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5 серпня - ясно, без опадів, 
температура повітря вночі 15-
18, вдень 25-28 градусів тепла. 
Схід сонця - 5.54, захід - 21.52. 

6 серпня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, темпе-
ратура повітря вночі 15-17, 
вдень 25-29 градусів тепла. 
Схід сонця - 5.56, захід - 21.50. 

7 серпня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, темпе-
ратура повітря вночі 16-17, 

вдень 26-29 градусів тепла. 
Схід сонця - 5.57, захід - 20.49. 

8 серпня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, темпе-
ратура повітря вночі 17-18, 
вдень 26-28 градусів тепла. 
Схід сонця - 5.59, захід - 21.47. 

9 серпня - хмарно, без опа-
дів, температура повітря вно-
чі 16-17, вдень 23-25 градусів 
тепла. Схід сонця - 6.00, захід 
- 20.45. 

10 серпня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, темпе-
ратура повітря вночі 15-16, 
вдень 23-25 градусів тепла. 
Схід сонця - 6.02, захід - 20.43. 

11 серпня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, темпе-
ратура повітря вночі 15-16, 
вдень 24-26 градусів тепла. 
Схід сонця - 6.03, захід - 20.42. 

Погода в Тернополі й області
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 Вітаємо!
Директора 

приватного 
акціонерного 
товариства 

«Мшанецьке» на 
Теребовлянщині, 

заслуженого 
працівника 

сільського 
господарства 
України, щиру, 

хорошу людину

Петра 
Васильовича 

ІЛІЩУКА
із славним ювілеєм!

Вітаєм з Днем народження Вас нині,
Із ювілеєм – щиро, від душі
І зичимо здобутків в Україні 
У праці небувалій досягти. 
 Нехай колосяться рясні жита у полі 
Й добро у Вашім домі прибува,
 І хай по Божій милостивій волі
 Ідуть угору справи всі щодня. 
Хай буде все міцним, передусім – здоров’я, 
Живуть повага й злагода в сім’ї, 
І серце, що наповнене любов’ю, 
Хай б’ється неустанно до ста літ!
 Нехай приносять віру та надію
 Птахи на крилах в краще майбуття, 
Всі справдяться бажання Ваші й мрії 
І квітне у душі п’янка весна. 
Нехай щодня втішають Вас онуки
 І діти горнуться до Вашого плеча, 
За мудрість, щедрість, за усі турботи 
Хай на землі воздасться Вам сповна!

З повагою – колектив «Нашого ДНЯ», 
друзі та від імені Конгресу ділових 

жінок Західної України 
Стефанія ЧЕРНИШ.

ФЕСТИВАЛЬ «ДЗВОНИ 
ЛЕМКІВЩИНИ»: 

ЗАПАЛИЛИ ВАТРУ ТА ЄДНАЛИСЯ ОНЛАЙН

На Тернопільщині 
цьогоріч через 
пандемію коронавірусу 

масштабний лемківський 
фестиваль відбувся в мережі.

З нагоди свята біля каплиці в 
урочищі Бичова відправили Богослу-
жіння, поклали квіти до пам’ятника 
Тарасові Шевченку, меморіальних 
знаків жертвам депортації, загиблим 
воїнам АТО, до фігури Матері Божої. 
Потім гостей на імпровізованій сцені 

вітали ґазда та ґаздиня – директор 
Тернопільського обласного худож-
нього музею, мистецтвознавець Ігор 
Дуда та очільниця «Лемківського 
села» Віра Дудар. Все свято, творчі 
виступи колективів та вокалістів 
можна було побачити на сторінці 
музею «Лемківське село» в фейсбуці. 
Також було багато різних відео-ві-
тань, творчих номерів. Відчувалося, 
як лемки з різних куточків планети 
ностальгують, діляться теплом та 
емоціями. 

Голова Всеукраїнського товари-
ства «Лемківщина» Олександр Вен-
гренович запалив традиційну лем-
ківську ватру. Після цього символічно 
учасники свята задзвонили у дзвони-
ки, закликаючи пам’ятати, любити і 
шанувати рідний край і своє минуле. 

Лемки сподіваються, вже наступ-
ного разу знову збиратимуть гостей 
з усього світу в рідному урочищі Би-
чова поблизу Монастириськ, де три-
ває будівництво музею лемківської 
культури.

«Я тобі зрадила... 
подумки»  10-11  стор.

Життєві історії  
у “Сімейному гніздечку”СЕРПЕНЬ 

ВИПРОБОВУВАТИМЕ
УКРАЇНУ КАРАНТИНОМ, 
ЦІНАМИ, ПОГОДОЮ...  2  стор.

 На фото Степана БОРИСЛАВСЬКОГО: у музейному комплексі "Лемківське село"
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До участі у нараді запрошені були 
громадські активісти, працівники об-
ласного лабораторного центру та ке-
рівництво облдержадміністрації, яке не 
приєдналося до розмови. Йшлося про  
рішення щодо внесення Тернополя до 
«червоної» зони епідемічної небезпеки, 
а також щодо посилення карантинних 
вимог в окремих районах області, еко-
номічну ситуацію на Тернопільщині за-
галом. Провів нараду голова обласної 
ради Віктор Овчарук, присутні були 
перший заступник голови Василь Де-
ревляний та заступник Любомир Крупа, 
заступник міського голови Тернополя 
Леонід Бицюра.

Усі присутні підтримали відповідне 
рішення Тернопільської міської ради, 
водночас засудили рішення Кабінету мі-
ністрів щодо запровадження у Тернопо-
лі «червоної» зони.

«Реакція жителів міста та мерії є ло-
гічною. – стверджує Любомир Крупа. – 
Алгоритм дій центральної влади у час 
пандемії  має бути спрямований на бла-
го людей, а не навпаки. Жителі області 
та міста не допустять експериментів ме-
тодами тоталітаризму».

Віктор Овчарук підбив підсумки зу-
стрічі, звернувши увагу на те, що такі дії 
центральної та й обласної виконавчої 
гілки  влади знищать економіку краю.  
«Ми маємо змиритися і жити з коронаві-
русом, як з іншими вірусними захворю-
ваннями. Такі реалії, - наголосив Віктор 
Овчарук. -  Але ми не можемо змиритися 
зі знищенням економіки краю через не-
обґрунтовані та непрофесійні дії уряду 
у питаннях боротьби із захворюванням 
і не тільки через це.  Жодної копійки з 
того так званого коронавірусного фон-
ду від держави у Тернопільську область 

так і не надійшло. Підприємці, ферме-
ри, активісти, волонтери, благодійні 
фонди  забезпечували медичні заклади 
необхідним обладнанням та засобами 
захисту. Тернопільська обласна рада та-
кож неодноразово виділяла кошти на ці 
потреби. Більше того, від січня постійно 
знижується ВВП, і обласний бюджет це 
відчув: на сьогодні недоотримано 65 
мільйонів гривень. І ситуація гіршає з 
кожним місяцем. Без обговорення про-
блеми, без спільного пошуку виходу 
із ситуації – нічого не зміниться. Але… 
Керівництво обласної державної адмі-
ністрації просто проігнорувало нашу 

нараду. Отже, їм байдужа доля нашої об-
ласті, хоча мова йшла про забезпечення 
нормальної життєдіяльності міста та 
області загалом».

Очільник обласної ради повідомив, 
що відбудеться позачергове сесійне 
засідання, на якому  будуть розгляну-
ті питання, які стосуються суспільно-
політичної ситуації в країні, зумовленої 
діяльністю Кабміну та інших органів 
центральної влади в умовах оголошен-
ня карантину, а також проблемні пи-
тання, які турбують жителів Тернопіль-
ської області, у тому числі і діяльності 
обласної державної адміністрації.

Стосовно того чи іншо-
го району, який потрапив у 
«червону»,  «помаранчеву» чи 
«жовту» зони, рішення при-
йматимуть місцеві комісії ТЕБ 
та НС та органи місцевого са-
моврядування, підкреслив  
очільник області. 

Загалом оцінка рівня епід-
небезпеки адміністративно-
територіальних одиниць фор-
мується згідно з розрахунками 
Міністерства охорони здоров’я. 
Про це наголосила виконувачка 
обов’язків директора Держав-
ної установи «Тернопільський 
обласний лабораторний центр» 
Міністерства охорони здоров’я 
України» Юлія Кравчук.

«Згідно з показниками і 
критеріями, наданими Кабіне-
том Міністрів України, в Терно-
полі доволі високий коефіці-
єнт виявлення інфікування та 
показник динаміки росту. Для 
прикладу, 29 липня показник 
випадків інфікування стано-

вив 143 при нормі 10», — по-
відомила Юлія Кравчук. 

За результатами проведе-
них ПЛР-обстежень, на сьо-
годнішній день в області налі-
чується понад 3100 хворих на 
коронавірус. 167 перебуває на 
стаціонарному лікуванні, з них 
38 — у важкому стані. 

«За останній тиждень від-
бувся ріст захворюваності. 
Поступлення хворих на стаці-
онарне лікування зумовлено 
погіршенням їхнього стану. 
Серед найпоширеніших симп-
томів: пневмонія, дихальна 
недостатність, висока тем-
пература. Найбільше хворих 
у лікарні швидкої допомоги 
та дитячій лікарні обласного 
центру. Також багато хворих у 
Чортківській, Монастириській 
та Збаразькій районних лікар-
нях», — повідомив начальник 
Управління охорони здоров’я 
облдержадміністрації Володи-
мир Богайчук. 

У той же час протягом 
останніх трьох днів ситуація 
дещо покращується. Як наго-
лосив Володимир Богайчук, за 
минулі вихідні спостерігалося 
певне зменшення кількості ви-
явлених випадків коронавірусу. 

«Тернопільська область 
живе циклічно — від 1 до 9 
днів епідситуація погіршуєть-
ся, а потім, наступні 9 днів — 
покращується. Під час засідан-
ня Державної комісії ТЕБ та НС 
ми перебували на якраз 8-9 дні 
погіршення. У зв’язку з цим й 
могти потрапити у «червону» 
зону», — підсумував Володи-
мир Труш. 

Вже 3 серпня ситуація із 
захворюваністю суттєво по-
кращилась. За добу видужало 
17 осіб, проведено 321 дослі-
дження методом ПЛР. 

За результатами дослі-
дження лише у 8 випадках під-
тверджено зараження корона-
вірусом.

Представники депутатських фракцій Тернопільської 
облради виступили проти «ЧЕРВОНОЇ ЗОНИ»

3 серпня  відбулася розширена нарада з 
уповноваженими представниками депутатських 
фракцій Тернопільської обласної ради. 

Володимир Труш: «У разі 
покращення епідситуації 

ініціюватимемо «жовту зону» 

«Якщо у Тернопільській області спостерігатиметься спад захворювання на коронаві-
рус, ми звертатимемося до державної комісії з ТЕБ та НС переглянути  зонування», - про 
це наголосив голова облдержадміністрації Володимир Труш 3 серпня на позачерговому 
засіданні регіональної комісії з питань ТЕБ та НС.  

Якщо в області є червона 
зона, то карантин тут перед-
бачає, зокрема, заборону ро-
боти громадського транспор-
ту, відвідування закладів 
освіти, діяльність торгово-
розважальних закладів. Так, 
після рішення комісії в «Укрза-
лізниці» повідомили: з 3 серп-
ня поїзди далекого сполучення 
в Тернополі й Луцьку тимчасо-
во не зупинятимуться. А трива-
тиме суворий карантин доти, 
поки не зменшиться рівень 
захворюваності по області й 
вона не перейде у помаранчеву, 
жовту чи зелену зону, де діють 
м’якші обмеження. 

Тернопіль виступив проти 
такого рішення. Першою зреа-
гувала міська рада, де заявили, 
що рішення комісії є необґрун-
тованим. 

Відтак, у понеділок відбу-
лася позачергова 53 сесія Тер-
нопільської міської ради, під 
час якої депутати розглядали 
питання віднесення обласного 
центру до «червоної» зони.

За результатами обгово-
рення депутати прийняли рі-
шення зобов’язати виконавчі 
органи міської ради, підпри-
ємства, установи та органі-
зації забезпечити  належне 
функціонування закладів   до-
шкільної освіти, громадського 
транспорту та життєдіяльність  
Тернопільської міської  терито-
ріальної громади, відповідно 

до рішень місцевої комісії ТЕБ 
та НС.

Також рекомендовано 
суб’єктам господарської ді-
яльності здійснювати свою ді-
яльність відповідно до рішень 
вищезгаданої місцевої комісії, а 
органам Національної поліції – 
не притягувати до відповідаль-
ності суб’єктів господарюван-
ня, які діятимуть відповідно до 
рішень місцевої комісії. 

«Тернополяни просять за-
безпечити їх конституційні пра-
ва, зокрема і право на працю, 
- пояснив міський голова Сергій 
Надал. – Адже віднесення Тер-
нополя до «червоної» зони не 
відповідає жодним показникам. 
Зупинити роботу міста ми не 
можемо. Місто і так від почат-
ку епідемії втратило понад 100 
млн. грн., натомість не отримало 
допомоги від держави. Придбан-
ня медикаментів, медичного об-
ладнання, засобів індивідуаль-
ного захисту і навіть зарплати 
лікарям фінансуються за раху-
нок міського бюджету»

Влада Луцька також відмо-
вилася зупиняти громадський 
транспорт і закривати громад-
ські заклади. 

Перехід регіону з однієї в 
іншу зону можливий за умови, 
коли п'ять днів поспіль там 
спостерігаються зміни одного 
із визначених показників. Об-
меження починали діяти з 1 
серпня.

ТЕРНОПІЛЬ ПРОТИ 
посилення карантину

Минулого тижня комісія з техногенно-
екологічної безпеки віднесла три регіони 

України до червоної зони. Це місто Тернопіль, 
а також Луцьк і Кіцманський район 

Чернівецької області.
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Наприкінці минулого тижня 5218 хлопців 
та дівчат попрощалися зі школою та 
дитинством на Тернопільщині. Красиві, 

усміхнені та щасливі – вони впевнено вирушили у 
доросле життя. На відмінно закінчили навчальні 
заклади 667 одинадцятикласників. 526 з них 
тримали золоті та  141 - срібні медалі, 10 учнів 
одержали  200 балів на ЗНО. 

Цього року, у зв'язку із пандемією коронавірусу, випускники 
до останнього не знали, у якому форматі пройдуть їхні випускні 
вечори і чи будуть вони взагалі. Але урочистості з нагоди вру-
чення атестатів і святкування все ж відбулися. Наважилися про-
вести традиційну святкову ходу випускників і у Тернополі. В об-
ласному центрі цьогоріч закінчили 11 клас 1409 учнів, з них 209 
медалістів та семеро учнів отримали 200 балів під час ЗНО. Пред-
ставники усіх шкіл міста крокували містом у святковому вбранні. 
Обов’язковою умовою дійства були маски, антисептики і дотри-
мання соціальної дистанції. Та не всі учасники свята дотримува-
лися цих правил. 

Також під час випускного встановили рекорд – тернопільська 
дизайнерка Наталя Стефанчук пошила плаття випускниці з най-
довшим в Україні шлейфом - 102 метри 87 сантиметрів. Випускни-
ця Тернопільської школи №7 дефілювала у цьому шлейфі від Над-
ставної церкви до міського стадіону. Рекорд підтвердив експерт 
Національного реєстру рекордів України Павло Горішевський.

Фото Івана ПШОНЯКА, Степана БОРИСЛАВСЬКОГО 
із сайту Чортківської міської ради.

ВИПУСКНИЙ 
під час карантину

Пандемія коронавірусу не затьмарила свято 
одинадцятикласникам Тернопільщини
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За прогнозами експертів, 
українців у серпні очікує ріст 
курсу долара. Через це збіль-
шаться ціни, зокрема на хліб, 
яйця, ліки, пальне. Важливий 
момент: член Економічного 
дискусійного клубу Олег Пен-
дзин виданню «Сьогодні» за-
значив, що зерно в новому 
маркетинговому році кошту-
ватиме набагато дорожче, ніж 
торік. У світовій продоволь-
чій організації пояснили: в 
світі цьогоріч очікується сер-
йозна нестача харчів. Винен 
COVID-19...

Водночас, через складні 
кліматичні умови як у світі, 
так і в Україні, урожай зберуть 
набагато менший при незмін-
ному попиті на продукти хар-
чування. Це також стане при-
чиною росту цін. 

Узагалі, карантин не дозво-
лить вітчизняному агропрому 
та переробним підприємствам 
в агросекторі досягти навіть 

торішнього рівня випуску про-
дукції.

Тим часом у Мінеконом-
розвитку заявляють, що вже 
з 2021 року українська еконо-
міка почне розвиватися після 
світової кризи. Та чи буде воно 
так насправді? Чи закінчиться 
криза в наступному році? Чи 
вдасться «загнуздати» коро-
навірус? А саме від цього зале-
жатиме дуже багато. Цього не 
знає ніхто…

Поки в багатьох країнах 
ламають голови над тим, як 
боротися з економічною  кри-
зою та коронавірусом, у де-
яких українських політиків 
зовсім інше на думці. Напри-
клад, можливість проведення 
референдуму щодо державної 
мови. Чи можна уявити, що, 
приміром, в Німеччині про-
водять референдум, під час 
якого запитують у громадян: 
в країні має бути державною 
німецька мова, чи… яка? Або в 

Італії. Франції… Та в будь-якій 
нормальній державі. 

А от в Україні… Питан-
ня про скасування чинного 
в Україні «Закону про мову» 
може бути винесено на рефе-
рендум в разі прийняття від-
повідного законопроекту, що 
регламентує його проведення. 
Про це заявив перший заступ-
ник Голови Верховної Ради 
Руслан Стефанчук в інтерв’ю 
українському журналу «Фо-
кус». 

Коли вже перестануть 
знущатися над мовою? А, по-
друге, як вирішували продава-
ти чи не продавати землю, то 
чомусь про це в народу не за-
питували.  

Але повернемось до нова-
цій останнього літнього міся-
ця. З 1 серпня держава більше 
не регулює ціни на газ. В кра-
їні запрацював ринок газу для 
населення. На споживачів у 
результаті очікують дві прин-

ципові зміни, пише «Економіч-
на правда». Перша - населення 
може вільно змінювати поста-
чальника. Тепер ціни на газ 
буде формувати ринок, тому 
теоретично є шанс знайти по-
стачальника, який запропонує 
найкращу ціну за сервіс.

Друга ключова зміна стосу-
ється ціни на паливо, яка від-
тепер буде ринковою. Ціни на 
газ і для промисловості, і для 
населення будуть прирівняні 
до цін у Євросоюзі, й залежно 
від ситуації на ринку вартість 
палива може суттєво зростати 
чи знижуватися.

Стосовно ж цін наступного 
опалювального сезону - зро-
бити точний прогноз важко, 
оскільки це залежить від ряду 
факторів. Так, на думку прези-
дента асоціації «Газові трейде-
ри України» Андрія Мизовця, 

якщо не буде серйозних ва-
лютних стрибків, то ціни для 
кінцевого споживача взимку 
не будуть перевищувати 6-7 
тисяч гривень за тисячу кубів. 
За нормального розвитку по-
дій ціна може бути й до 5 тисяч 
гривень. 

Час покаже, як ринок газу 
працюватиме на практиці. 

Наразі ж українцям про-
довжили карантин. Поділили 
країну на чотири зони за рів-
нем поширення COVID-19. А 
ще кожен третій день у серпні 
- вихідний. Усього в цьому мі-
сяці буде 20 робочих і 11 ви-
хідних днів. Для порівняння, в 
липні було 23 
робочих дні і 
лише 8 вихід-
них.

 На Тернопільщині перебуває 
керівник «Ай.Ем.Ті.Ді. - 

ІНТЕРНЕШНЛ» Роман Бендас 

Серпень випробовуватиме Україну 
КАРАНТИНОМ, ЦІНАМИ, ПОГОДОЮ...

Експерти переконані: останній місяць літа для України в 
соціально-політичному аспекті буде доволі непростим. 
Причин достатньо. Одна з головних - коронавірус - руйнівник 
людського здоров’я, економіки, соціалки і пов’язані з ним 
виклики та перипетії, як от зарахування до «червоної зони» 
Тернополя та Луцька, що спровокувало скандал. Навіть погода 
підлаштувалася під ці проблеми: синоптики прогнозують 
кліматичний шок із піками спеки та заморозками. 

У рамках Програми 
стратега-аналітика 
Давида Картозії 

«Оздоровлення економіки 
України» з 3 по 7 серпня 
у Тернополі перебуває 
генеральний директор 
Споживчого Товариства «Ай.
Ем.Ті.Ді. - ІНТЕРНЕШНЛ» 
Роман Бендас.

Робочий візит керівника това-
риства - провайдера цього багато-
гранного та унікального проєкту 
в Україні - не випадково розтяг-
неться у часі, адже Тернопільщину 
визнано пілотною областю, звідки 
на практиці має розпочатися оздо-
ровлення економіки. 

Графік тернопільських зустрі-
чей Романа Бендаса також більш, 
ніж насичений. За словами коор-
динатора «Ай.Ем.Ті.Ді. - ІНТЕР-
НЕШНЛ» у Тернопільській облас-
ті Ольги Боднар, у генерального 
директора заплановані діалоги з 
представниками усіх гілок влади 
нашого краю, у їх числі - з голова-
ми ОТГ, мерами міст та містечок. 

Цікавими та змістовними буде 
його спілкування і з аграріями та 

бізнесменами, приватними під-
приємцями. Тож кожен, кого заці-
кавила Програма «Оздоровлення 
економіки України», може особис-
то зустрітися з київським гостем 
та взнати усі нюанси її практично-
го втілення.

Принагідно варто зазначити, 
що  цей проєкт, куратором якого 
виступає відомий у всьому світі 
Інститут багатовекторної дипло-
матії (США),  передбачає надання 
донорської фінансової, економіч-
ної, правової та безпекової допо-
моги усім, хто готовий взятися за 
непросте завдання побудови влас-
ного бізнесу та його подальшого 
розвитку у рамках міжнародної 
кооперації. 

Університети можуть самі 
визначати, коли і в якій 
формі їм починати освітній 

процес у новому навчальному 
році, заявив прем’єр-міністр 
України Денис Шмигаль під час 
всеукраїнської селекторної наради 
з представниками місцевих органів 
влади, а також профільними 
міністерствами. 

За словами Шмигаля, такі повноваження 
університетів передбачені законом про вищу 
освіту. Вчена рада закладу вищої освіти ухва-
лює рішення з питань організації освітнього 
процесу і визначає терміни навчання на відпо-
відних рівнях, додав він.

«В Україні фактично 1,2 мільйона студентів, 
і важливо, щоб навчальний процес для них про-
ходив у безпечних умовах. Рішення про те, чи 
будуть студенти вчитися дистанційно, чи бу-
дуть ходити в університет треба ухвалювати з 
огляду на епідеміологічну ситуацію в кожному 
конкретному регіоні. Звичайно, що всі рішення 
треба ухвалювати з огляду на безпеку наших 
дітей», – сказав прем’єр-міністр.

Як повідомила пресслужба уряду, Мініс-
терство освіти і науки України рекомендує 
закладам вищої освіти планувати початок 
навчального року з урахуванням карантин-
них обмежень, встановлених урядом. У разі 
сприятливої ситуації МОН рекомендує роз-
почати 2020/2021 навчальний рік за таким 
розкладом:

для студентів 1-го курсу (ОС «Бакалавр»), 
які в цьому році вступають на навчання до за-
кладів вищої освіти, у період з 1 по 15 вересня 
2020 року;

для студентів старших курсів, починаючи з 
другого, з 1 вересня 2020 року;

для студентів ОС «Магістр першого року на-
вчання» – у період з 11 по 15 вересня 2020 року.

Також зараз триває вступна кампанія, яка 
змістилася на один місяць. Для вступників на 
основі повної загальної середньої освіти при-
йом заяв і документів до університетів три-
ватиме з 13 по 22 серпня (для вступників за 
результатами «Зовнішнього незалежного оці-
нювання»), і до 16 серпня для вступників, які 
складатимуть вступні іспити. Творчі конкурси 
та вступні іспити на місця державного замов-
лення будуть проводитися з 1 по 12 серпня. 

Надання рекомендацій для зарахування на 
бюджет буде відбуватися не пізніше 27 серпня, 
а подача абітурієнтами документів для зараху-
вання – до вечора 31 серпня. Абітурієнтів, які 
навчатимуться на контракті, зараховувати-
муть до 30 вересня. 

Також передбачена можливість подачі ори-
гіналів документів поштою (і в зв’язку з цим до 
5 днів збільшено інтервал між останнім днем 
подачі документів і виданням самого наказу 
про зарахування). Крім того, вступники змо-
жуть надіслати сканкопію необхідних доку-
ментів електронною поштою, наклавши на них 
кваліфікований електронний підпис (а самі до-
кументи донести після початку навчання). 

Тернопільські першокурсники 
сядуть за парти в середині вересня

Пандемія коронавірусу внесла корективи у вступну кампанію



№30 (366) /5 серпня-11 серпня 2020 р. 5nday.te.ua Наш ДЕНЬСуспільство

Протягом останніх 
восьми років 35 
жителів Тернопільської 

області отримали статус 
постраждалих від торгівлі 
людьми. Про це повідомив 
начальник управління сім’ї та 
молоді облдержадміністрації  
Ігор Чорний під час прес-
конференції з нагоди 
Всесвітнього дня протидії 
торгівлі людьми.

«У першому півріччі 2020 року до 
управління сім’ї та молоді облдержад-
міністрації звернулися двоє осіб, яким 
встановлено відповідний статус. Ці люди 

потрапили у сексуальну експлуатацію в 
Італію та ОАЄ», — повідомив Ігор Чорний.

Мінсоцполітики України у співпра-
ці з суб’єктами, які здійснюють захо-
ди у сфері протидії торгівлі людьми, 
вже четвертий  рік поспіль проводить 
загальнонаціональну інформаційну 
кампанію. Цьогоріч інформаційні ак-
ції відбуваються по всій Україні. Серед 
основних локацій — залізничні вокза-
ли та кінотеатри.   

 Під час просвітницьких акцій «Про-
ти ДІЙ торгівлі людьми» розміще-
ні інформаційні плакати, на екранах 
транслюються тематичні відеоролики. 
Активісти роздають листівки, буклети 

та спілкуються з людьми.
 «30 липня у Києві діяла Всеукра-

їнська виставка «Очікування Vs Реаль-
ність», мета якої — підвищення рів-
ня обізнаності наших громадян щодо 
потенційної небезпеки нелегального 
працевлаштування. Це реальні історії 
реальних осіб, які стали жертвами тор-

гівлі людьми. Згодом виставка експо-
нуватиметься в інших містах України», 
— розповіла  голова Всеукраїнської 
коаліції громадських організацій з про-
тидії торгівлі людьми, координатор 
Національної гарячої лінії з протидії 
торгівлі людьми та консультування мі-
грантів Марина Пасєчник.       

На Тернопільщині відбулися 
просвітницькі акції з нагоди Всесвітнього дня 

ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ

Довідково:
Починаючи з 2000 року за допомогою до неурядових організацій звер-

нулося понад 16 тисяч українців, які постраждали від торгівлі людьми. 
Тенденція останніх років свідчить про те, що переважно в подібні ситуа-
ції потрапляють чоловіки.

Основними країнами, в які експлуатують громадян України залиша-
ються Російська Федерація, Україна, Республіка Польща, Республіка Туреч-
чина, ОАЕ.

Замість "пакунку малюка" бать-
ки зможуть отримати цільову  гро-
шову компенсаційну виплату у роз-
мірі 5 тисяч гривень. Відповідне 
рішення було прийнято на засідан-
ні Уряду 29 липня. Проєкт розро-
блено за ініціативою Міністерства 
соціальної політики. Він діятиме 
протягом 2020-2021 років. Пакун-
ки, які ще залишилися в регіонах, 
будуть роздані породіллям. 

Далі, фактично при народженні 
дитини, будуть видаватися картки 
із 5 тисячами гривень для закупівлі 
дитячих товарів замість "пакунку 
малюка", який, за словами поро-
діль, не завжди відповідав потре-
бам та побажанням.

"Тому зараз вони зможуть само-
стійно закуповувати товари на по-
вну суму, яку передбачає бюджет", 
– зазначає прем'єр-міністр України 
Денис Шмигаль. 

Проєкт передбачає, що грома-
дянам, у яких народилась дитина, 
буде видана соціальна картка у 
"ПриватБанку" із спеціальними ре-
жимом використання. 

"Батьки можуть звернутися за 
компенсацією протягом 12 міся-
ців з дати народження дитини та 
самостійно протягом року витра-
тити кошти грошової компенсації 

виключно для придбання дитині 
одягу, взуття, засобів гігієни та до-
гляду, текстилю, іграшок, засобів 
гігієни для породіль", – зазначає 
міністр соціальної політики Мари-
на Лазебна. 

Передбачається, що до реаліза-
ції проєкту будуть залучені закла-
ди роздрібної торгівлі, які також  
будуть забезпечувати цільове ви-
користання коштів грошової ком-
пенсації. 

Проєкт «пакунок малюка», на-
гадаємо, був запроваджений у 2018 
році. За інформацією відомства, від 
початку проєкту його склад збіль-
шився з 30 до 70 позицій.

Відповідно до постанови Кабмі-
ну у 2020 році, закупка одноразової 
натуральної допомоги за рахунок 
коштів державного бюджету поча-
ла  проводити централізована за-
купівельна організація – державна 
установа «Професійні закупівлі». 

Рішення про відміну закупівлі 
одноразової натуральної допомоги 
прийняв 30 червня Антимонополь-
ний комітетом України, за резуль-
татом розгляду скарг учасників 
закупівлі. Тому у відомстві розро-
били відповідний проєкт для ви-
плати компенсації за неотриманий 
«пакунок малюка» грошима. 

Кабмін прийняв постанову 
щодо встановлення 
щомісячної державної 

соціальної допомоги на догляд 
одиноким особам, які досягли 
80-річного віку та за висновком 
лікарсько-консультативної 
комісії потребують постійного 
стороннього догляду.

Допомога буде щомісячною і станови-
тиме 40% від прожиткового мінімуму для 
осіб, які втратили працездатність.

Сьогодні така допомога становить 
684,80 грн. 

Для отримання цієї допомоги оди-
нокий громадянин, який досягнув 80 

років і потребує стороннього догляду, 
або представник цієї людини чи соціаль-
ний працівник, який обслуговує, можуть 
звернутися до уповноваженої людини в 
сільській раді, місцевого управління со-
ціального захисту населення, подавши 
відповідну заяву, висновок лікарсько-
консультативної комісії про те, що така 
людина потребує стороннього догляду. 
Заповнивши на місці декларацію і під-
твердивши, що немає родичів, які за зако-
ном повинні доглядати за цією людиною, 
буде призначена допомога.

Незалежно від дати звернення особи за 
призначенням допомоги на догляд, вона 
призначатиметься з 1 січня 2020 року.

За сім місяців 2020 року 
через службу зайнятості 
Тернопільщини 3,9 

тис. роботодавців шукали 
працівників на 15,9 тис. вакансій. 
Серед них 8% - із заробітною 
платою, вищою від середньої 
в області. Про це повідомив 
директор обласного центру 
зайнятості Василь Олещук.

Так, зарплату у 18,5 тис. грн. пропо-
нували головному інженеру, 17 тис. грн. 
– диспетчеру підприємства мереж, май-

же 16 тис. грн. - водію тролейбуса, 15 
тис. грн. - провізору-косметологу, 14 тис. 
грн. готові платити керуючому відділен-
ням. Майже 11 тис. грн. на місяць пропо-
нували машиністу крана (кранівнику), 
завідувачу відділенням, поліцейському, 
електромонтажнику силових мереж та 
електроустаткування, монтеру колії.

За видами економічної діяльності 
роботодавці найбільше потребували 
працівників у торгівлі, в переробній 
промисловості та у сільському госпо-
дарстві.

Замість «бейбі-боксів» – гроші
Батьки будуть отримувати в пологовому вже 

не подарунки, а матеріальну компенсацію

Частина пенсіонерів на Тернопільщині 
отримають додаткову державну допомогу

Хочете заробляти 16 тисяч гривень?
У службі зайнятості з'явилися «золоті» вакансії 
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На Тернопільщині 
завершили 
розслідування 

щодо групи із 4 осіб, яка 
виготовляла та збувала 
амфетамін.

- За версією слідства, тер-
нополянин разом зі співмеш-
канкою обладнав підпільну 
нарколабораторію в орендо-
ваній ним квартирі. До збуту 
виготовленого там амфета-
міну він залучив ще кількох 
спільників, теж жителів Тер-
нопільщини. Інгредієнти для 
виготовлення наркотиків 

зловмисники замовляли че-
рез Інтернет, а отримували на 
одному із поштових відділень 
обласного центру, - розповіли 
у прокуратурі Тернопільської 
області.

Організована група діяла 
впродовж 2019- 2020 років. 
Їм інкримінують незаконне 
виготовлення, зберігання, 
перевезення з метою збуту 
та збут особливо небезпечної 
психотропної речовини – ам-
фетаміну. Обвинувальний акт 
у справі прокуратура скерува-
ла до суду. 

Як розповіли в обласному 
управлінні поліції, майже 20 
тисяч гривень поцупили з 

квартири, що на вулиці Винниченка. 
Зі слів потерпілої пенсіонерки, 
напередодні до неї приходила 
співробітниця комунальної служби, 
аби перевірити справність газових 
приладів. Та, як встановили 
поліцейські, насправді тернополянка 
впустила до власного помешкання 
крадійку, і не одну.

 - У під’їзді багатоповерхівки встановлені 
камери відеоспостереження, - розповів заступ-
ник начальника поліції Тернопільщини Степан 
Яцух. - Завдяки цьому нам вдалося встановити, 
що зловмисниця, котра представилася пенсі-
онерці працівницею комунального підприєм-
ства, зайшла до  будинку не сама, а ще з двома 
жінками. Ймовірно, коли лиходійка відволікала 

на кухні потерпілу розмовами про справність 
газових приладів, її спільниці в цей час і викра-
ли з помешкання гроші.

Орієнтування про встановлення осіб зло-
вмисниць та їхній пошук тернопільські опера-
тивники розіслали колегам в усі області. Допо-
мога надійшла від розшуківців з Житомира.

Тамтешні поліцейські отримали інформа-
цію, що троє підозрілих жінок вештаються 
поблизу будинків, пробуючи проникнути до 
під’їздів. Правоохоронці виїхали на місце і за-
просили жінок до відділу, де з’ясувалося, що ті 
дуже схожі на зловмисниць, орієнтування на 
котрих надіслали оперативники Тернопільщи-
ни.

Лиходійками виявилися троє громадянок 
Білорусі, 1988, 1978 та 1964 років народження. 
Наразі вирішується питання про оголошення їм 
підозри за частиною 1 статті 185 ККУ та обран-
ня запобіжного заходу.

- Нам вдалося встанови-
ти, що злочинний бізнес, по-
будований на жебракуванні, 
організували четверо осіб - 
уродженці міста Берегово За-
карпатської області, - розповів 
начальник відділу боротьби 
зі злочинами, пов’язаними 
з торгівлею людьми, Олек-
сандр Буняк. – Зловмисники 
шукали осіб із явно вираже-
ними фізичними вадами, ви-
користовуючи уразливий 
стан останніх, здійснювали 
їх вербування, переміщення, 
забезпечували умови прожи-
вання та харчування. Надалі 
активно використовували 
таких осіб для жебракування 
в Тернополі та інших містах 
України.

За попередніми даними, 
на зловмисників працюва-
ли тринадцять осіб. Весь же-
брацький дохід вони віддава-
ли організаторам, натомість 
отримували дах над головою 
– це старий приватний буди-
нок, який орендувався в Тер-
нополі, та харчі.

За підрахунками оператив-

ників, дохід від жебрацького 
бізнесу був чималий. За день 
зловмисники заробляли від 
трьох до шести тисяч гри-
вень. Факти передачі грошей 
жебраками організаторам по-
ліцейські задокументували.

Під час санкціонованих об-
шуків, які одночасно проводи-
ли у Тернополі та Чернівцях, 
вилучили мобільні телефони 
та грошові кошти.

Відомості за даним фактом 
внесено до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань і ква-

ліфіковано частиною 2 статті 
149 ККУ - вербування, пере-
міщення людей, вчинені з ме-
тою експлуатації, з викорис-
танням уразливого стану за 
попередньою змовою групою 
осіб. Санкція статті передба-
чає позбавлення волі на тер-
мін від п’яти до дванадцяти 
років з конфіскацією майна 
або без такої. Процесуальне 
керівництво у даному кримі-
нальному провадженні здій-
снює прокуратура Тернопіль-
ської області.

Встромив ножа, бо не 
сподобалася сережка у вусі

На Тернопільщині між чоловіками 
розгорівся конфлікт через прикрасу

- 29 липня близько опівночі до поліцейських зателефонува-
ли очевидці злочину й повідомили, що в селі Полупанівка Під-
волочиського району ножем поранено молодого чоловіка. На 
місце події виїхала слідчо-оперативна група. З’ясувалося, того 
вечора на відкритій площадці в альтанці біля сільського мага-
зину свій день народження з друзями святкував 27-річний міс-
цевий житель. З його слів, до їхньої компанії підсів його 58-річ-
ний колега по роботі - чоловіки працюють в одному кар’єрі.  
Непроханий гість перехилив чарку-другу і став чіплятися до 
одного з молодиків, дорікаючи тому, що він носить сережку. 
Конфлікт намагався залагодити іменинник, пробував заспокої-
ти колегу, та в якийсь момент зловмисник вихопив ніж і вдарив 
потерпілого у живіт, - розповіли в обласному управлінні поліції.

З проникаючим пораненням черевної порожнини 27-річно-
го жителя Полупанівки каретою швидкої доправили до район-
ної лікарні. 

- Юнак наразі перебуває в реанімації, - розповів начальник 
Підволочиського відділу поліції Сергій Гаврилюк. - Підозрюва-
ного затримано. Йому оголошено підозру у вчиненні злочину, 
передбаченого частиною 1 статті 121 ККУ - заподіяння умисного 
тяжкого тілесного ушкодження. Триває досудове розслідування.

Перед судом постане житель Козівського району. 
Чоловік побив вагітну, і в результаті побоїв у неї 
народилася мертва дитина.

Як стало відомо, 20 квітня 2020 року мешканка села Козівського 
району народила мертву дитину у машині швидкої допомоги, пере-
буваючи на 28-30 тижні вагітності. Жінку госпіталізували в реані-
маційне відділення лікарні, виявивши в неї численні сліди побоїв та 
повідомили про це правоохоронців.

- З’ясовано, що напередодні між нею та співмешканцем відбу-
лась сварка, під час якої  чоловік, перебуваючи в стані алкогольно-
го сп’яніння, умисно наніс вагітній жінці декілька ударів кулаками 
рук в обличчя, від яких вона впала на підлогу, а зловмисник продо-
вжив її бити на вулиці, - повідомили у прокуратурі Тернопільської 
області. - Внаслідок цих дій у потерпілої відбулось переривання 
вагітності через внутрішньоутробну асфіксію, що розвинулась від 
спричинення їй тілесних ушкоджень та призвела до народження 
мертвої дитини.

Теребовлянська місцева прокуратура скерувала до суду обвину-
вальний акт у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 121 КК України.

Перед судом постане 
присяжний з 
Тернопільщини, що 

вчинив ДТП. у якому одна 
людина загинула, іншу 
було травмовано.

Як повідомили у прокура-
турі Тернопільської області, 
чоловік був присяжним в од-
ному із районних судів області. 

- Розслідуванням встановле-

но, що 12 лютого 2020 року за 
кермом автомобіля Mercedes-
Benz 250D, маючи технічну 
можливість зупинити керова-
ний ним транспортний засіб, 
вчинив у селі Великі Млинівці 
Кременецького району наїзд 
на подружжя на одній з вулиць 
населеного пункту. Потерпілий 
помер на місці пригоди, а по-
терпіла отримала тілесні ушко-

дження середньої тяжкості, - по-
відомили у  прокуратурі. 

Чоловікові інкримінують ч. 
2 ст. 286 КК України. Обвину-
вальний акт у справі скерува-
ли до суду. 

Розслідування криміналь-
ного провадження здійсню-
вали слідчі Територіального 
управління ДБР, розташовано-
го у Львові.

ОРГАНІЗАТОРІВ ЗЛОЧИННОЇ ГРУПИ,
 що займалися вербуванням людей, 

викрили оперативники Тернопільщини
На Тернопільщині поліцейські викрили злочинців, які 

вербували людей з фізичними вадами для жебракування.

Обладнав нарколабораторію 
в орендованій квартирі 

ТРОЄ ГРОМАДЯНОК БІЛОРУСІ 
криміналили в обласному центрі

Іноземок підозрюють у крадіжці значної суми грошей 
з квартири тернопільської пенсіонерки

Сів за кермо п’яним і збив двох пішоходів 

П’яним побив вагітну 
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У США пропонують 
виділяти на українську армію 

щорічну допомогу

У Сенат США внесли законопроєкт 
про щорічне виділення Україні $300 
млн. військової допомоги. Як пише «Єв-
ропейська правда» з посиланням на 
Reuters, документ представлений респу-
бліканськими та демократичними ліде-
рами сенатського Комітету в закордон-
них справах. Ще до $4 млн. законопроєкт 
дозволяє виділяти на підготовку україн-
ських офіцерів. Також документ вимагає 
звіту Міноборони США та Держдепу про 
потреби ЗСУ, плану надання допомоги у 
сфері безпеки та передбачає призначен-
ня спеціального посланника для України.

У пожежах в Австралії загинули 
мільярди тварин

Близько 3 млрд. тварин загинули 
або зникли в Австралії в період руйнів-
них лісових пожеж 2019-2020 років. 
Дослідження проводили десять учених з 
університетів Австралії та Британії, а та-
кож Всесвітнього фонду дикої природи, 
пише The Guardian. У пожежах загинули 
приблизно 143 млн. ссавців, 180 млн. 
птахів, 51 млн. жаб і 2,5 млрд. рептилій. 
Навіть, якщо не всі тварини були вбиті 
полум’ям або спекою, то перспективи 
виживання для них залишалися незна-
чними. «Важко згадати якусь іншу по-
дію у світі, яка вбила або витіснила таку 
кількість тварин. Це вважається одним із 
найстрашніших стихійних лих у сучасній 
історії», - сказав Дермот О’Горман, вико-
навчий директор WWF в Австралії. Поже-
жі в країні випалили 11,46 млн. га площі. 

Смоленська катастрофа:
 в літак Качинського росіяни 

заклали вибухівку
У літак Ту-154, в якому у квітні 2010 

року загинув президент Польщі Лех 
Качинський та ще 95 пасажирів, було 
закладено вибухівку. Такого висновку 
дійшла комісія з розслідування авіака-
тастрофи. Звіт щодо результатів розслі-
дування опублікував ексміністр оборони 
Польщі Антоні Мацеревич, пише поль-
ське видання Nizalezna. Комісія встанови-
ла, що на борту президентського літака 
ще в повітрі сталися два вибухи. Перший 
зруйнував ліве крило. Друга бомба була в 
центрі лайнера, де сидів польський пре-
зидент Качинський із дружиною та висо-
копосадовцями. Крім того, лабораторії в 
Польщі та Великій Британії виявили на 
уламках літака сліди тротилу, гексогену 
і пентриту. Сліди вибухівки було знайде-
но в пробах із частин літака, які російські 
техніки міняли під час ремонту. Комісія 
звинуватила російську сторону, яка роз-
слідувала катастрофу раніше, в тому, що 
вони намагалися приховати докази вибу-
ху на лайнері.

Канадський університет 
запускає курси української мови

Альбертський університет у канад-
ському місті Едмонтон запрошує на 
дистанційні курси української мови, 
що розпочнуться восени 2020 року. 
«Курси української мови пропонуються 
віддалено, отже, вступити на них змо-
жуть студенти будь-якого університету 

чи коледжу. Вивчайте українську!», - на-
писала у фейсбук Альбертська рада укра-
їнського мистецтва.

У Берліні лисиця викрала з 
будинків купу взуття

У Берліні лисиця вкрала з терас міс-
цевих жителів близько 100 одиниць 
взуття. Про це повідомляють місцеві 
ЗМІ. Викрити хитру зміг «потерпілий» 
Крістіан Меєр. Він помітив, що вночі з 
тераси пропав один його кросівок. По-
ділився новиною на місцевому порталі, 
і з’ясувалося, що з подібною проблемою 
зіткнулися й інші мешканці. Згодом Меєр 
побачив лисицю на одній із вулиць з дво-
ма синіми тапочками в зубах і вирішив 
простежити за злодійкою. У лісовому ма-
сиві чоловік знайшов схованку з величез-
ною кількістю взуття. При цьому, за його 
словами, свого кросівка там не знайшов.

Британія оголосила 
боротьбу з ожирінням

Уряд Великої Британії бороти-
меться з «бомбою уповільненої дії - 
ожирінням»,  пише Reuters. Зокрема, в 
країні заборонять телевізійну і онлайн-
рекламу нездорової їжі до 21.00, а також 
припинять акції «купи один, отримай 
другий безкоштовно» на такі продукти. 
Крім того, калорійність страв тепер відо-
бражатиметься в меню. Прем’єр-міністр 
Борис Джонсон оголосив боротьбу з 
ожирінням після того, як дослідження 
засвідчили: ті, хто страждає ожирінням 
чи надлишковою вагою, мають підви-
щений ризик смерті від коронавірусу 
або важкого перебігу хвороби. У Британії 
більше людей з надмірною вагою, ніж 
у більшості європейських країн. Public 
Health England публікує дані, згідно з 
якими понад 60% дорослих у Британії 
мають надлишкову вагу або ожиріння.

В ЄС захищатимуть бджіл 
від зникнення, 

а ліси - від вирубування
Асоціація бджільництва Словенії 

пропонує подарувати всім країнам Єв-
росоюзу по два бджолині рої, коли її 
представник займе місце голови Ради 
ЄС. Ініціатори хочуть таким чином нага-
дати про важливість бджіл для збережен-
ня біорізноманітності. Про це пише Закон 
і Бізнес. Бджіл та інших комах в Європі 
стає менше, і відновлення їх чисельності 
- один із пріоритетів стратегії біорізнома-
нітності ЄС до 2030 року. ЄС планує збіль-
шення природних територій, що охороня-
ються. Так, мінімум 30% суші й акваторії 
Євросоюзу отримають статус заповідни-
ків, національних парків або заказників. 
Із наступного року особливий статус і 
додатковий захист від підприємницької 
діяльності отримають усі збережені пер-
винні та просто старі ліси в ЄС. 

Пасажирам рекомендують 
не чіпляти бирки на валізи

Якщо у вас є звичка чіпляти бирку 
з контактними даними на ручку валі-
зи, то краще її позбутися. Це іноді може 
призвести до неприємностей. За словами 
працівника аеропорту, ця деталь лише 
заважає вантажникам при перенесенні 
багажу. Часто бирки не дають узятися за 
ручку, вони великі, нерідко зісковзують 
і обриваються, пише Daily Express. Крім 
того, бирки, що відірвалися, можуть по-
трапити в двигун літака, а це доволі не-
безпечно. До того ж, використання бирок 
абсолютно безглузде. А тим, хто боїться 
втратити свої речі, радять написати кон-
тактні дані маркером на самій валізі. Та-
кож туристам рекомендують брати із со-
бою багаж на коліщатах. 
У цьому випадку менша 
ймовірність, що вантаж-
ники його пошкодять 
при перенесенні.

Скільки мільйонів 
отримали партії з бюджету 

за третій квартал

Нацагентство з питань запобігання 
корупції перерахувало політпартіям 
кошти із держбюджету на фінансуван-
ня їхньої статутної діяльності в сумі 
35,73 млн. грн. Державне фінансування 
у ІІІ кварталі цього року отримали чотири 
парламентських партії: «Європейська солі-
дарність» - 6,6 млн. грн.; «Голос» - 4,75 млн. 
грн.; «Опозиційна платформа - За життя» 
- 10,63 млн. грн.; ВО «Батьківщина» - 6,67 
млн. грн. Партіям «Голос» та «Європейська 
солідарність» додали по 3,54 млн. грн. за 
дотримання гендерного принципу. НАЗК 
зупинило фінансування «Слуги народу» на 
ІІІ та ІV квартали у зв’язку зі зверненням 
політсили. І направило лист до Мінфіну з 
пропозицією спрямувати 70,3 млн. грн. до 
фонду боротьби з Covid-19. За ІІ квартал 
НАЗК перерахувало партіям 70,87 млн. 
грн. Найбільше отримала «Слуга народу» 
- 35,14 млн. ОПЗЖ - 10,63 млн. ВО «Бать-
ківщина» - 6,7 млн. «Європейська солідар-
ність» - 6,6 млн. «Голос» - 4,75 млн.

Московія планує 
захоплення влади в Україні
Росія використовує своїх шпигунів 

в Україні для дестабілізації політичної 
обстановки і можливого захоплення 
влади. Про це заявив глава служби зовніш-
ньої розвідки України Валерій Кондратюк, 
пише New Format. «Росія несе для України 
військові, економічні та політичні загрози, 
намагається внести розбрат в українське 
суспільство за допомогою спецоперацій», 
- заявив Кондратюк.

Більшість сіл 
не мають доступу до інтернету

У населених пунктах, де немає жод-
ного провайдера інтернету, який пра-
цює, живуть понад 4 млн. українців. 
Тобто понад 65% сіл не покрито широкос-
муговим доступом до інтернету, повідо-
мляє Мінцифри. Загалом 4,2 млн. людей 
живуть у населених пунктах, де немає 
жодного оптичного провайдера. Ще 1,55 
млн. сільського населення не має можли-
вості підключитися до оптичного інтерне-
ту через його високу ціну. 5,75 млн. укра-
їнців не мають можливості підключитися 
до якісного фіксованого широкосмугового 
доступу до мережі інтернет. Результати 
дослідження свідчать, що 17310 населе-
них пунктів не покрито якісним доступом 
до інтернету (65% сіл та 2% міст). До ме-
реж не підключено: 16040 навчальних 
закладів, 8163 медичних закладів, 3873 
закладів, де надають послуги населенню, 
33857 закладів культури і спорту. Для під-
ключення до інтернету закладів соцінфра-
структури потрібно 5,4 млрд. грн.

Доходи «зірок» вражають 
Телеведуча задекларувала 261,6 

млн. грн. доходу, отриманого за 2019 
рік. До числа рекордсменів шоу-бізнесу та-
кож увійшли футболіст із 24,5 млн. грн. до-
ходу та співак, який заробив 15,3 млн грн. 
Про це повідомляє прес-служба Державної 
податкової служби України. Зірки естради, 
музиканти, шоумени, ведучі та спортсме-
ни задекларували доходи, отримані в 2019 
році, на загальну суму 766 млн. грн.

Безробіття зростає швидше, 
ніж прогнозували

Нацбанк погіршив прогноз щодо без-
робіття з 9,5% до 10%. Про це йдеться в 
інфляційному звіті НБУ за липень. Про-
гнози погіршили через запровадження ка-
рантину. Водночас, послаблення обмежень 
у травні сприяли зростанню пропозиції 
робочої сили. Також поновився інтерес до 
пошуку роботи за кордоном. На 2021 рік 
регулятор прогнозує безробіття на рівні 
9%. Раніше говорили про 8,6%. У Нацбанку 
кажуть: до кінця нинішнього року роботу 
втратить кожен десятий українець. 

Коли ЄС може відкрити 
кордони для українців

До кінця вересня зовнішні кордо-
ни ЄС не буде відкрито для українців. 
Вітчизняні дипломати ведуть індиві-
дуальний діалог з країнами Євросоюзу 
щодо послаблення обмежень на поїздки, 
обмінюючись даними. Про це заявила 
віцепрем’єрка з питань європейської та 
євроатлантичної інтеграції Ольга Стефані-
шина в інтерв’ю Obozrevatel TV. За її слова-
ми, на активніший діалог із державами ЄС 
щодо цього питання можна чекати з верес-
ня. «Відкриття кордонів не станеться од-
номоментно для всіх, це буде поступовий 
процес. Враховуючи, що весь світ очікує 
на другу хвилю коронавірусу - можливо, 
вона буде, можливо, це будуть регіональ-
ні спалахи, - то раніше кінця вересня про 
системність важко говорити», - сказала 
Стефанішина.

Площа пожеж у лісах 
зросла в 40 разів

У першому півріччі 2020 року кіль-
кість пожеж у лісах України збільшила-
ся втричі, порівняно з минулим роком. 
Площа, яку охопив вогонь, зросла аж у 40 
разів. «Протидія пожежам в екосистемах 
для надзвичайників має наразі пріоритет-
не значення», - заявив глава ДСНС Микола 
Чечоткін, передає 24 канал. 

Чого очікувати аграріям 
від зміни клімату

Кліматичні зміни позначаться на ві-
тчизняній економіці переважно нега-
тивно, адже Україна - аграрна держава. 
Підвищення середньорічної температури 
в Україні призведе до того, що деякі види 
зернових буде майже неможливо вирос-
тити на території нашої держави, а якість 
урожаю через раннє дозрівання знижува-
тиметься щороку. Такі висновки фахівців, 
пише agronews.ua. Експерти стверджують: у 
південних та східних регіонах країни очіку-
ється зменшення родючості внаслідок змен-
шення опадів. Через часті буревії, зливи, гра-
ди та посухи аграрії щорічно втрачатимуть 
частину врожаю. Фермерам також доведеть-
ся зіштовхнутися з ситуацією, коли у східних 
та південних областях очікується зменшен-
ня врожайності кукурудзи й пшениці. Нато-
мість, у регіонах, розташованих ближче до 
полюсів, очікується зростання врожайності 
цих рослин та цукрового буряку.

Хто залишиться без субсидій
Кого з громадян мають намір за-

лишити без субсидії в майбутній опа-
лювальний сезон - розповів заступник 
міністра соціальної політики Віталій 
Музиченко, передає ТСН. За його слова-
ми, навіть якщо влітку субсидіантам не 
нарахували виплати, це не означає скасу-
вання допомоги. Всім, кому переоформили 
допомогу, нарахують кошти в призначені 
терміни та в тих самих обсягах. Щойно 
розпочнеться опалювальний сезон, суб-
сидії знову почнуть нараховувати. А от по-
збавлять субсидій: орендодавців, які не за-
декларували доходи; осіб, які одноразово 
зробили покупку на понад 50  тисяч гри-
вень; власників автомобілів, яким не біль-
ше п’яти років; боржників за комуналку; 
українців, які отримали спадщину протя-
гом 12 місяців з моменту звернення за до-
помогою; власників великих приміщень.

Україна Світ

Ольга ЧОРНА.
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На острівку 
закоханих на 
набережній 

Тернопільського ставу 
організували незвичайне 
весілля у вишиванках. 
Не лише вбрання 
молодих, дружок і 
батьків було прикрашене 
українськими 
орнаментами. У вишитому 
одязі та масках прийшли 
гості, а ще прикрасили 
візерунками з хрестиків 
всю весільну атрибутику 
- рушники, подушки і 
подарунки. Досі в Україні 
ще не було такої події. 

Володимир закінчив духо-
вну семінарію, а Оля опанувала 
фах іконописця в Українському 
католицькому університеті. 
Познайомили пару біля терно-
пільської катедри спільні друзі. 
З часом знайомство переросло 
у дружбу і кохання. Не стала 
для них перешкодою і відстань, 

адже Володимир навчався у 
Тернополі, а Оля у Львові. У 
день свого одруження вони 
обоє усміхнені, щасливі і на 
диво спокійні. Зізнаються, не 
очікували такої уваги людей до 
свого свята.  

– Встановлення рекорду - 
це ідея батьків моєї обраниці, 
– розповів Володимир Гоцко. 
– Нам вона сподобалася, і ми 
вирішили їх підтримати. Адже 

дуже любимо і цінуємо укра-
їнську вишивку. Віримо, що це 
вбрання стане доброю традиці-
єю нашої сім’ї.

Оля власноруч вишивала 
весільний рушник. Зізнається, 
рукоділля мама навчала її з ди-
тинства, тож ця справа їй дуже 
до душі. Інші речі створювали 
протягом майже двох місяців 
мати нареченої Галина Короп-
чук з сестрою Лідією Скибою та 

всією родиною. Аби встановити 
рекорд, перед церемонією всі 
вишиванки перелічили і зареє-
стрували. 

- Вдалося зібрати 50 еле-
ментів особливої вишивки на 
одному весіллі - і це є рекордом 
України. Він перший і унікаль-
ний, схожого такого не було. До 
реєстрації ми досліджували всі 
ці речі – нам вислали їх фото, 
щоб експерти оцінили їх.  Так 
приємно на такому важливому 
для родин святі бути присутнім 
з такою місією. Молодята тіль-
ки одружилися, а вже рекор-
дсмени, - розповів експерт На-
ціонального реєстру рекордів 
України Павло Горішевський.

Одна зі співавторок рекор-
ду Галина Коропчук зізнається: 
бажання влаштувати весілля в 
одному стилі було вже давно. 

- Я була на багатьох святах, 

але все було врізнобій, подуш-
ки одного кольору, рушники 
іншого. Я хотіла, щоб все було 
в однакових тонах, - каже жін-
ка. – Адже наша українська 
вишивка дуже красива, тому 
важливо підкреслювати її ви-
тонченість і багатство та гар-
монійно доповнювати. Наші 
молодята обрали синій та ніжні 
пудровий і сірий тони. А ще всі 
речі були об’єднані спільним 
орнаментом: дерево життя - 
це символ минулого, теперіш-
нього та майбутнього. У ньому 
закладено ідею продовження 
роду, життя. Віримо, що він при-
несе щастя на-
шим дітям. 

У ТЕРНОПОЛІ – ВЕСІЛЬНИЙ РЕКОРД
ПІВСОТНІ ВИШИТИХ РЕЧЕЙ НА ВЕСІЛЬНІЙ ЦЕРЕМОНІЇ 

ЗІБРАЛИ РОДИНИ МОЛОДЯТ ВОЛОДИМИРА ГОЦКА ТА ОЛЬГИ КОРОПЧУК

Юля
ТОМЧИШИН

28 серпня Тернопіль святкує 
480-у річницю від дня 
заснування. З нагоди цієї 

події Тернопільська міська рада  
оголошує конкурс відеороликів 
«Мій Тернопіль. 480», взяти участь 
в якому можуть як одна людина, так 
і творчі колективи, студії, компанії. 
А з метою створення привабливої 
атмосфери для мешканців та 
гостей міста під час святкування 
480-ї річниці Дня міста Тернополя 
оголошено конкурс «Квіткові 
композиції». Відбудеться він 28 
серпня в парку ім. Тараса Шевченка.

Передбачено дві номінації: патріотичні 
букети та квіткові композиції на тему єднос-
ті і цілісності держави «Патріотична Украї-
на»; квіткові композиції на тему «Тернопіль – 
серце Галичини». Заявки для участі у конкурсі 
приймають до 20 серпня у відділі торгівлі, 
побуту та захисту прав споживачів Тернопіль-
ської міської ради: за адресою м. Тернопіль, 
вул. Коперника,1, тел. 40-41-37, 40-41-38.

Відеороботи про Тернопіль необхідно 
завантажити на YouTube-канал, посилан-
ня  надіслати до оргкомітету конкурсу на 
ел.адресу: ctdmy@ukr.net із зазначенням теми 
листа «На конкурс відеороликів» та заповни-
ти заявку за відповідною формою.

КОНКУРС ПЕРЕДБАЧАЄ ТРИ ЕТАПИ:
І етап – подання учасником/учасника-

ми заявок та розміщення відеороликів на 
YouTube каналі: 20-24 липня; посилання з 
YouTube необхідно надіслати

ІІ етап – онлайн-голосування на Facebook-
сторінці «Тернопіль 480», створеній організа-
торами конкурсу, та оцінка відеороликів чле-
нами журі: 1-10 серпня.

IІІ етап – визначення та нагородження пе-
реможців.

Онлайн-голосування відбуватиметься з 1 
по 10 серпня включно на офіційній сторінці  
Facebook  «Тернопіль.480». Учасники конкур-
су отримають дипломи та відзнаки Терно-
пільської міської ради.

Просто неба у 
центрі міста 
велосипедисти 

самостійно зможуть 
усунути дрібні 
неполадки. Незвичайну 
майстерню встановили 
неподалік супермаркету 
«Норма» – поблизу 
інформаційно-
туристичного тубуса.

 У майстерні є стандартний набір інструментів: викрутки, набір шес-
тигранників, розвідні ключі тощо. Для огляду чи ремонту велосипед 
можна підвісити за сідло. Також є насос з насадками під різні ніпелі та 
голкою для накачування.

-  Приємно щодня бачити все більше велосипедистів у Чорткові, 
- каже міський голова Чорткова Воло-
димир Шматько. - Тож перша веломай-
стерня явно не стане останньою. Ми 
встановлюватимемо їх в тих місцях, де 
найбільше велосипедистів просто ката-
ються в своє задоволення і не часто заду-
муються про екіпіровку та ремкомплект. 
Адже не завжди є можливість носити 
при собі інструменти. А неприємності 
трапляються здебільшого тоді, коли ти 
інструменти якраз залишив вдома. 

Тернополяни можуть зробити 
ПОДАРУНОК НА ДЕНЬ 

НАРОДЖЕННЯ РІДНОГО МІСТА

У ЧОРТКОВІ З’ЯВИЛАСЯ ПЕРША 
ВУЛИЧНА ВЕЛОМАЙСТЕРНЯ
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Господь Ісус Христос у зем-
ній проповіді  звертав  увагу 
слухачів на внутрішній  зміст 
Свого Божественного вчення, 
щоб людина усвідомила мету 
свого існування, почула голос 
совісті, повірила у вічність сво-
го життя. Коли люди ставили-
ся до слів Спасителя з вірою, 
бодай тільки зароджуваною, 
Господь, підтримуючи її, нага-
дував їм про плоди віри.

У Євангелії від Івана наво-
диться один з таких випадків. 
А саме: «Тоді сказав Ісус до іу-
деїв, що увірували в Нього: 
коли будете перебувати в Моїм 
слові, то справді Мої ученики 
будете, і зрозумієте правду, і 
правда визволить вас» (Ін. 8, 
31—32). Цими словами Хрис-
тос бажав не тільки зміцни-
ти слабку віру слухачів, але й 
випробувати її. Їм треба було 
усвідомити, що як вони з вірою 
приймуть вчення Спасителя і 
міцно стоятимуть у ньому, тоді 
тільки вони будуть справжні-
ми його учениками, пізнання 
істини дасть їм волю від гріха, 
вони не будуть його рабами. 

Отже, Господь говорив тим, що 
увірували в Нього, про духовну 
свободу, але не всі вони пра-
вильно зрозуміли Його.

Від нашої волі залежить 
повною мірою сприйняти цей 
заклик Спасителя і засвідчити 
свою віру в Нього своїм жит-
тям. 

Не треба думати, що це ви-
магатиме від нас чогось осо-
бливого, надзвичайного, дуже 
складного та такого, що ми 
досі не знали. Не можна забу-
вати, що віра в Бога в наших 
серцях зворушує наше сум-
ління, і голос цього великого 
дару Божого дає нам розуміти 
своє життя й покликання та 
обов'язок. Отже, віра, засвід-
чена    християнським життям,  
прокладає  нам   шлях  до  духо-
вної свободи від гріха.

Свята Церква Христова за-
собами Божественної благо-
даті допомагає відродити в 
кожному з нас,  «внутрішню 
людину» (Рим. 7, 22), нашу 
духовну істоту, якою керує 
християнська свідомість. Це — 
найголовніша умова для того, 

щоб віра наша не була мар-
на й безплідна. «Віра без діл 
мертва» (Як. 2, 26), говорить 
апостол. Отже, віра прагне діл. 
Яких саме? Звичайно таких, що 
їх рушійною силою є любов до 
Бога і ближніх, служіння лю-
дям, Батьківщині, людству.

Сила християнської любові 
велика, але вона залежить від 
того, наскільки чиста від грі-
ха душа людини, її серце. Усе 
гріховне й порочне порушує 
внутрішній мир людини, без 
якого не може бути місця для 
любові. Головною перешко-
дою на шляху до зміцнення 
душевного миру християнина 
здебільшого бувають загаль-
нолюдські моральні пороки, 
навіть ті з них, до яких людина 
звикає, ніби не помічає їх, при-
міром — заздрість. Цей порок 
загальновідомий. Дехто вва-
жає його не шкідливим, але він 
може викликати такі наслідки, 
що переходять за меж допусти-
мого і терпимого.

Заздрість і багато інших 
добре всім нам відомих по-
років, наприклад, надмірна 

гордовитість, шанолюбство, 
зарозумілість, корисливість, 
самолюбство тощо шкідливі 
тим, що позбавляють христи-
янина любові до ближнього; 
замість неї починає діяти в 
людині ненависть, ворожнеча, 
вона втрачає душевний мир, 
глухне в ній голос совісті... Ві-
руюча людина падає в безод-
ню гріхів. Єдиним засобом для 
відновлення душевного миру є 
покаяння. Свідомо каючись, ві-
руючий засуджує себе за запо-
діяні гріховні вчинки, просить, 
щоб Господь простив йому їх, 
обіцяючи Господу не робити їх 
надалі. Щире каяття при спри-
янні благодаті Святого Духа 
повертає віруючому душевний 
мир, поновлює його моральні 
сили для добродіяння, набли-
жує до духовної свободи.

Важко людині виховувати 
в собі терпіння, особливо коли 
доводиться зазнавати неза-
служених нападок, всіляких 
обмов, кривди тощо. Все це за-
смучує душу людини, замість 
любові в серці її з'являється 
ненависть, злоба, гнів. Тільки 

Богочоловік Господь Ісус Хрис-
тос міг зберегти в собі духо-
вну свободу, відповідаючи на 
людські наклепи й неправду 
любов'ю до Своїх мучителів і 
ворогів.

Пильнуючи душевного 
миру й духовної свободи, хрис-
тиянин повинен боротися про-
ти особистих пороків і вихову-
вати в собі добрі якості душі: 
сумлінність, чесність, терпін-
ня, безкорисливість, старан-
ність, скромність, смиренність, 
мудрість, щедрість — усе те, 
що є плодами миру і любові.

Міцніюча віра в Господа Іс-
уса Христа підноситиме нашу 
гідність, і ми, пізнаючи Його 
святу істину, будемо наближа-
тися до духовної свободи, сво-
боди від гріха - запоруки вічно-
го життя з Христом. 

Трьохденна духовна віднова для родин вій-
ськовослужбовців, загиблих на Сході України, 
відбулася минулих вихідних у Марійському ду-
ховному центрі «Зарваниця». Участь у зустрі-
чі взяли більше 20 осіб, а саме матері, батьки, 
дружини та діти захисників, які віддали життя 
за мир в нашій державі. У Зарваниці їх зустрів 
та опікувався сотрудник  Марійського центру 
отець Андрій Шалай.

Родини героїв, під супроводом адміністра-
тора малої базиліки Зарваницької Богородиці 
отця Дмитра Квича відвідали усі святині Марій-
ського духовного центру, побували в унікально-
му комплексі «Український  Єрусалим», а також 
спільно молилися перед чудотворною іконою 
Зарваницької Божої Матері , яка зберігається 
у парафіяльному храмі Пресвятої Трійці та По-
крови Пресвятої Богородиці.

Також взяли участь в Архиєрейській Свя-
тій Літургії, яку очолив єпископ-помічник 
Тернопільсько-Зборівський Теодор (Марти-
нюк). Опісля в цей день владика Теодор разом з 
отцем Дмитром Квичем  та сім’ями загиблих ге-
роїв  відбули панахиду за душі всіх військових, 
які поклали життя за мир і кращу долю України. 
На завершення дня учасники духовної віднови 

спільно молилися на Хресній дорозі та в Україн-
ському Єрусалимі.

З сім’ями військових, загиблих на Сході 
України, зустрівся архиєпископ і митрополит 
Тернопільсько-Зборівський Василій (Семенюк). 
Після урочистої Божественної Літургії він тепли-
ми словами привітав родини військовослужбов-
ців, висловив щирі співчуття, підтримку та уді-
лив кожному архиєрейське благословення.

НАШЕ СУМЛІННЯ – голос великого дару Божого

о. Богдан 
Зінченко, 
член Націо-

нальної спілки 
журналістів 

України.

Проща пам’яті і любові
Родини загиблих на Сході України 
захисників молилися в Зарваниці

Про марноту
Не покладай надії на багатство,
Воно душі спасіння не дає.
Багатство заганяє душу в рабство
І та у рабстві тільки їсть та п’є.

Не покладай надії на пошану,
Бо й почесті спасіння не несуть.
Немов туман у літній день розтануть.
Не зоглядишся, навіть, проминуть.

На довгий вік не покладай надії,
Мовляв, за все колись устигну відмолиться,
Бо ти іще будуєш замки в мріях,
А шлях твій на землі уже скінчився. 

Не слідуй сліпо забаганкам тіла,
Пильнуй свої пориви і стремління.
Бо у житті найголовніше діло – 
Служіння Богу і душі спасіння. 

Люба ЦАЛИК.
с. Ришківці Лановецького району. 

***
В нічному небі – золоті вози,
Навколо Артеміди – знак Сварога,
Дороговкази на усі часи
Усім, кому простелиться дорога.

І золотом по синьому цвітуть
Яскраві зорі – свічі незгасимі.
У знаки заховали їхню суть
Далекі пращури. І символом ожили

Стремління їхні, праця і могуть,
Вони для нас – як для польоту крила,
Розправ, зміцни їх, вирушай у путь,
І вітерець примножить твої сили.

Марія ГУМЕНЮК
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гніздечко
Сімейне

Прощай, дитинство, 
юність легкокрила,

Нове життя всі скоро 
почнемо.

І напинає вітерець 
вітрила —

Назустріч долі ми 
полетимо!

На фото 
Івана ПШОНЯКА:
Степан Сушко  
- цьогорічний 

випускник 
Тернопільської 

ЗОШ №5, 
золотий 

медаліст. 
На святкові 
урочистості 

за хлопця 
прийшли 
порадіти 

мама Зоряна, 
тато Михайло, 
дідусь Степан, 
бабуся Галина, 
братик Роман.

Враз задеренчав мобільний. 
Телефонував син Назар, 
запрошував до себе на 

випускний бал.

 - А мати де?
- Поїхала з вітчимом в Італію. Ото й за-

прошую тебе. А то всі будуть з батьками, 
тільки я, мов отой одинокий вовк. При-
їдеш?

- Звичайно. О котрій годині почина-
ється?

- О десятій ранку служба Божа у церкві, 
а тоді вручення документів, й опісля обід у 
ресторані й забава аж до ранку...

* * * * * 
- Зупинка Кровинка, - продудніло у ва-

гоні. Михайло розплющив очі й поглянув 
за вікно.

Сонце вже видерлось з-за горба, вкри-
того густою щіткою лісу, й розквітло зо-
лотом троянд у вікнах села, котре, роз-
сипавшись хатинками уподовж горба по 
зеленому килимі долини тягнулось ледь 
не до самого міста.

 «Кровинка», - провернулось у голові, 
згідно легенди в давні часи тут оселила-
ся «кровинка» якогось князя із древнього 
міста Василька. Нині це центр Теребов-
лянської громади, місто, в якому пролеті-
ли безтурботні дні його дитинства, юначі 
літа. Тут він уперше закохався у свою кро-
винку: симпатичне дівчатко, з якою ледь 
не одружився… 

Ледь…
 - Наступна зупинка – Теребовля…
 Михайло зняв з полички рюкзак і на-

правився до виходу. Будинок вокзалу не 
зазнав помітних змін від кінця вісімнадця-
того сторіччя, коли через Теребовлю було 
прокладено залізничну колію Тернопіль - 
Копичинці, що була частиною Галицької 
залізниці Львів - Чернівці. Зате скверик, 
що впритул підбігав до привокзальної 
площі, розрісся. Дерева, у садінні котрих 
він брав участь, буяли цвітом, а по серед-
ині скверика бронзовіла постать Василька 
Теребовельского. Поряд біліла облущена 
споруда колишнього фонтану, деякі ла-
вочки були поламані, під кущами валялося 
сміття, пластикові пляшки.

- Дожилися, – сплюнув. Згадались роки 
навчання, коли це місто було чистеньке, а 
вони щовесни залюбки наводили порядок, 
зокрема на Замковій горі, де вечорами гри-
міла музика…

 До початку Служби Божої було ще до-
сить часу й він присів на драбинясту лавоч-
ку під стрункою липою. Саме біля цього, 
тоді тендітного деревця, він і познайомив-
ся з Настею. Вони, старшокласники та сту-
денти культурно-освітнього та медичного 
училищ, вийшли на облаштування міста. 
Їм доручили посадити оцей скверик, де 
йому впало в око гарненьке синьооке ді-
вча - першокурсниця медичного училища, 
однак познайомитися не вистачило духу.

Наступного дня картав себе за це. 
Якась невідома сила потягнула його погля-
нути на вчорашню працю їхніх рук. Ступав, 
опустивши очі, а коли підвів, то побачив її 
– поливала посаджені вчора деревця. 

- Дозвольте вам допомогти?
 - Дозволяю.
 Дівчина випрямилася. Її чорні смо-

лясті кучері спадали на смагляве личко, 
яке від цього ставало ще привабливішим. 
Туге й рухливе тіло облягала коротенька 
сукенка. Так вони познайомились.

Михайло запросив дівчину ввечері на 
танці, але вона відмовилася. 

 - Я живу в селі, крім того боюся тем-
ноти…

 - Я проведу вас!
 - Ні. Дякую за поміч… І вона пішла. А 

він стояв і дивився їй услід… 

* * * * * 
 …Після закінчення Служби Божої, всі 

фотографувалися на пам'ять. Спочатку 
по класах, а опісля разом з батьками. Тоді 
рушили покласти квіти до пам’ятника Ва-
силькові Теребовлянському. 

Коли вийшли за ворота церкви, він на-
решті серед батьків побачив її, оту тепер да-
леку «кровинку», яка й зараз, незважаючи 
на літа, виглядала молодо. 

Здивувався, що йшла сама, без чоловіка. 
Недовго роздумуючи, підступив до неї й за-
мість привітання запитав:

- Кого я бачу! Насте, це справді ти?
- Та, начебто, я.
- А чому сама, де ж твій милий Степанко?
- А ти як поживаєш зі своєю Світланкою, 

бо щось не бачу її поряд з тобою?
- Та не було в мене ніякої Світланки.
- Як не було, а хто ота вродлива дівчина, 

що була поряд з тобою на фото? 
- Треба було розпитати у свого…
 - Я й питала. Він, показуючи мені ті 

фото, де ти цілуєшся з гарною дівчиною, 
застеріг і попередив, що ти безсовісний 
брехун і безсоромно мене обманюєш. Я ж 
не хотіла в те повірити. Та побачене боляче 
пекло біля серця…

- Тоді чому почала вперто уникати мене, 
не поговорила?

- Бо така вже в мене натура. Вперта, і 
нема на те ради. 

- На фото ж була моя двоюрідна сестра, 
котру я вітав з днем народження. До речі, у 
гостях був тоді мій найкращий друг і твій 
майбутній чоловік. А не здогадуєшся, чому 
він так вчинив?

- Здогадалась, та надто пізно було… 
- І де він зараз?
- Розвіявся, як з білих яблунь дим…

* * * * * 
…Батьки Софії були переселенці з Лем-

ківщини. Дісталась їм стара під соломою 
халупа. Батько влаштувався конюхом до 
колгоспу, а мати пішла працювати в ланку, 
однак нажити статків, аби спорудити нову 
хату довго не могли. 

- Ти пам’ятаєш, у якій хатині я росла? 
Однак не цурався мене, а я дурна повірила 
отому брехунові.

- А чому ти не пробувала мене відшу-
кати?

- Як? То не сьогоднішні часи, коли че-
рез Інтернет можна розшукати будь-кого 
в світі. Та й нащо було це робити, аби зла-
мати твоє життя зі Світланою.

- Та не було в мене ніякої Світлани 
Правда, набагато пізніше я одружився, а 
тепер знову холостяк. Жили з дружиною 
на початках у невеликій квартирі. От я і 
подався на заробітки до Польщі. Життя 
наше покращилось, дружина працювала 
офіс-менеджером і теж непогано заробля-

ла. Ми купили трьохкімнатну квартиру й 
вирішили, що тепер можемо розжитися 
на дітей. Та якось я повернувся з черго-
вих заробітків, мені несподівано зустрівся 
Степан - твій колишній, котрий невідомо 
звідки тут появився. Так от посиділи у 
кафе, погомоніли, він, після не одної чар-
ки випитого, поцікавився, чи я вірю своїй 
дружині? 

 - Невже ти собі гадаєш, що до такої 
вродливої жінки ніхто з її начальничків 
не занадився? Та таких працівниць, котрі 
не піддаються шефам, на роботі не трима-
ють, - казав Степан. Я і вирішив перевіри-
ти. Якось сказав дружині, що є термінова 
справа й мушу негайно їхати. Жінка від-
провадила мене, пішла зі мною на заліз-
ничну станцію, коли поїзд рушив, пома-
хала мені рукою. Я ж зійшов на наступній 
зупинці й посеред ночі пішов додому.

 - Ну і що перевірив? - запитала Настя.
 - Ще й як! Досі не можу зрозуміти, що зі 

мною тоді сталося, нащо послухався отих 
дурних порад? Коли посеред ночі своїм 
ключем відчинив вхідні двері і тихенько 
зайшов, дружина спала сама. Вчувши мої 
кроки, пробудилась й перелякано запи-
тала, що трапилось, чому я повернувся? 
Відповів, що нічого не трапилося, а просто 
хотів перевірити, чи вірна вона мені. Та за-
мість того, щоб пригорнутися до мене, як 
я сподівався, дружина підійшла до шафи 
й викинула посеред хати на купу всі мої 
лахи. І виставила за двері, обізвавши під-
лим і нікчемним створінням.

- Словом, ми розлучилися, - продовжив 
Михайло. - Через півроку вона народила 
сина, а про моє повернення навіть слухати 
не схотіла. Скоро вдруге вийшла заміж, ма-
буть, таки мала когось, хто не поквапився 
до неї прийти тієї ночі. 

* * * * * 
 Після офіційної процедури вручення 

випускникам документів усі пішли у кафе. 
Коли всі пообідали, випили, як належить 
за щастя та успіхи своїх діток, Михайло за-
питав Насті:

- А як живеш ти… Де ж твій чоловік?
- Хочеш вір, а хочеш ні, але в мене ста-

лася майже схожа історія. За чотири місяці 
до нашого весілля... Як і ти, я одного разу, 
послухавшись подружки, котра вчилась в 
одній групі з моїм женихом, вирішила теж 
перевірити. Вона натарабанила мені, що 
їй дивно, чого так довго чекати до весілля. 
Мовляв, він там, серед однокурсниць, не 
сумує за мною. Й запропонувала переві-
рити в досить оригінальний спосіб. Я при-
їжджаю на квартиру до неї у Львів, вона 
мене загримує, одягне парик і запропонує 
йому зустрітися з гарною красунею, ніби її 
подружкою. 

Я так і зробила. На превеликий мій 
подив, він погодився. Зустріч була фено-
менальна! Він мене не впізнав і запитав, 
чи не хочу за знайомство, випити чогось 
міцного. Я з радістю погодилась і поки він 
пішов до бар стійки, зняла парик й чекала 
його повернення.

 - Ти? Як тут опинилась? - аж рота роз-
зявив з подиву. 

 - За тобою, милий, скучила. Й тут по-
дружка запросила мене в гості, пообіцяла 
організувати зустріч з тобою. От і зустрі-
лись! А тепер, до побачення, а про мене 

забудь, - швидко встала й втекла з бару. 
Він кілька разів приїжджав, просив виба-
чення, але я відмовилась. Через півроку 
народилась дочка, про яку він так і не до-
відався. Удруге заміж не вийшла, росла до-
нечка, треба було піклуватися. 

... Зазвучало танго 
На середину танцювального залу ви-

йшло всього кільканадцять пар, в основно-
му батьки. Михайло усміхнувся: то не його 
покоління, коли такі танці як вальс, полька, 
фокстрот, танго були модними. 

Михайло добре знає, що Настя вміє пре-
красно танцювати танго й, завдяки їй теж 
навчився непогано, бо не раз проводжав до 
її села з танців від міського будинку культу-
ри, а чи з літнього танцмайданчика на Зам-
ковій горі.

- Потанцюємо? - глянув прохально на 
свою теперішню співрозмовницю й вона, у 
знак згоди злегка примружила очі. Узяв її 
під руку й пішли на середину залу.

Пора. І я вже мушу з тобою попрощатись
І держу я твою ніжну руку,
Бо не хочу розлучатись.
Якщо затримаюсь ще трохи довше,
Чи прислухатимешся до серця мого? - 

низьким контральто прозвучав голос одно-
го з музикантів. 

- Начебто про нас з тобою ця пісня, - щас-
ливо всміхнувшись, прошептала Настя. 

- А й справді, недарма двадцять років 
назад, ти мучила мене, аби навчити пра-
вильно танцювати танго.

- Я ж недарма вчилась у культурно-
освітньому вчилищі. 

Прислухайся, тебе благаю,
Це може бути в останній вже раз –
Що тебе я пригортаю.
Це може бути кінець для нас.
- А може навпаки, - засміялась Настя, 

коли зазвучали останні акорди танцю, - не 
кінець, а початок для нас!

 Не встигли вони дійти до столу, як 
до них, через увесь зал заспішила молода 
пара. Струнка дівчина, з чорними очима й 
такого ж кольору виплетом кіс, зодягнута 
в світло-синю сукню без рукавів і ростом 
під стать парубкові, котрий тримав її під 
руку

- Познайомся, мамо, це Назар.
Хлопець вклонився, а Михайло додав: 
- То, Насте, мій син.
- То ви знайомі? — у два голоси запита-

ли Назар і Галя..
- Так. Здавна, навіть були закохані одне 

в одного….
- І чому не побралися?
- То довга й нудна історія… 
- Сталося те, що сталося. Я сьогодні не 

маю дружини, а Настя -чоловіка.
- Але ще не пізно, ще все можна випра-

вити й спробувати склеїти ваше горнятко, 
- усміхнулась Галя. - Недарма навіть у пісні 
йдеться про ваше примирення.

- Не знаю, я в принципі не проти спро-
бувати, адже жити холостяком сумно. Все 
залежатиме, Галю, від Настуськи.

- Що ж, мамо, рішення за тобою, - усміх-
нулась дівчина й, взявши хлопця під руку, 
пішли в зал танцювати...

Данило СИВИЦЬКИЙ.

Михайло повечеряв, підійшов до вікна, щоби затягнути фіранку, й 
поглянув у височінь темно-синього неба, з котрого зірки дивляться на 

землю вже тисячі років, байдужі до короткого життя людини. 

Життєва історія «ЦЕ МОЖЕ БУТИ 
в останній раз…»

Євген Петрович - 
чиновник середньої 
руки. Правда, несе себе 

так, наче бозна яке велике 
цабе. Вдома також керує. 
Дружиною. Син вступився 
з квартири. Живе зі своєю 
дівчиною. І це Євгенові дуже 
не подобається. Батько з 
сином уже рік, як посварені.

- У нинішньої молоді - прин-
ципи інші, - захищала Мирослава 
сина. - Краще, хай поживуть разом, 
придивляться один до одного, ніж 
розлучатися мало не одразу після 
весілля, як то буває. 

- Олег мене осоромив. Я - на ке-
рівній посаді. Що люди подумають? 

Оте «що подумають люди» зро-
било Мирославу нещасливою. Вона 
довго цього не усвідомлювала, аж 
поки...

Мирослава могла зробити 
кар’єру. Але свекри наполягали, що 
це пріоритет для чоловіка. І Євген 
так думав. Мирославин батько не 
погоджувався:     

- Доню, колись пошкодуєш. Ти 
цікаво пишеш. Можеш стати гарною 
журналісткою. Університет закінчи-
ла. Це ж була твоя мрія. Днями зу-
стрічався з Іваном Миколайовичем 
- редактором. Ти знаєш, ми з армії 
товаришуємо. Він хоч завтра тебе 
на роботу візьме. 

- Євгенові не подобається, що 
мені доведеться їздити у відря-
дження, повертатися пізно додому. 
Різні зустрічі... Ревнує. І взагалі, мені 
до душі робота коректора. У видав-
ництві колектив дружний. А от Єв-
генові справді допоможи зробити 
кар’єру. 

- Дарма ти вийшла заміж рано. 
Ще й за такого... 

Склалося якось так: Євгенова 
рідня давала вказівки, а Миросла-
вина - усім дітей забезпечувала. І 
квартиру купили. І все «начиння». 
Свекруха лише пантрувала, чи хо-
лодильник не порожній, чи порохів 
на меблях нема, чи відпочиває її син 
після «тяжкої» роботи. І так - рока-
ми...  

Після чергового Євгенового 
прохання: «Миросю, принеси вече-
рю в кімнату, бо нинішній футболь-
ний матч дуже важливий», Олег не 
стерпів: 

- Мама для тебе наймичка? Доки 
будеш нею помітати? Принеси, при-
бери, попрасуй...   

- А ти помовч! На те вона жінка.  
- Якби ти маму любив, чи хоча б 

поважав...
Євген скипів. Розкричався на 

сина. Пропустив момент, коли заби-
ли гол. І це остаточно його вивело з 
себе: 

- Геть з моїх очей! Вчити мене 
буде, шмаркач. 

Олег сказав батькові все, що хо-
тів. Зібрав речі. Гримнув дверима. 
Відтоді й живе зі своєю дівчиною. 

Євген синові не пробачив. Ще й 
батьки накоськували, мовляв, Ми-
рослава винна, що виховала такого 
хлопчиська. 

Мирослава просила піти на при-
мирення. Але Олег був проти.

- Мамо, через нього ти не зроби-
ла кар’єри. Через нього в тебе нема 
подружок. Коли ти востаннє була 
в театрі? На морі? Коли купувала 
модні обновки? Ти ж молода і гарна. 
Замість того, щоб нормально жити, 
годиш йому. В квартирі, наче в опе-
раційній. Щодня порохи здуваєш. 
Кому це потрібно?! 

- Сину, що люди скажуть, коли...
- А хто твою чистоту бачить? 

Гостей батько не любить. Хіба що 
його родина з «інспекцією» прихо-
дить. 

Мирославу ця розмова зачепи-
ла. Син сказав їй те, про що не хотіла 
собі зізнатися. 

- Може б ми на море поїхали, - за-
вела розмову з чоловіком. 

- Яке море? Я машину хочу по-
міняти. І семінар у мене незабаром. 
В столиці. А ти... ти ж казала, що в 
коридорі паркет треба поциклюва-
ти. Коли я поїду на семінар, саме в 
пору це зробити. Поживеш у своїх 
батьків. 

Мирослава промовчала. А на-
ступного дня оновлювала свій гар-
дероб. Купила валізку. Попросила 
відпустку на наступний місяць. І ра-
дилася з бухгалтеркою,  куди б кра-
ще поїхати на відпочинок. Марга-
рита Бориславівна була в цій справі 
експерт. 

- Я їду на море, - ошелешила чо-
ловіка Мирослава. 

- А... Як? Куди? Я не можу... Ти що, 
сама поїдеш? Це жарт?

- Ні, це правда. Поїду сама. В тебе 
ж семінар. 

- А паркет?
- Зачекає.
- На море вона сама їде. Що люди 

скажуть? 
- А я цим більше не хочу пере-

йматися.           
- Я ж не остання людина... Я... 
- Я також не остання людина, Єв-

гене. Затям це. 
Мирослава оновила не лише 

свій гардероб. А й змінила колір во-
лосся та зачіску. Євген не тямився 
від злості. Син не міг натішитися. 
Свекруха обізвала невістку жінкою 
легкої поведінки. А Мирославина 
матір полегшено зітхнула: нарешті 
донька почала дбати про себе.

...Мирослава насолоджувалася 
сонцем і морем. Відпочивала від 
придирливого Євгена та від «що 
скажуть люди». Спостерігала за 
щасливими парами. І подумки... По-
думки уявляла себе на місці ось тієї 
незнайомки. Як закохано дивиться 
на неї чоловік. Як ніжно підтримує 
під руку на сходах. Вона - тендітна, 
дрібненька. Він виглядає біля неї ве-
летнем. Вона світиться щастям...  

Брюнетка викручує довге во-
лосся. Чоловік огортає її великим 
рушником. Цілує мокрі коси. Так ро-
мантично... Мирослава підглядає за 
чужою любов’ю. Уявляє себе на місці 
щасливиці...             

А ці двоє люблять гуляти біля 
моря вечорами. Тримаються за 
руки, наче молодята. А вже обоє 
сиві. Про таких пишуть поети...

А цій примхливій блондинці 
годі вгодити. Чоловік біля неї хо-
дить, наче біля розбитого скла. Вона 
ж манірно-невдоволено закопилює 
губи. Їй би, Мирославі, хоча б трішки 
такої уваги...

Зателефонувала бухгалтерка. 
Поцікавилася, чи сподобалося міс-
це, яке порекомендувала. Пожарту-
вала, чи не завела бува курортного 
роману. Євген не телефонував. Об-
разився...  

...От і останній день відпочин-
ку. Мирослава прощалася з морем. 
Йшла  пляжем, залишаючи вервеч-
ку самотніх слідів на мокрому піску. 
Призахідне сонце купалося в теплій 
воді. Було гарно і сумно.  

Назустріч йшли літні чоловік з 
дружиною. Як завжди, трималися 
за руки. Порівнялися з Мирославою. 

- А ми давно спостерігаємо за 
вами, - сказала незнайомка. - Хотіли 
запросити вас до свого скромного 
товариства, але... не могли поруши-

ти вашої самотності. У вас щось тра-
пилося?

- Так. Я... 
Махнула рукою. Пришвидшила 

крок. Не могла сказати, що нещас-
лива. Не могла плакати при чужих 
людях. 

Пригадала, як після одного з 
семінарів знайшла в кишені у Єв-
гена візитівку з губною помадою. 
Поцілунок, очевидно, залишила її 
власниця. Вдала тоді, що нічого не 
помітила. 

Картала себе, що ховає написані 
вірші й замальовки. Євген підняв би 
її на кпини. А вона досі любить пи-
сати. Батько був правий: треба було 
йти в журналістику.  

Що таскає з ринку торби з про-
дуктами, хоча мають автівку. Але 
чоловік не любить на ринок ходити.

Що довго навіть не пробува-
ла порушити нав’язаний Євгеном 
ритм життя. 

А оте «що скажуть люди»...   
І не могла пригадати, коли вос-

таннє чоловік зізнавався їй у ко-
ханні, дарував квіти, був ніжним та 
уважним...  

Євген відчув, що Мирослава по-
вернулася з відпустки іншою. І річ 
не в тому, що змінила стиль одягу та 
зачіску. Це була його дружина, але 
начебто інша жінка. Вона не кинула-
ся витирати порохи. Готувати пер-
ше-друге-третє. Наступного ранку 
не летіла на ринок...

Найперше, що прийшло Євгено-
ві на думку, - Мирослава на морі за-
крутила роман. 

- Ну, розказуй, - мовив невдово-
лено.  

- Я тобі зрадила... подумки. Бага-
то разів. І я не хочу до тебе поверта-
тися...

Ольга ЧОРНА. 

«Я тобі зрадила... 
подумки»

У Мирослави все було «на 
кант»: ідеальна чистота в 
квартирі. Меблі, штори, колір 
стін - підібрані гармонійно 
та вишукано. А ще вона 
чудово готує. Євген, чоловік, 
вчорашнього борщу їсти не буде. 
Хоча, вважають, наступного дня 
борщ смачніший.      

Сокровенне
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СПОРТАРЕНА

Тернопільський футбол

Перспективний україн-
ський суперважковаговик 
Віктор Вихрист (2–0, 2 KO) 
провів свій другий бій на про-
фесійному ринзі, у якому но-
каутував Семена Пахомова 
(2–11, 2 KO). Бій завершився у 
другому раунді.

В основному бою вечора 
Владислав Сіренко (14–0, 13 
KO) достроково переміг Павла 
Кроленка (3–6, 2 KO). Побував-
ши в нокдауні, Кроленко через 
травму руки відмовився від 
продовження бою перед 5-м 
раундом.

У 6-раундовому бою украї-
нець Дмитро Митрофанов об-
іграв Анатолія Хунаняна (Че-
хія). Всі судді віддали перевагу 
українцеві, 9-та перемога Дми-
тра на профі-рингу.

Непереможений україн-
ський боксер другої напів-
легкої ваги (до 59 кг) Олег 
Малиновський здобув свою 
26-у перемогу на профі-рингу. 
Суперником Малиновського 
був 40-річний білорус Андрій 
Ісаєв, який програв останні 
дев'ять поєдинків. 

ВСІ РЕЗУЛЬТАТИ 
ВЕЧОРА БОКСУ:

Андрій Ісаков (Вінниця) – 
Павло Грішкавец (Білорусь): 
дострокова перемога Ісако-
ва.

Станіслав Кутін (Київ) – 
Вадим Костючок (Чернігів): 
перемога Кутіна в п'ятому ра-
унді.

Зоравора Петросян (Київ) 
– Едуард Мерінець (Харків): 
перемога Петросяна одного-
лосним рішенням суддів.

Олександр Соломенников 
(Івано-Франківськ) – Данило 
Савченко (Павлоград): пере-
мога Соломенникова одного-
лосним рішенням суддів.

Дмитро Безус (Київ) – Пав-
ло Лук'янов (Миколаїв): пере-
мога Безуса одноголосним рі-
шенням суддів.

Даніель Лапін (Київ) – Сер-
гій Крапшіла (Білорусь): пере-
мога Лапіна одноголосним рі-
шенням суддів.

Віктор Вихрист (Кремен-
чук) – Семен Пахомов (Харків): 
перемога Вихриста технічним 
нокаутом у другому раунді.

Остап Маркевич став новим головним 
тренером "Маріуполя". Контракт з 42-річним 
тренером розрахований на 1 рік. 3 серпня Мар-
кевич був представлений футболістам на базі 
"Маріуполя". У сезоні-2019/20 Остап очолював 
клуб першої ліги "Агробізнес" з Волочиська, а 
також одеський "Чорноморець".

***
Наступний сезон львівські "Карпати" про-

ведуть у другій лізі України. Академія "Кар-
пат" повноцінно функціонуватиме і матиме 
ключове значення для клубу, який буде орі-
єнтуватись на своїх вихованців. Команда ба-
зуватиметься у Львові. За два роки "Карпати" 
мають повернутися до УПЛ. Юридично клуб не 
належить ні Коломойському, ні Димінському. 

Олег Смалійчук хоче, щоби президента клу-
бу обирала рада директорів. Свою кандидатуру 
співвласник львівських "Карпат" готовий пода-
ти на найближчі 5 років. Тренером першої ко-
манди буде Роман Гнатів.

***
Матчі між чоловічими збірними України 

та Росії з гандболу в рамках відбору на Євро-
2022 відбудуться у Мінську. На чемпіонат Єв-
ропи з гандболу вийдуть команди, які зайняли 
1 та 2 місця в групі, а також 4 найкращі коман-
ди, які у своїх квартетах посядуть треті місця.

Окрім Росії українці гратимуть проти Чехії 
та Фарерських островів.

Календар матчів збірної України у відборі 
на Євро-2022:

5 листопада 2020 Україна – Росія,
7 листопада 2020 Росія – Україна,
11 березня 2021 Україна - Фарерські остро-

ви,
14 березня 2021 Фарерські острови – Укра-

їна,
29 квітня 2021 Україна – Чехія,
2 травня 2021 Чехія – Україна.

***
Колишній футболіст "Динамо" Огнен Ву-

коєвич став асистентом Мірчі Луческу на по-
саді головного тренера київського клубу. 28 
липня хорват побував у Києві, провів пере-
говори з президентом "Динамо" Ігорем Сур-
кісом та погодився стати асистентом нового 
головного тренера киян Мірчі Луческу. Він 
підпише контракт на два роки з можливістю 
продовження ще на сезон. 36-річний Вукоєвич 
зараз працює селекціонером "Динамо". Він грав 
за киян у 2008 - 2015 роках, та завершив кар'єру 
футболіста в 2017-му. 7 липня 2018 року захис-
ник збірної Хорватії Домагой Віда та Огнен Ву-

коєвич, після перемоги над Росією у чвертьфі-
налі чемпіонату світу, записали відео зі словами 
"Слава Україні!". Вукоєвича після оприлюднен-
ня цього ролика оштрафували у ФІФА та від-
сторонили від збірної Хорватії, де він займав 
посаду одного з асистентів головного тренера.

«Шахтар» планував відкрити пам'ятник 
Мірчі Луческу на його 75-річчя, але відмо-
вився після того, як той очолив «Динамо». 
У 2015 році клуб оголосив про постановку 
пам'ятника тренеру біля Донбас-Арени після 
повернення до Донецька. Мірчі подарували мі-
ніатюрну копію. Подейкують, що об'єкт уже ви-
готовлений і знаходиться на клубній базі. 

Луческу виповнилося 75 років 29 липня. Піс-
ля оголошення румунського фахівця тренером 
«Динамо», пам'ятник перенесли далі від голов-
ного приміщення тренувальної бази гірників.

За 12 років, які Мірча Луческу відпрацював в 
Україні головним тренером «Шахтаря», його су-
марний дохід склав близько 50 мільйонів євро. 
В цю суму включена зарплата та бонуси Лучес-
ку, які він отримав в донецькому клубі з 2004-го 
по 2016-й роки.

Нагадаємо, в київському Динамо Мірча буде 
заробляти 1,2 мільйони євро на рік, але разом з 
бонусами його сумарний дохід може скласти до 
2,2 мільйона євро. 

Під час своєї роботи з «Шахтарем» Лу-
ческу був одним з найбільших платників 
податків в Україні. Згідно з рейтингом ви-
дання Forbes Україна, за підсумками 2012-
2014 років румун сплатив 52 мільйони гри-
вень, що по тодішньому курсу становило 
майже 5 мільйонів євро.  Серед представників 
спортивної індустрії за цим показником тре-
нер поступився лише легенді світового боксу 
українцю Володимиру Кличку, який сплатив 
76 мільйонів гривень (7 мільйонів євро по то-
дішньому курсу).

ВЕЛИКИЙ БОКС 
повернувся у Київ

1 серпня після тривалої перерви великий профі-
бокс повернувся у столицю. Шоу боксу вперше 
організовано промоутерською компанією 

Олександра Усика. Всього відбулося 13 боксерських 
поєдинків.

2 серпня відбулося два з трьох поєдинків 
8-го туру вищої ліги чемпіонату Тернопіль-
ської області:

«Колос» (Бучач) – «Зоря» (Хоростків) – 3:0 
(0:0)

 «Медобори» (Зелене) – «Агронива-ТНПУ» 
(Тернопіль) – 3:1 (0:0)

P.S. Через участь «Агрона» (В. Гаї) в аматор-
ському чемпіонаті України, його матч 8-го туру 
з теребовлянською «Нивою» відбудеться у се-
реду, 5 серпня.

Турнірна таблиця після 8 туру:
КОМАНДА    І  О
ФК «Медобори»  5 12
ФК "Дністер"   6 11
ФК "Нива" Теребовля    5 10
"Агрон-ОТГ" В. Гаї  4  8
ФК Колос (Бучач)  6  8
ФК "Збруч-Агробізнес» 6  6
ФК "Зоря" Хоростків      6  5
ФК "Агронива-ТНПУ»     6  1

***
2 серпня відбувся повний 8-й тур першої 

ліги чемпіонату Тернопільської області: 
ФК «Нараїв» – «Віго-Острів» (Острів) – 3:0 

(1:0)
ФК «Трибухівці» – «Нива» (Городниця) – 3:1 

(1:1)
«Хатки» (Бережани) – ФК «Мельниця» 

(Мельниця-Подільська) – 1:0 (0:0)
 «Колос» (Зборів) – «Вікнини» (Вікно) – 4:5 

(2:5)
 «Нива» (Підгайці) – «Поділля» (Васильків-

ці) – 2:6 (1:2).
Турнірна таблиця після 8 туру:
КОМАНДА  І  О
ФК Поділля  8 18
"Хатки" Бережани 7 16
ФК Нараїв  7 16
ФК "Трибухівці" 7 14
"Рідна Борщівщина» 7 13
Віго-Острів  7 10
ФК Мельниця 7  8
"Колос" Зборів 8  5
"Нива" (Городниця) 7  4
"Вікнини" (Вікно) 7  4
ФК Нива (Підгайці) 8  4

Українець Василь 
Іванчук переміг 
росіянина Владіміра 

Крамника у 7 турі 
супертурніру Легенди 
шахів - 3:1. Ця перемога 
стала лише другою для 
українського шахіста. Таким 
чином, Іванчук піднявся 
на 6 сходинку у турнірній 
таблиці. У 8 турі наш земляк 
зіграє проти представника 
Нідерландів - Аніша Гірі.

Турнір Легенди Шахів почався 
з попереднього раунду, де протя-
гом 9 днів гратимуть 10 шахістів. 
Потім четвірка кращих розіграє 
титул за нокаут-системою, півфі-
нали і фінал (5 серпня) гратимуть 
до 2-х перемог, кожен матч скла-
дається з чотирьох партій з контр-
олем 15+10.

Призовий фонд складає 150 
тисяч доларів, переможець отри-
має 45 тисяч доларів і місце в 
Гранд Фіналі Magnus Carlsen Chess 

Tour з бюджетом в 1 млн. доларів.
А у другій декаді липня укра-

їнка Анна Ушеніна стала чемпі-
онкою Гран-прі зі швидких шахів. 
У фіналі вона обіграла росіянку 
Олександру Костенюк.

У першій частині матчу супер-
ниці грали з контролем 5+1 та 
Костенюк виявилася сильнішою 
- 5,5:3,5. Однак з контролем 3+1 
вже Ушеніна перемогла з перева-
гою в два очки - 6:4. Все вирішу-
валося в так званій "пулі", тобто з 
контролем 1+1. Ушеніній вдалося 
вирватися вперед (4:2), але Кос-
тенюк змогла виграти дві партії 
поспіль і рахунок в матчі знову 
зрівнявся - 13,5:13,5.

Доля матчу вирішувалася в 
останній партії, де Ушеніна грала 
білими. Об’єктивно у росіянки була 
велика перевага і хороші шанси 
на перемогу. Але вона зробила 
кілька неточних ходів і в підсумку 
визнала поразку. Результат матчу - 
14,5:13,5 на користь українки.

ЯК УКРАЇНЦІ В РОСІЯН
 у шахи вигравали
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Кому варто їсти нектарин 
① Трудоголікам. Магній 

спільно з рибофлавіном, фолі-
євою кислотою, мікроелемен-
тами, а особливо з кремнієм, 
підвищує працездатність і стре-
состійкість, знімає хронічну вто-
му, підтримує нервову систему.

② Береже серце і судини. Ка-
лій («вітамін серця») підтримує 
роботу міокарда, плюс рослинна 
клітковина, яка не дає «шкідливому» холестерину відклада-
тися в судинах, збережуть ритм серця рівним, сприятимуть 
нормальній роботі судин.

③ Береже суглоби. Сік нектарина сприяє виведенню со-
лей натрію і зайвої рідини. Корисний в профілактиці артриту, 
коксартрозу, подагри.

④ Підтримує стрункість. Відчуття ситості дасть кліт-
ковина. Мінеральний склад та антиоксиданти сприяють 
швидшому спалюванню жирів, утилізації продуктів згорання 
глюкози. Нектарин часто вноситься дієтологами в програми 
корекції ваги.

⑤ Жителям мегаполісу. Вітамін Е як потужний анти-
оксидант, фолієва кислота, багатий склад мікроелементів 
захистять організм від негативних факторів несприятливої 
екологічної обстановки великого міста.

Варто внести фрукт в меню 
при таких проблемах:

• завдяки багатому мінеральному складу покращує кро-
вотворну функцію, сприяє підвищенню імунітету;

• при гіпертонії - натрій бореться з надлишком солей і рі-
дини в організмі в цілому і в судинах зокрема;

• при проблемах шлунково-кишкового тракту, запорах, 
дисбактеріозах - пектини не тільки покращують моторику, 
перистальтику, а й пригнічують патогенну флору, очищають 
шлунково-кишковий тракт;

• груба нерозчинна клітковина виведе з організму шлаки, 
токсини та інші шкідливі для здоров'я сполуки;

• вміст глюкози, фруктози, антиоксидантів дозволяє го-
ворити про благотворний вплив на роботу головного мозку, 
про поліпшення пам'яті, збільшення швидкості реакції при 
перевтомі, вегето-судинній дистонії.

Плід краси: користь для жінок
Користь нектарина взяли на озброєння не тільки дієтоло-

ги - для жіночої краси він незамінний.
① Ударна доза вітамінів А і С сприяє утриманню вологи 

в організмі в цілому і в шкірі зокрема. Розгладжуються дрібні 
зморшки, відновлюється здоровий колір обличчя.

② Завдяки здатності очищати організм нектарин збері-
гає і чистоту шкіри - з допомогою тих же пектинових воло-
кон.

③ Фолієва кислота плюс цинк - знахідка для пишної ше-
велюри і міцних нігтів. Крім того, «жіночий вітамін« В9 », під-
тримуючи гормональну функцію, перешкоджає старінню.

Шкода: протипоказання
Виключно корисний фрукт деяким людям варто виклю-

чити з раціону, або включати в маленьких дозах, адже у не-
ктарина є протипокази.

По-перше, людям, які  страждають діабетом, варто взяти 
до уваги глікемічний індекс, проконсультуватися з лікарем. 
При різних типах хвороби показання різні.

По-друге, можлива харчова алергія.
По-третє, нектарин може завдати шкоду людям, які страж-

дають панкреатитом, холециститом, спастичним колітом.

Усі знають про корисні 
властивості цієї 
рослини - зупинка 

кровотечі, зняття болю, 
швидке загоєння ран, саден 
або порізів. Це пояснюється 
високим вмістом вітаміну 
K, дубильних речовин і 
фітонцидів, що знімають 
запалення і попереджають 
інфікування. Допоможе 
подорожник і при укусах 
комах, і неглибоких опіках. 
Для цього достатньо 
трохи пом'яти листочок 
в руці, щоб виділився 
сік, і накласти на хворе 
місце. Але цим цілющі 
властивості рослини не 
обмежуються. Отож, чим 
іще корисний подорожник? 

ЗМІЦНЮЄ ІМУНІТЕТ
Покращує апетит і підсилює 

моторику кишечника.
Підвищує ефективність пре-

паратів в боротьбі з раковими 
пухлинами.

Пом'якшує побічні ефекти від 
перенесеної хіміо- та радіотера-
пії.

Позитивно діє на нервову сис-
тему людини: допомагає при не-
врозах і депресії, знімає стрес.

Сфера терапевтичного за-
стосування подорожника дуже 
обширна. На його основі виго-
товляють багато ліків, що мають 
такі корисні якості: антисептич-
ні; кровоспинні; знеболюючі; 
протизапальні; відхаркувальні; 
заспокійливі; сечогінні; проносні; 
снодійні; знижують рівень «по-
ганого» холестерину в крові; нор-
малізують артеріальний тиск.

ЛИСТЯ ПОДОРОЖНИКА В 
НАРОДНІЙ МЕДИЦИНІ
Використовується для виго-

товленні мазей, настоїв, відварів, 
екстракту і соку. Листя подорож-
ника негативно впливає на стреп-
тококи, стафілококи і синьогнійну 
паличку, а тому чудово справля-
ються з гнійними ранами на шкі-
рі, наривами і флегмонами (вид 
гострого гнійного запалення).

Відвари і настойки з листя 
подорожника мають виражені 
муколітичні властивості. Інши-
ми словами, вони розріджують 
мокротиння і допомагають його 
відходженню з бронхів і легенів, 
тому ефективні не тільки в ліку-
ванні простих форм респіратор-
них інфекцій. Ці лікувальні напої 
покращують самопочуття при 
таких важких станах, як бронхі-
альна астма, туберкульоз легенів, 
коклюш і пневмонія. 

Листя рослини застосовують 
і як легке проносне при утрудне-
ному стільці, і як закріплюючий 
засіб при кишкових інфекціях, 
наприклад при дизентерії. А екс-

тракт незамінний при гастриті, 
ентериті і виразці шлунка або 
дванадцятипалої кишки, запа-
ленні підшлункової залози.

З подорожника готують сиро-
пи. Для цих цілей сік, віджатий з 
листя, змішують з медом. Такий 
склад ефективний при ГРВІ, ан-
гіні та застудних захворюваннях, 
що супроводжуються високою 
температурою.

Корисне листя рослини зна-
йшло застосування і в стомато-
логії. Його використовують при 
стоматиті, гінгівіті, пародонтиті 
та пародонтозі. У перерахованих 
випадках проводять полоскання 
ротової порожнини відваром 3-4 
рази на день.

НАСІННЯ ПОДОРОЖНИКА 
Насіння містить речовини, 

що заспокоюють подразнену 
слизову оболонку шлунка або 
кишечника і допомагають зняти 
запалення, а тому воно корисне 
в складі комплексної терапії за-
хворювань травного тракту: га-
стриту із зниженою кислотністю, 
коліту, ентериту, виразки шлунка 
і дванадцятипалої кишки.

Відвар насіння подорожника 
часто використовують в комп-
лексному лікуванні цукрового 
діабету, а також безпліддя у чо-
ловіків і жінок. Але для пацієнтів, 
які страждають даними захворю-
ваннями, є протипоказання, тому 
лікування повинно проводитися 
тільки з дозволу лікаря. 

Подорожник здатний знижу-
вати рівень холестерину в крові. 
При регулярному застосуванні 
насіння рослини зменшується 
ризик атеросклерозу і хвороб 
серця. Цей рослинний засіб до-
помагає організму позбавитися 
від шлаків і жовчних кислот. Гор-
мональні збої і хвороби статевої 
сфери у жінок (аднексит, ендоме-
тріоз, спайкові процеси в малому 
тазу) - показання до застосуван-
ня насіння подорожника. Крім 
того, відвар з насіння рослини 
вважається дієвим засобом для 
лікування дитячого або старе-
чого енурезу. Має сечогінну дію і 
знімає набряклість. 

Ватяні диски, змочені теплим 
відваром, допомагають при за-
хворюваннях очей запально-
го характеру (наприклад, при 
кон'юнктивіті). 

ПРОТИПОКАЗАННЯ 
ДО ЗАСТОСУВАННЯ

Подорожник - не така безпеч-
на трава, як може здатися спочат-
ку. Специфічні властивості рос-
лини накладають ряд обмежень 
на його використання в лікуваль-
них цілях.

ОСНОВНІ ПРОТИПОКАЗАН-
НЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:
індивідуальна непереноси-

мість - зустрічається рідко, але 
навіть найменшу ймовірність 
слід враховувати.

Схильність до утворення 
тромбів, так як до складу росли-
ни входить велика кількість ві-
таміну K, що підсилює в'язкість 
крові.

Варикозне розширення вен.
Гастрит з підвищеною кис-

лотністю.
Перераховані протипоказан-

ня не стосуються зовнішнього за-
стосування рослини. Але якщо ви 
хочете приймати відвари або на-
стої рослини всередину, консуль-
тація лікаря необхідна. Тільки він 
може приймати такі відповідаль-
ні рішення.

Протипоказано збирати і за-
готовляти листя рослини в райо-
нах із забрудненою екологією, в 
промислових зонах, в межах міс-
та або уздовж доріг. Подорожник 
вбирає в себе всі хімікати з пові-
тря і ґрунту, і користі такі «ліки» 
зовсім не принесуть - одну тільки 
шкоду. 

КІЛЬКА РЕЦЕПТІВ
При хрoнiчнoму  спaстичнoму 

кoлiтi приготуйте 1 кг подорож-
ника і 1 кг цукру. Листя добре 
промийте, обсушіть, укладіть ша-
рами, пересипаючи цукром (шар 
цукру – шар листя), в емальовану 
каструлю. Обгорнувши, поставте 
в темне місце на 3-4 тижні. Вийде 
суміш темно-болотного кольору. 
Процідіть і зберігайте в холодиль-
нику. Приймайте 3 рази на день 
по 1 ст. ложці за 30 хвилин до їжі.

СІК ПОДОРОЖНИКА 
З МЕДОМ

1-й спосіб: вимите свіже лис-
тя розтирають у ступці, додають 
трохи води і нагрівають до ки-
піння. Не проціджуючи, рясно 
присмачують медом. При кашлі 
і температурі приймають по 1 ч. 
ложці щогодини.

2-й спосіб: добре вимите лис-
тя ріжуть, мнуть, вичавлюють сік, 
змішують його з рівною кількіс-
тю меду і варять 20 хвилин. При-
ймають по 1 ст. ложці 3 рази на 
день за 15-20 хвилин до їжі при 
гaстритaх, кoлітaх, кoлiкaх. Збері-
гають у щільно закритому посуді 
в прохолодному місці. На зиму 
сік заливають гoрiлкoю в рівних 
пропорціях.

Кому не можна 
їсти нектарини

Це не такий простий фрукт, як 
здається. Розповідаємо, яку користь і 

небезпеку несе південний плід.

Одним з найпоширеніших серцево-судин-
них захворювань у всьому світі є високий 
кров'яний тиск. Ось чому слід регулярно 

проходити обстеження у лікаря та вживати корисні 
продукти, щоб уникнути ускладнень.

Високий тиск прийде в норму, зникнуть запори, болі 
в шлунку і сечовому міхурі, пройде нетримання сечі і 
калу, якщо в заварювальний чайник насипати столову 
ложку з гіркою насіння кропу і залити пів літра окропу. 

Накрити чайничок серветкою або укутати рушни-

ком на 40 хвилин, щоб насіння добре запарилось і відда-
ло всі цінні речовини у воду. Отримані ліки треба пити з 
носика чайника по 3 ковтки часто – не менше семи разів 
у день, а краще 10. Обов'язково пити під час їжі, не на го-
лодний шлунок і не після рясної трапези.

Курс лікування – тиждень, потім настоянку можна 
вживати періодично, скажімо, 2-3 дні кожен місяць, для 
профілактики. Крім зазначеного ефекту, така настоянка 
лікує кашель, бронхіт, хвороби горла, а також позбавляє 
від безсоння.

ЯКІ ХВОРОБИ ЛІКУЄ НАСІННЯ КРОПУ

 Цілющі 
краплини 
НАРОДНОЇ МЕДИЦИНИ

НЕВІДОМИЙ ВІДОМИЙ ПОДОРОЖНИК
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UA:Перший
06.00 Додолики.
06.35 М/с «Книга джунглiв».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.15, 01.25, 03.30, 05.20 
Новини.

07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 18.20, 
00.30, 01.55, 04.00 Суспiльна студiя. 
Марафон.

09.30 Т/с «Жiночий рай».
10.30 Смаки Європи.
11.00 Дивовижнi сади. Вiлла д`Есте - Iталiя.
11.25 Телепродаж.
15.10, 21.30, 23.55, 05.50 UA:Спорт.
15.20 «Грандiознi подорожi залiзницею 

Великої Британiї».
16.30 Т/с «Мiстер Селфрiдж».
17.30, 19.35, 22.40 Д/с «Дикi тварини».
18.55 Д/с «Боротьба за виживання».
20.25 Д/с «Суперчуття».
21.40 Святi та грiшнi.
00.00 Бюджетники.
04.30 Д/ф «Перехрестя Балу».

Êаíаë “1+1”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 04.55 

«ТСН».
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з «1+1».
09.25, 10.25 «Життя вiдомих людей».
11.25, 12.20, 13.20, 14.20, 15.15, 16.10 

«Розсмiши комiка».
17.10 Т/с «Жiнка».
20.15 «Грошi».
20.45 Т/с «Свати».
22.10 Т/с «Тато Ден».
23.10, 00.10 Т/с «Iм`я Рози».
01.20 Х/ф «Пiвтора шпигуна».
03.15 «Любий, ми переїжджаємо».

Iíòер
05.25, 22.10 «Слiдство вели...» з Л. Канев-

ським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10 «Ранок з Iнтером».
09.20, 18.00, 19.00, 01.50 «Стосується 

кожного».
11.15, 12.25 Х/ф «Жандарм одружується».
13.45 Х/ф «Жандарм на вiдпочинку».
15.50 «Чекай на мене. Україна».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Особливий випадок. Близькi 

люди».
00.00 Т/с «Спокуса».
03.15 «Щоденник вагiтної».
04.25 М/ф.
05.10 «Телемагазин».

ICTV
04.30 Скарб нацiї.
04.40 Еврика!
04.50 Служба розшуку дiтей.
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 Т/с «Таємнi дверi».
12.25, 13.25 Х/ф «Пiдривники».
12.45, 15.45 Факти. День.
15.30, 16.25 Х/ф «Полювання на злодiїв».
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.10, 21.30 Х/ф «Вiкiнги проти прибульцiв».
22.50 Х/ф «Три днi на вбивство».
01.00 Х/ф «Вiдступники».

ÑТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома».
06.05 Т/с «Комiсар Рекс 2».
09.05, 23.00 Т/с «Доктор Хаус».
11.00 Цiєї митi рiк потому.
13.00, 14.50 Таємницi ДНК.
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.30 Т/с «Крiпосна».
18.15 Один за всiх.
20.10, 22.45 Т/с «Швабра».
00.55 Мiстичнi iсторiї 6 з Павлом Костiциним.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/ф.
07.20 Вар`яти.
07.50 Improv Live Show.
08.50 Х/ф «Гостя».
11.10 Х/ф «Той, що бiжить у лабiринтi: 

Випробування вогнем».
13.50 Х/ф «Той, що бiжить у лабiринтi: Лiки 

вiд смертi».
17.00 Аферисти в мережах.
19.00 Ревiзор.
20.50 Х/ф «Попелюшка».
23.00 Х/ф «Голем. Початок».
01.00 Х/ф «Темнi коридори».
02.40 Служба розшуку дiтей.
02.45 Зона ночi.
04.20 Абзац.

5 êаíаë
06.00, 21.40, 03.00 Час-Time.
06.20 Невигаданi iсторiї.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

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

07.10, 08.10, 21.25, 00.50 Актуально: 
Економiка. Полiтика. Соцiум.

07.15, 16.10 Д/с «Крила вiйни».
08.15, 15.30 Д/с «Неймовiрнi винаходи».
09.35, 02.15, 05.15 Машина часу.
10.10, 11.10 Д/с «Найбiльш екстремаль-

ний».
12.20 Про вiйсько.
13.00 Час. Пiдсумки тижня з А. Мiрошниченко.
14.10 Д/с «Бойовi машини».
17.10 Д/с «Бойовi кораблi».
18.10 Д/с «Тихоокеанська вiйна в кольорi».
19.25 Д/с «Друга свiтова вiйна. Свiдчення 

вiйни».

20.10, 01.00 Iнформацiйний вечiр.
22.00 Д/с «Щоденники Другої свiтової 

вiйни».
23.10 «Тихоокеанська вiйна в кольорi».
00.10 Д/с «Щось пiшло не так: зворотнiй 

вiдлiк до катастрофи».
03.15, 04.10 Дзеркало iсторiї.

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 23.00, 03.40 

Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях. Новi випуски.
10.30, 04.30 Реальна мiстика.
13.30, 15.30 Т/с «Виходьте без дзвiнка».
17.00 Iсторiя одного злочину.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «На твоїй сторонi», 1 i 2 с.
23.20 Т/с «Не смiй менi говорити «про-

щай!», 1 i 2 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с «Не смiй менi говорити «про-

щай!».

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Гарфiлд Шоу».
08.30 «Дай лапу».
09.10 Х/ф «Дорожня банда «4 лапи».
10.50 М/ф «Пiдводна ера».
12.35 Х/ф «Чарiвник Макс i легенда про 

перснi».
14.15 Х/ф «Шаленi викладачi».
16.00, 22.00 «Орел i решка. Навколо свiту».
18.00 «Орел i решка. Перезавантаження».
19.00 «Орел i решка. Рай та пекло».
21.00 «Орел i решка. Навколосвiтня по-

дорож».
23.50 Х/ф «Американська незаймана».
01.20 Т/с «Доктор Хто».
02.30 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.00 «Top Shop».
06.00 М/ф «Зачарований хлопчик».
06.50 М/ф «Жив собi пес».
07.05, 16.50, 20.50, 03.30 «Випадковий 

свiдок».
07.55 Х/ф «Екiпаж машини бойової».
09.15 Х/ф «Таємниця записної книжки».
10.45, 22.30 Т/с «Морський патруль».
12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 03.00 «Свiдок».
12.50 «Таємницi свiту».
14.50 «Легенди бандитської Одеси».
18.20 «Свiдок. Агенти».
19.30 «Легенди карного розшуку».
00.15 Х/ф «Сутичка».
02.30, 04.00 «Речовий доказ».
04.30 «Правда життя».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.00 Т/с «Рання пташка 2».
10.30, 17.30 4 весiлля.
11.30, 16.30, 01.00 Панянка-селянка.
12.30, 16.00, 00.00 Сiмейка У.
13.00, 14.30, 19.00, 20.00 Танька i Володька.
13.30, 23.00 Країна У.

14.00, 15.00, 18.30, 19.30, 20.30 Одного разу 
пiд Полтавою.

15.30 Одного разу в Одесi.
21.00 Т/с «Останнiй москаль 2».
02.15 Теорiя зради.
03.00 17+.
03.50 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
07.00, 08.00, 18.15 «Ехо України» з М. 

Ганапольським.
07.45 «Медексперт» з К. Трушик.
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.45 «Репортер». 
Новини.

09.10, 10.10 «Прямий» трафiк» з К. Ашiон 
i П. Рольником.

11.10, 12.10 «Деталi на «Прямому» з В. 
Фроловою i О. Близнюком.

13.10 «Гаряча тема» з О. Курбановою та 
М. Стецюк.

14.15, 16.10 «По факту» з А. Сайчуком, Л. 
Мамедовою i В. Попович.

17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук.
20.00 «Прямий ефiр» з С. Орловською та 

М. Вереснем.
22.00 «Прямий» контакт» з Т. Березовцем.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.00, 01.40 Правда життя.
09.10, 00.30 Речовий доказ.
10.20, 18.00 Сiяя: з нами у дику природу.
12.20, 17.00 Фестивалi планети.
13.20, 02.45 Брама часу.
14.20, 19.50 Битва цивiлiзацiй.
15.15, 23.40 Загадки Всесвiту.
16.05, 21.45 Земнi катаклiзми.
19.00 Мiстична Україна.
20.45 Повiтрянi воїни.
22.40 Планета Земля.

Enter-фіëьм
06.00 Х/ф «Дiд лiвого крайнього».
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00 «Невiдома версiя».
10.05 «Спогади».
10.55, 00.10, 02.45 «Зорянi долi».
11.40 «Моя правда».
12.30 Х/ф «Небилицi про Iвана».
14.00 Х/ф «Брати по кровi».
15.55 Х/ф «Мiцний горiшок».
17.20 Х/ф «До мене, Мухтаре!»
19.00, 01.15 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
21.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати Крiстi».
22.50 Х/ф «Добре сидимо».
00.40 «Академiя смiху».
03.05 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.
04.45 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.15 «Спецкор».
06.35, 18.50 «ДжеДАI».
07.10 Т/с «Опер за викликом 3».

08.10, 19.20 Т/с «Опер за викликом 4».
11.00 «Загублений свiт».
14.50 Х/ф «Ласкаво просимо в капкан».
16.40 Х/ф «Сек`юрiтi».
20.15 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв 2».
22.15 Т/с «CSI: Мiсце злочину 15».
23.45 Т/с «CSI: Мiсце злочину 14».
01.30 «Облом.UA».

ÍЛО-ТБ
06.00, 00.15 Мамареготала. Найкраще.
07.00, 04.30 Оттак мастак!
07.30 М/ф «Людина-павук».
08.00 М/ф «Аладдiн».
08.50 М/ф «Качинi iсторiї».
09.40 М/с «Сiмпсони».
11.30 Середземноморський Check-in.
12.30 Мамареготала.
14.20 Т/с «Швидка».
17.30 Т/с «Друзi».
19.00 Т/с «Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць».
03.00 Чистоплюї.
03.50 «Роздовбаї».

ªâроñïорò
00.00, 02.30, 06.00, 11.00 Снукер. ЧC. 

Шеффiлд. Раунд 2.
01.00 Автоперегони. Формула E-2019/20. 

Берлiн.
02.00, 10.30 Автоперегони. Суперкубок 

Porsche. Сiльверстоун.
04.00, 08.00 Велоспорт. Мiлан - Сан-

Ремо-2020.
08.45 Велоспорт. Страде Б`янке-2020.
09.30 Автоперегони. Формула E. Берлiн. 

Огляд.
12.00, 15.00, 16.30, 19.30, 20.45 Снукер. ЧC. 

Шеффiлд. 1/4 фiналу.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 09.50, 13.45 Yellow.
06.10, 00.25 Ювентус - Лiон. 1/8 фiналу. 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
08.00 Байєр - Рейнджерс. 1/8 фiналу. Лiга 

Європи УЄФА.
10.00 Ман Сiтi - Реал. 1/8 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
11.45, 17.50 Топ-матч.
11.55 Iнтер - Хетафе. 1/8 фiналу. Лiга 

Європи УЄФА.
13.55 Баварiя - Челсi. 1/8 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
15.40, 22.45 Футбол News.
16.00 МЮ - ЛАСК. 1/8 фiналу. Лiга Європи 

УЄФА.
18.00 Огляд п`ятницi. Лiга чемпiонiв УЄФА.
18.30 Барселона - Наполi. 1/8 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
20.20 Огляд сезону. Чемпiонат Iталiї.
21.15, 23.55 «Шлях до Кельну».
21.55 Live. ЛАСК/МЮ - Iстанбул/Копенга-

ген. 1/4 фiналу. Лiга Європи УЄФА.
02.15 Марiуполь - Десна. Чемпiонат України.
04.00 Шахтар - Вольфсбург. 1/8 фiналу. 

Лiга Європи УЄФА.
05.45 Програма передач.

UA:Перший
06.00 Додолики.
06.35 М/с «Книга джунглiв».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.15, 01.25, 05.20 Новини.
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 18.20, 

00.30, 01.55 Суспiльна студiя. 
Марафон.

09.30 Т/с «Жiночий рай».
10.30 Смаки Європи.
11.00 Дивовижнi сади. Валлi-О-Люп - 

Францiя.
11.25 Телепродаж.
15.10, 21.30, 23.55, 05.50 UA:Спорт.
15.20 «Грандiознi подорожi залiзницею 

Великої Британiї».
16.30 Т/с «Мiстер Селфрiдж».
17.30 Схеми. Корупцiя в деталях.
18.55, 22.15 Д/с «Боротьба за вижи-

вання».
19.35 Д/с «Дикi тварини».
20.25 Д/с «Суперчуття».
21.40 #ВУкраїнi.
00.00 Перша шпальта.
03.30 Д/ф «Перехрестя Балу».
04 .25 Д/ф «Вiйна на нульовому 

кiлометрi».

Êаíаë “1+1”
06.00 «Українськi сенсацiї».
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з 

«1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 04.35 «ТСН».
09.25, 10.25 «Життя вiдомих людей».
11.25, 13.00, 15.05 «Мiняю жiнку».
17.10 Т/с «Жiнка».
20.30 Т/с «Свати».
22.00 Т/с «Тато Ден».
23.00, 00.00 Т/с «Iм`я Рози».
01.10 Х/ф «Людина Темряви».
02.50 «Любий, ми переїжджаємо».

Iíòер
05.40, 22.10 «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, 12.25 Т/с «Панi Фазiлет i її дочки».
13.20 «Хороше здоров`я».
14.25, 15.20 «Речдок».
16.15 «Речдок. Особливий випадок. Чуже 

багатство».
18.00, 19.00, 01.55 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Особливий випадок. 

Близькi люди».
23.55 Т/с «Спокуса».
03.15 «Щоденник вагiтної».
04.25 М/ф.

ICTV
04.15 Скарб нацiї.
04.25 Еврика!

04.30 Факти.
04.50 Т/с «Вiддiл 44».
05.35, 20.20 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.10 Секретний фронт.
11.05, 13.25, 22.25 Т/с «Таємнi дверi».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.40, 21.25 Т/с «Пес».
16.20 Х/ф «Готель Мумбаї: Протисто-

яння».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
23.40 Т/с «Останнiй бронепоїзд».
01.35 Х/ф «Лабiринт Фавна».

ÑТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома».
06.05 Т/с «Комiсар Рекс 2».
09.00, 23.00 Т/с «Доктор Хаус».
11.00 Цiєї митi рiк потому.
13.00, 14.50 Таємницi ДНК.
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.30 Т/с «Крiпосна».
18.15 Один за всiх.
20.15, 22.45 Т/с «Швабра».
00.55 Мiстичнi iсторiї 6 з Павлом 

Костiциним.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/ф.
07.20 Вар`яти.
08.30 Т/с «Шлях чарiвника».
10.10 Х/ф «Попелюшка».
12.20, 19.00 Аферисти в мережах.
21.00 Х/ф «Сутiнки».
23.30 Х/ф «Темне дзеркало».
01.40 Т/с «Пiдступнi покоївки».
02.20 Зона ночi.
04.20 Абзац.

5 êаíаë
06.00, 21.40, 03.00 Час-Time.
06.20 Гончаренко рулить.
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, 00.00, 02.00, 
04.00, 05.00 Час новин.

07.10, 08.10, 21.25, 00.50 Актуально: 
Економiка. Полiтика. Соцiум.

07.15, 16.10 Д/с «Крила вiйни».
08.15, 15.30 Д/с «Неймовiрнi винаходи».
09.35, 02.15, 05.15 Машина часу.
10.10, 11.10 Д/с «Найбiльш екстре-

мальний».
12.30 Є сенс.
13.10, 14.10 Д/с «Бойовi машини».
17.10 Д/с «Бойовi кораблi».
18.10 Д/с «Тихоокеанська вiйна в 

кольорi».
19.25 Д/с «Друга свiтова вiйна. Свiдчення 

вiйни».
20.10, 01.00 Iнформацiйний вечiр.

22.00 Д/с «Щоденники Другої свiтової 
вiйни».

23.00 «Тихоокеанська вiйна в кольорi».
00.10 Д/с «Щось пiшло не так: зворотнiй 

вiдлiк до катастрофи».
03.15, 04.10 Дзеркало iсторiї.

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

04.10 Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях. Новi випуски.
10.30, 04.30 Реальна мiстика.
13.30, 15.30 Т/с «Виходьте без дзвiнка».
17.00 Iсторiя одного злочину.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «На твоїй сторонi», 3 i 4 с.
23.20 Контролер.
00.00 Т/с «Бiжи, не озирайся», 1 i 2 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с «Бiжи, не озирайся».

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Гарфiлд Шоу».
08.30, 00.10 Т/с «Доктор Хто».
10.50, 02.20 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
14.25 «Орел i решка. Мегаполiси».
15.30, 22.15 «Орел i решка. Навколо 

свiту».
17.15 «Орел i решка. Рай та пекло».
21.15 «Орел i решка. Навколосвiтня по-

дорож».
03.10 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.00, 04.50 «Top Shop».
06.10 М/ф «Чиполлiно».
06.55 М/ф «Як козаки кулiш варили».
07.50, 16.50, 20.50, 03.55 «Випадковий 

свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 03.25 

«Свiдок».
09.00 Х/ф «Акцiя».
10.50, 22.30 Т/с «Морський патруль».
12.50 «Свiдок. Агенти».
14.50 «Легенди бандитської Одеси».
18.20 «Будьте здоровi».
19.30 «Легенди карного розшуку».
00.15 Х/ф «Син вчителя».
04.00 «Речовий доказ».
04.20 «Правда життя».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.00 Т/с «Рання пташка 2».
10.30, 17.30 4 весiлля.
11.30, 16.30, 01.00 Панянка-селянка.
12.30, 16.00, 00.00 Сiмейка У.
13.00, 14.30, 19.00, 20.00 Танька i Во-

лодька.
13.30, 23.00 Країна У.
14.00, 15.00, 18.30, 19.30, 20.30 Одного 

разу пiд Полтавою.
15.30 Одного разу в Одесi.
21.00 Т/с «Останнiй москаль 2».
02.15 Теорiя зради.
03.00 17+.

03.50 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
07.00, 18.15 «Ехо України» з М. Гана-

польським.
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.45 «Репор-
тер». Новини.

09.10, 10.10 «Прямий» трафiк» з К. Ашiон 
i П. Рольником.

11.10, 12.10 «Деталi на «Прямому» з В. 
Фроловою i О. Близнюком.

13.10 «Гаряча тема» з О. Курбановою та 
М. Стецюк.

14.15, 16.10 «По факту» з А. Сайчуком, 
Л. Мамедовою i В. Попович.

17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук.
20.00 «Прямий ефiр» з С. Орловською та 

М. Вереснем.
22.00 «Прямий» контакт» з Т. Бере-

зовцем.

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
08.20, 01.40 Правда життя.
09.25, 00.30 Речовий доказ.
10.35, 12.35, 17.05 Фестивалi планети.
11.35, 18.05 Сiяя: з нами у дику природу.
13.35 Брама часу.
14.30, 19.50 Битва цивiлiзацiй.
15.20, 23.40 Загадки Всесвiту.
16.10, 21.45 Земнi катаклiзми.
19.05 Мiстична Україна.
20.45 Повiтрянi воїни.
22.40 Планета Земля.
02.35 Бандитська Одеса.

Enter-фіëьм
05.25 Х/ф «Мiський романс».
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
08.00 «Невiдома версiя».
09.30 «Спогади».
10.25, 00.40, 02.45 «Зорянi долi».
11.15 «Моя правда».
12.05 Х/ф «Лiсова пiсня».
13.45 Х/ф «Вождь Бiле Перо».
15.40 Х/ф «Люди в океанi».
17.05 Х/ф «Командир щасливої «Щуки».
19.00, 01.20 Т/с «Суто англiйськi вбив-

ства».
21.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
22.50 Х/ф «Дежа вю».
00.50 «Академiя смiху».
03.05 Кiноляпи.
04.10 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.15 «Спецкор».
06.35, 18.50 «ДжеДАI».
07.10 Т/с «Рекс».
09.10 Х/ф «Кiбер».
11.40 «Помста природи».
12.05, 17.20 «Загублений свiт».
13.50 Х/ф «Голий пiстолет».

15.20 Х/ф «Шанхайський полудень».
19.20 Т/с «Опер за викликом 4».
20.15 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв 2».
22.15, 23.45 Т/с «CSI: Мiсце злочину 15».
01.30 «Облом.UA».

ÍЛО-ТБ
06.00, 00.10 Мамареготала. Найкраще.
07.00, 04.30 Оттак мастак!
07.30 М/ф «Людина-павук».
08.00 М/ф «Аладдiн».
08.50 М/ф «Качинi iсторiї».
09.40 М/с «Сiмпсони».
11.30 Середземноморський Check-in.
12.30 Мамареготала.
14.20 Т/с «Швидка».
17.30 Т/с «Друзi».
19.00 Т/с «Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць».
03.00 Чистоплюї.
03.50 «Роздовбаї».

ªâроñïорò
00.00, 02.30, 06.00, 11.00, 12.00, 15.00, 

16.30, 19.30, 20.45 Снукер. ЧC. 
Шеффiлд. 1/4 фiналу.

01.00 Велоспорт. Мiлан - Сан-Ремо-2020.
04.00 Велоспорт. «Тур Польщi». Етап 1.
05.00 Велоспорт. «Тур Польщi». Етап 2.
08.00 Велоспорт. «Тур Польщi». Етап 3.
08.45 Велоспорт. «Тур Польщi». Етап 4.
09.30 Велоспорт. «Тур Польщi». Етап 5.
10.30 Автоперегони. Суперкубок Porsche. 

Сiльверстоун.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Реал - Сосьєдад. Чемпiонат Iспанiї.
07.45 «Кращий бомбардир сезону». 

Чемпiонат Iспанiї.
08.15 Баварiя - Челсi. 1/8 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.20, 18.15 Yellow.
10.30, 13.00, 21.15, 23.55 «Шлях до 

Кельну».
11.10, 00.25 ЛАСК/МЮ - Iстанбул/Ко-

пенгаген. 1/4 фiналу. Лiга Європи 
УЄФА.

13.30 Фiнали Лiги чемпiонiв (1993-2015).
14.00 Шахтар - Вольфсбург. 1/8 фiналу. 

Лiга Європи УЄФА.
16.00 Огляд сезону. Чемпiонат Iталiї.
16.55 Огляд суботи. Лiга чемпiонiв УЄФА.
17.25 Live. Мiнай - Волинь. Чемпiонат 

України. Перша Лiга.
19.25 #залишайсязФутболом. Перша 

Лiга.
20.15 Топ-матч.
20.25 Огляд середи. Лiга Європи УЄФА.
21.55 Live. Вольфсбург/Шахтар - Айн-

трахт/Базель. 1/4 фiналу. Лiга 
Європи УЄФА.

02.15 Фiорентiна - Наполi. Чемпiонат 
Iталiї.

04.00 Боруссiя (Д) - Падерборн. Чемпiонат 
Нiмеччини.

05.45 Програма передач.

Поíедіëоê

Віâòороê

10 серпня

 11 серпня
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UA:Перший
06.00 Додолики.
06.35 М/с «Книга джунглiв».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.15, 01.25, 05.20 Новини.
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 18.20, 

00.30, 01.55 Суспiльна студiя. Ма-
рафон.

09.30 Т/с «Жiночий рай».
10.30 Смаки Європи.
11.00 Дивовижнi сади. Монастирський 

лiс - Францiя.
15.10, 21.30, 23.55, 05.50 UA:Спорт.
15.20 «Грандiознi подорожi залiзницею 

Великої Британiї».
16.30 Т/с «Мiстер Селфрiдж».
17.30 #ВУкраїнi.
18.55, 22.15 Д/с «Боротьба за вижи-

вання».
19.35 Д/с «Дикi тварини».
20.25 Д/с «Суперчуття».
21.40 Бюджетники.
00.00 Спiльно.
03.30 Д/ф «Вiйна на нульовому кiлометрi».
04.25 Д/ф «Замiнованi вiрнiстю».

Êаíаë “1+1”
06.00 «Українськi сенсацiї».
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з 

«1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 04.40 «ТСН».
09.25, 10.20 «Життя вiдомих людей».
11.15, 13.00, 14.20, 15.55 «Мiняю жiнку».
17.10 Т/с «Жiнка».
20.30 Т/с «Свати».
21.45 Т/с «Тато Ден».
22.45, 23.45 Т/с «Iм`я Рози».
00.55, 02.50 Х/ф «Нема дурних».

Iíòер
05.40, 22.10 «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, 12.25 Т/с «Панi Фазiлет i її дочки».
13.20 «Хороше здоров`я».
14.25, 15.20 «Речдок».
16.20 «Речдок. Особливий випадок. Чуже 

багатство».
18.00, 19.00, 01.50 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Особливий випадок. 

Близькi люди».
00.00 Т/с «Спокуса».
03.15 «Щоденник вагiтної».
04.25 М/ф.

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей.
04.30 Факти.

04.50 Т/с «Вiддiл 44».
05.35, 10.05 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
11.15, 13.25 Х/ф «Суперфорсаж».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.40, 16.25, 21.25 Т/с «Пес».
16.30 Х/ф «Три днi на вбивство».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Секретний фронт.
22.30 Т/с «Таємнi дверi».
23.45 Т/с «Останнiй бронепоїзд».
01.45 Х/ф «Очi дракона».
03.10 Т/с «Винищувачi 2: Останнiй бiй».

ÑТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома».
06.05 Т/с «Комiсар Рекс 2».
09.00, 23.00 Т/с «Доктор Хаус».
11.00 Цiєї митi рiк потому.
13.00, 14.50 Таємницi ДНК.
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.30 Т/с «Крiпосна».
18.15 Один за всiх.
20.15, 22.45 Т/с «Швабра».
00.55 Мiстичнi iсторiї 7 з Павлом 

Костiциним.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/ф.
07.20 Вар`яти.
09.00 Т/с «Шлях чарiвника».
10.50 Х/ф «Сутiнки».
13.10 Любов на виживання.
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Сутiнки. Сага. Новий мiсяць».
23.40 Х/ф «Академiя вампiрiв».
01.40 Т/с «Пiдступнi покоївки».
02.20 Служба розшуку дiтей.
02.25 Зона ночi.
04.20 Абзац.

5 êаíаë
06.00, 21.40, 03.00 Час-Time.
06.20 Особливий погляд.
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, 00.00, 02.00, 
04.00, 05.00 Час новин.

07.10, 08.10, 21.25, 00.50 Актуально: 
Економiка. Полiтика. Соцiум.

07.15, 16.10 Д/с «Крила вiйни».
08.15, 15.30 Д/с «Неймовiрнi винаходи».
09.35, 02.15, 05.15 Машина часу.
10.10, 11.10 Д/с «Найбiльш екстремаль-

ний».
12.20 Гончаренко рулить.
12.50 Vоїн - це я!
13.10, 14.10 Д/с «Бойовi машини».
17.10 Д/с «Бойовi кораблi».
18.10 Д/с «Тихоокеанська вiйна в кольорi».

19.25 Д/с «Друга свiтова вiйна. Свiдчення 
вiйни».

20.10, 01.00 Iнформацiйний вечiр.
22.00 Д/с «Щоденники Другої свiтової 

вiйни».
23.00 «Тихоокеанська вiйна в кольорi».
00.10 Д/с «Щось пiшло не так: зворотнiй 

вiдлiк до катастрофи».
03.15, 04.10 Дзеркало iсторiї.

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

04.00 Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях. Новi випуски.
10.30, 04.50 Реальна мiстика.
13.30, 15.30 Т/с «Виходьте без дзвiнка».
17.00 Iсторiя одного злочину.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «На твоїй сторонi», 5 i 6 с.
23.20 Т/с «На гойдалцi долi», 1 i 2 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с «На гойдалцi долi».

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Гарфiлд Шоу».
08.25 «Дай лапу».
09.00, 00.10 Т/с «Доктор Хто».
10.50, 02.00 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
14.25 «Орел i решка. Мегаполiси».
15.30, 22.15 «Орел i решка. Навколо свiту».
17.15 «Орел i решка. Рай та пекло».
21.15 «Орел i решка. Навколосвiтня по-

дорож».

ÍТÍ
05.50 М/ф «Дикi лебедi».
07.15 М/ф «Як козаки наречених ви-

зволяли».
07.50, 16.50, 20.50, 02.30 «Випадковий 

свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.00 

«Свiдок».
09.00 Х/ф «Вовча зграя».
10.45, 22.30 Т/с «Морський патруль».
12.50 «Правда життя. Професiйнi байки».
14.50 «Легенди бандитської Одеси».
18.20 «Вартiсть життя».
19.30 «Легенди карного розшуку».
00.15 «Реальнi злочинцi».
00.50, 03.00 «Речовий доказ».
04.00 «Правда життя».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.00 Т/с «Рання пташка 2».
10.30, 17.30 4 весiлля.
11.30, 16.30, 01.00 Панянка-селянка.
12.30, 16.00, 00.00 Сiмейка У.
13.00, 14.30, 19.00, 20.00 Танька i Во-

лодька.
13.30, 23.00 Країна У.
14.00, 15.00, 18.30, 19.30, 20.30 Одного 

разу пiд Полтавою.
15.30 Одного разу в Одесi.
21.00 Т/с «Останнiй москаль 2».

02.15 Теорiя зради.
03.00 17+.
03.50 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
07.00, 08.00, 18.15 «Ехо України» з М. 

Ганапольським.
07.45 «Медексперт» з К. Трушик.
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.45 «Репор-
тер». Новини.

09.10, 10.10 «Прямий» трафiк» з К. Ашiон 
i П. Рольником.

11.10, 12.10 «Деталi на «Прямому» з В. 
Фроловою i О. Близнюком.

13.10 «Гаряча тема» з О. Курбановою та 
М. Стецюк.

14.15, 16.15 «По факту» з А. Сайчуком, Л. 
Мамедовою i В. Попович.

17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук.
20.00 «Прямий ефiр» з С. Орловською та 

М. Вереснем.
22.00 «Прямий» контакт» з Т. Березовцем.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.10, 01.40 Правда життя.
09.15, 00.30 Речовий доказ.
10.25, 12.25, 17.00 Фестивалi планети.
11.25, 18.00 Сiяя: з нами у дику природу.
13.25 Брама часу.
14.20 Гучна справа.
15.15, 23.40 Загадки Всесвiту.
16.05, 21.45 Земнi катаклiзми.
19.00 Мiстична Україна.
19.50 Битва цивiлiзацiй.
20.45 Повiтрянi воїни.
22.40 Планета Земля

.Enter-фіëьм
05.40 Х/ф «Небилицi про Iвана».
07.00, 07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
08.00, 12.00 «Моя правда».
10.20 «Спогади».
11.10, 00.35, 02.45 «Зорянi долi».
12.50 Х/ф «Дiд лiвого крайнього».
14.10 Х/ф «Золото».
16.05 Х/ф «Добре сидимо».
17.25 Х/ф «Раз на раз не випадає».
19.00, 01.15 Т/с «Суто англiйськi вбив-

ства».
21.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
22.50 Х/ф «Повернення немає».

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.15 «Спецкор».
06.35, 18.50 «ДжеДАI».
07.10 Т/с «Рекс».
09.05 Х/ф «Помпеї: Апокалiпсис».
10.50, 17.15 «Загублений свiт».
14.10 Х/ф «Голий пiстолет 2 1/2. Запах 

страху».
15.50 Х/ф «Голий пiстолет 33 1/3. Остан-

ня образа».

19.20 Т/с «Опер за викликом 4».
20.15 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв 2».
22.15, 23.45 Т/с «CSI: Мiсце злочину 15».
01.30 «Облом.UA».

ÍЛО-ТБ
06.00, 00.10 Мамареготала. Найкраще.
07.00, 04.45 Оттак мастак!
07.30 М/ф «Людина-павук».
08.00 М/ф «Аладдiн».
08.50 М/ф «Качинi iсторiї».
09.40 М/с «Сiмпсони».
11.30 Середземноморський Check-in.
12.30 Мамареготала.
14.15 Т/с «Швидка».
17.30 Т/с «Друзi».
19.00 Т/с «Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць».
03.00 Чистоплюї.
03.50 «Роздовбаї».

ªâроñïорò
00.00, 02.30, 06.00, 10.30, 13.30, 18.00 

Снукер. ЧC. Шеффiлд. 1/4 фiналу.
01.00 Велоспорт. Страде Б`янке-2020.
01.45 Велоспорт. Мiлан - Турин-2020.
04.00 Велоспорт. «Тур Польщi». Етап 3.
05.00 Велоспорт. «Тур Польщi». Етап 4.
08.00 Велоспорт. «Тур де Лейн». Етап 1.
08.45 Велоспорт. «Тур де Лейн». Етап 2.
09.30 Велоспорт. «Тур де Лейн». Етап 3.
12.00, 12.30, 20.00 Автоперегони. Формула 

E-2019/20. Берлiн.
13.00 Автоперегони. Суперкубок Porsche. 

Сiльверстоун.
15.00, 21.00 Снукер. ЧC. Шеффiлд. 1/2 

фiналу.
18.45 Тенiс. АТР 250. Аделаїда. Фiнал. 

Рубльов - Харрiс.
19.30 Тенiс. «АТР: за кадром».

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 20.00 Олiмпiакос/Вулверхемптон - 

Севiлья/Рома. Лiга Європи УЄФА.
07.45 Огляд суботи. Лiга чемпiонiв УЄФА.
08.15 Iнтер/Хетафе - Рейнджерс/Байєр. 

1/4 фiналу. Лiга Європи УЄФА.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.20, 12.50 «Шлях до Кельну».
11.00, 00.25 Вольфсбург/Шахтар - Айн-

трахт/Базель. 1/4 фiналу. Лiга 
Європи УЄФА.

13.20 Топ-матч.
13.25 Фiнали Лiги чемпiонiв (2001-1995).
13.55 Мiнай - Волинь. Чемпiонат України. 

Перша Лiга.
16.00, 23.55 Огляд 1/4 фiналу. Лiга Єв-

ропи УЄФА.
16.30 ЛАСК/МЮ - Iстанбул/Копенгаген. 

1/4 фiналу. Лiга Європи УЄФА.
18.15 Ман Сiтi - Реал. 1/8 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
21.45 Live. Аталанта - ПСЖ. 1/4 фiналу. 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
02.15 Олiмпiк - Зоря. Чемпiонат України.
04.00 Лечче - Наполi. Чемпiонат Iталiї.
05.45 Програма передач.

UA:Перший
06.00 Додолики.
06.35 М/с «Книга джунглiв».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.15, 01.25, 05.20 Новини.
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 18.20, 

00.30, 01.55 Суспiльна студiя. Ма-
рафон.

09.30 Т/с «Жiночий рай».
10.30 Смаки Європи.
11.00 Дивовижнi сади. Единбург - Спо-

лучене Королiвство.
11.25 Телепродаж.
15.10, 21.30, 23.55, 05.50 UA:Спорт.
15.20 «Грандiознi подорожi залiзницею 

Великої Британiї».
16.30 Т/с «Мiстер Селфрiдж».
17.30 Бюджетники.
18.55, 22.15 Д/с «Боротьба за вижи-

вання».
19.35 Д/с «Дикi тварини».
20.00 Д/с «Суперчуття».
21.40 Схеми. Корупцiя в деталях.
00.00 #ВУкраїнi.
03.30 Д/ф «Замiнованi вiрнiстю».
04.25 Д/ф «Одесити на Донбасi».

Êаíаë “1+1”
06.00 «Українськi сенсацiї».
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з 

«1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 04.40 «ТСН».
09.25, 10.25 «Життя вiдомих людей».
11.20, 13.15, 15.10 «Одруження наослiп».
17.10 Т/с «Жiнка».
20.30 Т/с «Свати».
21.45 Т/с «Тато Ден».
22.45, 23.50 Т/с «Iм`я Рози».
01.00, 02.45 Х/ф «Шоу Трумана».

Iíòер
05.40, 22.10 «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, 12.25 Т/с «Панi Фазiлет i її дочки».
13.20 «Хороше здоров`я».
14.25, 15.20 «Речдок».
16.20 «Речдок. Особливий випадок. Чуже 

багатство».
18.00, 19.00, 01.50 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Особливий випадок. 

Близькi люди».
00.00 Т/с «Спокуса».
03.15 «Щоденник вагiтної».
04.25 М/ф.

ICTV
04.15 Скарб нацiї.
04.25 Еврика!
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, 19.25 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.10 Секретний фронт.
11.05, 13.25 Т/с «Рiшає Онiстрат».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.45, 16.25 Х/ф «Iдентифiкацiя Борна».
16.40 Х/ф «Перевага Борна».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Анти-зомбi.
21.25 Т/с «Пес».
22.30 Т/с «Таємнi дверi».
23.45 Т/с «Таємницi i брехня».
01.45 Х/ф «Вiдступники».

ÑТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома».
06.05 Т/с «Комiсар Рекс 3».
09.00, 23.00 Т/с «Доктор Хаус».
11.00 Цiєї митi рiк потому.
13.00, 14.50 Таємницi ДНК.
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.30 Т/с «Крiпосна».
18.15 Один за всiх.
20.15, 22.45 Т/с «Швабра».
00.55 Мiстичнi iсторiї 7 з Павлом 

Костiциним.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/ф.
07.20 Вар`яти.
08.30 Т/с «Шлях чарiвника».
10.20 Х/ф «Сутiнки. Сага. Новий мiсяць».
13.00 Гастарбайтери.
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Сутiнки. Сага. Затемнення».
23.30 Х/ф «Вони».
01.30 Т/с «Пiдступнi покоївки».
02.10 Служба розшуку дiтей.
02.15 Зона ночi.
04.20 Абзац.

5 êаíаë
06.00, 21.40, 03.00 Час-Time.
06.20, 12.30 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, 21.00, 00.00, 02.00, 
04.00, 05.00 Час новин.

07.10, 08.10, 21.25, 00.50 Актуально: 
Економiка. Полiтика. Соцiум.

07.15, 16.10 Д/с «Крила вiйни».
08.15, 15.30 Д/с «Неймовiрнi винаходи».
09.35, 02.15, 05.15 Машина часу.
10.10, 11.10 Д/с «Найбiльш екстремаль-

ний».
13.10, 14.10 Д/с «Бойовi машини».
17.10 Таємницi вiйни.
18.10 Д/с «Тихоокеанська вiйна в кольорi».
19.25 Д/с «Друга свiтова вiйна. Свiдчення 

вiйни».
20.10, 01.00 Iнформацiйний вечiр.
22.00 Д/с «Щоденники Другої свiтової 

вiйни».

23.00 «Тихоокеанська вiйна в кольорi».
00.10 Д/с «Щось пiшло не так: зворотнiй 

вiдлiк до катастрофи».
03.15, 04.10 Дзеркало iсторiї.

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

Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях. Новi випуски.
10.30, 03.30 Реальна мiстика.
13.30, 15.30 Т/с «Виходьте без дзвiнка».
17.00 Iсторiя одного злочину.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «На твоїй сторонi», 7 i 8 с.
23.20 Х/ф «Пiзня любов».
01.30 Телемагазин.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Гарфiлд Шоу».
08.25 «Дай лапу».
09.00, 00.15 Т/с «Доктор Хто».
10.50 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
14.25 «Орел i решка. Мегаполiси».
15.30, 22.15 «Орел i решка. Навколо 

свiту».
17.15 «Орел i решка. Рай та пекло».
21.15 «Орел i решка. Навколосвiтня по-

дорож».
03.10 «Нiчне життя».

ÍТÍ
06.00 М/ф «Казка про золотого пiвника».
07.15 М/ф «Вовка в тридев`ятому 

царствi».
07.50, 16.50, 20.50, 02.30 «Випадковий 

свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.00 

«Свiдок».
09.00 Х/ф «Ранкове шосе».
10.45, 22.30 Т/с «Морський патруль».
12.50 «Вартiсть життя».
14.50 «Легенди бандитської Одеси».
18.20, 04.00 «Правда життя».
19.30 «Легенди карного розшуку».
00.15 «Реальнi злочинцi».
00.50, 03.00 «Речовий доказ».
05.00 «Top Shop».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.00 Т/с «Рання пташка 2».
10.30, 17.30 4 весiлля.
11.30, 16.30, 01.00 Панянка-селянка.
12.30, 16.00, 00.00 Сiмейка У.
13.00, 14.30, 19.00, 20.00 Танька i Во-

лодька.
13.30, 23.00 Країна У.
14.00, 15.00, 18.30, 19.30, 20.30 Одного 

разу пiд Полтавою.
15.30 Одного разу в Одесi.
21.00 Т/с «Останнiй москаль 2».
02.15 Теорiя зради.
03.00 17+.
03.50 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
07.00, 18.15 «Ехо України» з М. Гана-

польським.
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.45 «Репор-
тер». Новини.

09.10, 10.10 «Прямий» трафiк» з К. Ашiон 
i П. Рольником.

11.10, 12.10 «Деталi на «Прямому» з В. 
Фроловою i О. Близнюком.

13.10 «Гаряча тема» з О. Курбановою та 
М. Стецюк.

14.15, 16.10 «По факту» з А. Сайчуком, Л. 
Мамедовою i В. Попович.

17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук.
20.00 «Прямий ефiр» з С. Орловською та 

М. Вереснем.
22.00 «Прямий» контакт» з Т. Березовцем.
22.55 «П`ята колонка» з Х. Чернегою.

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
08.10, 01.40 Правда життя.
09.20, 00.30 Речовий доказ.
10.30, 12.30 Фестивалi планети.
11.30, 18.00 Сiяя: з нами у дику природу.
13.30 Брама часу.
14.25, 19.50 Гучна справа.
15.20, 23.40 Загадки Всесвiту.
16.10, 21.45 Земнi катаклiзми.
17.05 Битва цивiлiзацiй.
19.00 Мiстична Україна.
20.45 Повiтрянi воїни.
22.40 Планета Земля.
02.45 Скептик.
05.15 Таємницi пiрамiд.

Enter-фіëьм
05.30 Х/ф «Лiсова пiсня».
07.00, 07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
08.00, 11.30 «Моя правда».
09.50 «Спогади».
10.40, 00.20, 02.45 «Зорянi долi».
12.20 Х/ф «Кам`яний хрест».
13.50 Х/ф «Марiя-Антуанета».
15.40 Х/ф «Хiд конем».
17.10 Х/ф «Небезпечно для життя!»
19.00, 01.15 Т/с «Суто англiйськi вбив-

ства».
21.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
22.55 Х/ф «Дiти Дон Кiхота».
00.45 «Академiя смiху».
03.05 Кiноляпи.
04.10 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.15 «Спецкор».
06.35, 18.50 «ДжеДАI».
07.10 Т/с «Рекс 2».
08.55 Х/ф «Шангрi-Ла: На межi зник-

нення».
10.30 «Помста природи».
11.05, 17.20 «Загублений свiт».
13.05 Х/ф «На межi».
15.15 Х/ф «Полiт Фенiкса».

19.20 Т/с «Опер за викликом 4».
20.15 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв 2».
22.15, 23.45 Т/с «CSI: Мiсце злочину 15».
01.30 «Облом.UA».

ÍЛО-ТБ
06.00, 00.10 Мамареготала. Найкраще.
07.00, 04.35 Оттак мастак!
07.30 М/ф «Людина-павук».
08.00 М/ф «Аладдiн».
08.50 М/ф «Качинi iсторiї».
09.40 М/с «Сiмпсони».
11.30 Середземноморський Check-in.
12.30 Мамареготала.
14.15 Т/с «Швидка».
17.30 Т/с «Друзi».
19.00 Т/с «Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць».
03.00 Чистоплюї.
03.55 «Роздовбаї».

ªâроñïорò
00.00 Автоперегони. Формула E-2019/20. 

Берлiн.
01.00, 05.00, 08.30 Велоспорт. «Крiтерiум 

Дофiне». Етап 1.
02.30 Велоспорт. «Гран Пьємонте».
04.00 Велоспорт. «Тур Польщi». Етап 5.
06.00, 07.00, 10.30, 12.00, 15.00, 16.30, 

21.00 Снукер. ЧC. Шеффiлд. 1/2 
фiналу.

09.30 Автоперегони. Формула E. Берлiн. 
Огляд.

19.30 Велоспорт. «Крiтерiум Дофiне». 
Етап 2.

19.45 Автоперегони. Формула E. Берлiн. 
Iнтро.

20.00 Автоперегони. Формула E. Берлiн. 
Перегони.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Сосьєдад - Барселона. Чемпiонат 

Iспанiї.
07.45 Огляд 1/4 фiналу. Лiга Європи 

УЄФА.
08.15, 00.55 Мiнай - Волинь. Чемпiонат 

України. Перша Лiга.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.20, 20.45 Аталанта - ПСЖ. 1/4 фiналу. 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
12.05 ЛАСК/МЮ - Iстанбул/Копенгаген. 

1/4 фiналу. Лiга Європи УЄФА.
13.55 Александрiя - Марiуполь. Чемпiонат 

України.
16.00 Iнтер/Хетафе - Рейнджерс/Байєр. 

1/4 фiналу. Лiга Європи УЄФА.
17.50, 00.45 Yellow.
18.00 Вольфсбург/Шахтар - Айнтрахт/

Базель. 1/4 фiналу. Лiга Європи 
УЄФА.

19.50, 05.00 Огляд сезону. Чемпiонат Iталiї.
22.35 «Суперматчi». Лiга чемпiонiв УЄФА.
23.00 Олiмпiакос/Вулверхемптон - 

Севiлья/Рома. Лiга Європи УЄФА.
02.40 «Кращий бомбардир сезону». 

Чемпiонат Iспанiї.
03.10 Колос - Динамо. Чемпiонат України.
05.45 Програма передач.

Ñереда

Чеòâер

12 серпня

13 серпня
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UA:Перший
06.00 Додолики.
06.35 М/с «Книга джунглiв».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.15, 01.25, 05.20 Новини.
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 18.20, 

00.30, 01.55 Суспiльна студiя. Ма-
рафон.

09.30 Т/с «Жiночий рай».
10.30 Смаки Європи.
11.00 Дивовижнi сади. Мускау - Нiмеччина 

/ Польща.
11.25 Телепродаж.
15.10, 21.30, 23.55, 05.50 UA:Спорт.
15.20 «Грандiознi подорожi залiзницею 

Великої Британiї».
16.30 Т/с «Мiстер Селфрiдж».
17.25 VoxCheck.
17.30 Перша шпальта.
18.55, 21.40 Д/с «Боротьба за вижи-

вання».
19.35 Д/с «Суперчуття».
20.25 Д/с «Дикi тварини».
22.15 Таємницi Сонячної системи.
00.00 Схеми. Корупцiя в деталях.
03.30 Д/ф «Одесити на Донбасi».
04.25 Д/ф «Висота 307.5».

Êаíаë “1+1”
06.00 «Українськi сенсацiї».
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з 

«1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 04.00 «ТСН».
09.25, 10.20 «Життя вiдомих людей».
11.15, 12.30, 13.55, 15.20 «Одруження 

наослiп».
17.10 Т/с «Жiнка».
20.30 «Лiга смiху».
22.35, 00.20 «Вечiрнiй квартал».
01.55 Х/ф «Спайдервiк: Хронiки».
05.05 «Свiтське життя».

Iíòер
05.40, 23.00 «Слiдство вели...» з Л. Ка-

невським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.00, 12.25 Т/с «Панi Фазiлет i її дочки».
13.20 «Хороше здоров`я».
14.25, 15.20, 00.50 «Речдок».
16.20 «Речдок. Особливий випадок. Чуже 

багатство».
18.00, 01.50 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Пароль: Хаус».
03.15 «Чекай на мене. Україна».
04.40 «Великi українцi».
05.05 «Телемагазин».

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!

04.25 Служба розшуку дiтей.
04.30, 00.50 Факти.
04.50 Т/с «Вiддiл 44».
05.35 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.10 Анти-зомбi.
11.10, 13.20 Х/ф «Помiнятися мiсцями».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.00 Х/ф «Суперфорсаж».
16.25, 23.00 «На трьох».
17.15, 20.10 Дизель-шоу.
18.45 Факти. Вечiр.
01.35 Т/с «Винищувачi 2: Останнiй бiй».

ÑТБ
05.15 Т/с «Комiсар Рекс 2».
07.05, 19.00 Наречена для тата 3.
09.00 Врятуйте нашу сiм`ю 5.
11.00, 14.50, 18.15 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
20.55, 22.45 Х/ф «Весiлля найкращого 

друга».
23.45 Х/ф «Вiйна наречених».

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/ф.
07.20 Вiд пацанки до панянки.
16.40 Х/ф «Сутiнки. Сага. Затемнення».
19.00 Х/ф «Сутiнки. Сага. Свiтанок: 

частина 1».
21.30 Х/ф «Сутiнки. Сага. Свiтанок: 

частина 2».
23.40 Х/ф «Вiрус».
01.10 Т/с «Пiдступнi покоївки».
02.05 Служба розшуку дiтей.
02.10 Зона ночi.
05.20 СтендАп шоу.

5 êаíаë
06.00, 21.40, 03.00 Час-Time.
06.20, 12.30 На власнi очi.
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, 00.00, 02.00, 
04.00, 05.00 Час новин.

07.10, 08.10, 21.25, 00.50 Актуально: 
Економiка. Полiтика. Соцiум.

07.15, 16.10 Д/с «Крила вiйни».
08.15, 15.30 Д/с «Неймовiрнi винаходи».
09.35, 02.15, 05.15 Машина часу.
10.10, 11.10 Д/с «Найбiльш екстремаль-

ний».
13.10, 14.10 Д/с «Бойовi машини».
17.20 Кендзьор.
18.10 Д/с «Тихоокеанська вiйна в 

кольорi».
19.25 Д/с «Друга свiтова вiйна. Свiдчення 

вiйни».
20.10, 01.00 Iнформацiйний вечiр.
22.00 Д/с «Щоденники Другої свiтової 

вiйни».

23.00 «Тихоокеанська вiйна в кольорi».
00.10 Д/с «Щось пiшло не так: зворотнiй 

вiдлiк до катастрофи».
03.15, 04.10 Дзеркало iсторiї.

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

03.30 Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях. Новi випуски.
10.30, 04.20 Реальна мiстика.
12.30 Т/с «Торкнувшись серця», 1 i 2 с.
15.30 Т/с «Торкнувшись серця».
17.00 Iсторiя одного злочину.
20.10 «Говорить Україна».
23.20 Т/с «Ти моя любима», 1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Ти моя любима».

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Гарфiлд Шоу».
08.40 Т/с «Доктор Хто».
10.40 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
12.25 «Орел i решка. Шопiнг».
14.10, 00.15 «Орел i решка. Мегаполiси».
15.15, 22.15 «Орел i решка. Навколо свiту».
17.15 Х/ф «Машина».
19.00 Х/ф «Планета Ка-Пекс».
21.15 «Орел i решка. Навколосвiтня по-

дорож».
01.15 «Бiйцiвський клуб».
03.00 «Нiчне життя».

ÍТÍ
06.00 М/ф «Таємниця третьої планети».
07.05 М/ф «Капiтошка».
07.50, 16.50, 20.50, 02.30 «Випадковий 

свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.00 

«Свiдок».
09.00 Х/ф «Страх висоти».
10.45, 22.30 Т/с «Морський патруль».
12.50, 03.45 «Правда життя».
14.50 «Легенди бандитської Одеси».
18.20 «Таємницi свiту».
19.30 «Легенди карного розшуку».
00.15 «Реальнi злочинцi».
00.50, 02.45 «Речовий доказ».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.00 Т/с «Рання пташка 2».
10.30, 17.30 4 весiлля.
11.30, 16.30 Панянка-селянка.
12.30, 16.00 Сiмейка У.
13.00, 14.30, 19.00, 20.00 Танька i Во-

лодька.
13.30 Країна У.
14.00, 15.00, 18.30, 19.30, 20.30 Одного 

разу пiд Полтавою.
15.30 Одного разу в Одесi.
21.00 Х/ф «DZIDZIO Контрабас».
22.40 Х/ф «Термiнал».
01.00 Теорiя зради.
02.55 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
07.00, 08.00, 19.00 «Ехо України» з М. 

Ганапольським.
07.45 «Медексперт» з К. Трушик.
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

16.00, 17.00 «Репортер». Новини.
09.10, 10.10 «Прямий» трафiк» з К. Ашiон 

i П. Рольником.
11.10, 12.10 «Деталi на «Прямому» з В. 

Фроловою i О. Близнюком.
13.10 «Гаряча тема» з О. Курбановою та 

М. Стецюк.
14.15, 16.10 «По факту» з А. Сайчуком, Л. 

Мамедовою i В. Попович.
17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук.
18.00 «Watchdogs».
18.30 «Влада хохотала».
22.00 «Мiнiстерство правди».

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.10, 01.40 Правда життя.
09.20, 00.30 Речовий доказ.
10.30, 12.30, 17.00 Фестивалi планети.
11.30 Сiяя: з нами у дику природу.
13.30 Брама часу.
14.25, 19.50 Гучна справа.
15.20, 23.40 Загадки Всесвiту.
16.05, 21.45 Земнi катаклiзми.
18.00, 22.40 Планета Земля.
19.00 Мiстична Україна.
20.45 Повiтрянi воїни.
02.35 Потойбiччя. Сни.
03.25 Полювання на НЛО.
04.05 Професiя - альфонс.
04.55 Код доступу.

Enter-фіëьм
05.40 Х/ф «Хiд конем».
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.20 «Телемагазин».
08.00, 10.55 «Моя правда».
09.30 «Спогади».
10.20, 02.50 «Зорянi долi».
11.45 Х/ф «Сiмнадцятий трансатлан-

тичний».
13.20 Х/ф «Королiвський генерал».
15.35 Х/ф «Раз на раз не випадає».
16.55 Х/ф «Дежа вю».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
21.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
22.55 Х/ф «Час бажань».
00.35 Х/ф «Мiський романс».
03.10 Кiноляпи.
03.50 Саундтреки.
04.40 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.15 «Спецкор».
06.35, 18.50 «ДжеДАI».
07.10 Т/с «Рекс 2».
08.55, 17.20 «Загублений свiт».
13.25 Х/ф «Мiф».
15.45 Х/ф «Серед бiлого дня».
19.20 Х/ф «Харлей Девiдсон i ковбой 

Мальборо».
21.10 Х/ф «Iнтерв`ю з вбивцею».

23.00 Х/ф «Кiборг Х».
00.45 Т/с «CSI: Мiсце злочину 15».
01.35 «Облом.UA».
04.20 «Цiлком таємно-2017».

ÍЛО-ТБ
06.00, 00.15 Мамареготала. Найкраще.
07.00, 04.40 Оттак мастак!
07.30 М/ф «Людина-павук».
08.00 М/ф «Аладдiн».
08.50 М/ф «Качинi iсторiї».
09.40 М/с «Сiмпсони».
11.30 Середземноморський Check-in.
12.30 Мамареготала.
14.20 Т/с «Швидка».
17.30 Т/с «Друзi».
19.00 Т/с «Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць».
03.05 Чистоплюї.
03.50 «Роздовбаї».

ªâроñïорò
00.00, 02.30 Автоперегони. Формула E. 

Берлiн.
01.00, 05.00 Велоспорт. «Крiтерiум 

Дофiне». Етап 2.
03.00, 06.00, 07.00, 10.30, 12.00, 15.00, 

16.30, 19.30, 21.15 Снукер. ЧC. 
Шеффiлд. 1/2 фiналу.

04.00 Велоспорт. «Тур Польщi». Етап 4.
08.00 Велоспорт. «Тур Ломбардiї - 2018».
09.30 Автоперегони. Формула E. Берлiн. 

Огляд.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)

06.00 «Кращий голкiпер сезону». Чемпiонат 
Iспанiї.

06.15 Вольфсбург/Шахтар - Айнтрахт/
Базель. 1/4 фiналу. Лiга Європи 
УЄФА.

08.00 Yellow.
08.10 Баварiя - Вердер. Чемпiонат 

Нiмеччини.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.20 Лейпцiг - Атлетiко. 1/4 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
12.05 Олiмпiакос/Вулверхемптон - 

Севiлья/Рома. Лiга Європи УЄФА.
13.55 Барселона - Мальорка. Чемпiонат 

Iспанiї.
16.00 Аугсбург - Боруссiя (Д). Чемпiонат 

Нiмеччини.
17.50 Аталанта - ПСЖ. 1/4 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
19.40 Топ-матч.
19.55 Класичнi матчi Лiги чемпiонiв.
20.45 Огляд 1/4 фiналу. Лiга Європи 

УЄФА.
21.15, 23.55 «Нiч Лiги чемпiонiв».
21.55 Live. Наполi/Барселона - Челсi/

Баварiя. 1/4 фiналу. Лiга чемпiонiв 
УЄФА.

00.25 Iнтер/Хетафе - Рейнджерс/Байєр. 
1/4 фiналу. Лiга Європи УЄФА.

02.10 Ювентус - Наполi. Чемпiонат Iталiї.
04.00 Олiмпiк - Днiпро-1. Чемпiонат 

України.
05.45 Програма передач.

UA:Перший
06.00 Додолики.
06.25 Хто в домi хазяїн.
06.50, 07.50, 02.30 Погода.
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 00.20, 02.40, 

03.55, 05.35 Новини.
07.15 М/с «Листи вiд Фелiкса».
08.20 Шо? Як?
09.05 Енеїда.
10.10 Х/ф «Королiвський генерал».
12.30, 20.30, 21.20 Д/с «Дикi тварини».
13.00 Д/с «Подорож вiдкритим космо-

сом».
13.30 Таємницi Сонячної системи.
15.00 UA:Фольк. Спогади.
16.00 Т/с «Мiстер Селфрiдж».
16.45 Всенiчне бдiння (ПЦУ).
19.30 Велика вечiрня (УГКЦ).
22.00 Х/ф «Джульєтта».
23.50 Д/с «Боротьба за виживання».
00.40 Святi та грiшнi.
01.35, 04.45 #ВУкраїнi.
03.00 Бюджетники.
04.15 Перша шпальта.
05.10 Схеми. Корупцiя в деталях.

Êаíаë “1+1”
06.00, 07.00 «Життя вiдомих людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00, 15.00 «Свiт навиворiт».
11.05 «Любий, ми переїжджаємо».
17.10 Х/ф «Неймовiрний Халк».
19.30, 05.15 «ТСН».
20.15 «Вечiрнiй квартал».
22.30 «Українськi сенсацiї».
23.15, 00.15 «Свiтське життя».
01.15 Х/ф «Хранитель часу».
03.25 «Лiга смiху».

Iíòер
05.35 М/ф.
06.30 «Слово Предстоятеля».
06.40 Х/ф «Без року тиждень».
08.00 «Шiсть соток».
09.00 «Готуємо разом. Домашня кухня».
10.00 «Корисна програма».
11.10 Х/ф «Вiдпустка за власний ра-

хунок».
13.50 Х/ф «Суєта суєт».
15.40 Т/с «Її чоловiки», 1-4 с.
20.00 «Подробицi».
20.30 «Цой живий. 30 рокiв без «Кiно».
21.30 Х/ф «Кiнець канiкул».
22.00 «Ювiлей групи «Алiса». «Ми ра-

зом».
00.10 «Слiдство вели...» з Л. Каневським. 

Вiктор Цой. Смертельний поворот».
01.05 Х/ф «Випадковий запис».
02.35 «Подробицi» - «Час».
03.10 «Щоденник вагiтної».
04.20 «Орел i решка. Божевiльнi вихiднi».
05.10 «Орел i решка. Чудеса свiту».

ICTV
05.10 Скарб нацiї.
05.20 Еврика!
05.30 Факти.
05.55 Т/с «Копи на роботi».
07.30 «На трьох».
10.00, 13.00 Т/с «Таємнi дверi».
12.45 Факти. День.
13.15 Т/с «Пес».
16.30 Х/ф «Вiкiнги проти прибульцiв».
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Чужi».
21.55 Х/ф «Чужий 4: Воскресiння».
23.55 Х/ф «Чужий».
02.15 Х/ф «Чужий 3».

ÑТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома».
05.45 Т/с «Комiсар Рекс 3».
07.40, 10.50 Т/с «Швабра».
09.30 Неймовiрна правда про зiрок.
17.00 Хата на тата.
19.00 Звана вечеря.
20.55 Х/ф «Операцiя «И» та iншi пригоди 

Шурика».
22.50 Х/ф «Джентльмени удачi».
00.40 Джентльмени удачi: невiдома версiя.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.35 Kids` Time.
06.00 М/ф «Сезон полювання 2».
07.40 Аферисти в мережах.
09.50, 02.00 Вар`яти.
10.10 Хто зверху? (12+).
14.00 Х/ф «Сутiнки. Сага. Свiтанок: 

частина 1».
16.20 Х/ф «Сутiнки. Сага. Свiтанок: 

частина 2».
18.30 Х/ф «Лицар дня».
21.00 Х/ф «Анна».
23.40 Х/ф «Сiм сестер».
02.30 Зона ночi.
05.20 СтендАп шоу.

5 êаíаë
06.00 Час-Time.
06.20, 02.10, 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, 20.00, 21.00, 22.45, 
00.00, 01.00, 02.00, 04.00, 05.00 Час 
новин.

07.20, 08.15, 14.15 Д/с «Бойовi машини».
07.50, 08.50, 21.25, 00.50 Актуально: 

Економiка. Полiтика. Соцiум.
08.40 Натхнення.
09.15 Копiйка до копiйки.
09.30 Автопiлот-новини.
09.40 Автопiлот-тест.
09.50 Драйв.
10.10, 12.15 Медекспертиза.
10.30 Майстри ремонту.
11.10, 13.15 Д/с «Найбiльш екстремаль-

ний».

12.35 Невигаданi iсторiї.
15.15 Гончаренко рулить.
15.35 На власнi очi.
16.10, 17.10, 00.10 Д/с «Щось пiшло 

не так: зворотнiй вiдлiк до ката-
строфи».

18.10 Про вiйсько.
18.40 Є сенс.
19.15 Особливий погляд.
19.35 Спостерiгач.
20.10, 01.15, 05.15 Рандеву.
21.20 Вечiрнiй преЗЕдент.
21.35, 03.00 Вiкно до Америки.
22.00, 23.00 Д/с «Щоденники Другої 

свiтової вiйни».
03.20 Дзеркало iсторiї.

Êаíаë «Óêра¿íа»
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
07.30, 03.40 Реальна мiстика.
09.00 Т/с «На твоїй сторонi», 1-6 с.
15.20 Т/с «На твоїй сторонi», 7 i 8 с.
17.00 Т/с «Чужий грiх», 1 i 2 с.
20.00 Т/с «Чужий грiх».
21.50 Т/с «Щоб побачити веселку».
01.40 Телемагазин.
02.10 Х/ф «Пiзня любов».

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Гарфiлд Шоу».
08.25 «Ух ти show».
09.30 Х/ф «Джек та бобове стебло».
11.15 Х/ф «Машина».
13.00 Х/ф «Планета Ка-Пекс».
15.15 «Орел i решка. Навколо свiту».
00.00 Х/ф «МакГрубер».
01.40 «Бiйцiвський клуб».

ÍТÍ
05.45 Х/ф «У квадратi 45».
07.05 Х/ф «Тiнi зникають опiвднi».
13.00 «Легенди карного розшуку».
15.30, 02.40 «Випадковий свiдок».
18.05 «Переломнi 80-тi».
19.00, 02.10 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Формула кохання».
21.15 Х/ф «База «Клейтон».
23.10 Х/ф «Як украсти дiамант».
01.00 «Хвороби-вбивцi».
03.30 «Речовий доказ».
05.00 «Top Shop».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.20 М/ф «Король Сафарi».
10.45 Х/ф «Фокстер i Макс».
12.25 4 весiлля.
16.40 Х/ф «Термiнал».
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу пiд 

Полтавою.
19.30, 20.30, 21.30 Танька i Володька.
22.00 Країна У.
23.00 Х/ф «Дiвчина без комплексiв».
01.15 Теорiя зради.
03.10 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
09.00, 11.15, 12.15, 14.15, 15.15, 16.15, 

18.00 «Ехо України» з М. Гана-
польським.

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 «Репортер». Новини.

10.10 «Watchdogs».
10.40, 21.30 «Влада хохотала».
13.15 «П`ята колонка» з Х. Чернегою.
13.40 «Мiнiстерство правди».
17.10 «Щасливе iнтерв`ю».
20.30 «Вiйна за незалежнiсть».
21.00 «Прямий доказ».
22.00 «The Week». Мiжнародний огляд 

з Т. Березовцем та П. Залмаєвим.
23.00 «Вата-шоу».

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
06.45, 01.40 Мiстична Україна.
07.35, 18.15 Україна: забута iсторiя.
09.20 Речовий доказ.
10.30 Битва цивiлiзацiй.
11.25 Повiтрянi воїни.
13.25, 21.00 Таємницi наци-гiгантiв.
16.15 Планета Земля.
23.45 Гучна справа.
00.40 Фестивалi планети.
02.30 Скарб.ua.

Enter-фіëьм
05.30 Х/ф «Небезпечно для життя!»
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.40 «Телемагазин».
08.00, 01.50 «Зiркове життя».
09.30 «Моя правда».
10.20 «Невiдома версiя».
11.10 Х/ф «Небезгрiшний».
12.35 Х/ф «Загублене мiсто».
14.30 Х/ф «Особливо важливе завдання».
17.00 Х/ф «Доля людини».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
22.00 Х/ф «Невиправний брехун».
23.20 Х/ф «Троє в човнi, не рахуючи 

собаки».
03.10 Кiноляпи.
03.55 Саундтреки.

Êаíаë «2+2»
06.00 «ДжеДАI».
09.05 «Загублений свiт».
13.50 Х/ф «Трiгонал: Боротьба за 

справедливiсть».
15.45 Х/ф «Стукач».
17.50 Х/ф «Широко крокуючи».
19.10 Х/ф «Широко крокуючи 2: Роз-

плата».
21.00 Х/ф «Вiддача».
22.50 Х/ф «Геймер».
00.35 Т/с «CSI: Мiсце злочину 15».
02.05 «Облом.UA».
04.20 «Цiлком таємно-2017».

ÍЛО-ТБ
06.00, 00.10 Мамареготала. Найкраще.
07.00, 04.45 Оттак мастак!
07.30 М/ф «Чiп i Дейл - бурундучки-

рятiвнички».
09.50 М/с «Сiмпсони».
11.30 Середземноморський Check-in.
12.40 Мамареготала.
19.00 Т/с «Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць».
03.00 Чистоплюї.
03.55 «Роздовбаї».

ªâроñïорò
00.30, 05.00 Велоспорт. «Крiтерiум 

Дофiне». Етап 3.
01.30 Велоспорт. «Тур Ломбардiї - 2019».
02.30, 06.00, 07.00 Снукер. ЧC. Шеффiлд. 

1/2 фiналу.
04.00 Велоспорт. «Тур Польщi». Етап 5.
08.00 «Живi легенди». Едгар Гроспiрон.
08.30 «Живi легенди». Уши Дiзль.
09.00 «Живi легенди». Тiна Мазе.
09.30 Олiмпiйськi iгри. «Олiмпiйський 

момент».
10.00 Олiмпiйськi iгри. «Сiмейнi традицiї 

на Балканах».
11.00 «Живi легенди». Хишам Ель-Герруж.
11.30 «Живi легенди». Маттiас Штайнер.
12.00 «Живi легенди». Свiтлана Хоркiна.
12.30 «Живi легенди». Пiтер ван ден 

Хугенбанд.
13.00 Олiмпiйськi iгри. «Сила особистостi».
13.30 Тенiс. АТР 250. Аделаїда. Фiнал. 

Рубльов - Харрiс.
14.15, 18.30 Автоперегони. World 

Endurance. Спа.
15.30, 21.15 Снукер. ЧC. Шеффiлд. Фiнал.
21.00 Автоперегони. Формула E. Берлiн.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00 Топ-матч.
06.10 Мiнай - Волинь. Чемпiонат України. 

Перша Лiга.
08.10 Львiв - Десна. Чемпiонат України.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.20, 13.45 Yellow.
10.30, 13.00 «Нiч Лiги чемпiонiв».
11.10, 20.40 Наполi/Барселона - Челсi/

Баварiя. 1/4 фiналу. Лiга чемпiонiв 
УЄФА.

13.30 «Кращий голкiпер сезону». 
Чемпiонат Iспанiї.

13.55 Аталанта - ПСЖ. 1/4 фiналу. Лiга 
чемпiонiв УЄФА.

16.00 Лейпцiг - Атлетiко. 1/4 фiналу. Лiга 
чемпiонiв УЄФА.

17.50 «Кращий бомбардир сезону». 
Чемпiонат Iспанiї.

18.20 ЛАСК/МЮ - Iстанбул/Копенгаген. 
1/4 фiналу. Лiга Європи УЄФА.

20.10, 23.00 Огляд 1/4 фiналу. Лiга Єв-
ропи УЄФА.

22.30 «Суперматчi». Лiга чемпiонiв УЄФА.
23.30 Барселона - Алавес. Чемпiонат 

Iспанiї.
01.20 Огляд сезону. Чемпiонат Iталiї.
02.15 Аталанта - Торiно. Чемпiонат Iталiї.
04.00 Лейпцiг -  Кельн. Чемпiонат 

П’яòíиця

Ñóáоòа

14 серпня

15 серпня
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UA:Перший
06.00 Додолики.
06.25 Хто в домi хазяїн.
06.50, 07.50, 02.30 Погода.
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 00.20, 02.40, 

03.55, 05.35 Новини.
07.15 М/с «Листи вiд Фелiкса».
08.15 Шо? Як?
09.00 Божественна Лiтургiя Православної 

Церкви України.
11.00 Недiльна Лiтургiя Української Гре-

ко-Католицької Церкви.
12.30 Недiльна Свята Меса Римсько-Ка-

толицької Церкви в Українi.
13.30 Свiтовi чемпiонати. Огляд.
14.25 Телепродаж.
15.00, 00.40 UA:Фольк. Спогади.
16.00 Т/с «Мiстер Селфрiдж».
18.00, 23.05 Д/с «Iсторiї вулканiв».
18.30, 23.30 Д/с «Всi на море. Кам-

боджа».
19.30, 21.20 Д/с «Дикi тварини».
20.00 Д/ф «Природа».
22.00, 01.35 Д/ф «Дастардс».
03.00 Бюджетники.
04.15 #ВУкраїнi.
04.45 Святi та грiшнi.

Êаíаë “1+1”
06.00, 07.00 «Життя вiдомих людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
09.00 «Лото-Забава».
09.25, 02.20 «Свiт навиворiт».
12.15 Т/с «Свати».
17.40 Х/ф «Дракула».
19.30, 05.45 «ТСН».
20.15 Х/ф «Варкрафт».
22.45 Х/ф «Соломон Кейн».
00.40 Х/ф «П`ятниця, 13».

Iíòер
06.00 Х/ф «Лорд Злодiй».
08.00 «Вдалий проект».
09.00 «Готуємо разом».
10.00 «Iнше життя».
12.00 Х/ф «Париж почекає».
13.50 Т/с «Її чоловiки», 1-4 с.
18.00 Х/ф «Золото Флiнна».
20.00 «Подробицi».
20.30 Х/ф «Звiрина лють».
22.30 Х/ф «Суєта суєт».
00.20 «Речдок».

ICTV
05.20 Скарб нацiї.
05.30 Еврика!
05.35 Факти.
06.00 Секретний фронт.
06.55 Анти-зомбi.

07.55 Громадянська оборона.
08.50 Т/с «Вiддiл 44».
10.45, 13.00 Х/ф «Голоднi iгри».
12.45 Факти. День.
13.45 Х/ф «Голоднi iгри: У вогнi».
16.25 Х/ф «Голоднi iгри: Переспiвниця. 

Частина 1».
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Халк».
21.55 Х/ф «Прометей».
00.25 Х/ф «Чужi проти Хижака: Реквiєм».
02.00 Х/ф «Очi дракона».

ÑТБ
05.15 Висота: невiдома версiя.
05.55 Операцiя «И»: невiдома версiя.
06.55 Карнавальна нiч: невiдома версiя.
07.50 Найчарiвнiша та найпривабливiша: 

невiдома версiя.
09.20 Хата на тата.
19.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20.00 Один за всiх.
22.20 Я соромлюсь свого тiла.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/ф.
07.20 Ревiзор.
09.00 М/ф «Хранителi снiв».
11.00 Х/ф «Сiм сестер».
13.20 Х/ф «Лицар дня».
16.00 Х/ф «Анна».
18.20 Х/ф «Алiта: Бойовий янгол».
21.00 Х/ф «Сходження Юпiтер».
23.40 Х/ф «Проти шторму».
02.00 Вар`яти.
03.00 Зона ночi.

5 êаíаë
06.00 Вiкно до Америки.
06.25, 20.10, 02.15 Машина часу.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.30, 15.00, 

16.00, 17.00, 20.00, 21.00, 22.45, 
00.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
Час новин.

07.20 Д/с «Крила вiйни».
07.50, 21.30, 00.50 Актуально: Економiка. 

Полiтика. Соцiум.
08.15, 15.35 Vоїн - це я!
08.25, 15.15 Невигаданi iсторiї.
08.45 Натхнення.
09.10, 10.10 Д/с «Найбiльш екстре-

мальний».
11.00 Божественна лiтургiя з Патрiаршого 

собору Недiля Христового УГКЦ 
у Києвi.

12.40 Iндiйський фiльм.
15.45 Паспортний сервiс.
16.10, 17.10, 00.10 Д/с «Щось пiшло 

не так: зворотнiй вiдлiк до ката-
строфи».

18.00, 01.00, 05.10 Час. Пiдсумки тижня 
з А. Мiрошниченко.

19.15 Спостерiгач.
19.35 Особливий погляд.
21.25 Вечiрнiй преЗЕдент.
21.40 Час-Time.
22.00, 23.00 Д/с «Щоденники Другої 

свiтової вiйни».
01.55 Огляд преси.
03.15, 04.20 Дзеркало iсторiї.

Êаíаë «Óêра¿íа»
05.50 Сьогоднi.
06.50 Реальна мiстика.
09.00 Т/с «Тайсон».
13.00 Т/с «Ти моя любима».
16.50 Т/с «Хлопчик мiй», 1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом 

Панютою.
21.00 Т/с «Хлопчик мiй».
23.00 Шоу Братiв Шумахерiв.
01.00 Т/с «На гойдалцi долi», 1 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «На гойдалцi долi».
05.20 Iсторiя одного злочину.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Гарфiлд Шоу».
08.25 «Ух ти show».
09.30 Х/ф «Перший пес держави».
11 .20 Х/ф «Джунгл i :  У пошуках 

Марсупiламi».
13.20 «Орел i решка. Навколо свiту».
23.45 Х/ф «Щоденник кар`єристки».
01.20 «Бiйцiвський клуб».
02.15 «Нiчне життя».

ÍТÍ
06.00 Х/ф «Поїзд поза розкладом».
07.30 «Слово Предстоятеля».
07.40 «Будьте здоровi».
08.15 «Страх у твоєму домi».
12.00 Х/ф «Формула кохання».
13.40 Х/ф «Тi, що зiйшли з небес».
15.15 Х/ф «Сицiлiйський захист».
17.00 Х/ф «База «Клейтон».
19.00 Х/ф «Одиночне плавання».
20.50 Х/ф «Справа Румянцева».
22.50 Х/ф «Кодекс злодiя».
00.50 Х/ф «Як украсти дiамант».
02.30 «Речовий доказ».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
10.15 Х/ф «Гiббi».
11.50 Х/ф «Золота гуска».
13.30 Т/с «Останнiй москаль 2».
17.25 Х/ф «DZIDZIO Контрабас».
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу пiд 

Полтавою.
19.30, 20.30, 21.30 Танька i Володька.
22.00 Країна У.

23.00 Х/ф «Ночiвля».
00.35 Теорiя зради.
02.20 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
09.00 «The Week». Мiжнародний огляд 

з Т. Березовцем та П. Залмаєвим.
10.00 «Мiнiстерство правди».
10.30 «П`ята колонка» з Х. Чернегою.
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00 «Репортер». Новини.
11.15, 12.15, 15.15, 16.15, 18.15 «Ехо 

України» з М. Ганапольським.
13.10, 22.00 «Watchdogs».
13.30 Концерт.
17.15 «Про особисте» з Н. Фiцич.
20.30 «Про вiйсько».
20.50 «Sound.чєк».
21.00 «Великi новини» з Т. Березовцем.
22.30 «Щасливий день з полiтиком».
23.00 «Вата-шоу».

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
06.50, 03.30 Мiстична Україна.
07.45, 18.15 Україна: забута iсторiя.
09.30 Речовий доказ.
10.40, 23.50 Гучна справа.
11.35 Повiтрянi воїни.
13.35, 21.00 Таємницi наци-гiгантiв.
16.20 Планета Земля.
00.45 Фестивалi планети.
01.45 Битва цивiлiзацiй.

Enter-фіëьм
05.30 Х/ф «Час бажань».
07.10, 09.00, 02.10 «Телемагазин».
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00 «Зiркове життя».
09.50 «Моя правда».
10.40 «Невiдома версiя».
11.30 Х/ф «Марко Поло».
15.00 Т/с «Дороги назад немає».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
22.00 Х/ф «Одруження Бальзамiнова».
23.35 Х/ф «Кажан».
02.40 Зорянi долi.
03.10, 04.50 Кiнотрейлери.
04.00 Саундтреки.

Êаíаë «2+2»
06.00 «ДжеДАI».
09.15, 00.35 «Загублений свiт».
13.40 Х/ф «Мiсiя на Марс».
15.45 Х/ф «Бен-Гур».
18.00 Х/ф «Володар морiв: На краю 

свiту».
20.30 Х/ф «В iм`я короля».
22.50 Х/ф «Вампарiах».
23.15 Х/ф «Унiверсальний агент».
02.15 «Облом.UA».

ÍЛО-ТБ
06.00, 00.20 Мамареготала. Найкраще.
07.00, 04.50 Оттак мастак!
07.30 М/ф «Чiп i Дейл - бурундучки-

рятiвнички».
09.50 М/с «Сiмпсони».
11.40 Середземноморський Check-in.
12.40 Мамареготала.
19.00 Т/с «Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць».
03.05 Чистоплюї.
04.00 «Роздовбаї».

ªâроñïорò
01.00 Ралi. ERC. Латвiя. День 1.
01.30, 04.00 Автоперегони. World 

Endurance. Спа.
02.30, 09.30 Велоспорт. «Крiтерiум 

Дофiне». Етап 4.
06.00, 10.30, 14.00, 15.15, 21.15 Снукер. 

ЧC. Шеффiлд. Фiнал.
08.00, 20.15 Велоспорт. «Тур Ломбардiї».
09.00 Велоспорт. «Крiтерiум Дофiне». 

Етап 3.
12.30 Автоперегони. Суперкубок Porsche. 

Сiльверстоун.
13.00, 18.30 Автоперегони. Суперкубок 

Porsche. Барселона.
19.30 Велоспорт. «Крiтерiум Дофiне». 

Етап 5.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 23.55 Yellow.
06.10 Аталанта - ПСЖ. 1/4 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
08.00 «Кращий голкiпер сезону». 

Чемпiонат Iспанiї.
08.15 Боруссiя (Д) - Лейпцiг. Чемпiонат 

Нiмеччини.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.20, 20.00 Реал/Ман Сiтi - Лiон/Ювен-

тус. 1/4 фiналу. Лiга чемпiонiв 
УЄФА.

12.05 Вольфсбург/Шахтар - Айнтрахт/
Базель. 1/4 фiналу. Лiга Європи 
УЄФА.

13.55, 00.10 Лейпцiг - Атлетiко. 1/4 
фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА.

16.00 Огляд 1/4 фiналу. Лiга чемпiонiв 
УЄФА.

16.30 Наполi/Барселона - Челсi/Баварiя. 
1/4 фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА.

18.15 Олiмпiакос/Вулверхемптон - 
Севiлья/Рома. Лiга Європи УЄФА.

21.45 Live. Матч 1/2 фiналу. Лiга Європи 
УЄФА.

02.00 Топ-матч.
02.10 Боруссiя (М) - Фрайбург. Чемпiонат 

Нiмеччини.
04.00 Лацiо - Аталанта. Чемпiонат Iталiї.
05.45 Програма передач.

Íедіëя 16 серпня

Програма міñцеâих òеëеêаíаëіâ

  TV-4
Поíедіëоê, 10 ñерïíя 
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кіндер 

клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 

22.00, 00.30, 03.30 Провін-
ційні вісті. 

08.00, 21.00 Єдина країна 
08.30, 17.00 Машина часу
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.55, 22.35 Добрі традиції
10.30, 18.00 Т.с. «Справа Дойлів» 

+16
11.15 Справжня ціна
11.30 Спогади
12.10, 02.30 Хіт-парад
14.10 Межа правди
15.10 У фокусі Європа
15.40 Shift. Життя в цифрі 
17.30 Про нас
19.30 Наші вітання
21.30 Сільський календар
22.40, 04.00 Х.ф. «Бруд» +18
01.00 Х.ф.«Один у лісі» 

Віâòороê, 11 ñерïíя 
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кіндер 

клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 

22.00, 00.30, 03.30 Провін-
ційні вісті. 

07.35 Сільський календар
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.40 «Кіндер ШОУ»
10.30, 18.00 Т.с. «Справа Дойлів» 

+16
11.15, 21.00 Українські традиції
11.30 Єдина країна
12.10, 21.20 Добрі традиції
12.15, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф. «Насмішка»
17.00 Машина часу
17.30 Смачна мандрівка
19.30 Наші вітання 
20.00 У фокусі Європа
20.30 Спогади
21.30 «Гал-кліп»
22.35, 04.00 Х.ф. «Останні герої» 

+16

Ñереда, 12 ñерïíя 
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кіндер 

клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 

22.00, 00.30, 03.30 Провін-
ційні вісті.

07.35 У фокусі Європа
08.00 Євромакс
08.30, 17.00 Машина часу
08.55, 17.55 Добрі традиції
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 18.00 Т.с. «Справа Дойлів» 

+16
11.15 Shift. Життя в цифрі 
11.30, 21.00 Спогади
12.10, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф.«Бренда Старр» 
16.40 «Кіндер ШОУ»
17.30 Українські традиції
19.30 Наші вітання 
20.00 Формула здоров’я
21.30 Смачна мандрівка
22.40, 04.00 Х.ф.«Дорога на грець-

ке весілля» +12 

Чеòâер, 13 ñерïíя 
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кіндер 

клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 

22.00, 00.30, 03.30 Провін-
ційні вісті.

07.35 Формула здоров’я
08.30, 17.00 Машина часу
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 18.00 Т.с. «Справа Дойлів» 

+16
11.15, 21.35 Майстер-клас з Н. 

Фіцич
11.30, 20.30 Спогади
12.10, 02.30 Хіт-парад
14.10 Українські традиції
14.30 Євромакс 
15.00, 21.00 Обираємо життя
15.30 Shift. Життя в цифрі
15.45, 20.25 Добрі традиції 
17.30 Гал-кліп»
19.30 Наші вітання
20.00 Завтра-сьогодні
22.35, 04.00 Х.ф.«Дочки-матері» 
01.00 Х.ф.«Дорога на грецьке 

весілля» +12

П’яòíиця, 14 ñерïíя 
06.00, 09.30, 13.00, 16.30 Кіндер 

клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 

22.00, 00.30, 03.30 Провін-
ційні вісті.

07.35 Завтра-сьогодні
08.00 Євромакс
08.30, 17.00 Машина часу
09.0000.15, Час-Tайм
10.30, 18.00 Т.с. «Справа Дойлів» 

+16
11.15, 21.00 Українські традиції
11.30 Обираємо життя
12.10, 02.30 Хіт-парад

14.10, 01.00 Х.ф.«Дрібна рибка» 
16.10 «Кіндер ШОУ»
17.30 Майстер-клас з Н. Фіцич
19.30 Наші вітання
20.00 Сільський календар
20.30 Спогади
21.20 Добрі традиції
21.30 Єдина країна 
22.35, 04.00 Х.ф.«Без звуку» +16 

Ñóáоòа, 15 ñерïíя
06.00, 09.30, 15.00 Кіндер клуб
06.45, 09.15 За спорт
07.00 Провінційні вісті
07.35, 10.30 Про нас 
08.00, 19.00 Єдина країна
08.30 Обираємо життя
08.55, 19.55 Добрі традиції
09.00 Час-Tайм
12.00 Майстер-клас з Наталкою 

Фіцич
12.30, 00.30 Х.ф.«Останній по-

дарунок» 
14.40 «Кіндер ШОУ»
16.30 Shift. Життя в цифрі
17.00 Те, що любиш
17.15, 03.00 Хіт-парад
18.00 Наші вітання 
19.30, 02.30 Євромакс
20.10 Шлягер року 
22.10, 04.00 Х.ф. «Вікна навпро-

ти» +16
23.30 У фокусі Європа 
00.10 Вікно в Америку

Íедіëя, 16 ñерïíя
06.00, 16.30, 03.00 Огляд світо-

вих подій
06.30 Shift. Життя в цифрі
06.45, 09.15 За спорт
07.00, 12.30 Кіндер клуб
08. 21.30 Єдина країна
08.40 Українські традиції
09.00 Справжня ціна
09.30 У фокусі Європа 
10.00 Пряма трансляція Боже-

ственної Святої Літургії з 
Архикатедрального Собору 
УГКЦ м.Тернополя 

11.40 Те, що любиш
12.00 «Кіндер ШОУ»
14.00 Погляд зблизька
14.30 Формула здоров’я
15.30 Українські традиції
16.00 Майстер-клас з Н. Фіцич
16.25, 22.10 Добрі традиції
17.00 Вікно в Америку
17.30, 20.30 Про нас
18.00 Наші вітання
19.00, 00.00, 03.30 Провінційні ві-

сті. Тиждень
20.00 Обираємо життя
21.00, 02.30 «Гал-кліп»
22.15, 04.15 Х.ф.«Бонневіль» +16 
23.45 Час-тайм
01.00 Х.ф.«Без звуку» +16 

  UA: Терíоïіëь
Поíедіëоê, 10 ñерïíя
 6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Сус-

пільному
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 19.00, 

20.30, 21.00 Новини 
9.05 Т/с «Росселла»
10.00 Х/ф «Хидир-Деде» 
11.15 Д/ф «Глиняний світ Марини 

Курукчі»
11.30 Енеїда 
12.00, 13.10  Суспільна студія. 

Марафон 
15.00 М/ф «Чорний пірат» 
15.20, 15.28 Марійчин першоствіт 
15.25 Українська абетка. Всесвіт 

Першосвіт.
15.30 М/ф «Чорний пірат» 
15.55 Т/с «Полдарк» 
17.15 «Двоколісні хроніки»
17.40 Лайфхак українською
17.55 Мандруємо вдома 
18.05 Д/п «Чилі: Дика подорож « 
19.20 Тема дня 
19.45 #ВУКРАЇНІ 
20.15 Своя земля
21.30 UA:Спорт 
21.45 Школа доступності 
 

  Віâòороê , 11 ñерïíя
 6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Сус-

пільному
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 19.00, 

20.30, 21.00 Новини 
9.05 Т/с «Росселла» 
11.00 Енеїда 
11.30, 19.20 Тема дня
12.00, 13.10  Суспільна студія. 

Марафон 
15.00 М/ф  «Чорний пірат» 
15.25 Українська абетка. Всесвіт 

Першосвіт.
15.30 Марійчин першоствіт 
15.35 М/ф  «Чорний пірат» 
15.55 Т/с «Полдарк» 
17.15 «Двоколісні хроніки»
17.40 Лайфхак українською
17.55 Д/п «Південні моря.Атолл 

Бікіні» 
19.45 #ВУКРАЇНІ
20.15 Пліч - о -пліч
21.30 UA:Спорт 
21.45 Школа доступності
 

  Ñереда, 12 ñерïíя
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Сус-

пільному
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 19.00, 

20.30, 21.00 Новини 
9.05 Т/с «Росселла» 
11.05 Енеїда 
11.30, 19.20  Тема дня
12.00, 13.10  Суспільна студія. 

Марафон 
15.00 М/ф  «Чорний пірат» 
15.20, 15.30  Марійчин першосвіт 

15.25 Українська абетка. Всесвіт 
Першосвіт

15.35 М/ф  «Чорний пірат»
16.00 Т/с «Полдарк» 
17.15 «Двоколісні хроніки»
17.40 Лайфхак українською
17.50 Д/ц «Стань диким з нами» 
18.15 Д/п «Південні моря. Мар-

шаллові острови» права 
до 6.09

19.45 Крим .Реалії
20.15 StopFakeNews
21.30 UA:Спорт 
21.45 Школа доступності
 

 Чеòâер, 13 ñерïíя
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Сус-

пільному
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 19.00, 

20.30, 21.00 Новини 
9.05 Т/с «Росселла» 
11.00 Енеїда 
11.30, 19.20  Тема дня
12.00, 13.10 Суспільна студія. 

Марафон 
15.00 М/ф  «Чорний пірат» 
15.20, 15.30 Марійчин першоствіт 
15.25 Українська абетка. Всесвіт 

Першосвіт
15.35 М/ф  «Чорний пірат» 
16.00 Т/с «Полдарк» 
17.15 Двоколісні хроніки»
17.30 Загадки буковинських ат-

лантів
17.35 Школа доступності
17.40 Лайфхак українською
17.55 Мандруємо вдома 
18.05 Д/ц «Стань диким з нами»
19.45 Наші гроші 
20.15 Пліч - о -пліч
21.30 UA:Спорт 
21.45 Школа доступності

 П’яòíиця, 14 ñерïíя
 6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Сус-

пільному
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 19.00, 

20.30, 21.00 Новини 
9.05 Т/с «Росселла» 
11.00 Енеїда 
11.30 Тема дня
12.00, 13.10 Суспільна студія. 

Марафон 
15.00 М/ф  «Чорний пірат» 
15.20, 15.30  Марійчин першоствіт 
15.25 Українська абетка. Всесвіт 

Першосвіт.
15.35 М/ф  «Чорний пірат»
16.00 Т/с «Полдарк» 
17.15 Двоколісні хроніки»
17.30 Загадки буковинських ат-

лантів
17.35 Школа доступності
17.40 Лайфхак українською
17.55 Мандруємо вдома 
18.05 Д/п Всесвітня Природна 

Спадщина. Гаваї» 
19.20 Тема дня 
19.45 «VoxCheck» 
19.50 Схеми. Корупція в деталях 
20.15 Своя земля 
21.30 UA:Спорт 
21.45 Школа доступності

 Ñóáоòа, 15 ñерïíя
6.02 Разом
6.25 Населена земля
7.00, 8.00 Новини 
7.10 Мандруємо вдома
7.24 Загадки чернівецьких атлантів
7.25 Країна пісень 
7.55 Ти і поліція  
8.05 Українська абетка.Першосвіт. 

Збірка
8.10 Марійчин першоствіт 
8.15 М/с» Рівень Маркуса» 
8.50 Англійська абетка. Всесвіт 

Першосвіт
8.55 Марійчин першосвіт
9.00 Новини 
9.10 Ти і поліція
9.15 Казки перевірені часом. Х/ф 

«Калоші щастя» 
10.45 Лайфхак українською
11.10 Енеїда 
12.05 Х/ф « Мрія любові» 
13.40 Тема дня 
14.05 Схеми. Корупція в деталях 
14.35 Разом
15.05 Д/п «Чилі: Дика подорож « 
16.00 Розсекречена історія 
16.55 Х/ф «Авраам: охоронець 

віри» 
18.30 Пліч - о -пліч
19.00 Своя земля
19.10 Діалоги
19.40 #ВУКРАЇНІ 
20.10 Святі та грішні 
21.05 Розсекречена історія 

 Íедіëя, 16 ñерïíя 
6.02 Своя земля
6.30 Артефакти 
7.00, 8.00 Новини 
7.05 Своя земля
7.25 Країна пісень
7.50 Ти і поліція  
8.05 Англійська абетка. Всесвіт 

Першосвіт
8.10 Марійчин першоствіт 
8.15 М/с» Рівень Маркуса» 
8.50 Українська абетка.Першосвіт 
8.55 Новини 
9.00 Божественна Літургія Право-

славної Церкви України
11.00 Недільна Літургія Української 

Греко-Католицької Церкви 
12.30 Недільна Свята Меса Рим-

сько-Католицької Церкви в 
Україні 

13.30 Лайфхак українською 
13.50 Енеїда 
14.20 Х/ф «Сто тисяч» 
15.35 Загадки чернівецьких ат-

лантів
15.40 Хортиця ONLINE. Висота 

«Брагарня»
16.00 Розсекречена історія 
16.55 Х/ф «Авраам: охоронець 

віри» 
18.30 Своя земля
19.10 Разом
19.40 Спільно
20.10 Святі та грішні 
21.00 Д/ф «Українська 
символіка. Герб» 
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ПИРІГ З АБРИКОСАМИ

ПОТРІБНО: абрикоси – 400 г, 
яйця – 2 шт., кефір – 400 мл, цукор 
-200 г, борошно – 300 г, ванільний 
цукор – 1 пакетик, олія – 4 ст. л., 
сода – 1 ч. л., дрібка солі.

ПРИГОТУВАННЯ: спершу за-
місити тісто. Для цього розтерти 
з цукром яйця, додати соду, сіль 
і ванільний цукор. Влити кефір і 
гарненько перемішати. Поступо-
во всипати борошно і розмішати. 
Форму змастити олією. Вилити 
тісто і розрівняти. Абрикоси по-
різати невеликими шматочками 
і викласти на тісто. Випікати 40 
хв. в духовці, розігрітій до 180 
градусів.

МАРМЕЛАД З АБРИКОСІВ

ПОТРІБНО: абрикоси – 1 кг, 
цукор – 500 г, вода – 1 л, желатин 
– 25 г.

ПРИГОТУВАННЯ: видали-
ти з абрикосів кісточки, залити 
водою (0,5 л) і проварити на се-
редньому вогні до стану м’якості. 
Протерти абрикосову масу через 
сито, додати цукор і на повільно-
му вогні варити до уварювання 
на третину. Отримане пюре охо-
лодити. Желатин розчинити в 0,5 
л води. Додати до абрикосового 
пюре. Довести до кипіння і вили-
ти в форму. Охолодити до кімнат-
ної температури, потім постави-
ти в холодильник до застигання. 
Нарізати кубиками і посипати 
цукром. Зберігати в холодильни-
ку, якщо за першу годину після 
приготування мармелад не буде 
з’їдений повністю.

ПАСТИЛА З АБРИКОСІВ

ПОТРІБНО: абрикоси – 1 кг, 
цукор – 800 г, вода.

ПРИГОТУВАННЯ: з абрикосів 
видалити кісточки, повністю за-
лити водою і варити 30 хв. на се-
редньому вогні. Потім воду зли-
ти, а м’якоть абрикосів перетерти 
блендером. Додати в абрикосове 
пюре цукор і варити на повільно-
му вогні 50 хв. Обов’язково помі-

шувати. Деко застелити папером 
для випічки і вилити на нього га-
ряче абрикосове пюре. Повинен 
вийти шар завтовшки не більш 1 
см. Пастилу сушити в духовці при 
температурі 60 градусів близько 
3 годин. Охолодити до кімнатної 
температури, перевернути і аку-
ратно відокремити від паперу. 
Нарізати смужками або ромбика-
ми. Зберігати в холодильнику.

АБРИКОСОВІ КЕКСИ

ІНГРЕДІЄНТИ: абрикоси – 
400 г, яйця – 2 шт., борошно – 250 
г, цукор – 200 г, розпушувач – 0,5 
пакетика, ванільний цукор – 0,5 
пакетика, олія – 100 мл.

ПРИГОТУВАННЯ: яйця пе-
ретерти з цукром, додати олію 
і ванільний цукор. З абрикосів 
видалити кісточки, м’якоть по-
дрібнити за допомогою блендера. 
Влити абрикосове пюре в тісто, 
перемішати. Поступово додати 
борошно і розпушувач. Тісто роз-
класти по формочках, заповнюю-
чи їх на дві третини. Випікати при 
температурі 200 градусів 20 хв.

АБРИКОСОВИЙ КЛАФУТІ

ПОТРІБНО: абрикоси – 400 г, 
яйця – 3 шт., борошно – 100 г, цу-
кор – 100 г, молоко – 100 мл,  ва-
нільний цукор – 1 пакетик, масло 
вершкове – 50 г, дрібка солі.

 ПРИГОТУВАНЯ: абрикоси 
очистити від кісточок і порізати 
на невеликі шматочки. Форму 
для випічки змастити вершко-
вим маслом. Дно і стінки злегка 
присипати цукром. Абрикоси 
викласти в підготовлену форму. 
Яйця збити з цукром, сіллю і ва-
нільним цукром. Влити молоко. 
Поступово всипати борошно. 
Вершкове масло розтопити і до-
дати в тісто. Залити абрикоси 
тістом і випікати 45 хв. при тем-
пературі 180 градусів. Остудити в 
формі до кімнатної температури, 
тільки потім виймати.

СИРНИЙ ПИРІГ З ПЕРСИКАМИ 

ПОТРІБНО: персики консер-
вовані (або свіжі) – 500 г, яйця – 3 
шт., цукор – 100 г, борошно – 100 г, 
сир – 400 г, сметана – 200 г, масло 
вершкове – 100 г, розпушувач – 0,5 
пакетика, ванільний цукор – 1 па-
кетик, сік половини лимона, крох-
маль – 2 ст. л., кориця – 0,5 ч. л.

ПРИГОТУВАННЯ: вершкове 
масло розтерти з цукром. Дода-
ти одне яйце і добре перемішати. 
Поступово всипати борошно і 
розпушувач. Замісити тісто. Ви-
класти його в форму для запі-
кання так, щоб утворилися бор-
тики для начинки. Відправити в 
холодильник. Змішати сир, два 
яйця, сметану, цукор, ванільний 
цукор, корицю, крохмаль і сік по-
ловини лимона. Збити міксером 
(або блендером). Вилити начин-
ку в охолоджену основу, а зверху 
викласти половинки персиків. 
Випікати при температурі 180 
градусів одну годину. Подавати 
охолодженим.

ПЕРСИКОВИЙ КОБЛЕР 
З ВАНІЛЛЮ

ПОТРІБНО: персики – 900 
г, яйця – 1 шт., цукор – 100 г, бо-
рошно – 100 г, крохмаль – 1 ст. л., 
вершкове масло – 50 г, ванільний 
цукор – 0,5 пакетика, розпушувач 
– 0,25 пакетика, дрібка солі.

ПРИГОТУВАННЯ: персики 
очистити від кісточок і порізати 
на невеликі шматочки. Додати 
25 г цукру, крохмаль і змішати. 
Залишити на 5 хв., поки цукор 
не розчиниться. Вершкове масло 
розтерти з цукром, що залишив-
ся. Додати яйце, ванільний цукор, 
сіль і добре перемішати. Посту-
пово всипати борошно і розпу-
шувач. Перемішати. Персики 
відправити в форму для випічки. 
Поверх плодів ложкою викласти 
тісто. Випікати близько години 
при температурі 200 градусів. По-
давати теплим у формі для випіч-
ки. Смачно з кулькою морозива. 

МУС З ПЕРСИКІВ 

ПОТРІБНО: персики – 5 шт., 
вершки – 400 мл, цукор – 100 г, 
лимонний сік – 2 ст. л., желатин 
– 25 г.

ПРИГОТУВАННЯ: персики 
очистити від шкірки і видалити 

кісточки. 4 персики нарізати не-
великими шматочками. Збити в 
блендері разом з цукром. Отри-
ману масу протерти через сито. 
Додати лимонний сік і перемі-
шати. Відкласти третину пюре 
в каструльку і всипати желатин. 
Підігріти на повільному вогні, не 
доводячи до кипіння. Помішува-
ти. Потрібно, щоб желатин роз-
чинився. Отриману масу з’єднати 
з рештою пюре. Охолодити до 
кімнатної температури, а потім 
поставити в холодильник. Діс-
тати, коли в пюре почнуть утво-
рюватися маленькі грудочки, і 
перемішати. Вершки збити до 
твердих піків. Акуратно ввести 
в персикове пюре і знову збити. 
На дно формочок або келихів по-
класти кілька шматочків свіжого 
персика, викласти мус. Подавати 
охолодженим. 

ЧІЗКЕЙК З ПЕРСИКАМИ

ПОТРІБНО: персики – 5 шт., 
персикове желе – 1 упаковка, 
вершки – 200 мл, цукор – 100 г, 
сир – 400 г, крихта пісочного пе-
чива – 2 склянки, вершкове мас-
ло – 50 г.

ПРИГОТУВАННЯ: крихту 
пісочного печива розтерти з 
розм’якшеним вершковим мас-
лом. Додати 25 г цукру і пере-
мішати. Викласти на дно форми 
і відправити в холодильник. 
Вершки збити з цукром, що зали-
шився. Сир перемішати з цукром. 
Желе розчинити в гарячій воді 
(води взяти в 2 рази менше, ніж 
в інструкції). Додати в сирну масу 
і перемішати. 2 персики дрібно 
порізати і додати в сирну масу. 
Акуратно ввести збиті вершки. 
Перелити начинку в основу пи-
рога і відправити в холодильник 
на кілька годин. Перед подачею 
прикрасити скибочками свіжих 
персиків.

СЛОЙКИ З ПЕРСИКАМИ 

ПОТРІБНО: персики – 5 шт., 
яйця – 1 шт., листкове тісто – 500 
г, цукрова пудра – 50 г, олія.

ПРИГОТУВАННЯ: персики 
очистити від кісточок і порізати 
скибочками. Відокремити білки 
від жовтків. Жовток збити про-

сто так, а білок – з цукром. Тісто 
нарізати квадратиками приблиз-
но 10 Х 10 см. Персикові скибочки 
занурити в збитий білок і виклас-
ти на серединки квадратиків (по 
4). Защипнути краї квадратиків 
хрест-навхрест. Змастити пиріж-
ки збитим жовтком. Деко змас-
тити олією і викласти слойки. 
Випікати 20 хв. при температурі 
180 градусів. 

АБРИКОСИ В СИРОПІ 
НА ЗИМУ 

ПОТРІБНО: абрикоси – 1,5 кг, 
цукор – 1,5 склянки, вода.

ПРИГОТУВАННЯ: абрикоси 
на зиму для цієї заготовки по-
винні бути щільними. Помийте і 
очистіть від кісточок. Готовими 
шматочками заповніть банку. На-
сипте цукор. Окремо закип'ятіть 
воду і залийте в банку по «пле-
чики». Накрийте банку кришкою 
і стерилізуйте 5 хв. від моменту 
закипання. Після цього закатай-
те банку.

ДЖЕМ З АБРИКОСІВ 
З ЛИМОНОМ 

ПОТРІБНО: абрикоси – 1,5 
кг, цукор – 1,5 кг, лимон – 1,5 шт., 
вершкове масло – 2 ст. л. 

ПРИГОТУВАННЯ: помийте 
і очистіть абрикоси, наріжте їх 
шматочками. Каструлю для ва-
ріння рясно змастіть вершковим 
маслом. Наповніть ємність абри-
косами, чергуючи шари з цукром. 
Вичавіть сік з лимонів. Накрийте 
посуд кришкою і залиште на 12 
годин. Соку буде досить, тому 
якщо його занадто багато в по-
рівняно з кількістю фруктів, то 
зайву частину слід злити, адже сік 
повинен лише покрити абрико-
си. Поставте каструлю на повіль-
ний вогонь, поки не розчиниться 
цукор. Це займе приблизно 15-20 
хв. Після закипання збільшуйте 
вогонь і варіть вміст не менше 
20 хв. Не забувайте часто пере-
мішувати. Перевірте джем на го-
товність. Налийте невелику кіль-
кість на блюдце і подивіться на 
ступінь густоти, якщо ви любите 
густіше, то продовжуйте варити 
ще 5-10 хв., поки джем не дійде 
до потрібної консистенції.

Абрикосово-персиковий сезон відкрито! Як насолодитись ним сповна? Спробувати нові рецепти. Тим більше, що готувати 
десерти з абрикосів і персиків дуже приємно. Пропонуємо добірку з 12 смачних і вітамінних рецептів з ароматом літа.

12 рецептів з ароматом літа

ДЕСЕРТИ 
з абрикосів і персиків: 
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1. Планована діяльність
Товариство з обмеженою відповідальніс-

тю «Бережанський камінь» планує видобу-
вати вапняки (корисна копалина загально-
державного значення) з родовища «Голиця» 
в якості сировини для виробництва каменю 
бутового, вапна повітряного кальцієвого та 
вапнякового борошна.

Родовище вапняків «Голиця» розташова-
не на відстані близько 2,5 км на південь від 
с. Саранчуки в Бережанському районі Терно-
пільської області. Обласний центр – м. Тер-
нопіль – знаходиться на віддалі 70 км на схід 
від родовища.

Балансові запаси вапняків загальнодер-
жавного значення  родовища «Голиця» за-
тверджені протоколом №3956 від 8.06.2017 
р. засіданням колегії Державної комісії Украї-
ни по запасах корисних копалин при Держав-
ній службі геології та надр України станом на 
01.04.2017 р. у кількості 1539 тис. м3, у тому 
числі за категоріями А – 429 тис. м3, В – 262 
тис. м3, С1 – 848 тис. м3.

При виробничій потужності кар’єру 66,99 
тис.м3 з видобутку гірничої маси за рік, термін 
роботи кар’єру складе 23 роки. Площа родови-
ща вапняків «Голиця» становить 11,29 га.

2. Суб’єкт  господарювання
Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю «Бережанський камінь», код ЄДРПОУ 
41148978.

Юридична адреса: 47501, Тернопільська 

область, місто Бережани, площа Ринок, буди-
нок 23А. Тел.: 380679404050. Керівник – Тор-
ган Олег Васильович. e-mail: ztorgan@ukr.net

3. Уповноважений орган, який забез-
печує проведення громадського обгово-
рення

Управління екології та природних ресур-
сів Тернопільської обласної державної адмі-
ністрації, що розташоване за адресою: 46008, 
вул. Шашкевича, 3, м. Тернопіль, e-mail: eco_
ter@eco.te.gov.ua, Груніна Світлана Олексан-
дрівна, тел. (0352) 22 00 20.

 4. Процедура прийняття рішення 
про провадження планованої діяльності 
та орган, який розглядатиме результати 
оцінки впливу на довкілля

Отримання спеціального дозволу на ко-
ристування надрами з метою видобування 
вапняків родовища «Голиця», відповідно до 
Постанови Кабінету міністрів України №615 
від 30 травня 2011 року «Про затвердження 
порядку надання спеціальних дозволів на 
користування надрами», що видається Дер-
жавною службою геології та надр України.

5. Строки, тривалість та порядок гро-
мадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля, включаючи інформа-
цію про час і місце усіх запланованих гро-
мадських слухань

Тривалість громадського обговорення 
становить 25 робочих днів (не менше 25, але 
не більше 35 робочих днів) з моменту офі-

ційного опублікування цього оголошення 
(зазначається у назві оголошення) та надан-
ня громадськості доступу до звіту з оцінки 
впливу на довкілля та іншої додаткової ін-
формації, визначеної суб’єктом господарю-
вання, що передається для видачі висновку 
з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського 
обговорення громадськість має право по-
давати будь-які зауваження або пропозиції, 
які, на її думку, стосуються планованої діяль-
ності, без необхідності їх обґрунтування. За-
уваження та пропозиції можуть подаватися в 
письмовій формі (у тому числі в електронно-
му вигляді) та усно під час громадських слу-
хань із внесенням до протоколу громадських 
слухань. Пропозиції, надані після встановле-
ного строку, не розглядаються.

Згідно з внесеними змінами до статті 17 
Закону України «Про оцінку впливу на до-
вкілля» тимчасово, на період дії та в межах 
території карантину, встановленого Кабіне-
том Міністрів України з метою запобігання 
поширенню на території України коронаві-
русної хвороби (COVID-19), до повного його 
скасування та протягом 30 днів з дня скасу-
вання карантину, громадське обговорення 
планованої діяльності проводиться у формі 
надання письмових зауважень і пропозицій 
(у тому числі в електронному вигляді). У 
цей період громадські слухання, передбачені 
статтею 7 цього Закону, не проводяться і на 
дати, що припадають на цей період, не при-
значаються.

Письмові зауваження та пропозиції (у 
тому числі в електронному вигляді) щодо 
даної планованої діяльності громадськість 
може надавати до управління екології та 
природних ресурсів Тернопільської обласної 
адміністрації на адресу: м. Тернопіль, вул. 
Шашкевича, 3, е-mail: eco_ter@eco.te.gov.ua 
протягом всього терміну громадського об-
говорення звіту з оцінки впливу на довкілля 
планованої діяльності.

6. Уповноважений центральний орган 
або уповноважений територіальний ор-
ган, що забезпечує доступ до звіту з оцін-
ки впливу на довкілля та іншої доступної 
інформації щодо планованої діяльності

Управління екології та природних ре-
сурсів Тернопільської обласної державної 
адміністрації, що розташоване за адресою:  
46008, вул. Шашкевича, 3, м. Тернопіль, 
e-mail: eco_ter@eco.te.gov.ua,  Груніна Світла-
на Олександрівна, тел. 0352-22-00-20.

7. Уповноважений центральний 
орган або уповноважений територіаль-
ний орган, до якого надаються зауважен-
ня і пропозиції, та строки надання заува-
жень і пропозицій Управління екології та 
природних ресурсів Тернопільської облас-
ної державної адміністрації, що розташо-
ване за адресою: 

46008, вул. Шашкевича, 3, м. Тернопіль, 
e-mail: eco_ter@eco.te.gov.ua, Груніна Світла-
на Олександрівна, тел. (0352) 22 00 20.

Зауваження і пропозиції приймаються 
протягом усього строку громадського обго-
ворення, зазначеного в абзаці другому пунк-
ту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо 
планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля плано-
ваної діяльності на 206 аркушах. (зазначити 
усі інші матеріали, надані на розгляд громад-
ськості)

9. Місце (місця) розміщення звіту з 
оцінки впливу на довкілля та іншої додат-
кової інформації (відмінне від приміщен-
ня, зазначеного у пункті 6 цього оголо-
шення), а також час, з якого громадськість 
може ознайомитися з ними 

Громадськість може ознайомитися з до-
кументами з 4 серпня 2020 року у приміщен-
ні Саранчуківської сільської ради об’єднаної 
територіальної громади, 47533, Тернопіль-
ська область, Бережанський район,  c. Саран-
чуки, вул. Личакова, 18, тел. (03548) 34231.

1. Планована діяльність
Мале підприємство «КАМЕНЯР» планує ви-

добувати корисну копалину з Підгайчицького 
родовища (ділянка «Західна») вапняків та піс-
ковиків площею 9,78 га (ділянка №1) і Підгай-
чицького родовища пісковиків площею 0,7 га 
(ділянка №2).

Підгайчицьке родовище (ділянка «Захід-
на») вапняків та пісковиків площею 9,78 га (ді-
лянка №1) розташоване на відстані 1,0 км на за-
хід від с. Підгайчики у Теребовлянському районі 
Тернопільської області.

Підгайчицьке родовище пісковиків площею 
0,7 га (ділянка №2) розташоване близько 1 км 
на південь від с. Підгайчики Теребовлянського 
району, Тернопільської області, на правому бе-
резі р. Серет. Найближчими населеними пунк-
тами є села Підгачики, Гуминиська, Залав'є. Ра-
йонний центр – Теребовля розташований в 6 км 
на північний схід від Підгайчицького родовища 
пісковиків.

Згідно з протоколом № 3614 від 20.07.2016 
року засідання колегії Державної комісії Украї-
ни по запасах корисних копалин при Держав-
ній службі геології та надр України на Підгай-
чицькому родовищі (Західна ділянка), станом 
на 01.07.2016 р. затверджені балансові запаси 
вапняків і пісковиків загальнодержавного зна-
чення у кількості: 1833 тис. м3, в тому числі: вап-
няків 699 тис. м3 (за категоріями А - 136 тис. м3, 
В – 384 тис. м3,  С1 – 179 тис. м3), пісковиків 1134 
тис. м3 (за категоріями А - 184 тис. м3, В – 748 
тис. м3,  С1 – 202 тис. м3).

Згідно з протоколом № 4839 від 01.08.2019 
року засідання колегії Державної комісії Украї-

ни по запасах корисних копалин при Державній 
службі геології та надр України на Підгайчиць-
кому родовищі, станом на 01.01.2019 р. затвер-
джені балансові запаси пісковиків загально-
державного значення у кількості: 27,7 тис. м3 за 
категорією А.

2. Суб’єкт  господарювання
Мале підприємство «Каменяр», код ЄДРПОУ 

23594172. Юридична адреса: 48150, Тернопіль-
ська область, Теребовлянський район, село Під-
гайчики, вулиця Гайова, будинок 20. Тел.: (067) 
393-16-58. Директор – Ярменюк Дмитро Дми-
трович. e-mail: mp.kamenyar@ukr.net 

3. Уповноважений орган, який забезпе-
чує проведення громадського обговорення

Управління екології та природних ресурсів 
Тернопільської обласної державної адміністра-
ції, що розташоване за адресою: 46008, вул. 
Шашкевича, 3, м. Тернопіль, e-mail: eco_ter@eco.
te.gov.ua, Груніна Світлана Олександрівна, тел. 
(0352) 22 00 20.

4. Процедура прийняття рішення про 
провадження планованої діяльності та ор-
ган, який розглядатиме результати оцінки 
впливу на довкілля

Виконання умов дії спеціального дозволу 
на користування надрами №2851 від 29 листо-
пада 2002 року з метою видобування вапняків 
та пісковиків Підгайчицького родовища (ділян-
ка «Західна») площею 9,78 га.

Отримання спеціального дозволу на корис-
тування надрами з метою видобування піско-
виків Підгайчицького родовища площею 0,7 
га, відповідно до Постанови Кабінету міністрів 
України №615 від 30 травня 2011 року «Про 

затвердження порядку надання спеціальних 
дозволів на користування надрами», що ви-
дається Державною службою геології та надр 
України.

5. Строки, тривалість та порядок громад-
ського обговорення звіту з оцінки впливу на 
довкілля, включаючи інформацію про час 
і місце усіх запланованих громадських слу-
хань

Тривалість громадського обговорення ста-
новить 25 робочих днів (не менше 25, але не 
більше 35 робочих днів) з моменту офіційного 
опублікування цього оголошення (зазначаєть-
ся у назві оголошення) та надання громадськос-
ті доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля 
та іншої додаткової інформації, визначеної 
суб’єктом господарювання, що передається для 
видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського об-
говорення громадськість має право подавати 
будь-які зауваження або пропозиції, які, на її 
думку, стосуються планованої діяльності, без 
необхідності їх обґрунтування. Зауваження 
та пропозиції можуть подаватися в письмовій 
формі (у тому числі в електронному вигляді) та 
усно під час громадських слухань із внесенням 
до протоколу громадських слухань. Пропозиції, 
надані після встановленого строку, не розгляда-
ються.

Згідно з внесеними змінами до статті 17 За-
кону України «Про оцінку впливу на довкілля» 
тимчасово, на період дії та в межах території 
карантину, встановленого Кабінетом Міністрів 
України з метою запобігання поширенню на 
території України коронавірусної хвороби 
(COVID-19), до повного його скасування та про-
тягом 30 днів з дня скасування карантину, гро-
мадське обговорення планованої діяльності 
проводиться у формі надання письмових заува-
жень і пропозицій (у тому числі в електронно-
му вигляді). У цей період громадські слухання, 
передбачені статтею 7 цього Закону, не прово-
дяться і на дати, що припадають на цей період, 
не призначаються.

Письмові зауваження та пропозиції (у тому 
числі в електронному вигляді) щодо даної пла-
нованої діяльності громадськість може нада-

вати до управління екології та природних ре-
сурсів Тернопільської обласної адміністрації на 
адресу: м. Тернопіль, вул. Шашкевича, 3, е-mail: 
eco_ter@eco.te.gov.ua протягом всього терміну 
громадського обговорення звіту з оцінки впли-
ву на довкілля планованої діяльності.

6. Уповноважений центральний орган 
або уповноважений територіальний орган, 
що забезпечує доступ до звіту з оцінки впли-
ву на довкілля та іншої доступної інформації 
щодо планованої діяльності

Управління екології та природних ресурсів 
Тернопільської обласної державної адміністра-
ції, що розташоване за адресою: 

46008, вул. Шашкевича, 3, м. Тернопіль, 
e-mail: eco_ter@eco.te.gov.ua,  Груніна Світлана 
Олександрівна, тел. 0352-22-00-20.

7. Уповноважений центральний 
орган або уповноважений територіаль-
ний орган, до якого надаються зауваження 
і пропозиції, та строки надання зауважень 
і пропозицій Управління екології та при-
родних ресурсів Тернопільської обласної 
державної адміністрації, що розташоване за 
адресою:

46008, вул. Шашкевича, 3, м. Тернопіль, 
e-mail: eco_ter@eco.te.gov.ua, Груніна Світлана 
Олександрівна, тел. (0352) 22 00 20.

Зауваження і пропозиції приймаються про-
тягом усього строку громадського обговорен-
ня, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього 
оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо 
планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планова-
ної діяльності на 308 аркушах.

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцін-
ки впливу на довкілля та іншої додаткової 
інформації (відмінне від приміщення, за-
значеного у пункті 6 цього оголошення), а 
також час, з якого громадськість може озна-
йомитися з ними

Громадськість може ознайомитися з доку-
ментами з 7 серпня 2020 року у приміщенні Під-
гайчицької сільської ради за адресою с. Підгай-
чики, Теребовлянського р-ну, Тернопільської 
обл., телефон (03551) 48610

_________________________________________
 (дата офіційного опублікування  в Єдиному реєстрі

з оцінки впливу на довкілля )
                                  20196203915

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, зби-
рання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

____________________________________________
 (дата офіційного опублікування  в Єдиному реєстрі

з оцінки впливу на довкілля )
                                  2020255240

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, зби-
рання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.
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З 5 по 11 серпня
ОВЕН 

Якщо ви одруженi, можливi 
сiмейнi конфлiкти. Якщо ж ви 
самотні, будьте уважні у взає-
минах iз протилежною статтю.

 ТЕЛЕЦЬ 
Це несприятливий період 

для любовних інтриг. Не зму-
шуйте кохану людину ревнува-
ти, інакше ризикуєте втратити 
свою любов. Ігноруйте плiтки.

БЛИЗНЮКИ 
На вас чекає романтична 

пригода. Не будьте занадто на-
ївні, не вірте обіцянкам. Мож-

ливо, насправді вам потрібна 
інша людина.

РАК 
Зірки обіцяють сприят-

ливий період у професійній 
діяльності. Проте ваша різ-
кість може призвести до су-
тичок iз колегами. Будьте 
поступливiшими.

ЛЕВ 
Ви зможете направити всі 

свої сили на досягнення по-
ставлених цілей. Не опускай-
те рук, навіть якщо результат 
буде помітний не відразу.

 ДІВА 
Вам потрібно буде серйозно 

підходити до вирішення кожної 

проблеми, зважувати всі «за» 
і «проти». Завдяки рішучостi 
легко досягнете мети.

 ТЕРЕЗИ 
Вам доведеться виконува-

ти не завжди розумні накази. 
Але не робіть вигляд, що вас 
це не турбує, інакше ситуація 
буде не на вашу користь.

СКОРПІОН 
Тиждень буде сприятливим 

у професійному плані. Цілком 
можливо, що ви зможете зна-
йти краще місце, щоб докласти 
свою енергію. Не бійтеся змі-
нити місце роботи.

СТРІЛЕЦЬ 
Якщо ви вестимете здоро-

вий спосіб життя, ніяких про-
блем зі здоров’ям не буде. Біль-
ше вiдпочивайте i вiдвiдуйте 
спортивнi зали.

 КОЗЕРІГ 
Не виникне ніяких трудно-

щів, навіть якщо ваш життє-
вий темп стане напруженiшим. 
У вихідні заплануйте виїзд на 
природу.

 ВОДОЛІЙ 
Зірки сприятимуть вам, 

однак можуть виникнути де-
які проблеми. В основному 
труднощі чекають вас у про-
фесійній діяльності, тому 
необхідно набратися терпін-
ня.

 РИБИ 
Якщо ви мудро підійдете до 

вирішення робочих проблем, 
то зможете навчитися вести 
переговори і робити правильнi 
висновки.

ГОРОСКОП

 Бажаємо фантастичного щастя, 
Безкрайнього моря чудових подій.
 Хай все, що бажаєш, легко удасться,
 А також цікавого втілення мрій.
 Хай зорями радість Тебе осипає,
 Природа здоров’ям наділить міцним.
 Тебе з Днем народження щиро вітаєм, 
Хай спокій і мир завітають у дім!
 Хай кожен день здається дивним сном,
 Який Тебе робив би щасливішим,

 І будь завжди 
оточена теплом

 Найближчих, найдорожчих, 
                             найрідніших!
 А доля хай наснаги додає 
Десятки літ ще мріяти, любити, 
Щоб Ти зуміла все життя своє
 Під Божою опікою прожити!

 З повагою - 
працівники 2-ї бригади.

Вітаємо!
Позаштатного 

фотокореспондента 
«Нашого ДНЯ», щирого 

друга, гарну людину
 Мирослава 
Гнатовича 

Коломійчука
 з Днем народження!

 Миру і спокою, теплого сонця, 
Ласкавої долі, доброго віку,
 Хай стукає радість у кожне віконце, 
Усяких гараздів і щастя – без ліку!
 Хай звучать найщиріші вітання: 
«З Днем народження!» - скажуть усі.
 Хай здійсняться усі побажання, 
Буде радісно хай на душі. 
Хай здоров’я не зрадить завчасно, 
Мир і злагода будуть в сім’ї,
 Хай у серці весна буде ясна
 Навіть в сірі, захмарені дні!
 Нехай Господь в житті допомагає,
 Дарує довголіття й безмір ласк, 
Нехай любов із неба посилає,
 Сьогодні, завтра й повсякчас!

 З повагою – колектив «Нашого ДНЯ».

 Вітаємо!
Настоятеля храмів святого 

архистратига Михаїла у с. Білозірка 
та Успіння Пресвятої Богородиці у 
с. Шушківці Лановецького району, 

чудову людину, доброго батька, 
протоієрея

 Олексія Філюка
 з Днем народження! 

Дорогий отче! Ви присвятили своє 
життя служінню Церкві - вашим вірним 
на парафіях, усім тим, хто приходить до 
Вас за розрадою і душевною допомогою. 
Тож нехай Господь щедро обдаровує Вас своєю милістю, посилає 
міцне здоров’я, надихаючи на працю у Божому винограднику! Ба-
жаємо Вам радості, миру, любові, благополуччя, безмежного щастя. 
 

Вітаємо!
 Коханого чоловіка, 
дорогого татуся, 

люблячого сина, брата 
та онука
Василя 

Васильовича 
Шведа

з Вікнин Збаразького 
району

з 30-річчям!
Наш славний і рідний, найкращий у світі,
З тобою нам завжди затишно й світло.
Ти гарний господар і батько чудовий,
Даруєш турботу та море любові.
Спасибі за ласку, за руки умілі,
Що вмієш підтримати словом і ділом,
Що в рідному домі надійно та щиро,
Живи нам на радість у щасті та мирі,
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого тобі треба,
А Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує щасливі і довгі літа. 

З любов'ю  - дружина Валентина, 
донечки Евеліна і Софія, мама, тато, 

брат Андрій з сім'єю, 
брат Віталій, баба Оля. 

Хай доля дарує щирі хвилини
І в колективі, і в колі родини!
Нехай обминають печалі й тривоги,
Хай стеляться довгі й щасливі дороги!
Міцного здоров’я з роси і води,

Завзяття і настрій хай будуть завжди.
Хай Бог милосердний з високого неба
Пошле у житті, чого тільки треба!
Хай буде поруч удача щоденно
І на душі буде завжди приємно!

Вітаємо!
Чарівну жінку, 

відповідального і 
вмілого керівника, 
начальника ЦВПЗ 

Козова-1
Світлану 

Олександрівну 
Лашкевич

з Днем 
народження!

Добра і радощів бажаєм, 
Здоров’я Вам на всі літа!
 Хай сонце весело Вам сяє,
 Хай квітне в серці доброта!
 Хай усміхається Вам доля,
 І обминає хай журба.
 Бажаєм Вам від всього серця 
Любові, щастя і добра!
Небесна Ненька хай святим покровом
Освятить кожну мить життя,
Нехай Господь дарує ласку 
На многії і благії літа!
І ще побажаєм Вам наостанок:
Хай буде яскравим кожнісінький ранок!

З повагою – колектив «Нашого ДНЯ».

Вітаємо!
  Дорогу дружину, люблячу маму, 

ласкаву бабусю
Марію Петрівну БАБІЙ
 із с. Вікторівка Козівського 

району
 з ювілейним, 60-м Днем 

народження!
 Дорога дружино, мамо, бабусю! 
Вам сьогодні, рідна, - 60,
Тож із вдячністю хочем сказати:
Дякуєм за мудрість Ваших порад 
Та за вміння всім допомагати,
І за приклад матері і господині,
Й за невтомні руки золоті.
Хай Господь пошле благословення,
Хай здоров’я й сил дарують всі святі.
Роки життя цвіли не просто цвітом,
А проростали у труді.
Дорослими вже стали діти, внуки,
А Ви — душею молоді.
Тож будьте завжди такою!

 З любов’ю та повагою - 
чоловік Зеновій, 

син Петро з дружиною Галиною, 
дочки Ольга і Мар’яна 

з чоловіками Романом
 та Михайлом, онуки Олександр, 
Софія, Юля, Вікторія, Дмитрик, 

Максимко, Матвійко.

Вітаємо!
ФГ «Вікторія -92» вітає своїх працівників – іменинників серпня

Степана Дороша, Сергія Гащенка
з Днем народження! 

Просимо для Вас благословення
Від Всевишнього цього світу,
Здоров’я міцного, щастя земного,
В добрі прожити многая літа.
 Допоки сонце сяє з висоти, 
Щебечуть птахи, зацвітають квіти,
Ми Вам життям бажаєм твердо йти, 
І дням наступним від душі радіти!
 Хай ангел-охоронець супроводить Вас, 
Людська повага й шана не минають, 
Духовну працю Вашу повсякчас 
Господня ласка й успіхи вінчають.

З повагою – парафіяни.
Вітаємо!

 Бригадира 2-ї бригади ФГ «Садком»,  
що у с. Вікнини на Збаражчині,

 Ларису Валеріївну Данилюк
 із 35-річчям!

Вітаємо!
 Любого сина, 

братика, онука, 
племінника

Іллю Шведа
з Вікнин Збаразького 

району
з 10-річчям!

У День народження Твій 
Ми з Тобою радієм 
І сердечно бажаєм,
 Щоб збулись Твої мрії. 
Щоб пливло Тобі 
            щастя з роси і води,
 Щоб ніде і ніколи не знав Ти біди.
 Будь успішним та щасливим,
Хай всміхнеться майбуття,
 Безліч радісних подій 
Подарує хай життя!
 Ще удачі та уміння,
 Першим будь, перемагай,
Сили духу та терпіння 
Ти ніколи не втрачай.
Хай Матінка Божа Тебе охороняє,
Маленький Ісусик здоров’я посилає. 

З любов'ю -  мама, тато, 
сестричка Анастасія 

та вся велика родина.

Вітаємо! 
працівників  Почаївського 

психоневрологічного 
будинку-інтернату - 
іменинників серпня!

Марію Сімору, 
Олександра Довгушко, 

Галину Березій, 
Галину Онищук,
 Любов Сімору, 
Миколу Ющука, 
Світлану Копач,

 Марію Федорович                                             
Нехай приносить

 задоволення робота,
І гаманець товстіє від зарплати.
Щоб працювати 

не доводилось в суботу,
Відпусток й вихідних було багато.
Хай успіх переслідує у справах,
А щастя й затишок 

нехай чекають вдома.
Життя хай має веселкові барви,
Не знає ні турбот, ні втоми!

З повагою - 
колектив 

Почаївського
 психоневрологічного
 будинку-інтернату.


