамареготала. Найкраще.
16.40 Х/ф “Чотири весiлля та один по-

хорон”.
19.00 Х/ф “Контроль над гнiвом”.
21.00 Х/ф “За бортом”.
23.30 Х/ф “Фарго”.
03.00 Чистоплюї.
04.00 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
00.00 Ралi. ERC. Кiпр. День 1.
00.30, 06.00 Снукер. China Championship. 

1/2 фiналу.
02.30, 04.00, 09.30 Велоспорт. ЧC. Йорк-

шир. Жiнки.
08.00 Велоспорт. ЧC. Йоркшир. Юнiори.
10.30 Велоспорт. ЧC. Йоркшир. Чоловiки.
17.50 WATTS.
17.55 Кiнний спорт. Global Champions tour. 

Нью-Йорк.
19.25, 23.00 Снукер. China Championship. 

Фiнал.
20.55 Тенiс. АТР 250. Ченду. Фiнал.
21.55 Тенiс. АТР 250. Чжухай. Фiнал.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Атлетiко - Реал. Чемпiонат Iспанiї.
07.45 “Бундеслiга weekly”. Чемпiонат 

Нiмеччини.
08.15 Хетафе - Барселона. Чемпiонат 

Iспанiї.
10.00, 15.55, 23.00 Футбол News.
10.25 “Автогол”.
10.40 Боруссiя (Д) - Вердер. Чемпiонат 

Нiмеччини.
12.20 Сассуоло - Аталанта. Чемпiонат 

Iталiї.
13.55 Live. Марiуполь - Десна. Чемпiонат 

України.
14.45, 18.25, 23.20 Yellow.
16.20, 19.05, 01.50, 03.50 Топ-матч.
16.25 Live. Фортуна - Фрайбург. Чемпiонат 

Нiмеччини.
17.15, 20.15 Футбол Tables.
18.35, 23.30 Журнал Лiги чемпiонiв.
19.25 Live. Олiмпiк - Зоря. Чемпiонат 

України.
21.20 “Великий футбол”.
00.00 Наполi - Брешия. Чемпiонат Iталiї.
02.00 Кельн - Герта. Чемпiонат Нiмеччини.
04.00 Лечче - Рома. Чемпiонат Iталiї.
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  TV-4
Поíедіëоê, 23 âереñíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Травма»
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 

03.30Провінційні 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.«Катастрофа» 
17.30 Про нас
19.30, 21.00 Наші вітання 
20.30 ТНЕУ - калейдоскоп подій 
20.40 Shift. Життя в цифрі
21.30 Сільський календар
22.40, 04.00 Х.ф. «Гіпноз» +16 

Віâòороê, 24 âереñíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Травма»
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00, 09.30, 16.00, 19.00, 22.00, 

00.30, 03.30Провінційні вісті
07.35 Сільський календар
08.00 Єдина країна
08.20 ТНЕУ - калейдоскоп подій 
08.30, 17.00 Відкрита зона
09.00, 00.15 Час-Tайм
11.00, 16.10 Година для дитини
11.50 «Кіндер ШОУ»
12.10, 21.20 Добрі традиції
12.15 Shift. Життя в цифрі
12.30 Завтра-сьогодні 
13.00, 02.30 Хіт-парад 
14.00, 01.00 Х.ф. «Милий друг»
17.30 Смачна мандрівка
19.20, 22.20, 00.50, 03.50 На гарячому
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 У фокусі Європа
20.30 Євромакс
21.30 «Гал-кліп»
22.35, 04.00 Х.ф. «Аватар» +16
 

Ñереда, 25 âереñíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Травма»
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00, 09.30, 16.00, 19.00, 22.00, 

00.30, 03.30Провінційні 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. «У пошуках часу»
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. «Тільки поцілунок»

Чеòâер, 26 âереñíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Травма»
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00, 09.30, 16.00, 19.00, 22.00, 

00.30, 03.30Провінційні 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, 21.35 ПроОбраз із Натал-

кою Фіцич
12.30, 17.00 Відкрита зона
13.00, 02.30 Хіт-парад 
14.00, 01.00 Х.ф. «Вікторія і Альберт» 
15.45, 19.55 Добрі традиції 
17.30 «Гал-кліп»
19.30 Наші вітання
20.00 Реальні справи
22.35, 04.00 Х.ф. «Французька для 

початківців» 

П’яòíиця, 27 âереñíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Травма»
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00, 09.30, 16.00, 19.00, 22.00, 

00.30, 03.30Провінційні 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.«Молоді, яскра-

ві речі» 
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. «Дорога» +16
03.00 Завтра-сьогодні

Ñóáоòа, 28 âереñíя
06.00 Про кіно 
06.15, 11.00 Про нас
06.45, 09.15 Ранковий фітнес
07.00, 09.30Провінційні вісті
07.20, 09.50 На гарячому
07.35 Х.ф.«Коли мене покохають»
08.55, 19.55 Добрі традиції
09.00 Час-Tайм
10.00, 19.00 Єдина країна
10.30 У фокусі Європа
11.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
12.00 Завтра-сьогодні
12.20, 00.30 Х.ф. «Водій» 
14.30 «Кіндер ШОУ» 
14.50 Мультфільми
15.00 М.ф.«Робін Гуд»
16.30, 02.30 Сім’я від А до Я
17.00, 03.00 Хіт-парад
17.50 ТНЕУ - калейдоскоп подій 
18.00 Наші вітання 
19.30 Євромакс
20.10, 03.50 Х.ф. «Кохання: ін-

струкція із застосування»
22.15 Shift. Життя в цифрі
22.30 Х.ф. «Французька для по-

чатківців»
00.10 Вікно в Америку

Íедіëя, 29 âереñíя
06.00 Х.ф.«Коли мене покохають» 
07.30, 09.50 Українські традиції
07.45, 08.40 Ранковий фітнес
08.00, 21.30 Єдина країна
09.00 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.«Робін Гуд»
14.00 Погляд зблизька 
14.30 Формула здоров’я
15.30 Shift. Життя в цифрі
16.00 Реальні справи 
17.25, 22.10 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»
22.15, 04.15 Х.ф. «Шалена п’ятниця»
23.45 Час-тайм
01.00 Х.ф. «Дорога» +16

  ТТБ
Поíедіëоê, 23 âереñíя
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
9.00, 21.55 UA: Музика 
9.05 “Енеїда” 
10.00 Д/ц “Аромати Греції” 

10.25 UA: Фольк 
11.20 Казки Лірника Сашка
11.35 Додолики 
11.45 М/с “Вруміз”
12.15 100 років українського мис-

тецтва за 100 хвилин
12.45 Ранковий гість
13.00 “Діалоги” 
13.45 “Розсекречена історія”
14.45 :РадіоДень “Модуль знань”
15.25 Д/ц “Елементи” 
15.55 Концерт гурту “Піккардій-

ська терція”
17.15 Д/ц “Цікаво.com” 
18.05 Т/с “Еліза” 
19.20, 20.51 “Тема дня” 
19.45 Пліч- о-пліч 
20.00 #ВУКРАЇНІ
21.20 “Наші гроші”
21.45 Своя земля
22.05 Сильна доля 

Віâòороê , 24 âереñíя
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
9.00, 21.55 UA: Музика 
9.05 “Енеїда” 
10.00 Д/ц “Аромати Колумбії” 
10.25 UA: Фольк 
11.10, 21.45 “Лайфхак україн-

ською” 
11.20 Казки Лірника Сашка
11.35 Додолики 
11.45 М/с “Вруміз”
12.15 100 років українського мис-

тецтва за 100 хвилин
12.45 Ранковий гість
13.00, 19.20, 20.51 “Тема дня” 
13.45 “Розсекречена історія”
14.35 АБЕТКА 
14.45 :РадіоДень “Модуль знань”
15.25 Д/ц “Елементи” 
15.50 Концерт Павла Табакова 

“Мій світ”
17.15 Д/ц “Цікаво.com” 
18.05 Т/с “Еліза” 
19.45 Своя земля
20.00 Спільно 
21.20 #@)[]?$0 з Майклом Щуром 
22.05 Сильна доля

Ñереда, 25 âереñíя
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
9.00, 21.55 UA: Музика 
9.10 Ток-шоу “Зворотний відлік” 
11.00, 15.45, 21.45 “Лайфхак укра-

їнською” 
11.20 Казки Лірника Сашка
11.35 Додолики 
11.45 М/с “Вруміз”
12.15 100 років українського мис-

тецтва за 100 хвилин
12.45 Ранковий гість
13.00, 19.20, 20.51 “Тема дня” 
13.45 “Розсекречена історія”
14.35 АБЕТКА

14.40 :РадіоДень “Модуль знань”
15.20 Д/ц “Елементи” 
16.00 Сильна доля 
17.15 Д/ц “Цікаво.com” 
18.05 Т/с “Еліза” 
19.45 “StopFakeNews”
20.00 Схеми. Корупція в деталях 
21.20 КримРеалії 
22.00 Концерт Павла Табакова 

“Мій світ” 

Чеòâер, 26 âереñíя
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
9.00, 21.55, 22.55 UA: Музика 
9.10 Енеїда 
10.05 52 вікенди
10.25 UA: Фольк
11.10, 15.45 “Лайфхак україн-

ською” 
11.20 Казки Лірника Сашка
11.35 Додолики 
11.45 М/с “Вруміз”
12.15 100 років українського мис-

тецтва за 100 хвилин
12.45 Ранковий гість
13.00, 19.20, 20.51 “Тема дня” 
13.45 “Розсекречена історія”
14.35 Д/с «Секрети замків Вели-

кобританії»
15.20 Д/ц “Елементи” 
16.00, 22.00 Сильна доля 
17.15 Д/ц “Цікаво.com” 
18.05 Т/с “Еліза” 
19.45, 21.45 Своя земля
20.00 #ВУКРАЇНІ
21.20 “Наші гроші”

П’яòíиця, 27 âереñíя
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
9.00, 22.55 UA: Музика 
9.10 “Енеїда” 
10.05 :РадіоДень «Життя+» 
10.25 UA: Фольк 
11.20 Казки Лірника Сашка
11.35 Додолики 
11.45 М/с “Вруміз”
12.15 100 років українського мис-

тецтва за 100 хвилин
12.45 Ранковий гість
13.00, 19.20, 20.50 “Тема дня” 
13.45 “Розсекречена історія”
14.35 Докудрама “Мисливці на на-

цистів” 
15.25 Д/ц “Елементи” 
15.50 100 років українського мис-

тецтва за 100 хвилин
16.00, 22.00 Сильна доля 
17.15 Д/ц “Мегаполіси” 
18.05 Т/с “Еліза” 
19.45 Пліч- о-пліч 
20.00 Разом
21.20 Схеми. Корупція в деталях 
21.40 «VoxCheck»
21.45 Своя земля 

Ñóáоòа, 28 âереñíя
7.00 “Додолики” 
7.10 “Казки Лірника Сашка”
7.35 М/с “Дуда і Дада” 
8.00 “Файний ранок”
9.35 Д/ц “Аромати Колумбії” 
10.00 Енеїда
10.50, 17.40 UA: Фольк.Спогади 
11.45, 18.30 Своя земля
12.00 :РадіоДень «Модуль знань» 
12.40 Все по Азимуту
13.05, 20.10 #ВУКРАЇНІ 
13.40 “Тема дня”
14.05 “100 років української істо-

рії за 100 хвилин”
14.20 “Розсекречена історія” 
15.15 :РадіоДень. «Книжкова лав-

ка. ТОП 7» 
16.15 Сильна доля 
17.05 Бюджетники 
19.00 “Новини”
19.15 Діалоги
19.45 Спільно 
20.40 Д/ц “Мегаполіси”
21.05 Д/ф “Всесвітня Природна 

Спадщина. Колумбія” 
21.55 UA: Музика 
22.00 Khortytsia Freedom-2019. 

Гурт YEYO
22.25 АБЕТКА
22.30 Букоголіки 

Íедіëя, 29 âереñíя
7.00 Казки Лірника Сашка
7.10 Додолики 
7.25 М/с “Дуда і Дада” 
7.40 Чудова гра 
8.30 “Файний ранок”
9.30, 22.50 UA: Музика 
9.35 Д/ц “Аромати Колумбії” 
10.00 Енеїда
10.50, 17.40 UA: Фольк.Спогади 
11.45 Своя земля
12.00 :РадіоДень «Модуль знань» 
12.40, 20.25 #ВУКРАЇНІ 
13.35 Своя земля
14.05 StopFakeNews 
14.15 Фрагмент фільму “Київ. По-

чаток війни”
14.25 Розсекречена історія Міфи і 

правда про Бабин Яр
15.15 Докудрама “Мисливці на на-

цистів” 
16.00 “100 років української істо-

рії за 100 хвилин”
16.15 Д/ф “Острови. Мальдівські 

острови: дивовижні підвод-
ні світи” 

17.05 Бюджетники 
18.30 Все по Азимуту
18.50 Візитівки Карпат
19.00 Своя земля
19.25 Разом
20.00 Спільно
20.55 Х/ф “Грозовий перевал” 
22.05 Українська читанка
22.15 АБЕТКА 
22.20 Букоголіки
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Теплий салат  
з гарбузом і грушею 

ПОТРІБНО: 800 г гарбуза, 1 
солодка груша, 150 г руколи (або 
іншої зелені), 50 г волоських го-
ріхів, 1 ст. л. меду, 2 ст. л. бальза-
мічного оцту, оливкова олія, ме-
лена кориця, сіль, мелений чор-
ний перець.

ПРИГОТУВАННЯ: гарбуз на-
ріжте скибочками середнього 
розміру. Зріжте шкірку, очистіть 
від насіння та серцевини. Ви-
кладіть гарбуз на деко (попере-
дньо застеліть пергаментом та 
змастіть маслом), посипте кори-
цею, сіллю та перцем. Запечіть 
у розігрітій до 220 °С духовці 
до м'якості, приблизно 10 хви-
лин. Якщо у вас немає духовки 
– ви можете просто посмажити 
гарбуз. Але для цього нарізай-
те його тоненькими шматками 
і після смаження викладіть на 
паперові рушники, щоб позбу-
тися зайвої олії. Горіхи подріб-
ніть. Змішайте мед з оцтом, сіл-
лю і перцем. Очистіть грушу від 
шкірки, розріжте уздовж навпіл, 
видаліть серцевину. М'якоть на-
ріжте поперек тонкими скибоч-
ками. У тарілку викладіть руко-
лу, на неї викладіть запечений 
гарбуз та грушу. Зверху посип-
те горіхами та полийте медовою 
заправкою та оливковою олією. 
Подавайте салат теплим. За ба-
жанням до салату можна додати 
фету та насіння гарбуза. 

Гарбузові оладки 
ПОТРІБНО: 400 г гарбуза, 3 

яйця, 1 ст. л. цукру, 1,5 скл. бо-
рошна, 2 ст. л. йогурту, сода, олія.

ПРИГОТУВАННЯ: гарбуз 
очистіть від шкірки, насіння 
та серцевини. Натріть на дріб-
ній тертці, з отриманої маси ви-
чавіть зайвий сік. До натерто-
го гарбуза додайте яйця, йогурт 
(можна взяти сметану), борош-
но, цукор та соду. Тісто за кон-
систенцією має нагадувати зви-
чайне тісто для оладок. Оладки 
з гарбуза можна смажити на ско-
ворідці з невеликою кількістю 
олії. Але після цього їх потрібно 
викласти на паперовий рушник, 
щоб позбутися зайвого жиру. Та-

кож ці оладки можна запікати в 
духовці, тоді страва буде корис-
нішою, адже міститиме менше 
жиру. Подавайте зі сметаною. 

Млинці з гарбуза  
з банановим кремом
ПОТРІБНО: 450 г гарбуза, 2 

скл. молока, 2 скл. борошна, 1,5 
скл. води (окропу), 2 ст. л. цукру 
(за смаком), 3 ст. л. олії; дрібка 
солі, 3 яйця, 2 банани, 0,5 ч. л. ме-
леної кориці (за смаком), 1 ст. л. 
лимонного соку.

ПРИГОТУВАННЯ: гарбуз 
очистіть від шкірки, насіння та 
серцевини. Запечіть у духовці 
до м'якості, а потім перебийте у 
пюре. У глибокій мисці змішай-
те яйця, сіль, цукор. Молоко пі-
дігрійте і також додайте, пере-
мішайте суміш вінчиком. Потім 
додайте половину гарбузово-
го пюре та поступово додавайте 
борошно. Додайте окріп, олію та 
ще раз вимішайте. Залиште тіс-
то на 20 хвилин. Якщо буде за-
густе – додайте ще окропу чи 
молока, якщо ж рідке – додайте 
ще борошна. Обсмажте млинці 
з обох боків. Приготуйте крем – 
банани почистіть, подрібніть до 
стану пюре (блендером або про-
сто виделкою). До бананів до-
дайте решту гарбузового пюре, 
сік лимона, корицю та перемі-
шайте до однорідності. Подавай-
те млинці з кремом.

Запечений гарбуз  
з прянощами

ПОТРІБНО: 800 г гарбуза, 75 
г родзинок, сік 1 лимона, дрібка 
меленої кориці, сіль, запашний 
перець горошком. 

ПРИГОТУВАННЯ: гарбуз 
очистіть від шкірки, насіння та 
серцевини. Для запікання мо-
жете розрізати гарбуз великим 
шматками. Розігрійте духовку 
до 200 °С. Деко застеліть пер-
гаментом, змажте невеликою 
кількістю олії та викладіть гар-
буз. Запікайте 35-40 хвилин до 
готовності. Родзинки замочіть 
в теплій воді. У ступці потов-
чіть кілька горошин перцю, до-
дайте корицю та сіль за смаком. 
Коли гарбуз запечеться, дістань-
те його з духовки та поріжте на 

менші частинки, які буде зручно 
їсти. Перемішайте гарбуз із спе-
ціями та родзинками, за бажан-
ням можете додати трішки меду 
та розмарин.  

Класичний крем-суп  
з гарбуза 

ПОТРІБНО: 1 кг гарбуза,  1-2 
цибулини, 3-4 картоплини, 1 ч. л. 
меленого імбиру, 300 мл молока, 
400 мл води, 1 ст. ложка олії, чор-
ний мелений перець, сіль за сма-
ком.

ПРИГОТУВАННЯ: гарбуз 
очистіть від шкірки, насіння та 
серцевини. Викладіть на деко та 
запечіть до м'якості. У глибокій 
сковорідці підсмажте порізану 
цибулю. Додайте порізану кар-
топлю та залийте окропом так, 
щоб він покривав овочі. Тушкуй-
те до готовності овочів. У кастру-
лю викладіть запечений гарбуз 
та картоплю з цибулею. Додай-
те половину води, в якій тушку-
валась картопля. Збийте блен-
дером до однорідності. Додайте 
гаряче молоко, перемішайте та 
доведіть до кипіння. Проваріть 
ще 5-10 хвилин. Додайте спеції 
та сіль за смаком. Подавайте суп 
із грінками та гарбузовим насін-
ням. 

Котлети з гарбуза 
ПОТРІБНО НА 12 КОТЛЕТ: 

350 г гарбуза, 350 г картоплі, 0,5 
ч. л. солі, 3 ст. л. з верхом борошна, 
панірувальні сухарі, олія для сма-
ження,  перець, сіль за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: гарбуз 
очистіть від шкірки, насіння та 
серцевини. Картоплю також по-
чистіть. Потріть на дрібній терт-
ці картоплю та гарбуз. В мис-
ці змішайте овочі та трохи віді-
жміть масу, щоб позбутися зайвої 
рідини. Посоліть та поперчіть, 
додайте борошно та добре ви-
мішайте. За консистенцією маса 
має нагадувати звичайний фарш 
для котлет. За бажанням до тіс-
та можна додати цибулю та зе-
лень. Змоченими руками сфор-
муйте котлети, обваляйте їх у па-
нірувальних сухарях та обсмажте 
з обох боків на сковорідці. За ба-
жанням котлети можна запекти, 
щоб вони були більш корисними.

Чізкейк з гарбуза 
ПОТРІБНО: 250 г м'якоті пе-

ченого гарбуза, 200 г вершко-
вого сиру,  100 г домашнього 
сиру, 150 г вершкового масла, 2 
склянки крихт печива, 2 яйця, 
0,5 склянки цукру, 0,5 ч. л. ва-
нільного цукру,  1 ст. л. вершків, 
0,5 склянки горіхів, кориця, сіль, 
мускатний горіх за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: спочатку 
підготуйте основу для чізкей-
ку – печиво подрібніть в крихту, 
а горіхи перебийте в блендері. 
Змішайте печиво та горіхи, до-
дайте вершкове масло (попере-
дньо його можна розігріти, щоб 
краще перемішувалось). Перемі-
шайте до однорідної маси та ви-
кладіть у форму для випікання. 
Саму форму попередньо змас-
тіть маслом. Поставте форму в 
холодильник на 1 годину. Гар-
буз очистіть від шкірки, насіння 
та серцевини. Запечіть його до 
м'якості. Після готовності пере-
бийте його в пюре. До гарбузо-
вого пюре додайте яйця, верш-
ки, цукор, корицю, мускатний 
горіх та ванілін. Ретельно пере-
мішайте. Змішайте вершковий 
та домашній сир. Домашній сир 
найкраще перед змішуванням 
перебити у блендері до однорід-
ності. В цю масу додайте части-
нами гарбузове пюре та вимі-
шайте до однорідності. Викла-
діть начинку на основу з печива. 
Випікайте чізкейк 50 хвилин, по-
тім вимкніть духовку, відкрийте 
дверцята, але не діставайте чіз-
кейк, поки він повністю не охо-
лоне. Зберігайте чізкейк й холо-
дильнику, перед подачею дайте 
постояти при кімнатній темпе-
ратурі 20-30 хвилин.

Гарбузова каша  
з кукурудзяною крупою 

ПОТРІБНО: 3 ст. л. кукурудзя-
ної крупи, 100 г гарбуза, 350 мл 
молока, 1 ст. л. цукру (за смаком), 
дрібка солі.

ПРИГОТУВАННЯ: У молоко 
додаємо цукор та сіль. Поставте на 
вогонь, додайте крупу та постійно 
помішуйте, щоб каша не підгорі-
ла. Гарбуз очистіть від шкірки, на-
сіння та серцевини. Наріжте шма-
точками. Коли крупа проварилася  
(5 хв.),  додайте гарбуз та варіть 
ще 15 хвилин після закипання. 
Після цього кашу помістіть в ду-
ховку на 15 хвилин. Якщо немає 
духовки – просто проваріть кашу 
в каструлі чи в мультиварці ще 
15-20 хвилин, до готовності гар-
буза. Після приготування додайте 
до каші невелику кількість верш-
кового масла. За бажанням можна 
додати мед та горіхи. 

Гарбузовий тарт 

ПОТРІБНО: 280 г гарбуза, 
125 г борошна, 50 г вершково-
го масла, 2 яйця, 60 г сметани, 35 
г цукру (за смаком), дрібка солі, 
кориці, мускатного горіху, меле-
ного імбиру.

ПРИГОТУВАННЯ: просіяне 
борошно перетріть з нарізаним 
холодним вершковим маслом. 
Додайте сіль, 1 яйце та замісіть 
тісто. Загорніть тісто у харчо-
ву плівку та залиште на 30 хви-
лин в холодильнику. Форму для 
випічки змастіть маслом та при-
сипте борошном. Викладіть роз-
качане і охолоджене тісто, сфор-
муйте невисокі бортики. Дно 
проколіть виделкою. Застеліть 
тісто пергаментом та покла-
діть вантаж (наприклад, квасо-
лю). Випікайте тісто 10-15 хви-
лин у розігрітій до 180 градусів 
духовці. М'якоть гарбуза запе-
чіть у духовці, остудіть. Подріб-
ніть м'якоть у блендері, додай-
те сметану, цукор, 1 яйце та спе-
ції. Викладіть гарбузову начин-
ку на основу тарту та випікайте 
ще 25-30 хвилин до готовності. 
Перед подачею тарт можна при-
сипати пудрою.

Гострий мармелад  
з гарбуза

ПОТРІБНО: 1 кг гарбуза, 1 
апельсин, 1 лимон, 100 мл апель-
синового соку, 150 г цукру, 100 мл 
яблучного оцту,  60 г родзинок, 
пів стручка ванілі.

ПРИГОТУВАННЯ: цей го-
стрий та пряний мармелад чудово 
пасуватиме до сиру, страв із м'яса 
та риби. Причому, чим жирніша 
страва, тим краще мармелад сма-
куватиме. Його можна приготу-
вати порційно, а можна приготу-
вати більше – тоді мармелад вар-
то викласти в стерилізовані бан-
ки та дати постояти в холодиль-
нику 6-8 днів. Гарбуз очистіть від 
шкірки, насіння та серцевини. На-
ріжте гарбуз кубиками. Терткою 
зітріть цедру з апельсина та ли-
мона. З лимона вичавіть сік, а з 
апельсинів зніміть білу м'якоть 
та виріжте філе. У каструлю з тов-
стим дном висипте цукор, додай-
те апельсиновий сік, а також сік з 
одного лимона, яблучний оцет й 
цедру цитрусових. Також викла-
діть філе апельсина, родзинки, 
розрізаний навпіл стручок ванілі і 
гарбуз. Доведіть до кипіння на се-
редньому вогні. Зменшіть вогонь 
і варіть, час від часу помішуючи, 
45-50 хвилин. Остудіть і перекла-
діть в стерилізовані скляні банки, 
поставте в холодильник мінімум 
на 6-8 днів.

Окрім свого смаку, гарбуз славиться і своєю користю – 
цей овоч містить багато вітамінів і мінералів, які так 
необхідні в осінньо-зимовий період. Рецепти з гарбуза,  
які вже добре прижилися, це безумовно – супи та каші.  
Але готувати з гарбуза можна ще й інші страви!
«Наш ДЕНЬ» пропонує 10 смачних страв з гарбуза, які 
зможуть урізноманітнити ваше меню восени та взимку.

Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ18 Смачна сторінка!nday.te.ua

Що приготувати 
з ГАРБУЗА: 

корисні рецепти
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ЧИСТИМО ЗАМУЛЕНІ КРИНИЦІ  
механізованим способом! На відмінно! 

Тел.: 096-665-99-09, 073-44-36-294, 
066-64-68-680.

Продаю
*Тюки сіна, соломи. Можлива доставка. 

 Тел. (098) 455-65-33.
*Зерно пшениці, ячменю, кукурудзи, сої, 

тюки пшеничні, ячмінні, люцерни та сіна.  
Тел. (097) 624-75-13.

*Хату, сарай, літню кухню, гараж, город у 
с. Богданівка Підволочиського району, біля 
зупинки поїзда. Ціна договірна. Тел. (098) 
481-34-36.

Куплю
*Брухт чорних та кольорових металів, доро-

го, самовивіз. Тел. (067) 297-65-46.
*Дорого брухт чорних та кольорових металів. 

Самовивіз. Тел. (067) 918-13-80.
*Картоплю. Тел. (098) 586-64-02.
*ВРХ, телят та коней за високими цінами. 

Тел. (096) 654-07-14.

- завідувача кафедри податків та 
фіскальної політики ТНЕУ;

- завідувача кафедри теорії та істо-
рії держави і праваТНЕУ;

- завідувача кафедри економіки, 
обліку та оподаткування Вінницького 
навчально-наукового інституту еко-
номіки ТНЕУ.

- завідувача кафедри цивільного 
права і процесуТНЕУ;

- завідувача кафедри міжнарод-
ного права та міграційної політики 
ТНЕУ;

- старшого викладача кафедри 
економіки та економічної теорії ТНЕУ;

- старшого викладача кафедри 
банківського бізнесу ТНЕУ (на 0,5 ст.).

Вимоги до кандидатур на поса-
ду: науковий ступінь кандидата/док-
тора наук.

Термін подання документів – 
один місяць з дня опублікування ого-
лошення. 

Перелік документів, які пода-
ються на ім’я ректора університету: 
заява про участь у конкурсі; особовий 
листок з обліку кадрів; автобіографія; 
засвідчені в установленому порядку 
копії документів про вищу освіту, на-
укові ступені і вчені звання; список 

наукових та навчально-методичних 
праць і винаходів.

Додаткова інформація щодо осно-
вних функціональних обов'язків, роз-
міру та умов оплати праці надається 
кадровою службою. (Працівники ТНЕУ 
для участі у конкурсі подають заяву на 
ім'я ректора, оновлений список науко-
вих та навчально-методичних праць).

Документи надсилати за адре-
сою: ТНЕУ, вул. Львівська, 11, м. Тер-
нопіль, 46020. Детальніше з умова-
ми конкурсу можна ознайомитись 
у вченого секретаря ТНЕУ за тел. 
(0352) 47-50-62.

Тернопільський  національний  економічний університет 
IV рівня акредитації відповідно до Закону України «Про вищу освіту» 

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ПОСАД:

  
Розгнівана дружина, розуміючи, що й цього 

літа не вдасться поїхати на море, каже чолові-
кові: 

- Якби я знала, що ти такий бідний - нізащо 
не вийшла б за тебе заміж!

- А ти думала, я романтик, коли говорив, що 
ти - все, що у мене є?

  
Матір «пиляє» доньку, якій не подобається 

жоден залицяльник:
- Наталко, ти що, чекаєш принца на білому 

«Лексусі»?
- Та ні, мамо. Головне, щоб кавалер був нор-

мальний. А якого кольору «Лексус» - не має зна-
чення.

  
- Офіціанте, чому ваші котлети горілкою 

пахнуть?
Хлопець, відступивши від столика на кілька 

кроків, запитує клієнта:
- А тепер?

Украiнськi 
жарти

.
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ГОРОСКОП
З 18 по 24 вересня

ОВЕН
Партнери пiдбивають 

на оновлення сформованих 
стосункiв і закликають до 
рішучiших дій. Це відчутно 
позначиться на фiнансових 
операцiях.

 ТЕЛЕЦЬ 
Доведеться вдатися до жор-

сткої економiї. Ви не витрачати-
мете гроші на непотрiбнi речi, 

а, навпаки, робитимете заоща-
дження.

 БЛИЗНЮКИ 
У вас є заповiтна мрiя – час її 

втілювати. Заради цього варто 
відмовитися від багатьох поку-
пок i багато працювати.

РАК 
Ваше особисте життя стане 

яскравим і засяє новими фарба-
ми. Ви зможете знайти собі нове 
захоплення, якому присвячува-
тимете майже весь вільний час. 

ЛЕВ 
Нарештi ви досягли всього, 

що вам необхідно для життя. Те-
пер зможете більше часу приді-
ляти собі та близьким. У вихiднi 
вiдвiдайте батькiв.

ДІВА 
Попереду можливі перевiрки, 

якi органiзовуватимуть державнi 
органи. Тож тим, хто працює 
з паперами, треба ретельно 
перевiрити всю документацію.

ТЕРЕЗИ 
Наприкiнцi тижня ви отри-

маєте неприємну звістку, яка по-
рушить усі ваші подальші плани. 
Це сильно вплине на душевний 

спокiй. Радимо звернутися до 
психолога.

СКОРПІОН 
У декого з вас з’являться 

серйознi стосунки, вдасться 
навiть створити сiм’ю. Це стане 
початком нового перiоду в осо-
бистому життi.

СТРІЛЕЦЬ 
Останнiм часом у вашому 

бiзнесi з’являється все бiльше 
конкурентiв. Щоб запобiгти цьо-
му, тримайте язик за зубами.

КОЗЕРІГ 
Щоб заробити собi на життя, 

доводиться братися за будь-яку 
роботу. Але в жодному разi не 
грайте в азартнi iгри.

ВОДОЛІЙ 
У вас є всі шанси поліпшити 

життя. Це стосується не лише ро-
боти, а й стосункiв iз людьми, вiд 
яких ви залежите i з якими дово-
диться стикатися.

РИБИ 
Щоб досягти бажаної мети, 

доведеться подолати не один 
бар’єр. Але гра варта свiчок. Дех-
то з вас знайде свою другу поло-
винку.

Вітаємо!
21 вересня свій 
ювілей святкує 

начальник 
Козівського 

районного сектору
Андрій 

Михайлович 
ГЕТЬМАН.

В цей   день  
ми хочемо побажати:
Хай все, що бажане давненько
Сьогодні стане самим справжнім! 
Кохання вам, здоров’ячка довіку,
І радості, і щастячка без ліку,
Родина Ваша дружно хай живе,
Щасливе буде і старе, й мале!
Натхненних буднів, 

свят веселих, дружніх,
Поступків дуже мудрих, добрих, мужніх,
Достатку вашій хаті і добра,
А серцю і кохання, і тепла!

З повагою - колектив

В цей   день  ми хочемо побажати:
Добра, здоров'я, радості і миру,
Завжди мети своєї досягати,
Ніколи суму і невдач не знати.
Кар’єрного бажаємо росту,

Хай легко буде все і просто —
В житті, в роботі і в родині.
Життю радій  щохвилини!

З повагою - 
колектив

Татові
Яке це щастя - в мене тато є!
Хоч трохи строгий, добрий і ласкавий.
Завжди у русі й з РУХом по житті,
Боровсь за Україну і за правду.
Із побратимами підняв ти рідний стяг,
Коли його ще називали шматтям.
Гордивсь, що українець споконвік,
І не цурався роду із завзяттям!
Мій любий тату, так тебе люблю, 
Пробач, що дуже рідко про це кажу.
Щодня за тебе Господа молю,
За рідний край, родину і за маму.
Горджуся , тату, я - твоя дочка.
І вдячна, що навчив любить родину,
Вкраїнську землю й небо голубе,
А ще - найбільше неньку-Україну!
Здоровим будь, рідненький, до ста літ,
У щасті, радості, любові й добрій славі.
Хай мир і спокій будуть на землі,
Щоб жив у процвітаючій державі!

Віра СИРОТА-ЯБЛОНЬ.

 За Вашу скромність, чесність,
 благородство,

За простоту душі – від нас усіх – уклін.
Хай рік від року легше Вам живеться
І щастям повниться Ваш дім. 
Хай доля буде, як волошки в житі,
Хай обминає горе і біда,
Від сонця – золота, а від небес – блакиті,
Душа хай буде вічно молода.
 Хай усмішка в очах іскриться,
Пісень веселих лине водограй,

Нехай весна щоденно сниться
І веселково грає небокрай!
Хай серця втома не торкає,
Не забирає силу час,
Спасибі щире Вам за працю – 
Віншуємо сердечно Вас!
Хай Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує здоров’я і многії літа!

З повагою і любов’ю - 
учні 2-го класу 

та їхні батьки.

Вітаємо!
Добру, чуйну,

 хорошу сусідку і куму
Галину Василівну Бондар

з Кременця
з Днем народження!

Твій День Народження прийшов,
А це таке важливе свято,
Хай несе радість і любов,
І щирих привітань багато,
Зорю найкращу з усіх зір
І квітів шелест й пісню ночі,
У своє щастя Ти повір –
І матимеш усе, що хочеш.
Хай друзів вірнеє плече
Підтримує в скрутну хвилину,
Ріка удачі хай тече
В Твою життєвую долину.
Хай родить успіх в ній щодня,
Хай здійснюються творчі плани
І хай підтримує рідня,
І будь завжди-завжди кохана!
З повагою – куми і сусіди Валентина 

та Іван.

Вітаємо!
Вчительку початкових класів Великовікнинської ЗОШ Збаразького району

Людмилу Василівну Барчук
з Днем народження!

Вітаємо!
23 вересня свій день народження святкує головний інспектор 

Козівського районного сектору
Ігор Іванович Семчишин.

Йдеться про роботу 
художника 
Михайла Паніна 

«Таємний виїзд Івана 
Грозного перед 
опричниною». Полотно 
в часи Другої світової 
війни було втрачене з 
Дніпропетровського 
художнього музею та 
згодом опинилось у США.

«Посольство України в США 
разом зі Службою зовнішньої 
розвідки України у співпраці з 
ФБР, Державним департамен-
том США та Окружним судом 
Округу Колумбія завершили 
кількарічні заходи і процедури, 
завдяки яким стало реальним 
повернення до України карти-
ни художника Михайла Паніна 
“Таємний виїзд Івана Грозно-
го перед опричниною”, яка у 
часи Другої світової війни була 
втрачена з Дніпропетровсько-
го художнього музею та згодом 
опинилась в США», - йдеться 
у повідомленні посольства на 
сторінці у Facebook.

Наразі це перший результа-
тивний випадок співпраці на 
офіційному державному рівні 
України та США у поверненні 

пам’яток культурної спадщини, 
незаконно вивезених за кордон, 
відзначили дипломати.

Окреме значення у процесі 
повернення витвору мистецтва 
мало доброзичливе ставлення 
американської родини Девіда 
та Габріели Трейсі, в яких кар-
тина перебувала останні трид-
цять років, до передачі картини 
народу України, зазначено у по-
відомленні.

Виступаючи під час офіцій-
ної церемонії, Посол України в 
США Валерій Чалий подякував 
всім, хто доклав зусилля, щоби 

цей історичний день став реаль-
ністю. Чалий також наголосив, 
що повернення картини в Укра-
їну - це результат багаторічної 
спільної праці й промовистий 
жест не тільки стратегічного 
партнерства між Україною та 
США, але й дружби між нашими 
народами. Посол також висло-
вив надію, що відкритий шлях 
до взаємодії України та США у 
поверненні культурних ціннос-
тей принесе ще багато нових 
успішних проектів у майбутньо-
му.
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США повертає Україні картину, яку викрали 
нацисти у часи Другої світової війни




