
26 серпня - 
хмарно з прояс-
ненням, без опа-
дів, температура 
повітря вночі 10-
14, вдень 21-24 градуси тепла. Схід 
сонця - 6.26, захід - 20.13. 

27 серпня - хмарно з прояснен-
ням, можливий дощ, температура 
повітря вночі 16-17, вдень 20-21 
градус тепла. Схід сонця - 6.27, захід 
- 20.11. 

28 серпня - ясно, без опадів, тем-
пература повітря вночі 13-15, вдень 
20-22 градуси тепла. Схід сонця - 
6.28, захід - 20.09. 

29 серпня - ясно, без опадів, тем-
пература повітря вночі 12-13, вдень 
25-27 градусів тепла. Схід сонця - 
6.30, захід - 20.07. 

30 серпня - ясно, без опадів, тем-
пература повітря вночі 17-18, вдень 
29-30 градусів тепла. Схід сонця - 
6.31, захід - 20.04. 

31 серпня - хмарно з прояснен-
ням, без опадів, температура повітря 
вночі 17-18, вдень 27-29 градусів те-
пла. Схід сонця - 6.32, захід - 20.02. 

1 вересня - хмарно, можливий 
дощ, температура повітря вночі 14-
15, вдень 22-23 градуси тепла. Схід 
сонця - 6.34, захід - 20.00. 

Погода 
в Тернополі 

й області
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 10-11  стор.
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Життєві історії 
у “Сімейному гніздечку”

«СВЯТО» - ЦЕ ВІД «СВЯТОСТІ». 
«ЦЕ ДЛЯ ВІЛЬНИХ»

Запрошуємо на 
роботу у стоматологію 

МЕДСЕСТРУ
Українці влаштували на День Незалежності свій Марш 
захисників - ходу в центрі Києва, яка є альтернативою офіційній 
програмі святкувань. Ветерани війни на Донбасі створили 
колони. Попереду йшли рідні загиблих військових, родичі 
героїв Небесної сотні. Серед них - і жителі Тернопільщини.

3 
стор.

Гарні умови праці. 
Деталі за тел. 

(097) 071 19 98. 

Щастя пізнім 
не буває…

Наступна хвиля 
пандемії може 
«вкрасти» роботу в 
кожного десятого 
українця

СОЛОДКА ЛЯЛЬКА-МОТАНКА ВІД ЮЛІЇ ВОРОБЕЛЬ
Кондитерка із Заліщиків здобула гран-прі міжнародного 

конкурсу, вразивши журі оригінальним тортом6 
стор.

Фото Reuters
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А от стосовно 
економіки… За 
розрахунками 
Світового банку, 
щоб досягти рівня 
добробуту Польщі, 
Україні знадобиться 
аж 35 років.

Прикро, але факт: за роки 
незалежності Україна стала 
світовим «лідером» щодо па-
діння валового внутрішнього 
продукту (ВВП). Голова ко-
мітету ВР з питань фінансів, 
податкової та митної політи-
ки, народний депутат Данило 
Гетманцев написав з цього 
приводу в своєму Telegram-
каналі: «Якщо в 1990 році 
ми гордо порівнювали себе з 
Францією, то зараз нас можна 
порівнювати за рівнем добро-
буту з Домінікою, Бутаном, Га-
яною».

Неабияк «допоміг» куль-
гаючій українській економіці 
коронавірус. Втрата прибут-
ків, робочих місць, невизначе-
ність… І, на жаль, усе це триває.    

Зокрема, вітчизняний біз-
нес готується до другої хвилі 
COVID-19 восени. Й не відки-
дає запровадження більш жор-
стких обмежень. А це значить 
подальше зростання безро-
біття в країні. Тому очікувати 
поліпшення ситуації на рин-
ку праці, принаймні, до кінця 
року не варто. Про це поперед-
жають експерти, передає «5 
канал».

Карантин в Україні вже 
призвів до серйозного збіль-
шення рівня безробіття. Че-
рез введення обмежувальних 
заходів, офіційно без роботи 
залишились майже півміль-
йона осіб. Це приблизно на 67 
відсотків більше, ніж за анало-
гічний період минулого року. 

Станом на 20 серпня статус 
безробітних мали майже 488 
тисяч українців, стверджують 
у Держслужбі зайнятості. 

Однак, за словами генди-
ректора Федерації роботодав-
ців України Руслана Іллічова, 
рівень прихованого безробіття 
в країні значно більший. Мож-
ливо, мільйон. А, може, цифра 
ще вища… 

Нацбанк у випадку наступ-
ної хвилі пандемії прогноз та-
кож погіршує. За даними регу-
лятора, роботу може втратити 
кожний десятий українець.

А ще, на думку ряду екс-
пертів, проблеми можуть ви-
никнути через підвищення 
мінімальної зарплати до 5000 
тисяч гривень. Особливо це 

стосується малого і середнього 
бізнесу. Адже зросте й подат-
кове навантаження. А це може 
означати, що доведеться ско-
рочувати працівників. Плюс, 
ймовірне збільшення цін. 

Звісно, платню потрібно 
підвищувати. Але при цьому 
слід враховувати реальні мож-
ливості, приміром, того ж ма-
лого та середнього бізнесу. На 
жаль, часто в Україні подібні 
ініціативи влади мають полі-
тичне підгрунтя. Для прикла-
ду, незабаром місцеві вибори. 
Та й «щедроти» «сипляться» не 
з кишені можновладців… 

Зараз у багатьох країнах 
світу почали послаблювати 
карантин. Відповідно, «проки-
нувся» й ринок праці. Українці 
й далі серед тих, хто шукає ро-
боту за кордоном.   

Скільки можуть заробля-
ти українці в чужих країнах? 
Аналітики рекрутингового 
порталу grc.ua проаналізували 
зарплатні пропозиції в найпо-
пулярніших професійних сфе-
рах, попит на які є у всіх краї-
нах, передає «Сьогодні». 

Отже, транспорт (логісти-
ка, перевезення, водії) - суми 

подаються в гривнях: в Україні 
зарплати від 9,6 тисяч. У Ні-
меччині - від 43,2 тисяч, Поль-
щі - від 23,7 тисяч, Чехії - від 23 
тисяч.

Виробництво: в Україні від 
10 тисяч. У Німеччині - від 59,4 
тисяч, в Польщі - 32,7 тисяч, 
Чехії - від 25 тисяч.

Будівництво: в Україні 
зарплати стартують від 17,3 
тисяч. У Німеччині - від 85,3 
тисяч, Польщі - від 39,6 тисяч.

Робочий персонал: в Україні 
від 7 тисяч. У Німеччині - від 45 
тисяч, Польщі - від 25,3 тисяч.

Там нормально платять не 
тому, що так вирішила влада. 
Усе регулює ринок. 

І ще. Прем’єр-міністр Денис 
Шмигаль заявляв, що уряд пра-
цює над створенням у травні 
для українців, які залишили-
ся без роботи через карантин, 
500 тисяч робочих місць. Уже й 
літо майже минуло. Де ті робо-
чі місця? Подібні заяви й поро-
джують недові-
ру українців до 
влади.  

Наступна хвиля пандемії може «ВКРАСТИ»
роботу в кожного десятого українця

Українська влада полюбляє орієнтуватися на сусідню Польщу. 
Навіть у показниках щодо епідемії коронавірусу. У цьому ми таки суттєво обігнали сусідів.  

«Отримую необхідну допомогу, але 
паралельно продовжую працювати. 
Хочу наголосити, що Тернопільська 
область не залишилася без нагляду, 
навіть попри те, що деякі мої заступ-
ники теж захворіли на коронавірус і 
перебувають у лікарні. Я здійснюю ке-
рівництво областю дистанційно. Дня-
ми провів скайп-нараду з керівниками 
райдержадміністрацій та головними 
лікарями районних лікарень. Пріори-
тетними напрямками залишаються 
запобігання поширенню коронавірусу, 
надання допомоги хворим, забезпе-
чення лікарень місцями для інфікова-
них COVID-19. Сьогодні ми прийняли 
рішення збільшувати кількість ПЛР-
тестів у районах. Щодня до обласного 
лабораторного центру повинна надхо-
дити максимальна кількість зразків від 
усіх контактних осіб та людей з корона-
вірусною симптоматикою. Бо я як ніхто 

знаю, що цей підступний вірус може не 
проявлятися фізично, пневмонії ви мо-
жете й не відчути, а в той же час ваше 
здоров’я і життя вже може бути під за-
грозою», - заначив Володимир Труш. 

Він наголосив, що коронавірус - це 
не жарт, не метод політичного впливу 
чи надумана технологія. Голова Тер-
нопільської ОДА наполегливо просить 
кожного дотримуватися карантинних 
заходів.

«Ситуація з захворюванням на 
COVID-19 залишається складною. За 
минулу добу маємо 154 нових випадків. 
Загалом в області підтверджено 4916 
випадків COVID-19. 385 осіб перебува-
ють в лікарнях. З них 14 під кисневою 
маскою, 85 на кисневому концентрато-
рі і одна особа під апаратом ШВЛ. Осо-
би, які під кисневим концентратом та 
на ШВЛ, перебувають у важкому стані», 
- наголосив Володимир Труш. 

Додатково  на Тернопільщині готу-
ють шість лікарень, де зможуть надава-
ти допомогу хворим на коронавірус. Це 
медустанови у Зборівському, Підгаєць-
кому, Теребовлянському, Борщівському 
та Тернопільському районах. 

«Адміністрація продовжує працю-
вати у звичному режимі. Відповідно 
до протоколу, працівники структури 
пройшли ПЛР-тестування, це в першу 
чергу 40 осіб, які безпосередньо кон-
тактували зі мною впродовж останніх 
днів. Приміщення облдержадміністра-
ції продезінфікували», - повідомив Во-
лодимир Труш. 

Як розповіла заступниця началь-
ника управління охорони здоров`я об-
лдержадміністрації Лідія Чайковська,  
наразі інтенсивний показник щодо за-
хворюваності становить 474,8 випад-
ків на 100 тисяч населення. В Україні 
цей показник 280,3. 

Також в області зареєстровано чо-
тири спалахи COVID-19 - Чортківська 
філія ТОВ «СЕ Борднетце» (м. Чортків), 
КП «Тернопільводоканал», Петриків-
ський обласний геріатричний пансіо-
нат, Теребовлянський психоневроло-
гічний інтернат.

Лідія Чайковська  наголосила, що 
держава досить оперативно реагує на 
виклики, що поставила перед Украї-
ною коронавірусна інфекція. Зокрема, 
значно збільшена кількість тестувань. 
Якщо у березні проводили всього 200 
тестів на тиждень, то сьогодні цей по-
казник зріс до 120 тисяч. 

Завдяки вчасно вжитим заходам в 
Україні вдалося зберегти низький рі-
вень летальних випадків внаслідок 
COVID-19. У той же час ми бачимо, що 
реальність диктує свої правила. Схоже, 
що коронавірус не збирається залиша-
ти Тернопільщину та Україну.

ВОЛОДИМИР ТРУШ: 
«Коронавірус - це не жарт, 

і я переконався в цьому особисто»
Голова обласної державної адміністрації Володимир Труш 
захворів на COVID-19. Наразі він перебуває на стаціонарному 
лікуванні, медики діагностували пневмонію.

Ольга ЧОРНА.
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Оригінальну патріотичну фотозону вигото-
вили фермери на Тернопільщині. Працівники 
ПАП «Дзвін» відділку Звиняч на пожнивному 
полі біля села Косів Чотківського району пофар-
бувати і виклали у формі українського стяга 160 
рулонних тюків висотою трішки більше 1,21 ме-
тра і діаметром 1,30 метра кожен. Загальна площа 
солом’яного українського прапора - 252,72 метри 
квадратні. 

Робота над прапором тривала протягом двох 
днів. Спершу тюкували солому, а наступного дня 
викладали і фарбували тюки. Ідея створення пра-
пора належить керівнику ПАП «Дзвін» Василю 
Степановичу Градовому та його сину, ровеснику 
незалежності, Василю Градовому-молодшому. 

Чортківчани подали заявку на включення до 
Національної книги рекордів України і чекають 
на приїзд їхніх представників для фіксації рекор-
ду, адже подібного в Україні ще не було. 

Організатором маршу 
виступив Рух ветеранів 
України. Підтримати 

наших захисників приїхали 
тисячі людей з різних куточків 
держави. Під час руху колони 
люди на вулицях скандували 
"Героям Слава!".

Учасники маршу несли державні 
та кримськотатарські прапори, стяги 
ОУН-УПА і військових частин. Хода три-
вала близько чотирьох годин. У фіналі 
всі разом заспівали гімн і провели віче 
на головній площі столиці.

Вже другий рік поспіль у Києві на 
День Незалежності влаштовують аль-
тернативну народну ходу. Офіційні 
заходи за участі представників влади 
відбувалися на Софійській площі. Пре-
зидент роздав нагороди та виступив 
з промовою, де закликав українців до 
єднання. Він пояснив і те, чому другий 
поспіль не проводять параду. Мовляв, 
влаштують його згодом після великої 
української перемоги. Натомість цього-
річ відбувся концерт за участі, зокрема, 
Вєрки Сердюки, Ольги Полякової, гурту 
«Время и стекло», Олега Винника.

Однак, це сподобалося не всім. Най-
більшим зауваженням, у тому числі й у 
соцмережах, було те, що подібні перфо-
манси недоречні як елемент офіційної 
частини святкувань у нинішніх умовах. 

Тим паче, коли зовсім неподалік – у 
парку Шевченка – люди у цей же час 
розповідали трагічні історії своїх рід-
них, котрі загинули на Донбасі, захища-
ючи Україну.

Справжнім святом назвала ходу за-
хисників письменниця Оксана Забуж-
ко. 

"... "свято" - це від "святости" (holiday 
= святий день). Це для вільних, для тих, 
хто переріс фізіологію та фройдівський 
"принцип задоволення" і доріс до влас-
ного сакруму, і це різниця не просто 
культурна - антропологічна, цивіліза-
ційна. Люди, які збираються святкува-
ти разом, знають, ЩО вони святкують, 
і, за мовчазною домовленістю, поді-
ляють ті самі цінності: це за визначен-
ням "одновірці" (однодумці, одноземці, 
люди "з-під одного прапора", - написа-
ла письменниця у своєму фейсбуці.

Організатори ходи кажуть, що всеу-
країнська хода - це вже нова українська 
традиція. 

"Минулого року, на День Незалеж-
ності, ветерансько-військова спільнота 
вийшла на Марш захисників України, 
чим впевнено увійшла до історії, – го-
вориться на фейсбук-сторінці заходу. 
- Відбулось не тільки щось невимовно 
прекрасне. Відбулось народження тра-
диції, яка наповнює нову українську 
міфологію та ідентичність". 

На Чортківщині створили 
велетенський ПРАПОР з тюків

Синьо-жовте знамено довжиною 52 метри і висотою 4,86 
метра викладали серед поля протягом двох днів

«СВЯТО» - це від 
«СВЯТОСТІ». 

Це для вільних»
Українці влаштували на День Незалежності свій Марш 

захисників - ходу в центрі Києва, яка є альтернативою офіційній 
програмі святкувань. Ветерани війни на Донбасі створили колони. 

Попереду йшли рідні загиблих військових,
 родичі героїв Небесної сотні. Серед них - і жителі Тернопільщини. 
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Мільйони гривень, заблоковані на рахунках, 
і зупинка ремонтних робіт на об’єктах 
дорожньої інфраструктури. Такі наслідки 

безгосподарної діяльності Тернопільської обласної 
ради, кажуть в облдержадміністрації.  

«У рамках проекту «EMERGENCY 2020» в області заплановано 
будівництво шести приймальних відділень опорних лікарень. 
Трьох - у Тернополі, по одному - у Чорткові, Бережанах та Кре-
менці.

На це передбачено 48 млн. грн. Міністерство охорони 
здоров`я України планує закупити найсучасніше обладнання, на 
що передбачалося ще понад 250 млн. грн.», - прокоментував го-
лова обласної державної адміністрації Володимир Труш. 

Тернопільщина вже отримала перший транш на будівництво 
– 24 млн. грн. Однак обласна рада досі не визначила розпоряд-
ника коштів. Тож обласна адміністрація не може розпочати ані 
тендерні процедури, ані будівельні роботи. 

Складна ситуація із ремонтом об’єктів дорожньої інфра-
структури. Область освоїла лише 21% коштів на ремонт дороги.

У цьому році, згідно з рішенням Тернопільської обласної 
ради, головним розпорядником коштів на ремонт доріг місце-
вого значення визнано саму облраду, а замовником стало кому-
нальне підприємство Тернопільської облради «Тернопількому-
нінвест». Ця структура мала освоїти до кінця року близько 590 
млн. грн., передбачених державним бюджетом. 

Станом на 1 серпня Тернопільська ОДА отримала з дорож-
нього фонду 329, 553 6005 млн. грн. на ремонт доріг. З них 259 
млн. грн. досі не використано (78,65%). 

У стані реалізації перебувають лише 14 (з 62-ох) об'єктів по-
точного середнього ремонту. Ще 21 об'єкт «завис» на стадії пу-
блічних закупівель, щодо 27 об'єктів навіть не оголошено тен-
дери.

«Мені незрозумілою є позиція обласної ради і чиї інтереси 
вона захищає» - резюмує Володимир Труш.

«Шосте засідання 
чотирнадцятої 
сесії обласної ради 

видалося вельми цікавим. 
Попри деякі намагання 
унеможливити його 
проведення, засідання 
все-таки відбулося. 
Адже напередодні 44 
депутати запевнили у 
своїй присутності на 
ньому, проте, на жаль, 
взяли участь значно 
менше. Хочу подякувати 
тим, котрі виконали свій 
депутатський обов’язок.

Під час пленарного засідан-
ня  20 серпня нам вдалося роз-
повісти про ті катастрофічні 
проблеми, що утворилися нині 
в області. Я ще раз звертаюся 
до голови облдержадміністра-
ції, до її керівників: вирішення  
питання міститься у розблоку-
ванні виконання рішень облра-
ди щодо змін до обласного бю-
джету на 2020 рік, прийнятих 
6 липня поточного року, потім 
повторно 11 серпня, від реалі-
зації яких напряму залежить  
життєдіяльність комунальних 
установ та самих краян.     

Очільник ОДА мотивує свою 
відмову виконувати рішення 
обласної ради незбалансова-
ністю бюджету. Натомість дам 
пораду: у структурі облдержад-
міністрації працює аж цілий 
департамент фінансів, у якому 
трудяться п’ятдесят осіб. Ма-
буть, вони мали б вирішити цю 
проблему, адже отримують за-
робітну плату із тих податків, 
які сплачують наші краяни, у 
тому числі й ті, що вже четвер-
тий місяць за милістю ОДА не 
отримають зароблених коштів, 
як то, до прикладу, персонал Бу-

данівського обласного закладу 
з надання психіатричної допо-
моги. 

Адміністрація Тернопіль-
ського обласного клінічного 
онкологічного диспансеру не-
щодавно  повідомила  про при-
зупинення роботи єдиного в 
області апарату кобальтового 
опромінення «TERABALT-100» 
у зв’язку із необхідністю невід-
кладної перезарядки обладнан-
ня новим джерелом іонізуючого 
випромінення.  У змінах до бю-
джету на ці потреби було виді-
лено чотири мільйони гривень. 
ОДА заблокувала ці кошти, тим 
самим позбавила онкохворих 
(таких в області понад двад-
цять тисяч)  можливості отри-
мати променеву терапію. 

Переконаний, про ситуацію, 
що склалася на Тернопільщині, 
мають знати усі, у тому числі 
органи центральної влади.

Ні в якому разі сьогодні не 
йдеться про політичні амбіції 
чи перетягування рейтингів. 
Мова йде про елементарні пи-
тання виживання комунальних 
закладів і врешті краян, яких 
невиконання рішень обласної 
ради облдержадміністрацією 
позбавило заробітних плат. Ми 
сьогодні отримали заборгова-
ність перед казначейством, бо 
не пропускаються кошти, ви-
ділені бюджетом на 2020 рік. 
Заклади охорони здоров’я не 
отримали фінансування для 
лікування та харчування воїнів 
АТО та ООС.

Таким чином окреслюється 
лише одна причина, що поро-
дила таку катастрофічну ситу-
ацію, – керівництво ОДА, котре 
чуже нашому краю і не розді-
ляє наші національні цінності, 
карає область за патріотизм та 

демократичні ідеали, які зем-
ляки відстоювали на Майдані, 
за які гинули у російсько-укра-
їнській війні на Сході. Відтак, 
не виділяючи коштів, не вико-
нуючи рішення обласної ради, 
облдержадміністрація намага-
ється упокорити громадянську 
активність тернополян, які 
не дають остаточно здати ін-
тереси України. Хоча кошти є. 
Ми розподілили п’ятдесят два 
мільйони гривень, тож є чим 
збалансувати бюджет.

Сьогодні говоримо про дру-
гу хвилю коронавірусу. Сумна 
статистика ілюструє зростання 
рівня захворюваності в краї. То 
скільки грошей надійшло з дер-
жавного бюджету з фонду, ство-
реного при КМУ, а це шістдесят 
три мільярди гривень? Відпо-
відь вражає – ані копійчини. 

Наголошую: кошти з міс-
цевих бюджетів завершились, 
тим паче цьогоріч місцеві ради 
фіксують невиконання бюдже-
тів. Навіть така заможна Байко-
вецька об’єднана територіальна 
громада, яка упродовж усього 
часу від свого створення мала 
значне перевиконання, цього-
річ виконала бюджет лише на 
тридцять п’ять відсотків. 

Медичні заклади вичерпа-
ли кошти на засоби захисту. Ми 
опинились у дуже схожій си-
туації, що й на початку першої 
хвилі. 

Переконаний, що вина за 
усі ці проблеми в значній мірі 
лежить на обласній державній 
адміністрації.

Ще раз наголошую: йдеться 
не про політику, йдеться про 
виживання комунальних закла-
дів і наших краян», - зазначив 
голова обласної ради Віктор 
Овчарук.

Голова обласної ради 
Віктор ОВЧАРУК:

«Йдеться не про політику, 
йдеться про виживання кому-

нальних закладів і наших краян!»

БУДІВНИЦТВО 
НА ПАУЗІ: 

на рахунках 
в області 
«зависли» 
сотні 
мільйонів 
гривень 

Завершується перша 
черга будівництва 
Гаївського 

шляхопроводу, однак 
попереду -  будівництво 
другої черги. У зв’язку 
з цим необхідно 
забезпечити проїзд 
і великовагового, і 
легкового транспорту.

Як розповідає начальник 
відділу технагляду Олег Вітик, 
основний трафік легкового 
транспорту буде проходити че-
рез Гаївський міст, який плану-
ється відкрити уже до 1 верес-
ня. Проте для великовагового 
транспорту буде забезпечено 
два альтернативних проїзди – 
через вул. Подільську («Ровекс») 
та на розв’язці біля «Ватри».

«З цією метою був прове-
дений поточний ремонт даних 
проїздів. Зокрема, на вул. По-
дільській проведено профілю-
вання даної ділянки та відси-
пано її відходами від холодного 
фрезерування. Тож з цієї ділян-
ки транспорт безперешкодно 
зможе виїжджати на вул. Ми-
кулинецьку і повертати право-
руч», - розповідає Олег Вітик.

Ще один  напрямок аль-
тернативної дороги проляга-
тиме в напрямку дорожньої 
розв’язки біля «Ватри». Відтак, 
з цієї дороги водії зможуть по-
вернути праворуч в напрямку 
масиву «Дружба» та ліворуч - в 
Теребовлянському напрямку.

Таким чином буде три аль-
тернативних дороги для про-
їзду транспорту: вул. Довжен-

ка (правий поворот через вул. 
Гайову); вул. Подільська (через 
«Ровекс»); дорога з виїздом на 
розв’язку біля «Ватри».

Так, на черговій сесії Тернопільської міської 
ради прийнято рішення призначити стипендії 
міського голови «Кращий учень закладу освіти» 

та «Кращий студент закладу освіти» для одного 
представника з кожного закладу загальної середньої, 
позашкільної, мистецької освіти, Технічного коледжу 
ТНТУ ім. І. Пулюя та закладів професійно-технічної 
освіти, що фінансуються з бюджету Тернопільської 
громади, а також з Галицького коледжу імені 
В’ячеслава Чорновола.

Загалом 51 тернопільський учень та студент отримуватиме 
впродовж 2020/2021 навчального року щомісячну стипендію 
міського голови. Претендентів на отримання грошових виплат 
визначала спеціальна конкурсна комісія з питань освіти та науки 
після подання кандидатур від кожної школи з числа кращих учнів.

Також нагородили цього року чотирьох молодих науковців з 
4 університетів Тернополя - троє з них отримають по 15,5 тисяч і 
один 22 тичяі гривень

ГАЇВСЬКИЙ МІСТ ВІДКРИЮТЬ, 
АЛЕ НЕ ДЛЯ ВСІХ Три варіанти 

об’їзду 
шляхопроводу  

для вантажівок 

51 ШКОЛЯР ТА 4 НАУКОВЦІВ 
відзначили грошовими нагородами 

Традиційно, напередодні Дня міста у 
Тернополі відзначають нагородами та 

почесними званнями не лише працівників 
різних галузей, але і кращих учнів і 

студентів навчальних закладів.



№33 (369) / 26 серпня - 1 вересня 2020 р 

Дні, присвячені прославлен-
ню Божої Матері, свята Церква 
завжди проводить з особливою 
радістю та урочистістю. В ці дні 
вона підносить Богоматері пре-
красні молитви і піснеспіви, в 
яких з усією глибиною розкри-
ває красу ЇЇ духовного образу.

У день празника Успення Бо-
жої Матері ми збираємося у хра-
мах для того, щоб і свої молитви 
приєднати до загальних моли-
тов Церкви і прославляти Матір 
Світла, Ту, Котра стоїть біля пре-
столу Божого і безперестанно 
молиться за людський рід.

Тілесна смерть сприймаєть-
ся всіма розумними людьми 
як велике нещастя. Але тілес-
на смерть Богоматері за своїм 
характером і значенням більш 
заслуговує назви успення. Цер-
ковне передання оповідає, що 
Богоматір відійшла від цього 
земного життя тихо і мирно, 

неначе заснувши ненадовго в 
оточенні святих апостолів Хрис-
тових і близьких Богоматері 
жінок-мироносиць.

За бажанням Богоматері, Її 
благодатне тіло, намащене па-
хощами, було поховане в Гефси-
манському саду в новій печері, 
котра була закрита кам’яною 
плитою. Передання також роз-
повідає, що під час похован-
ня тіла Богоматері, за Божим 
провидінням, не було святого 
апостола Фоми. Прибувши на 
третій день після поховання в 
Єрусалим, Фома засмутився, що 
не побачив Божої Матері і поба-
жав побачити хоча б останки. А 
коли відкрили печеру, домови-
на виявилася порожньою, там 
лежали лише поховальні ризи 
Богоматері.

Того вечора, коли апостоли 
вечеряли і були засмучені не-
відомістю щодо тіла Богомате-

рі, Сама Пречиста Богородиця, 
осяяна божественною славою, 
з ангелами Божими явилася їм 
і, утішаючи їх, сказала: «Радій-
те, бо Я з вами в усі дні». Святі 
апостоли з радістю вигукну-
ли: «Пресвятая Богородице, 
помагай нам!» Свята Церква з 
апостольських часів вірить, що 
Господь на третій день після Її 
успення воскресив Свою матір 
і тепер Вона зі Своїм обоженим 
тілом і душею перебуває на 
небі і приймає славу від ангелів 
і людей як Всемогутня Цариця 
неба і землі.

Тому, споминаючи успення 
Богородиці, ми не сумуємо, а 
навпаки, радіємо духовно, бо 
Пресвята Діва за Її обітницею 
перебуває з нами завжди. Цер-
ковна історія свідчить, що всім 
хто з вірою і щирістю шукав Її 
Материнського піклування пе-
ред престолом Господнім Вона 
подавала Свою поміч і заступ-
ництво. Богоматір після Свого 
славного успення не залишає 
без Своєї помочі і піклування 
всіх, хто живе на землі і зверта-
ється до Неї з любов’ю. В зем-
ному житті трапляються різно-

манітні біди, печалі і нещастя. 
Хто б допоміг нам перенести 
все це, як би не Цариця Небес-
на. Багато з нас у своєму житті 
неодноразово відчували на собі 
силу молитов Богоматері, коли 
під час нещасть благали Її про 
заступництво і допомогу. Вона 
полегшує наші труди, вгамовує 
скорботи і печалі, відвертає від 
небезпеки, зціляє невиліковні 
хвороби і рятує від передчасної 
смерті.

Молімо Царицю Небесну, 
щоб не залишила Вона нас без 
Своєї ласки і випросила  у Сво-
го Сина, Господа нашого Ісуса 
Христа миру, злагоди, достатку 
в наших родинах, і в нашій дер-
жаві. Пресвятая Богородице, по-
магай нам!

о. Богдан 
ЗІНЧЕНКО, 
член Націо-

нальної спілки 
журналістів 

України.
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Команда навчального закладу 
виборола новий європейський проєкт

Оприлюднено 
результати 
рейтингового 

оцінювання конкурсних 
пропозицій та 
затверджений розподіл 
державного замовлення 
на підготовку здобувачів 
вищої освіти за освітнім 
ступенем магістра 
за спеціальністю 
«Публічне управління та 
адміністрування» галузі 
знань «Публічне управління».

Пропозиції подали 35 закладів вищої освіти, з яких отримали 
державне замовлення - 25. І Тернопільський національний еко-
номічний університет - перший у цьому рейтингу.

«Щиро вітаємо наукову спільноту ТНЕУ, зокрема, Навчально-
наукового інституту публічного управління. Дане визнання ще 
раз підтверджує високу якість підготовки державних службовців, 
професіоналізм і відповідальне ставлення до справи», - йдеться 
у повідомленні відділу інформації та зв’язків із громадськістю.

«Радійте, бо Я з вами в усі дні»

Команда НДІ 
інтелектуальних 
комп’ютерних 

систем ТНЕУ під 
керівництвом 
професора Анатолія 
Саченка виборола 
новий європейський 
проєкт в обсязі 962 975 
євро - «Міжгалузеві 
компетенції щодо 
здорової та безпечної 
праці в 21 столітті» 
за  програмою EPPKA2: 
співпраця в галузі 
інновацій та обмін 
передовим досвідом.

Учасники: Національний 
університет «Запорізька полі-
техніка», Науково-дослідний 
інститут інтелектуальних 

комп’ютерних систем, Тер-
нопільський національний 
економічний університет, Ки-
ївський національний універ-
ситет будівництва і архітекту-
ри, Університет прикладних 
наук і мистецтв Дортмунда 
(University of Applied Sciences 
Dortmund) (Німеччина), Ка-
толицький університет Ле-
вен (Katholieke Universiteit 
Leuven) (Бельгія), Універси-
тет Уельва (La Universidad de 
Huelva) (Іспанія), Азербай-
джанський державний уні-
верситет нафти і промисло-
вості (Azerbaijan State Oil and 
Industry University).

Проєкт стартує у жов-
тні 2020 року. Тривалість - 
три роки.

Університет отримав держзамовлення 
на підготовку магістрів 

з публічного управління

Новини ТНЕУ

У п’ятницю, 28 серпня,
 Успення Пресвятої Богодиці

На Тернопільщині за 
попередніми даними 
11100 дітей цьогоріч 

вперше переступлять 
шкільний поріг. Минулоріч 
їх було 11310. Причина 
скорочення чисельності 
учнів – у зниженні рівня 
народжуваності в області. 

Навчальний рік розпочнеть-
ся у всіх школах з 1 вересня. Але 
в регіонах або окремих районах, 
де буде визначено "зелений", 
"жовтий" та "помаранчевий" 
рівні епідемічної небезпеки, від-
відування закладів освіти до-
зволено у звичайному режимі. 
Натомість у "червоних" зонах 
запроваджуватимуть двотижне-
вий карантин, а навчання відбу-
ватиметься лише дистанційно. 
Цього тижня, зважаючи на ріст 
показників, Чортків, Тернопіль, 
Бережани, Бережанський і Тер-
нопільський райони потрапили 
у «помаранчеву зону». Бучаць-
кий, Гусятинський, Заліщиць-
кий, Збаразький, Козівський, 
Лановецький, Підволочиський, 
Теребовлянський та Чортків-
ський райони Тернопільської об-
ласті віднесли у «жовту зону». 

Міністерство освіти і науки 
рекомендує школам відмовити-
ся від проведення традиційної 
лінійки на 1 вересня – влаштува-
ти урочистості у класах. А от для 
першокласників можна провес-
ти святковий захід з дотриман-
ням карантинних норм. 

Під час навчання школярів, 
батьків і вчителів чекає ряд но-
вовведень. В офіційних рекомен-
даціях МОЗ зазначено, що «вхід 
до приміщень навчального за-
кладу дозволено за наявності 

маски або респіратора».
При цьому окремо відзна-

чено, що на уроках маски не є 
обов’язковими: «Захисні мас-
ки можуть не використовува-
тися при проведенні занять у 
навчальних приміщеннях. Під 
час пересування між примі-
щеннями навчального закладу 
використання захисних масок 
обов’язкове».

Щоб створити умови для 
дистанціювання, зокрема МОН 
рекомендує у школах: відкри-
ти декілька входів до будівлі, 
збільшити відстань між пар-
тами, використовувати роз-
мітку на підлозі для органі-
зованого руху коридорами, 
виокремити зони переміщення 
для різних вікових категорій 
учнів,використовувати великі 
приміщення – зокрема актові 
зали, рекреації, коридори, адап-
товані для потреб навчання, 
за сприятливих погодних умов 
проводити заняття на відкрито-
му повітрі, встановити гнучкий 
графік початку занять для різ-
них категорій учнів.

Для мінімізації пересування 
учнів у приміщеннях закладу 
МОН рекомендує закріпити за 
класами окремі навчальні кабі-
нети. Під час уроків учителям 
варто обирати види діяльнос-
ті, які зменшать безпосередній 
фізичний контакт між учнями. 
МОН рекомендує закладам за-
провадити гнучку структуру на-
вчального року – передбачити 
можливість змінювати терміни 
канікул, початку і завершення 
семестрів з урахуванням епіде-
міологічної ситуації. 

Крім того, на початку нового 

навчального року слід з’ясувати 
рівень опанування навчально-
го матеріалу, який учні вивчали 
дистанційно наприкінці минуло-
го навчального року, і визначити 
необхідність повторно вивчати 
цей матеріал. 

Скасують також і батьківські 
збори. Спілкування педагогів із 
батьками відбуватиметься пере-
важно дистанційно за допомо-
гою доступних засобів зв’язку. 

Учням із хронічними леге-
невими хворобами, розладами 
імунної системи, цукровим діа-
бетом та іншими серйозними за-
хворюваннями рекомендовано 
продовжити навчання в безпеч-
ніших для них формах — на екс-
тернаті або дистанційно.

Особливі умови є і для харчу-
вання учнів. Зокрема, на період 
карантину в школах забороня-
ється харчування за принципом 
«шведського столу» з можли-
вістю самообслуговування для 
школярів. Відстань між столами 
в їдальні має становити не мен-
ше 1,5 метра, одночасно за кож-
ним столом — не більше 4 учнів. 
Працівники харчоблоку мають 
працювати в масках  і рукавич-
ках. Співробітники їдальні, які 
видають їжу або розраховують 
покупців, мають бути в макси-
мальному захисному одязі: мас-
ки (або респіратори), захисні 
щитки, рукавички.

До слова, у зв’язку із зрос-
танням кількості хворих на 
коронавірус в Україні Кабінет 
міністрів пропонує продовжи-
ти карантин до 1 листопада.  

Тимофій ВИГОНЯЙЛО.

ПЕРШОГО ВЕРЕСНЯ
йдемо у школу

Як зміняться реалії українських учнів через коронавірус
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Урочистості розпочала староста села 
Тетяна Білик. Вона привітала всіх меш-
канців Гуштина з  величним святом – 
29-ю річницею Незалежності України. 
Вона наголосила, що День незалежності 
та День державного прапора увійшли 
в історію нашої країни і стали золотою 

сторінкою її біографії. Староста поба-
жала усім здоров’я, достатку та успіхів 
у всіх справах і починаннях заради про-
цвітання незалежної України. 

Хвилиною мовчання вшанували на-
ціональних героїв минулих часів, героїв 
Небесної сотні та воїнів, які віддали свої 
життя за територіальну цілісність Укра-
їни на Сході. 

Сільський хор під орудою художньо-
го керівника Гуштинського будинку 
культури Олега Ковея виконав твори 
«Краса України», «Цвіт червоної кали-
ни», «За Україну, за її волю». 

Поезії читали ветеран визвольних 
змагань Павло Хома «За тебе, свята Укра-
їно», Анастасія Рожкович «Не поверну-
лися додому ті сини», Поліна Задворна 
«Нині свято нашого народу», Анна Пату-
ляк «Незалежна моя Україна», Ангеліна 
Чіпак «День незалежності – святковий 
день». Чоловічий ансамбль виконав піс-
ню «Україні і щастя, і волю».

Наприкінці свята прозвучали слова: 
«Дух патріотизму об’єднує всіх гуштин-

ців. Ми переконані, що лиха година ско-
ро мине. Тож докладайо спільні зусилля 
для завершення великої місії – зберегти, 
розбудувати та уславити нашу єдину 
Україну. І пам’ятаймо завжди, що ми є 
нація, ми є народ й ми - непереможні». 

Ганна ВЕРИГА, керівник музею 
«Історія хліба» Гуштинської ЗОШ 

І-ІІ ступенів Скала-Подільської 
громади, учасниця хору Гуштин-

ського будинку культури. 

ЛЮБИМО ТЕБЕ, РІДНА УКРАЇНО
У селі Гуштин на Борщівщині по-особливому відсвяткували 

День Незалежності та День Українського прапора
У неділю гуштинці зібралися разом біля пам’ятної 
могили борцям за волю України. Отець-парох 
церкви Різдва Пресвятої Богородиці відслужив 
панахиду у супроводі церковного хору (регент – 
Олег Ковей) та поіменно у молитвах згадав борців, 
які віддали свої життя за волю України. 

nday.te.ua

За фахом економіст, 
але в душі справжня 
солодка фея. Юлія 

Воробель за два роки 
самотужки опанувала 
ази кондитерського 
мистецтва і сьогодні 
її торти вражають 
витонченістю, вишуканим 
декором і надзвичайним 
смаком. Нещодавно 
Юля здобула гран-прі 
Міжнародного фестивалю 
талантів EuroStar-2020 
у категорії «Торти і 
десерти», який відбувся 
онлайн у німецькому місті 
Бремен. 

- Я дізналася про конкурс 
випадково – побачила рекламу 
в інтернеті, - розповідає Юля. 
– Мене зацікавив цей захід, 
адже хотілося випробувати свої 
сили, почути думку зі сторони, 
тож ми з чоловіком вирішили 
спробувати, заповнили заявку 
онлайн та відзняли процес при-
готування торта на відео. Те-
мою своєї конкурсної роботи я 
обрала ляльку-мотанку, яка від 
давніх-давен вважається укра-
їнським сакральним оберегом. 
Адже у сучасному світі стільки 
негативу, різних проблем, що у 
боротьбі з цим всім інколи ми 
забуваємо, хто ми є, втрачаємо 

власну ідентичність. Торт зо-
бразила у вигляді жіночої фігу-
ри, яка у молитві зводить руки 
до неба. Лялька-мотанка не має 
обличчя, адже символізує кожну 
жінку. У моєму баченні лялька-
мотанка є уособленням україн-
ської держави і кожної україн-
ської жінки загалом, яка щодня 
молиться до Господа за при-
пинення війни, за відвернення 
пандемії, за благополуччя.

Спершу Юлія намалювала 
макет на аркуші паперу, а вже 
відповідно до нього розрахува-
ла розміри деталей ляльки-мо-
танки. Для основи використала 
металеву вісь. Над тортом пра-

цювала разом з чоловіком, який 
допомагав у всьому. Процес ро-
боти був досить тривалим – по-
над 12 годин. 

- Вага торта – близько 14 
кг, висота – 64 см, - розповідає 
Юля. - На його виготовлення 
було необхідно 60 яєць, 0,5 кг 
борошна, 0,5 кг маку, 1 кг ви-
шень, 4 кг цукрової пудри, 3 кг 
цукру. Оформила торт в укра-
їнському етнічному стилі. На-
чинка – авторська інтерпрета-
ція традиційного для західної 
України весільного торта з ма-
ком, вишнями та горіхами. 

Випіканням тортів Юлія 
Воробель займається два роки. 
Захопилася цією справою під 
час декретної відпустки. Зізна-
ється, дуже любить потішити 
рідних чимось смачненьким. 
Так зацікавилася кондитер-
ським мистецтвом. Спершу пе-
кла тортики для себе і родичів, 
а вже згодом з’явилися перші 
замовлення. 

- Я вчилася самотужки за 
книгами, журналами, інформа-
цією в мережі. Сьогодні ця спра-
ва дуже мене захоплює, - каже 

Юлія. – Хочеться працювати 
над собою, вдосконалюватися, 
розвиватися. Ця перемога дала 
мені величезний поштовх руха-
тися далі, розширювати свою 
справу, подарувала віру у власні 
сили. 

Юлю підтримують рідні: 
її незамінний помічник у всіх 
справах і починаннях – чоловік 
Руслан та донечка Златонька. 
Жінка з усмішкою розповідає, 
що у сім’ї дівчинку називають 
Злата Шоколадівна, оскільки 
вона завжди зі мамою і «керує» 
всіма солодкими процесами

Конкурсний торт смакува-
ли у родинному колі, та Юля не 
планує зупинятися на досягну-
тому – постійно працює над со-
бою, вдосконалює свої вміння. 
Також вона активна учасниця 
благодійних ініціатив у Заліщи-
ках і бере участь 
у громадському 
житті міста. 

Солодка лялька-мотанка
від Юлії Воробель

Кондитерка із Заліщиків здобула гран-
прі міжнародного конкурсу, вразивши журі 

оригінальним тортом

Юля 
ТОМЧИШИН.
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Ліхтенштейн хоче 
повернути собі частину Чехії
Ліхтенштейн подав скаргу до Євро-

пейського суду з прав людини (ЄСПЛ), в 
якій заявив претензії на частину тери-
торії Чехії, яка вдесятеро перевищує ни-
нішню площу країни. Про це повідомляє 
Financial Times. Князівство збирається за-
брати землі, які були конфісковані Чехос-
ловаччиною за підсумками Другої світової 
війни на основі декретів Бенеша. У них 
князі Ліхтенштейну були названі колабо-
рантами нацистського режиму. За словами 
міністра закордонних справ Ліхтенштейну 
Катрін Еггенбергер, анексія земель досі 
залишається для князівства невиріше-
ною, тому зачіпає питання суверенітету. 
Вона зазначила: чим менша країна, тим 
важливіше для неї відстояти свої права. 
Водночас заступник міністра закордонних 
справ Чехії Мартін Смолек сказав, що ЄСПЛ 
не може прийняти скаргу, оскільки події 
відбулися до ухвалення Європейської кон-
венції з прав людини. І нагадав, що раніше 
ЄСПЛ не займався такими питаннями. Те-
риторіальний спір Чехії та Ліхтенштейну 
триває понад 70 років. Він стосується те-
риторії, площею понад 2000 кв км, на якій 
розташовані барочна резиденція Вальтіце 
і неоготичний замок Леднице, які визнані 
частиною культурної спадщини ЮНЕСКО. 

Клімат Землі 
вже ніколи не буде колишнім

Земля пройшла точку неповернення, 
коли глобальне потепління ще можна 
було зупинити. Кліматичні загрози, що ви-
никли на планеті, все активніше розвива-
ються. Зокрема, швидко тануть льодовики 
в Гренландії. І навіть, якщо зміна клімату зу-
пиниться, крижаний щит продовжить скоро-
чуватися. Про це свідчать дані різних вчених. 
Відзначається, що з 2000-х років кількість 
талого льоду різко збільшилася, а живлення 
льодовика немає. Раніше повідомлялося, що 
в Арктиці зникне весь лід до 2050 року. Ціка-
вий факт: в горах Італії льодовик накрива-
ють брезентом, щоб він не танув.

Єгипет змінив 
правила для туристів

Уряд Єгипту посилив правила в’їзду 
для туристів на всій території країни. З 1 
вересня в’їзд буде дозволений туристам за 
наявності негативного ПЛР-тесту. Про це по-
відомляє CNN. За словами прем’єр-міністра 
Єгипту Мустафи Мадбулі, таке рішення було 
ухвалено у зв’язку із збільшенням кількості 
випадків коронавірусу в деяких країнах. 

У Франції знищать 
частину врожаю винограду
Виробники шампанського у Франції 

домовилися знищити частину врожаю 
винограду. Попит на шампанське через 
коронавірус скоротився найрізкіше з ча-
сів Другої світової війни, повідомляє The 
Times. Угоду з виноградарями уклали 360 
виробників, на яких припадає майже 90% 
закупівель винограду сортів шардоне, піно 
нуар і піно-менье. Виноградарі погодили-
ся збирати не більше 8 тонн винограду з 
гектара. Це на 22% менше, ніж торік. Тому 
п’ята частина врожаю просто згниє.

Ірландських учнів попросили 
приходити в школу пішки

З початку нового навчального року 
в Ірландії готуються запустити в шко-
лах ініціативу Active School Travel. Ор-
ганізатори закликають учнів добиратися 
до школи пішки або на велосипедах хоч би 
по середах. Таким чином влада графства 
Дун-Леаре-Ратдаун сподівається показати 
зручність альтернативних видів транспор-
ту і позбавитися від пробок біля шкільних 
воріт. Крім того, додаткова фізична актив-
ність корисна учням, пише Закон і Бізнес. 
Шкільні ініціативи, що закликають учнів 

приїжджати на заняття на велосипеді, іс-
нують також в інших країнах ЄС, але не 
завжди вони приводять до очікуваних 
результатів. Наприклад, у Нідерландах з 
2013 року стає все менше школярів, які 
добираються на заняття на велосипеді чи 
пішки, не дивлячись на такі програми. 

У Німеччині ноу-хау - 
«Закон про собак»

Міністр сільського господарства Ні-
меччини Юлія Клекнер вводить новий 
закон, грунтуючись на доказах того, що 
домашні улюбленці недостатньо багато 
часу проводять на свіжому повітрі. Про це 
пише Агроцентр. Згідно з документом, який 
називається Hundeverordnung, або ж «Закон 
про собак», власники чотирилапих не змо-
жуть швидко пробігтися навколо кварталу, 
а будуть зобов’язані двічі на день виводити 
своїх вихованців не менше, ніж на одну го-
дину. Закон заснований на нових наукових 
відкриттях, які свідчать, що собакам потріб-
на «достатня міра активності й контакту з 
навколишнім середовищем», включаючи ін-
ших тварин, природу та людей. Прив’язувати 
собак до ланцюга або повідка на тривалий 
термін також буде заборонено. Нові правила 
викликали бурхливі обговорення в усій кра-
їні. Більшість людей не розуміють, як можна 
буде перевірити 19% німецьких сімей, в яких 
є собаки. Через порушення закону можуть 
виникнути неприємності. 

Як відновити економіку після 
пандемії: рекомендації ВООЗ
Всесвітня організація охорони 

здоров’я закликала до «зеленого» від-
новлення економіки після пандемії 
СOVID-19. Важливо направити сили на 
збереження природних ресурсів. «Під час 
пандемії природа очистилась, варто збе-
регти це досягнення», - заявив гендирек-
тор організації Тедрос Аданом Гебрейесус, 
передає 24 канал. Рекомендації ВООЗ щодо 
відновлення економіки такі: захист при-
роди; інвестування у воду та санітарію; 
просування систем здорового харчування; 
перехід на поновлювальні джерела енер-
гії; розбудовування міст, придатних для 
життя; припинення субсидій на викопне 
паливо. «Це дає нам унікальну можливість 
сформувати світ, який успадкують наші 
діти», - наголосив очільник оргаізації. До 
слова, ВООЗ припускає, що пандемія за-
вершиться у 2022 році. 

У США кіт краде взуття в сусідів
Кіт Джордан з міста Алтун, що в штаті 

Пенсильванія, майже щоночі виходить 
на полювання - і вранці приносить нову 
пару взуття. Бі Джей Росс, власниця пухнас-
того, встановила на нього GPS-маячок, щоб 
відстежувати пересування свого улюблен-
ця, пишуть іноЗМІ. Виявилося, той іноді про-
бігає близько 10 кілометрів в пошуках нової 
«жертви». За два місяці Джордан зібрав чи-
малу колекцію. Коли взуття стало занадто 
багато, Бі Джей заснувала у фейсбук групу, 
де написала про свого кота-злодюжку, ви-
бачилася за нього й пообіцяла повернути 
взуття власникам, якщо вони відгукнуть-
ся. Таким чином про Джордана дізналися 
не лише сусіди, але й весь світ - у комента-
рях люди з різних країн світу пропонують 
Джордану передати свою пару взуття. 

У Женеві видаватимуть 
туристам по 100 франків

Влада швейцарського міста Женева 
вирішила залучити туристів, пропоную-
чи по 100 франків (майже 93 євро) на пев-
ні витрати, повідомляє The Independent. 
Гроші надаватимуться у вигляді подарун-
кової карти, яку можна використовувати в 
готелях, ресторанах, кафе, барах і на заходах 
у місті. Щоб скористатися такою картою, ту-
ристи мають зупинитися 
щонайменше на дві доби 
в одному з 58 готелів, які 
беруть участь в акції. Акція 
діє до кінця року.

Перенести місцеві вибори 
можуть, якщо...

В Україні місцеві вибори, призначе-
ні на 25 жовтня, можуть перенести за 
умови, що половина території країни 
виявиться в «червоній» зоні карантину. 
Про це сказав заступник міністра охорони 
здоров’я, головний санітарний лікар Ві-
ктор Ляшко в ефірі Україна 24. «Якщо 50% 
території буде в «червоній» зоні, то це буде 
підставою для того, щоб серйозно задума-
тися про доцільність проведення масових 
заходів, у тому числі й виборів», - заявив 
чиновник. І пояснив, що Київ орієнтується 
в цьому питанні на Польщу, якій довелося 
переносити президентські вибори через 
пандемію. За словами Ляшка, точніші про-
гнози про вибори можна буде робити на 
початку жовтня. Водночас, спікер Верхо-
вної Ради Дмитро Разумков запевняє: міс-
цеві вибори, заплановані на 25 жовтня, від-
будуться стовідсотково.

За пів року українців 
стало менше на 140 тисяч

Чисельність населення України на 1 
червня цього року склала 41 млн. 762 
тис. 100 осіб. Про це йдеться на сайті 
Держстату. У січні-червні кількість насе-
лення скоротилася на 140,3 тисячі осіб. Іс-
тотним залишається перевищення числа 
померлих над кількістю новонароджених: 
на 100 померлих - 48 новонароджених. 

Цьогоріч виявили понад 
2600 корупціонерів

У Нацагентстві з питань запобігання 
корупції повідомили, що за липень Єди-
ний державний реєстр осіб, які вчинили 
корупційні або пов’язані з корупцією 
правопорушення (Реєстр корупціоне-
рів), поповнився 611 публічними служ-
бовцями. Про це йдеться у пресслужбі 
НАЗК. Суд притягнув до кримінальної від-
повідальності 98 осіб, до адміністративної 
- 505. Також на вісьмох осіб накладені дис-
циплінарні стягнення. Загалом із початку 
року до реєстру потрапило 2629 осіб.

Коли багатодітні матері 
можуть виходити на пенсію
Матері, які мають 5 і більше дітей, 

можуть виходити на пенсію у 50 років. 
Також раніше на пенсію виходять матері 
дітей, які набули інвалідність у віці до 6 
років, розповів радник міністра соцполіти-
ки Микола Шамбір, пише Сьогодні. За його 
словами, виплати таким жінкам-пенсіо-
неркам нараховують по-особливому. Для 
багатодітних сімей пенсія нараховується 
на кожну дитину, враховується стаж за до-
гляд до 3 років, за це сплачуються внески 
до Пенсійного фонду державою. Існують 
особливості й при врахуванні зарплати.

Боржникам за комуналку 
можуть збільшити штрафи 
Не платити за компослуги стане не-

вигідно - боржникам хочуть збільшити 
пеню. Відповідний проєкт закону зареє-
стрований у Раді. За прогнозами експертів, 
нові норми можуть набути чинності вже 
восени. Борги за компослуги вже сягають 
64 мільярдів гривень, сказала голова комі-
тету ВРУ з питань соцполітики Галина Тре-
тьякова. Збільшити пеню планують у 20 ра-
зів. Якщо рік не платитимете, то плюс 20% 
пені. Якщо понад два роки - 30%, а 50% - за 

три. Законопроєкт також передбачає, що 
боржникам можуть тимчасово заборонити 
виїзд за кордон та обмежити право керу-
вання авто. «Вибивати» борги тепер буде 
сам постачальник через виконавчу службу 
чи суд. Закон зобов’яже постачальників ро-
бити реструктуризацію боргів за воду, газ, 
опалення чи інші послуги. Постачальник 
послуг не матиме права в цьому відмови-
ти. На які частини розбивати борг і за який 
час його треба буде виплатити, споживач 
зможе домовитися з постачальником. Це 
законний спосіб уникнути пені. 

Країні не вистачає 
майже 25 тисяч лікарів

В Україні потребують близько 24,7 
тисяч лікарів, понад 50% із них - епіде-
міологи. Про це повідомив міністр охоро-
ни здоро’я Максим Степанов, передає УНН. 
Особливо це відчувається у сільській місце-
вості. Там нестача кадрів - близько 8 тисяч 
лікарів. За словами Степанова, під час пан-
демії відчули гостру нестачу епідеміологів. 
«Саме ця спеціальність п’ять років тому 
була чомусь зруйнована, коли припинили 
існування так званих медико-профілак-
тичних факультетів. І зараз ми відчуваємо 
цю потребу», - наголосив посадовець. Слід 
зазначити, в Україні близько 50 тисяч ліка-
рів пенсійного віку. 

У потягах з’явиться 
воєнізована охорона

Наприкінці серпня «Укрзалізниця» 
запускає пілотний проєкт із запрова-
дження воєнізованої охорони в поїздах. 
Про це повідомляє Суспільне. Десять пар 
пасажирських поїздів супроводжуватиме 
воєнізована охорона для забезпечення 
безпеки пасажирів. Ця охорона діятиме 
спільно з поїзною бригадою у разі пору-
шень пасажирами правил поведінки. У по-
відомленні прес-служби «УЗ» йдеться: «Ми 
зверталися до поліції з проханням супро-
воджувати поїзди. Жодної відповіді впро-
довж довгого часу не отримували. Тому це 
буде відомча воєнізована охорона - коштом 
«УЗ». На залізниці вже є така охорона, але 
вона супроводжує вантажні поїзди. Тепер 
буде супроводжувати й пасажирські. На 
цьому етапі ми обирали ті потяги, які, на 
нашу думку, мають найбільший попит, або 
ті, де часті випадки нападів».

Телевізори зростуть в ціні
У четвертому кварталі цього року 

роздрібним дистриб’юторам варто очі-
кувати підвищення цін на телевізори та 
дефіциту ряду позицій. Тенденція може 
продовжитися і в першому кварталі 2021-
го, прогнозує віце-президент виробника 
телевізорів KIVI Євген Руденко, пише НВ. 
Згідно з прогнозами компанії, зростання 
цін на телевізори найближчим часом скла-
де не менше 20%. Причиною дефіциту є 
тимчасова зупинка виробництва панелей 
(РК екранів) через наслідки COVID-19 і 
скорочення потужностей корейських ви-
робників. Дефіцит виробничих потужнос-
тей РК екранів уже спровокував не лише 
зростання цін, але й перебої з поставками 
та збільшення терміну доставки замовле-
ного обсягу товару. РК екрани складають 
70-90% від собівартості телевізора, і їх ціна 
критично впливає на кінцеву вартість про-
дукту. Очікуюється, що до середини 2021 
року ситуація на ринку стабілізується, 
якщо на прогноз знову не вплине пандемія. 

Українські жінки живуть 
на 10 років довше за чоловіків

В Україні відмінність тривалості 
життя чоловіків і жінок перевищує 10 
років, що є однією з найбільш гострих 
демографічних проблем за всі роки не-
залежності. Про це пише директор Інсти-
туту демографії та соціальних досліджень 
ім. Птухи НАНУ Елла Лібанова, повідомляє 
ZN. Відзначається, що з кожної сотні 20-річ-
них юнаків до 60 років в Україні не дожива-
ють 29, у той час як в сусідній Польщі - 18, а 
в Швеції чи Швейцарії - сім. 

Україна Світ

Ольга ЧОРНА.
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На фото Івана ПШОНЯКА: тернополянки-випускниці 
Валентина Мацько та Анастасія Брик.

СТРУНИ СЕРЦЯ

гніздечкоСімейне

А вони ще не вірила людям, 
коли пліткували, що Степан 
- коханець Софії, що син 

її - Степанко теж від нього. А 
тепер переконалася - диму без 
вогню не буває. Так і сказала 
обидвом. Степан Іванович поблід. 
Пригрозив у суд подати її за 
плітки, якщо не опам’ятається. 
А Софія стала рукою затуляти 
їй рота: чого шумиш на усе 
село? Галина, мов навіжена, 
відштовхнула її і почала бити 
кулаками по голові, виривати 
волосся. 

«Та розійдіться нарешті», - Степан 
розганяв жінок, але Галину наче ґедзь 
укусив. «Та щоб твій син ніколи не оже-
нився! Щоб у тебе онуків не було!», - ве-
рещала як заведена. «Ти чого дитини чі-
пляєшся? В чім Степанко завинив перед 
тобою?», - зайшлася у сльозах Соня. 

З того дня між колишніми найкращи-
ми подругами і сусідками почалася війна. 
То Галина на самій межі яблуню посади-
ла, і вона гіллям накривала Софіїні гряд-
ки, то Соня, за словами Галини, кроленят 
їй потравила, вишні пообривала, коли її 
вдома не було… І тим звинуваченням не 
було кінця. 

Галини донька, Надійка, була ровес-
ницею Степанка, але виглядала старшою 
від нього, бо Степан був хворобливим, 
дуже низенького росту. Надя ж - красу-
нею росла. Струнка, кароока, з пишним 
волоссям і ямочками на щоках - вона зво-
дила з розуму багатьох парубків. Таємно 
кохав її Степанко, але не наважувався зі-
знатися дівчині в цьому, бо ж хто він су-
проти такої красуні?

Софія, як могла, давала раду синові. 
Окрім роботи в колгоспі тримала чимале 
господарство, щоб було і на ринку щось 
продати. Копійку до копійки складала, 
щоб двічі на рік Степанка у санаторій по-
везти, до мануального терапевта його во-
зила, але Степанків сколіоз прогресував, 
хилив до землі й так низеньку його по-
ставу. Хлопець зробився замкнутим, мов-
чазним. Лишень із Надійкою він міг по-
ділитися своєю бідою. Щодня чекав її за 
городами, щоб разом до школи йти, бо Га-
лина забороняла доньці дружити з ним. 
Та одного дня сталася подія, яку ще довго 
обговорювали у селі. Софія, зоставивши 
помешкання на сестру, кудись виїхала 
разом із сином. Навіть колишньому чо-
ловікові, з яким розвелася, не сповістила, 
куди забирає Степанка. Надя не розуміла, 
чому ж їй, кому довіряв свої жалі, Степан 
не відкрився, не попрощався навіть… 

Час летів, як павутинки кульбаби під 
подихом вітру. Надійка закінчила виш, 
влаштувалася на роботу бухгалтером 
на фірму. Якось у її кабінеті несподіва-
но обірвалася люстра зі стелі, звалилася 
на плечі Наді. Дівчина знепритомніла. У 
важкому стані її забрала швидка.

Причину нещасного випадку встанов-
лювала комісія, яка дійшла висновку, що 
протерлося неякісне кріплення. Тобто 
ніхто не ніс відповідальності за те, що 
сталося. 

Надійку прооперували, оформили 
групу інвалідності. Осіла її струнка по-
става, розтопився блиск в очах. Часто 
навідувала її подруга Оля, яка усіляко 
розраджувала Надю: усе ще буде добре.  

«Добре - це як? Ти думаєш, я не розумію, 
що мої перекошені плечі уже такими й за-
лишаться. Аби ще гірше не було», - Надій-
ка не могла стримати сліз. 

Їх розмову почула Галина, що аж по-
чорніла від горя. Не могла простити собі 
свій підлий вчинок, коли проклинала 
Степанка, сміялася з його хвороби, а од-
ного разу навіть ходила до ворожки, щоб 
нашкодити Софії. 

«Чого прийшла, жінко?», - спитала 
ворожка. «Хочу, щоб життя моєї сусідки 
Соні ще більше захмарилось, щоб не було 
в ньому жодного світлого променя, який 
би зігрівав її душу і давав підстави для 
надії на краще. Смерті їй і сину - не ба-
жаю, а вічних клопотів - так. Щоб не ско-
ристалася Сонька тою землею, яку в мене 
відібрала».

Після цих її слів ворожка пильно-
пильно подивилася Галині у вічі й тихим 
голосом мовила: «Не до тої ворожки ти 
прийшла, жінко. Ще нікому я зла не роби-
ла. Зливала віск від переляку і невезіння, 
зціляла, передрікала, а гріха на душу ні-
коли не брала. Спиши на листок паперу 
свої прогрішення, які пам’ятаєш, і йди до 
сповіді. І чимшвидше, щоб не накликати 
собі біду. Ти ж іще не сповідана, правда?». 
«Правда», - ствердно кивнула головою 
Галина і, розчарована, вийшла з оселі во-
рожки. 

Але до сповіді не пішла. Була упевне-
на - це Софія завинила перед нею. То в чім 
їй каятися?

Мабуть, тим і накликала біду, як пе-
редрікала ворожка. І тепер страждала її 
донька…

Коли Оля зачинила за собою двері, Га-
лина зайшла в кімнату Надійки, впала пе-
ред нею на коліна: «Прости мені, донечко. 
Я в усьому винна, тільки я». Надя підняла 
на неї здивовані очі: «Що ви таке кажете, 
мамо? Це просто нещасний випадок».

Галина хотіла про все розповісти На-
дійці: про Соню зі Степанком, землю, во-
рожку, але злякалася, що тим може ще 
більше нашкодити їй і вирішила ще раз 
піти до ворожки. 

З острахом відчинила її двері.
«Не послухала ти мене - не ходила до 

сповіді, то чого прийшла?» Галина мовч-
ки поклала фото Надійки на стіл. Ворож-
ка взяла його в руки і почала розглядати. 
«Що ж, слухай, що скажу тобі. Твою донь-
ку зцілить тільки любов. Але без сповіді 
твоєї - діла не буде, запам’ятай».

Рано-вранці, вдягнувши вишивану со-
рочку, Галина вперше у своєму житті піш-
ла до сповіді.

Вийшовши з храму, відчула якесь див-
не полегшення на душі. Розуміла, що має 
ще більше клопотатися про доньку, все-
ляти у її серце надію, на кожному кроці 
виявляти свою безмежну материнську 
любов. 

Одна за одною виходили заміж подру-
ги Надійки. Оля теж заміж вийшла, але і 
надалі була їй найкращою подругою. Те-
пер навідувала Надю з маленькою Інну-
сею, яка була похресницею. Минав рік за 
роком. Через кожні п’ять років відбувала-
ся зустріч випускників. Як не вмовляла 
Оля Надю поїхати з нею, та навідріз від-
мовлялася. Усі звикли, що вона була пер-
шою красунею у школі й мала багатьох 
залицяльників, займалася спортом, а як 
тепер сприймуть її?

Уже й Інна школу закінчила, а Надя і 

досі була одна. І ось недавно забігла Оля і 
сповістила, що знову відбудеться чергова 
зустріч випускників, і хоче Надя цього чи 
ні - вона силоміць забере її з собою. 

«Надійко, ми всі вже дорослі люди, і 
життєві цінності бачимо не лише у зо-
внішній красі, розумієш? Ти достойно 
пройшла випробування долі, але нікому 
не жалілася, не просила допомоги, зоста-
лася такою ж щирою, доброю, як і була. І 
це головне. Усі будуть тільки раді тобі, от 
побачиш». 

На шкільному подвір’ї було гамірно. 
Когось впізнавали одразу, до інших - при-
дивлялися. Урок зустрічі в рідному класі, 
де кожен розповідав про себе, світлини 
з улюбленими учителями, і знову вони, 
наче школярі - юні, наївні, свої. 

Вже коли розбушувалося застілля у 
ресторані, в залу зайшов високий, врод-
ливий чоловік. Привітався. Обвів усіх 
поглядом і зупинив його на Надійці. І це 
помітили усі. Здивовано чекали, коли чо-
ловік відрекомендується. 

«Я - Степан. Той, хто був найменшим 
у класі. Впізнаєте?», - чоловік весело роз-
сміявся. 

Однокласники заціпеніли. Не могли 
повірити, що перед ними стоїть «хлоп-
чик-мізинчик», як прозивали Степанка. 

Мелодія шкільного вальсу засвічува-
ла усмішки на обличчях однокласників, 
звеселяла душу. До Наді підійшов Степан, 
запросив на танець. «Але ж я… не тан-
цюю», - розгубилася вона. 

«Знаю, знаю, Надійко, про тебе. Усе 
життя за тобою стежив. Але цей танець 
тобі під силу».

Потім вони вийшли із зали і, як ко-
лись у дитинстві, взялися за руки і пішли 
алейкою поміж каробрових беріз. Степан 
розповів, що тепер живе у Польщі. Колись 
його мати познайомилася з поляком у са-
наторії, де лікувався Степанко. Збишек, 
так звали його, гостював у Степанкового 
лікаря - свого двоюрідного брата. Його 
увагу привернула миловидна Софія із 
великим сумними очима і легенькою по-
смішкою. Розговорилися, разом виходи-
ли на прогулянку і згодом збагнули обоє, 
що їм не хочеться розлучатися… І хоч 
була низка перепон - Збишек таки забрав 
Софію із сином до себе на батьківщину. 
Всиновив Степанка, лікував його у доро-
гій варшавській клініці. 

«І ось - результат», - весело засміяв-
ся Степан і виструнчився перед Надією. 
«Одружився?», - обережно спитала вона.

Степан пригорнув її до грудей: «Ма-
буть, сама доля розпорядилася так, що 
обидвоє ми - не сімейні. Але ж усе ще не 
пізно поправити. І ні твоя мати, ні якась 
ворожка у цьому нам тепер не завадять. 
Як гадаєш, Надійко?», - Надя відчувала 
гаряче дихання Степана, його теплі руки 
і зрозуміла - щастя не буває пізнім, воно 
завжди вчасне.

«Прости моїй матері, Степанку. Вона 
уже зовсім інша. І досі кається за свій 
гріх», - тихо мовила вона.

Прохолодна серпнева ніч гріла їх вті-
хою довгоочікуваної зустрічі, жагою по-
цілунків, світлою надією і ще чимось бен-
тежним, чистим, що знову спалахнуло в 
їх серцях. Наче їм знову сімнадцять, а не 
на двадцять років більше. Обіцяла - від-
тепер вони назавжди будуть разом…

Марія МАЛІЦЬКА.

Невигадана історія Щастя пізнім не буває…
Галина не могла змиритися з тим, 

що землевпорядник Степан, якого вона покликала 
зробити поділ землі, несправедливо вчинив із нею: 

більший, поживніший город дістався її сусідці Софії. 
А їй наділив земельку впереміж із глиною і камінцями. 

І це неабияк обурило жінку! 

Свято Спаса
Казковий аромат садовини
у церкві перемішаний з квітковим.
Корони маківок у купчаках ясних,
із медом щільники, стрічки, обнови -
освячення і втіха за врожай:
Святковий Спас іде по Україні.
І пахне п’янко свіжий коровай,
Коржі із маком, кукурудза, дині.
Подяку Господу й родючому зелу
Складають люди щиро молитвами.
Жнива крокують, та в душі – тепло:
Земля вродила щедро врожаями

* * * * *
А серед літа – квіти медоносять,
А серед літа – сонячні дощі,
І сонце щедре висушить покоси
Зайчатком зазирає у кущі.

Дарує літо веселкове диво
До лісу кличе ягідний розмай,
І золотиться колосками нива -
Вигойдує високий коровай.

А серед літа – у садах духмяно,
А серед літа – бджоли гомонять,
І день засмаглий у ставок загляне,
Впаде зорею помежи латать.

І теплий вечір зацілує сонце,
Засіє нічка зорі серед тьми,
Загляне місяць яблуком в віконце,
Щоб, втомлені, зі сном зустрілись ми.

* * * * *
Зав’язав перевеслом серпень долю дбайливо
До снопів у копу примостив жартома,
Закружляв, наче птах, і веселка зваблива
До полів у жнива нахилилась сама.

Виграють кольори чарівним дивограєм,
Золотять на токах хлібні гори ясні,
І, душа, наче цвіт, те світіння вітає,
І наспівує тихо забуті пісні…

* * * * *
На картині вулиці барабанить дощ,
Вечорово тулиться до будинків, площ.
Одягає в сутінки сквер удалині,
У калюжі нотками висіва пісні.

В намистинках – 
крапельках є небесна синь,

Доливає силоньки дощик для цвітінь,
Угамує спрагоньку висохлій землі,
Розмалює в паростки чорноту ріллі. 

* * * * *
Старезний дуб потріскує од вітру,
Скороминущі згадує роки,
Наснилась молодість, неначе чоловіку,
Як сила струмувала у гілки.

Усе було: затишшя й буревії,
Рясні дощі, морози, суховій,
І клятви чув, і таємниці, й мрії,
І гілля тратив у грозі страшній.

Роки минали… покоління, люди,
Когось під шелест вітру забував,
Збиралась мудрість у змужнілих грудях,
А небо паленіло від заграв.

Тепер всихає, задуплився стовбур,
Безлисто гілля тягнеться убік,
І тільки зрідка заскрипить - застогне, -
Дубок під ним його продовжить вік.

Марія ГУМЕНЮК.

Більше дзвінок не покличе у класи,
закінчились уроки, 

перед вами тисячі доріг…
Вірте, все буде у вас, як треба,
щасливі зорі усміхнуться вам.

Вас кличуть до польоту світ і небо.
Летіть назустріч новому життю, 

пригодам і вітрам...

З майбутнім 
чоловіком ми 
дружили ще зі 

школи. Тож коли після 
закінчення вишу, 
він попросив моєї 
руки, я не вагаючись, 
сказала «так». Ми були 
молоді, закохані і дуже 
щасливі. Я завжди 
була впевнена, що у 
нашого шлюбу довге 
і гарне майбутнє. 
І вже, звичайно, 
навіть думок не 
народжувалося в 
моїй голові, що у 
найдорожчої людини 
може з’явитися інша 
жінка.

Коли мені сказала про це 
рідна сестра, я їй не повіри-
ла. На той час ми прожили 
разом вже двадцять років. 
Діти дорослі, вчаться в уні-
верситетах, та і нам вже за 
40. Але сестра наполегливо 
повторювала мені: відкрий 
очі і подивися на речі реаль-
но. Але чоловік був таким 
ніжним, уважним, турботли-
вим…

Словом, сестрі я не по-
вірила. Правда, стала уваж-
ніше ставитися до того, о 
котрій годині чоловік при-
ходить додому, кому телефо-
нує, як на роботу збирається. 
І нічого нового не помічала. 
Єдине, де я не могла пере-
вірити його поведінку, так 
це у відрядженнях. А вони у 
нього регулярні – так робота 
вимагає.

Але сестра запевняла 
мене, що відрядження тут 
ні при чому. Та жінка живе в 
нашому місті. І як раз в тому 
районі, де працює в одній 
з фірм моя сестра. І вона не 
раз бачила, як чоловік вихо-
див з будинку навпроти. “Що 

він там робить? Ти не замис-
лювалася? Запитай у нього!” 
– намагалася донести істину 
сестра.

Я ніколи не мала звички 
стежити за чоловіком, загля-
дати в журнал його дзвінків, 
читати есемески. І тому ста-
вити йому запитання прямо 
про іншу жінку я вважала 
просто неприпустимим. На-
певно, я б так цього і не зро-
била, якби не один випадок.

Того дня дочка щось не 
поділила з батьком, чоловік в 
чомусь їй відмовив. Тоді вона 
мені і зізналася: «Мамо, а ти 
нічого не знаєш! У нього ди-
тина є, дочка! Марта звуть».

Мене немов каменем 
прибили. Я моментально 
згадала застереження се-
стри. Невже так далеко за-
йшло? Ледь не впала від по-
чутого. Чоловік з докором 
подивився на дочку, а мені 
сказав, що все пояснить, щоб 
я заспокоїлася.

Але донька не вгавала і 
продовжувала свою розпо-
відь: вона випадково поба-
чила в паспорті тата відміт-
ку про дітей – і їх там було не 
двоє, а троє.

Не буду розповідати, що я 
пережила в той момент. Сло-
вами все одно не передати. 
Чоловік одягнувся і вийшов, 
а я сіла і не могла поворухну-
тися. Коли чоловік повернув-
ся, слова вимовити не могла. 
Втім, мовчали ми обоє. І так 
тривало кілька днів. А потім 
я мовчки зібрала йому валі-
зу, поклавши зверху наше 
весільне фото.

Він пішов в той же вечір 
і пропав на кілька днів. Я по-
чала хвилюватися, думала 
тільки про одне: аби нічого 
не сталося. Сама вирішила 
зателефонувати.

Чоловік сказав мені, що 
живе в квартирі у колеги, а 
той поїхав у відпустку. На-
звав і адресу, де саме за-
мешкав, мабуть, щоб я могла 
перевірити цю його правду. 
А якось він зателефонував 
і попросив зустрітися, щоб 
поговорити.

На моє здивування, чоло-
вік не каявся, не виправдо-
вувався, а просто сказав мені 
ось що: «У мене навіть в дум-
ках не було тобі зраджувати. 
Сам не розумію, як вийшло. 
А потім вона знайшла мене 
і сказала, що чекає дитину. 
Попросила лише зареєстру-
вати доньку, і більше їй від 
мене нічого не треба. Але я 
не можу жити і не помічати 
того, що накоїв сам. Я буваю 
у них, але повір, тільки для 
того, щоб допомогти, побути 
трохи з дівчинкою – вона ж 
не винна. Я просто не хотів, 
щоб ти знала цю правду. Бе-

ріг тебе, тому що дуже лю-
блю. Вирішуй сама. Я зніму 
квартиру і буду жити один».

Я не знала, вірити йому 
чи ні. На душі було гірко і 
дуже тяжко. Я довго думала, 
і все-таки подала на розлу-
чення. Розуміючи, що діти 
виросли і я зможу їм все по-
яснити, прийняла це рішен-
ня. Але при всій складності 
того, що сталося, мене не 
покидало відчуття, що ми не 
зможемо один без одного. Я 
розлучилася, немов хотіла 
переконатися в цьому. А він і 
далі дуже дбав про дітей, як і 
раніше, біг до них за першим 
покликом. Всі мої прохання 
теж виконував блискавично.

А якось, в чергову річ-
ницю нашого весілля, зате-
лефонував і запропонував 
зустрітися. Дивлячись на 
нього, я розуміла, що досі 
його кохаю. Тепер ми знову 
разом. Так, чоловік зробив 
помилку, але я його пробачи-
ла. Думаю, справжня любов 
вища за образи. Тож умійте 
прощати і будьте щасливі.

Марія С. 

Майже сповідь

Пройтись селом. Не своїм, 
чужим. Але хіба бувають 
чужі села? Якщо все таке 

рідне і близьке, і яблука-спасівки 
такі стиглі, пахучі осипались в 
траву попід саму стежку... 

Село. Тут відпочиває душа, разом з 
соняхами вдивляється в очі неба, ра-
зом з грициками тулиться до теплого 
дерев'яного паркану, разом з жоржина-
ми зустрічає осінні дні, якими так пахне 
серпень. Хочеться села, хочеться в село. 
Особливо на вихідні. Милуватись лісами, 
іти розбитою запиленою дорогою, на-
збирати придорожніх квітів, назви яких 
і не пригадаєш, вдихнути різкий аромат 
м'яти з чийогось города, привітатись з 
бабусею, якої не знаєш, і яка не знає тебе 
і чия ти, але вітаєшся, бо в селі так заве-
дено. А ти просто подорожня, яка приіха-
ла сюди за...силою, натхненням, віднов-
ленням. За всім тим, що засідає в серці, а 
потім зігріває навіть в листопадові сту-
жі, навіть в лютневі негоди. Фото ми-
нулорічних соняхів стоять у рамочці на 
видному місці у моій кімнаті, і кожного 
разу, дивлячись на нього, я заряджаюсь 
енергією, добром, красою.

Село. Тут навіть реп'яхи красиві, тут 
навіть кропива навіює поезію, навіть 
гусениця на черемсі нагадує про веселу 
безтурботність дитинства. Гуси, качки, 
корови, телята... Живи, українське село! 
Поки світу, поки сонця - живи!

Неля ДРІБОТІЙ.

Етюд
Тут відпочиває душа«У нашого тата 

є дочка…»
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Тернопільський футбол

На шляху до фіналу "Ба-
варія" здолала лондонський 
"Челсі" в 1/8 фіналу (7:1 за су-
мою двох матчів), у чвертьфі-
налі розтрощила "Барселону" 
з рахунком 8:2, а в півфіналі 
впевнено перемогла фран-
цузький "Ліон" 3:0.

ПСЖ пройшов дортмунд-
ську "Борусію" в 1/8 фіналу 

(3:2), у чвертьфіналі переміг 
італійську "Аталанту" - 2:1, а 
в півфіналі розгромив "Лейп-
циг" з рахунком 3:0.

У фіналі Ліги Європи іс-
панська "Севілья" перемогла 
італійський "Інтер" з рахунком 
3:2.

Рахунок у матчі був відкри-
тий на 5-й хвилині, бельгій-

ський форвард Ромелу Лукаку 
реалізував пенальті та вивів 
"Інтер" вперед. За кілька хви-
лин іспанці зрівняли рахунок, 
забив Люк Де Йонг. Нідерланд-
ський форвард вирішив не 
зупинятися і на 33-й хвилині 
зробив дубль.

Футболісти "Інтера" зрів-
няли рахунок на 36-й хвилині. 

Після навісу зі штрафного Ді-
єго Годін вистрибнув вище су-
перників та переправив м'яч у 
сітку воріт.

Переможний гол іспанці 
забили на 74-й хвилині. Ді-
єго Карлос в акробатичному 

стрибку завдав удару ножиця-
ми 3:2. 

 "Севілья" вшосте у своїй 
історії виграла Лігу Європи 
УЄФА. Чотири трофеї іспанці 
здобули упродовж останніх 
шести років. 

23 серпня на стадіоні 
СК «Поділля»  у 
Васильківцях 

Гусятинського району 
відбувся фінал Ліги чемпіонів 
Тернопільщини сезону-2019/20. 
Його переможцем стала команда 
ФК «Плотича» (Білецька громада), 
яка у напруженому поєдинку 
обіграла переможця Ліги 
чемпіонів двох попередніх сезонів 
– команду «Лісма» зі Шляхтинців 
(Байковецька громада) – 3:2.

У першому таймі колективи обміняли-
ся голами. На 16-й хвилині другого тайму 
після помилки капітана команди з Плоти-
чі Андрій Гринченка відзначився півза-
хисник «Лісми» Тарас Бутковський (1:2).

А далі був зірковий час нападника ко-
манди Білецької громади Аджея Бернар-
да. У першому випадку він використав 
точну передачу Василя Рибака (2:2), а в 
другому, під завісу матчу, влучним ударом 
з лінії карного майданчика послав м’яч у 
нижній кут воріт «Лісми» (3:2).

Отож, ФК «Плотича» вперше в своїй іс-
торії став володарем Ліги чемпіонів Тер-
нопільщини, а команда «Лісма» зі Шлях-
тинців, як переможець двох попередніх 
Ліг чемпіонів, втратила можливість наза-
вжди залишити кубок у своєму клубному 
музеї. 

Ліга Тернопільщини. 
Фінал

Надзвичайно цікавим, емоційним 
та непередбачуваним видався фіналь-
ний поєдинок Ліги Тернопільщини се-

зону-2019/20 між командами «Говерла» 
(Дубівці, Байковецька громада) та ФК «В. 
Глибочок» (Білецька громада).

На початку гри активніше діяли фут-
болісти «Говерли», які не використали дві 
слушні нагоди. Натомість, своїм шансом 
скорилися гравці ФК «В. Глибочок». Ледь 
не перша небезпека з їх боку заверши-
лася точним ударом Андрія Ониськіва у 
«дев’ятку» (0:1). У другому таймі він же 
отримав право на пробиття пенальті, але 
поцілив у штангу.

Далі колектив з Дубівців став грати 
вдесятьох, адже за нецензурні висловлю-
вання його гравець побачив перед собою 
червону картку. І цей момент став куль-
мінаційним у матчі. Номінальні господарі 
поля у меншості пішли ва-банк, могли не 
раз пропустили, але на 90-й хвилині зрів-
няли рахунок.

Арбітр матчу Ігор Садковський при-
значив два додаткових екстра-тайми. У 
першому з них гравець «Говерли» Ілля 
Мельник уникнув офсайдної пастки при 
виході  на голкіпера Володимира Савчу-
ка, обіграв того і направив м’яч у порожні 
ворота (2:1). На початку другого екстра-
тайму команда з Дубівців отримала право 
на кутовий, пішла подача, повітря виграв 

центральний оборонець Ігор Руденький і 
ударом головою направив м’яча у напрям-
ку воріт. М’яч торкнувся гравця ФК «В. 
Глибочок» і опинився в сітці (3:1). За п’ять 
хвилин глибочецькі футболісти один м’яч 
відіграли – точно з лінії штрафного май-
данчика пробив Владислав Левчик (3:2). 
Однак, на більше їх не вистачило.

Кубок патріотів
У місті Хуст Закарпатської області за-

вершився традиційний «Кубок патріотів» 
серед студентських футбольних команд 
України. Його переможцем стала команда 
«Агронива-ТНПУ», яка представляє Тер-
нопільський національний педагогічний 
університет ім. В. Гнатюка.

Тернопільські студенти у фінальному 
поєдинку були сильнішими за збірну За-
карпаття, перемігши її з рахунком 4:2. Кра-
щим бомбардиром змагань став нападник 
«Агрониви-ТНПУ» Михайло Войцещук, 
котрий у двох матчах забив п’ять м’ячів і 
отримав відзнаку від організаторів кубка.

Перша ліга
Відбувся 11-й тур першої ліги чемпі-

онату Тернопільської області:
«Вікнини» (Вікно) – ФК «Нараїв» – 1:1 

(1:1)
ФК «Мельниця» (Мельниця-

Подільська) – «Нива» (Підгайці) – 2:1 (0:0)
 «Нива» (Городниця) – «Колос» (Збо-

рів) – 2:2 (2:1)
ФК «Трибухівці» – «Хатки» (Бережани) 

– 2:1 (2:1)
Матч «Віго-Острів» – «Рідна Борщівщи-

на» – перенесено.
Тимофій ВИГОНЯЙЛО.

НІМЦІ та ІСПАНЦІ виграли Єврокубки
Мюнхенська "Баварія" перемогла французький ПСЖ 

з рахунком 1:0 у фіналі Ліги чемпіонів

Єдиний гол у зустрічі забив француз Кінгслі Коман. Вінгер відзначився на 
59-й хвилині після передачі німця Джошуа Кімміха

«НИВА» стартує у Кубку України

Перший попередній раунд
ГРУПА А

"Кривбас" (Кривий Ріг) — "Черкащина" (Черкаси) 
"Олімпія" (Савинці) — 

"Гірник-Спорт" (Горішні Плавні)
"Перемога" (Дніпро) — "Кремінь" (Кременчук)

ГРУПА В
"Метал" (Харків) — "ВПК-Агро" (Магдалинівка)
"Вікторія" (Миколаївка) — "Яруд" (Маріуполь)  

"Альянс" (Липова Долина) — 
"Металіст-1925" (Харків)

"Металург" (Запоріжжя) — 
"Авангард" (Краматорськ) 

ГРУПА С
"Нікополь" (Нікополь) — "Кристал" (Херсон)

"Енергія" (Нова Каховка) — "Чорноморець" (Одеса)
"Таврія-Сімферополь" (Херсон) — 

"Реал-Фарма" (Одеса)

"Балкани" (Зоря) — "Миколаїв" (Миколаїв)  
ГРУПА D

"Рубікон" (Київ) — "Діназ" (Вишгород)
"Нива" (Вінниця) — "Чернігів" (Чернігів)  

"Чайка" (Петропавлівська Борщагівка) — "Полісся" 
"Дніпро" (Черкаси) — "Верес" (Рівне)

ГРУПА Е
"Карпати" (Галич) — "Нива" (Тернопіль)

"Поділля" (Хмельницький) — "Прикарпаття" 
(Івано-Франківськ) 

"Буковина" (Чернівці) — "Ужгород" (Ужгород)
"Епіцентр" (Дунаївці) — "Карпати" (Львів) 

Базові дати - 26-29 серпня 2020 року.
Фінал турніру має відбутися у Тернополі на 

міському стадіоні 12 травня 2021 року.

У київському Будинку футболу відбулося жеребкування стартового 
раунду розіграшу Кубка України сезону 2020/21. Імена своїх суперників 
дізналися 13 команд першої ліги, 23 команди другої ліги та два 
аматорські колективи. 

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ. ФІНАЛ Збірна України 
пробилася в плей-
офф Всесвітньої 

шахової Олімпіади, 
яка цього року 
проходить у форматі 
"онлайн". 

Боротьбу на стадії плей-
офф продовжать збірні, які 
посіли 1-3 місця у своїх гру-
пах. Команди, які виграли 
свої групи, вийшли в 1/4 фі-
налу, а збірним, які посіли 
2-3 місця, належить грати в 
1/8 фіналу. Збірна України 
посіла третє місце в групі 
В. Перше місце в групі В за-
воював Азербайджан, який 
набрав 14 очок. Стільки ж 
очок у збірної Угорщини, 
яка стала другою за до-
датковими показниками. 
Україна набрала 13 балів 
і за додатковим показни-
ком (за рахунок більшої 
кількості індивідуальних 
очок) випередила команди 
Казахстану та Іспанії. Мат-
чі 1/8 фіналу пройдуть 27 
серпня. Збірна України на 
цій стадії зіграє проти ко-
манди Китаю. Україну на 
Всесвітній шаховій Олімпі-
аді представляють Василь 
Іванчук, Антон Коробов, 
Юлія Осьмак, Інна Гапо-
ненко, Кирило Шевченко, 
Марія Бердник, Володимир 
Оніщук, Євген Штембуляк, 
Наталія Букса, Наталія Жу-
кова, Віктор Матвіїшен та 
Надія Шпанко.

Спортарена
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Рукавичка

Дитяча сторінка

ЗНАЙДІТЬ 10 ВІДМІННОСТЕЙ

ЦІКАВИЙ ЛАБІРИНТ
Допоможи мавпочці дістатися до бананів. 
Яким шляхом їй потрібно іти - A, B чи C?

Жила була 
дівчинка. Звали 
її Софійка. 

Вона була хорошою 
дівчинкою, ось тільки 
дуже не любила ходити 
в садок. Її сестричка 
Оленка ходила в садок з 
задоволенням, у неї там 
були подружки - Злата і 
Поліна. Дівчаткам було 
разом весело і цікаво. А у 
Софії не було подружок. 
Може, тому, що вона була 
трошки примхливою та жадібною. Попросить у неї 
хтось іграшку пограти, а вона не дає - шкода їй.

Не любила Софійка садок. Там все чуже, не зрозуміло, чим пах-
не, виховательки суворі, не схвалюють поведінку дівчинки, і діти 
нехороші, не хочуть грати за Софійчиними правилам. І мама теж - 
не дуже хороша, не залишає її вдома, а все в садок відводить.

Сидить Софія в куточку, ображається на всіх - і на маму, і на ви-
ховательок, і на дітей. На діток особливо - вони так весело грають-
ся, і ніхто не звертає уваги на те, що їй так сумно. Так прикро стало 
Софійці, що вона схопила першу-ліпшу іграшку і з усієї сили кинула 
її на підлогу. Нехай знає!

І тут... Дівчинка побачила, що іграшка (а це було слоненя) запла-
кала. Тихенько так почала схлипувати і в очах-ґудзичках з'явилися 
сльози. Софійка присіла навпочіпки і стала уважно розглядати сло-
неня - а раптом їй просто здалося. Адже іграшки не вміють пла-
кати. Ні, не здалося. Слоненя гірко-гірко плакало. Дівчинці стало 
соромно.

- Не плач, не потрібно, - вона взяла іграшку на руки, - я... я не 
хотіла тебе образити.

Але слоненя все продовжувало хлюпати носом. Софійка витягла 
з сумочки, яку завжди носила з собою, хустинку і витерла іграшці 
заплакані очі та хобот.

- Ну ти чого?
- Мені так сумно, так самотньо, а ще ти мене так образила, - 

схлипнуло слоненя.
- Пробач, - дівчинці стало соромно. - А чому тобі сумно?
- Я тут нікого не знаю. Мене зовсім недавно купили в садок. Ра-

ніше я жив на фабриці, разом зі своїми братами і сестрами, там було 
ще багато іграшок, нам було так добре. А потім нас усіх розкупили. 
Кого куди. Я потрапив до вас у дитячий садок, а тут зовсім нікого-
нікого не знаю. Ніхто не хоче зі мною гратися, мені так самотньо.

- Мені теж, - зітхнула Софія. - У мене вдома теж - і тато, і мама, і 
сестричка. Вдома так добре...

- Добре, - погодилося слоненя. - Тільки тепер мій будинок тут. 
Ти ввечері обов'язкової підеш додому, до тата з мамою, а я залишу-
ся тут, у темній кімнаті, зовсім один...

І слоненя знову заплакало.
- Не плач, будь ласка, не плач, - вона гладила його по голові та 

витирала сльози, - я... я завтра знову прийду до тебе. Чесно-чесно. 
Ось зранку і прийду. Ти просто лягай спати ввечері й спи до ранку. 
Коли прокинешся - я вже прийду. І буду з тобою гратися. І казку 
тобі розповім. І навіть познайомлю з іншими іграшками, хочеш?

- Звісно, хочу! - зраділо слоненя.
- От і добре, а тепер - давай гратися!
- Давай.
Ось так Софія весь день і провела в садку, граючись зі слоненям. 

Вона познайомила його з іншими іграшками, щоб йому не було 
нудно, поки вона буде вдома. І навіть сама познайомилася з деяки-
ми дітьми, адже разом гратися набагато веселіше.

І щоранку Софійка із задоволенням йшла в дитячий садок, адже 
вона знала, що там чекає її друг - слоненя. І буде дуже-дуже силь-

но нудьгувати, якщо раптом вона не прийде.

Загадки 
Торох, торох,
Розсипався горох.
Почало світати –
Нема що збирати.

*****
Дерев’яний та довгенький,
Маю носик я гостренький.
На білому слід лишаю,
Усіх діток потішаю.

*****
На городі нога стоїть,
На нозі голова висить.
Куди сонце повертається,
Туди голова нахиляється.

*****
Хто завжди правду каже?
Який є, таким покаже,
І без слів про все розкаже.
На нього дивишся, а себе бачиш.

*****
Що за жучок це – яскравий, мо-
торний,

Спинка червона 
у крапочку чорну,

Сам симпатичний, 
хоча і маленький,

Гарний на вроду 
він та веселенький.

*****
Є у мого татка
На колесах хатка.
Возить хатка невеличка
Нас на дачу і до річки.

*****
Уночі понад водою
Білий дим пливе рікою.
Тільки сонечко засяє –
Білий дим кудись тікає.

*****
У ворота він летить,
Як зумієш гол забить.
Скаче весело по полю,
Незамінний у футболі.

*****
Сопе, хропе, часом чхає,
Сюди-туди зазирає;
На морозі замерзає,

Бо одежини не має.

*****
Дерев’яні хлопці
Лежать у коробці.
Коли з нами граються,
То вогнем займаються.

*****
От так чудо із чудес:
Простягнувся до небес
І працює поміж хмар.
Що це? Будівельний …

*****
Шепчу я веселі сни,
Тільки ти скоріш засни.
Всі кладуть мене під вушко,
Бо на те я і …

*****
Без насіння виростає
І міцне коріння має.
Ним їмо і хліб, і суп.
Що це буде, дітки?

Коротка казка на ніч: 
ПРО СОФІЙКУ, САДОЧОК 

І СЛОНИКА 

Неслухняне 
сонячне зайчатко 

Сонечко полине у кімнату
І промінчик кине із вікна.
Пострибає сонячне зайчатко,
Залоскотить, піднімайсь, гайда
Я погратися з тобою хочу!
Поскоріше очки відкривай!
Хочеш упіймати - я відскочу,
Заховаюсь, ти мене шукай!
Неслухняне сонячне зайчатко
Он стрибнуло, ну ж бо, дожени!
Поки літечко, пограйтеся, малята,
З тим пустунчиком у сонячній порі.

Людмила КОЛЯДЕНКО.

Я беру своє відерце
 Я беру своє відерце
 І біжу мерщій по воду,
 Бо чекають на городі 
Помідори й огірки. 
Цілу ніч вони не спали — 
Раннє сонце виглядали. 
Хочуть їсти, хочуть пити, 
Та не вміють говорити.
Ні очей, ні вух не мають, 
Та мене вони впізнають. 
їх щоранку напуваю, 
Я їм пісеньку співаю. 
Помідори червоніють, 
Бо подякувать не вміють. 
А зелені огірки 
Тулять листя до руки.

Ганна ЧУБАЧ.

nday.te.ua

На фото Івана ПШОНЯКА: 
маленькі тернополянки - 

Ірина Борисяк та
 Соломія Мазур.

Надворі ще 
тепле літо,

Тож радіють 
йому діти.
Бо сонечко 

чарує,
Дарує їм дива.

 Яка весела, 
радісна,

Чудова ця пора!

(Олівець)

(Сонечко)

(Ніс)

(Сірники)

(Кран)

(Подушка)

(Зуб)

(Машина)

(Туман)

(М’яч)

(Соняшник)

(Дзеркало)

(Зірки)
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.15 Шо? Як?
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. Вальзанцибiо 

- Iталiя.
15.10, 21.30, 23.55, 05.50 UA:Спорт.
15.20 «Грандiознi проекти: вулиця».
16.30 Т/с «Полдарк».
17.30 #ВУкраїнi.
18.55 Д/с «Суперчуття».
19.35 Д/с «Боротьба за вижи-

вання».
20.25 Д/с «Дикi тварини».
21.40 Бюджетники.
22.15 Х/ф «1945», 2 с.
00.00 Спiльно.
03.30 Д/ф «Висота 307.5».
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, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30, 04.40 «ТСН».
09.25, 10.25 «Життя вiдомих лю-

дей».
11.25, 12.20, 13.05, 14.15, 14.35, 

15.35 «Мiняю жiнку».
17.10 Т/с «Жiнка».
19.00 «Секретнi матерiали».
20.45, 21.45 Т/с «Свати».
22.45, 02.10 «Свiт навиворiт 11: 

Китай».
00.00 Х/ф «Три бiлборди за межами 

Еббiнга, Мiссурi».

Iíòер
05.40, 22.05 «Слiдство вели...» з Л. 

Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 

Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.05, 12.25 Т/с «Панi Фазiлет i її 

дочки».
13.20 «Хороше здоров`я».
14.25, 15.20 «Речдок».
16.20 «Речдок. Особливий випадок. 

Вiдлуння вiйни».
18.00, 19.00, 01.45 «Стосується 

кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Особливий випадок. 

Злочинець мимоволi».
23.55 Т/с «Спокуса 2».
03.10 Х/ф «Фабрика марень».
05.10 «Телемагазин».

ICTV
04.15 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей.
04.30 Факти.
04.50 Т/с «Вiддiл 44».
05.35, 10.10 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з 

К. Стогнiєм.
11.40, 13.15, 22.40 Т/с «Таємнi 

дверi».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.30, 21.25 Т/с «Пес».
16.55 Х/ф «Глобальне вторгнення: 

Битва за Лос-Анджелес».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Секретний фронт.
23.40 Х/ф «Другий у командi».
01.30 Х/ф «Дияволиця».

ÑТБ
05.15, 23.45 Т/с «Доктор Хаус».
08.00 Т/с «Комiсар Рекс».
10.00 МастерШеф 8.
13.00, 14.50 Т/с «Було у батька 

два сини».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 СуперМама.
19.05 Про що мовчать жiнки.
20.15, 22.45 Т/с «Спiймати Кай-

даша».
01.35 Мiстичнi iсторiї 7 з Павлом 

Костiциним.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Майлз з майбутнього».
07.20 Вар`яти.
09.00 Т/с «Шлях чарiвника».
10.50 Х/ф «Повернення до Блакит-

ної лагуни».
12.50 Хто проти блондинок.
15.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Вiдчайдушнi напар-

ники».
23.10 Х/ф «Розваги дорослих 

дiвчат».
01.10 Т/с «Пiдступнi покоївки».
02.50 Служба розшуку дiтей.

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-

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

23.00, 03.30 Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
10.20, 04.20 Реальна мiстика.
13.30, 15.30, 05.30 Т/с «Виходьте 

без дзвiнка 2».
17.00 Iсторiя одного злочину.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «На твоїй сторонi 2», 

6 i 7 с.
23.20 Т/с «Повернення до себе», 

1 i 2 с.
02.00 Т/с «Повернення до себе».

ÍТÍ
05.00 «Top Shop».
06.00 М/ф «Ну, постривай!»
06.15 Х/ф «Веселi Жабокричi».
07.50, 16.50, 20.50, 02.25 «Випадко-

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

01.55 «Свiдок».
09.00 Х/ф «Допiнг для янголiв».
10.45, 22.30 Т/с «Вавiлон-Берлiн».
12.50 «Таємницi кримiнального 

свiту».
14.30 «Легенди бандитської Одеси».
18.20 «Вартiсть життя».
19.30 «Легенди карного розшуку».
00.20 «Реальнi злочинцi».
00.55, 02.45 «Речовий доказ».
04.00 «Правда життя».

Enter-фіëьм
05.25 Х/ф «Командир щасливої 

«Щуки».
07.00, 07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
07.10, 09.00, 02.10 «Телемагазин».
08.00, 11.30 «Моя правда».
09.50 «Спогади».
10.40, 00.15, 02.40 «Зорянi долi».
12.20 Х/ф «Зозуля з дипломом».
13.30 Х/ф «Бiлi вовки».
15.30 Х/ф «Розмах крил».
17.20 Х/ф «Товариш генерал».
19.00, 01.10 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
21.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
22.50 Х/ф «Потяг поза розкладом».
00.35 «Академiя смiху».
03.00 Кiноляпи.
04.05 Саундтреки.
04.55 Кiнотрейлери.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Топ-матч.
06.10 Зальцбург - Наполi (2019/20). 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
08.00, 20.00 Yellow.
08.10 Страсбур - Нiцца. Чемпiонат 

Францiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.15 Лацiо - Iнтер. Чемпiонат Iталiї.
12.05 Челсi - Баварiя. 1/8 фiналу. 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
13.55 Мальме - Динамо (К) 

(2019/20). Лiга Європи УЄФА.
15.55 Реал - Галатасарай (2019/20). 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
17.45 Фiнали Лiги чемпiонiв (2013-

2003).
18.15 Ренн - Монпельє. Чемпiонат 

Францiї.
20.10 Передмова до 1 i 2 туру. Лiга 

Нацiй УЄФА.
20.40 Баварiя - Тоттенхем (2019/20). 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
22.45 Iнтер - Мiлан (2019/20). 

Чемпiонат Iталiї.
00.30 Еспаньол - Барселона 

(2019/20). Чемпiонат Iспанiї.
02.15 Шальке - Баварiя (2019/20). 

Чемпiонат Нiмеччини.
04.00 Наполi - Генк (2019/20). Лiга 

чемпiонiв УЄФА.

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.15 Шо? Як?
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. Падуа - 

Iталiя.
11.25 Телепродаж.
15.10, 21.30, 23.55, 05.50 UA:Спорт.
15.20 «Грандiознi проекти: ву-

лиця».
16.30 Т/с «Полдарк».
17.30 Бюджетники.
18.55 Д/с «Суперчуття».
19.35 Д/с «Боротьба за вижи-

вання».
20.25 Д/с «Дикi тварини».
21.40 Схеми. Корупцiя в деталях.
22.15 Х/ф «1945», 3 с.
00.00 #ВУкраїнi.
03.30 Д/ф «Одесити на Донбасi».
04.25 Д/ф «Перехрестя Балу».

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, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30, 04.35 «ТСН».
09.25, 10.25 «Життя вiдомих лю-

дей».
11.25, 12.20, 13.15, 14.15, 15.10 

«Одруження наослiп».
17.10 Т/с «Жiнка».
19.00 «Секретнi матерiали».
20.35 «Чистоnews».
20.45 Т/с «Свати».
21.45 «Право на владу».
01.00, 02.35 Х/ф «Повернення».

Iíòер
05.40, 22.10 «Слiдство вели...» з Л. 

Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 

Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.05, 12.25 Т/с «Панi Фазiлет i 

її дочки».
13.20 «Хороше здоров`я».
14.25, 15.25 «Речдок».
16.20 «Речдок. Особливий випадок. 

Вiдлуння вiйни».
18.00, 19.00, 01.50 «Стосується 

кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Особливий випадок. 

Злочинець мимоволi».
23.55 Т/с «Спокуса 2».
03.15 Х/ф «Обiцянка».
05.15 «Телемагазин».

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 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.
12.00, 13.15 Х/ф «Другий у 

командi».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.30, 16.25 Х/ф «Нема куди 

тiкати».
17.00 Х/ф «Точка обстрiлу».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Анти-зомбi.
21.25 Т/с «Пес».
22.40 Т/с «Таємнi дверi».
23.40 Х/ф «Легiонер».
01.35 Х/ф «Останнiй кiногерой».

ÑТБ
04.30, 23.30 Т/с «Доктор Хаус».
09.55 МастерШеф 8.
12.55, 14.50 Т/с «Тiнь кохання».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.05 СуперМама.
19.05 Один за всiх.
20.15, 22.45 Т/с «Спiймати Кай-

даша».
01.20 Мiстичнi iсторiї 7 з Павлом 

Костiциним.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Майлз з майбутнього».
07.20, 12.50 Вар`яти.
09.00 Т/с «Шлях чарiвника».
10.00 Х/ф «Чого хочуть жiнки».
14.50, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Могутнiй Джо Янг».
23.20 Х/ф «Прибулець Пол».
01.20 Т/с «Пiдступнi покоївки».
02.20 Служба розшуку дiтей.
02.25 Зона ночi.
04.20 Абзац.

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-

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

23.50 Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
10.20, 04.40 Реальна мiстика.
13.30, 15.30 Т/с «Виходьте без 

дзвiнка 2».
17.00 Iсторiя одного злочину.
20.10 «Говорить Україна».
21.35 Футбол. Лiга Нацiї УЄФА. 

Україна - Швейцарiя.
00.10 По слiдах.
00.55 Т/с «Термiн давнини», 1 

i 2 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с «Термiн давнини».

ÍТÍ
05.00, 04.45 «Top Shop».
06.00 М/ф «Ну, постривай!»
06.15 Х/ф «Весь свiт в очах 

твоїх...»
07.50, 16.50, 20.50, 02.25 «Випад-

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

01.55 «Свiдок».
09.00 Х/ф «Один шанс iз тисячi».
10.40, 22.30 Т/с «Вавiлон-Берлiн».
12.50 «Вартiсть життя».
14.50 «Легенди бандитської Оде-

си».
18.20, 03.45 «Правда життя».
19.30 «Легенди карного розшуку».
00.20 «Реальнi злочинцi».
00.55, 02.55 «Речовий доказ».

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф «Потяг поза розкла-

дом».
07.00, 07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
07.10, 09.00, 02.10 «Телемагазин».
08.00, 11.55 «Моя правда».
10.15 «Спогади».
11.05, 00.10, 02.40 «Зорянi долi».
12.45 Х/ф «Дiд лiвого крайнього».
14.05 Х/ф «Текумзе».
16.05 Х/ф «В квадратi 45».
17.20 Х/ф «Тривожна недiля».
19.00, 01.10 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
21.00 Т/с «Загадковi вбивства 

Агати Крiстi».
22.55 Х/ф «Екiпаж машини бо-

йової».
00.40 «Академiя смiху».
03.00 Кiноляпи.
03.55 Саундтреки.
04.45 Кiнотрейлери.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Францiя - Iсландiя. Вiдбiр до 

Євро-2020.
07.45, 17.50 Передмова до 1 i 2 

туру. Лiга Нацiй УЄФА.
08.15 Iспанiя - Швецiя. Вiдбiр до 

Євро-2020.
10.00, 15.40 Футбол News.
10.15 Нiмеччина - Нiдерланди. 

Вiдбiр до Євро-2020.
12.05 Сербiя - Україна. Вiдбiр до 

Євро-2020.
13.55 Iталiя - Грецiя. Вiдбiр до 

Євро-2020.
16.00 Швейцарiя - Данiя. Вiдбiр до 

Євро-2020.
18.20 Україна - Португалiя. Вiдбiр 

до Євро-2020.
20.10 Топ-матч.
20.30 Yellow.
20.45, 22.30, 23.40 «Головна ко-

манда».
21.35 Live. Україна - Швейцарiя. 

Лiга Нацiй УЄФА.
00.30 Огляд 1-го iгрового дня. Лiга 

Нацiй УЄФА.
02.15 Латвiя - Андорра. Лiга Нацiй 

УЄФА.
04.00 Нiмеччина - Iспанiя. Лiга 

Нацiй УЄФА.
05.45 Програма передач.

Ñереда Чеòâер2 вересня 3 вересня

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.15 Шо? Як?
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. Ла-Рош-

Гвiон - Францiя.
11.25 Телепродаж.
15.10, 21.30, 23.55, 05.50 UA:Спорт.
15.20 Х/ф «Мої думки тихi».
17.30, 20.25 Д/с «Дикi тварини».
18.55 Д/с «Суперчуття».
19.35, 22.40 Д/с «Боротьба за ви-

живання».
21.40 Святi та грiшнi.
00.00 Бюджетники.
04.25 Д/ф «Замiнованi вiрнiстю».

Êаíаë “1+1”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 

14.00, 16.45, 19.30 «ТСН».
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок 

з «1+1».
09.25, 10.25 «Життя вiдомих лю-

дей».
11.25, 12.20, 12.55, 14.15, 15.15, 

16.15 «Розсмiши комiка».
17.10 Т/с «Жiнка».
19.00 «Секретнi матерiали».
20.45, 21.45 Т/с «Свати».
22.45 «Грошi».
00.00 «Дубiнiзми».
00.20 «Танцi з зiрками».
03.10 Х/ф «Водний свiт».

Iíòер
05.25, 22.05 «Слiдство вели...» з Л. 

Каневським».
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 «Стосу-

ється кожного».
11.15, 12.25 Х/ф «Разом - це 

дуже».
13.45 Х/ф «Безсмертнi».
15.45 «Чекай на мене. Україна».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Особливий випадок. 

Злочинець мимоволi».
23.55 Т/с «Спокуса 2».
03.15 Х/ф «Кохання з першого 

погляду на Бора-Бора».
05.10 «Телемагазин».

ICTV
04.30 Скарб нацiї.
04.35 Еврика!
04.45 Служба розшуку дiтей.
04.50 Т/с «Вiддiл 44».
05.35 Громадянська оборона.

06.25 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з 

К. Стогнiєм.
10.10 Секретний фронт.
11.15, 13.25 Т/с «Рiшає Онiстрат».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.55, 16.25 Х/ф «Пробудження».
16.45 Х/ф «М`ята».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.10, 21.25 Х/ф «Темна вежа».
22.20 Х/ф «Глобальне вторгнення: 

Битва за Лос-Анджелес».
00.45 Х/ф «Останнiй кiногерой».

ÑТБ
05.30, 23.40 Т/с «Доктор Хаус».
07.20 Т/с «Комiсар Рекс».
10.20 МастерШеф 8.
12.55, 14.50 Т/с «Садiвниця».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.05 СуперМама.
19.05 Детектор брехнi.
20.15, 22.45 Т/с «Спiймати Кай-

даша».
01.30 Мiстичнi iсторiї 7 з Павлом 

Костiциним.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Майлз з майбутнього».
07.20 Вар`яти.
10.10 Божевiльна зiрка.
12.10 М/ф «У пошуках Дорi».
14.00 Х/ф «Учень чаклуна».
16.10 Х/ф «Валерiан i мiсто тисячi 

планет».
19.00 У кого бiльше.
21.00 Х/ф «Ласкаво просимо в 

рай».
23.10 Х/ф «Повернення до Блакит-

ної лагуни».
01.10 Х/ф «Акули в Мiссiсiпi».
03.00 Служба розшуку дiтей.
03.05 Зона ночi.
04.20 Абзац.

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-

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

23.00 Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
10.20 Реальна мiстика.
13.30, 15.30, 05.30 Т/с «Виходьте 

без дзвiнка 2».
17.00 Iсторiя одного злочину.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «На твоїй сторонi 2», 

1 i 2 с.
23.20 Т/с «На твоїй сторонi 2», 3 с.
00.15 Концерт Iрини Федишин.
02.00 Телемагазин.
02.30 Т/с «Встигнути все випра-

вити».

ÍТÍ
05.00 «Top Shop».
06.00 М/ф «Вiннi Пух iде в гостi».

06.15 М/ф «Ну, постривай!»
07.25, 16.50, 20.50, 02.45 «Випад-

ковий свiдок».
08.00 Х/ф «Бiля тихої пристанi».
09.25 Х/ф «Без року тиждень».
10.50 Т/с «Морський патруль».
12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.15 

«Свiдок».
12.50 «Таємницi свiту».
14.50 «Легенди бандитської Оде-

си».
18.20 «Свiдок. Агенти».
19.30 «Легенди карного розшуку».
22.30 Т/с «Вавiлон-Берлiн».
00.20 Х/ф «Довiра».
03.05 «Речовий доказ».
04.00 «Правда життя».

Enter-фіëьм
06.00 Х/ф «Мiцний горiшок».
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00 «Невiдома версiя».
09.30, 00.40, 02.45 «Зорянi долi».
09.40 «Моя правда».
10.30 Х/ф «Владика Андрiй».
13.15 Х/ф «Королiвський гене-

рал».
15.30 Х/ф «Сiмнадцятий трансат-

лантичний».
17.05 Х/ф «Морський характер».
19.00, 01.20 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
21.00 Т/с «Загадковi вбивства 

Агати Крiстi».
22.50 Х/ф «Розмах крил».
00.50 «Академiя смiху».
03.05 Кiноляпи.
04.05 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 09.50, 23.15 Yellow.
06.10 Атлетiко - Ювентус (2019/20). 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
08.00 Брест - Марсель. Чемпiонат 

Францiї.
10.00 «Великий футбол».
11.15 Журнал Лiги Європи.
12.10 Динамо (З) - Шахтар. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
13.55 Вольфсбург - Гент (2019/20). 

Лiга Європи УЄФА.
15.40, 22.30 Футбол News.
15.55 Боруссiя (Д) - Iнтер (2019/20). 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
17.45 Мец - Монако. Чемпiонат 

Францiї.
19.30 «Суперматчi». Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
19.40 Реал - ПСЖ (2019/20). Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
21.30 #залишайсязФутболом.
22.45 Передмова до 1 i 2 туру. Лiга 

Нацiй УЄФА.
23.25 Iнтер - Ювентус (2019/20). 

Чемпiонат Iталiї.
01.15 Чемпiонат Францiї. Огляд 

туру.
02.10 Шальке - Лейпцiг. Чемпiонат 

Нiмеччини.
04.00 Лiон - Бенфiка (2019/20). 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
05.45 Програма передач.

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.15 Шо? Як?
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. Вiлла 

Ефруссi-де-Ротшильд та сад 
Сер-де-ла-Мадон - Францiя.

11.25 Телепродаж.
15.10, 21.30, 23.55, 05.50 UA:Спорт.
15.20 Д/с «Експедицiя зi Стiвом 

Бекшеллем».
16.30 Т/с «Полдарк».
17.30 Схеми. Корупцiя в деталях.
18.55 Д/с «Суперчуття».
19.35 Д/с «Боротьба за вижи-

вання».
20.25 Д/с «Дикi тварини».
21.40 #ВУкраїнi.
22.15 Х/ф «1945», 1 с.
00.00 Перша шпальта.
03.30 Д/ф «Замiнованi вiрнiстю».
04.25 Д/ф «Висота 307.5».

Êаíаë “1+1”
06.00 «Грошi», 25 с.
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок 

з «1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30, 04.40 «ТСН».
09.25, 10.25 «Життя вiдомих лю-

дей».
11.25, 12.20, 13.20, 14.15, 15.15 

«Мiняю жiнку».
17.10 Т/с «Жiнка».
19.00 «Секретнi матерiали».
20.45, 21.45 Т/с «Свати».
22.45, 02.45 «Майже колишнi».
00.45 Х/ф «Леон-кiлер».

Iíòер
05.40, 22.05 «Слiдство вели...» з Л. 

Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 

Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.05, 12.25 Т/с «Панi Фазiлет i 

її дочки».
13.20 «Хороше здоров`я».
14.25, 15.20 «Речдок».
16.15 «Речдок. Особливий випадок. 

Вiдлуння вiйни».
18.00, 19.00, 01.50 «Стосується 

кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Особливий випадок. 

Злочинець мимоволi».
23.55 Т/с «Спокуса 2».
03.15 Х/ф «Любов в Лапландiї».
05.10 «Телемагазин».

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.30 Факти.
04.50 Т/с «Вiддiл 44».
05.35, 20.20 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з 

К. Стогнiєм.
10.10 Не дай себе ошукати.
11.10, 13.15, 22.40 Т/с «Таємнi 

дверi».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.50, 21.25 Т/с «Пес».
16.15 Х/ф «Мiсiя «Серенiтi».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
23.40 Х/ф «Нема куди тiкати».
01.35 Х/ф «Бездоганна репутацiя».

ÑТБ
05.25, 23.25 Т/с «Доктор Хаус».
07.05 Т/с «Комiсар Рекс».
10.05 МастерШеф 8.
13.00, 14.50 Т/с «Кафе на Садовiй».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 СуперМама.
19.05 Таємницi ДНК.
20.15, 22.45 Т/с «Спiймати Кай-

даша».

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Майлз з майбутнього».
07.20 Вар`яти.
09.00 Т/с «Шлях чарiвника».
11.10 Х/ф «Євротур».
13.00 Суперiнтуїцiя.
15.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Шiсть днiв, сiм ночей».
23.00 Х/ф «Секс-вiдео».
01.00 Т/с «Пiдступнi покоївки».
02.50 Зона ночi.
04.20 Абзац.

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-

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

23.00, 03.30 Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
10.20, 04.20 Реальна мiстика.
13.30, 15.30, 05.30 Т/с «Виходьте 

без дзвiнка 2».
17.00 Iсторiя одного злочину.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «На твоїй сторонi 2», 

4 i 5 с.
23.20 Контролер.
00.00 Т/с «Горобини китицi 

червонi», 1 i 2 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с «Горобини китицi 

червонi».

ÍТÍ
05.00 «Top Shop».
06.00 М/ф «Ну, постривай!»
06.15 Х/ф «Все перемагає любов».

07.50, 16.50, 20.50, 02.30 «Випад-
ковий свiдок».

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 
01.55 «Свiдок».

09.00 Х/ф «Висота».
10.50, 22.30 Т/с «Вавiлон-Берлiн».
12.50 «Свiдок. Агенти».
14.50 «Легенди бандитської Оде-

си».
18.20 «Будьте здоровi».
19.30 «Легенди карного розшуку».
00.20 «Реальнi злочинцi».
00.55, 03.10 «Речовий доказ».
04.00 «Правда життя».

Enter-фіëьм
05.55 Х/ф «Дiд лiвого крайнього».
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.10 «Телемагазин».
08.00 «Невiдома версiя».
09.30 «Спогади».
10.20, 00.05, 02.40 «Зорянi долi».
10.30 «Моя правда».
11.20 Х/ф «Богдан-Зиновiй Хмель-

ницький».
13.45 Х/ф «Золото».
15.45 Х/ф «Мiцний горiшок».
17.05 Х/ф «Командир щасливої 

«Щуки».
19.00, 01.15 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
21.00 Т/с «Загадковi вбивства 

Агати Крiстi».
22.50 Х/ф «В квадратi 45».
00.35 «Академiя смiху».
03.00 Кiноляпи.
03.45 Саундтреки.
04.45 Кiнотрейлери.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 11.30 Топ-матч.
06.10 Олiмпiакос - Баварiя 

(2019/20). Лiга чемпiонiв 
УЄФА.

08.10 Мец - Монако. Чемпiонат 
Францiї.

10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.15, 17.45 Yellow.
10.25 #залишайсязФутболом.
11.50 «Великий футбол».
13.00 Live. Жеребкування стадiї 

плей-офф. Лiга чемпiонiв 
УЄФА.

13.25 Фiнали Лiги чемпiонiв (2013-
2003).

13.55 Рома - Вольфсберг (2019/20). 
Лiга Європи УЄФА.

15.55 Лiон - Бенфiка (2019/20). Лiга 
чемпiонiв УЄФА.

17.55 Брест - Марсель. Чемпiонат 
Францiї.

19.45 Чемпiонат Францiї. Огляд 
туру.

20.40 Аталанта - Валенсiя. 1/8 
фiналу (2019/20). Лiга 
чемпiонiв УЄФА.

22.45 Лацiо - Рома (2019/20). 
Чемпiонат Iталiї.

00.30 Реал - Барселона (2019/20). 
Чемпiонат Iспанiї.

02.15 Боруссiя (Д) - Байєр 
( 2019/20 ) .  Чемп i она т 
Нiмеччини.

04.00 Валенсiя - Челсi (2019/20). 
Лiга чемпiонiв УЄФА.

05.45 Програма передач.
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Поíедіëоê, 31 серпíя
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, 19.00, 22.00, 

00.30, 03.30 Провінційні 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, 02.50 Хіт-парад
14.10 Формула здоров’я
15.10 У фокусі Європа
15.40 Shift. Життя в цифрі
17.15 Те, що любиш
17.30 Про нас 
19.30 Наші вітання
21.30 Погляд зблизька
22.40, 04.00 Х.ф. «Миротворці» +16 
01.00 Х.ф. «Зірковий час невдахи»

Віâòороê, 1 âересíя
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, 19.00, 22.00, 

00.30, 03.30 Провінційні вісті.
07.35 Погляд зблизька
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. «Турбулентність» +16
17.00 5 хвилин на добру справу
17.30 Майстер-клас з Н. Фіцич
19.30 Наші вітання
20.00 Межа правди
21.30 «Гал-кліп»
22.35, 04.00 Х.ф. «Таємний хід» 

Ñереда, 2 âересíя
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, 19.00, 22.00, 

00.30, 03.30 Провінційні вісті.
07.35 Межа правди
08.30 5 хвилин на добру справу
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. «Кільцеві перегони» +12
15.35 Те, що любиш 
16.40 «Кіндер ШОУ»
17.00 Машина часу
17.30 Українські традиції
19.30 Наші вітання
20.00 Сім’я від А до Я
21.30 Майстер-клас з Н. Фіцич
22.40, 04.00 Х.ф. «Одержимість» +16 

Чеòâер, 3 âересíя
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, 19.00, 22.00, 

00.30, 03.30 Провінційні вісті.
07.35 Сім’я від А до Я
08.30, 20.30 5 хвилин на добру справу
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 18.00 Т.с. «Справа Дойлів» +16
11.15 Майстер-клас з Н. Фіцич
11.30 Спогади
12.10, 02.30 Хіт-парад
13.45 Те, що любиш 
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 
17.00 Машина часу
17.30 «Гал-кліп»
19.30 Наші вітання
20.00 Завтра-сьогодні
21.30 Смачна мандрівка
22.35, 04.00 Х.ф.«Материнство» 
01.00 Х.ф. «Одержимість» +16

П’яòíиця, 4 âересíя
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, 19.00, 22.00, 

00.30, 03.30 Провінційні вісті.
07.35 Завтра-сьогодні
08.00 Євромакс 
08.30 Смачна мандрівка 
09.00, 00.15 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.«П’ять днів у Римі» 
16.10 «Кіндер ШОУ»
17.00 Машина часу
17.30 Майстер-клас з Н. Фіцич
19.30 Наші вітання
20.00 Погляд зблизька
20.40 Слід
21.20 Добрі традиції
21.30 Єдина країна 
22.35, 04.00 Х.ф.«Братерство друїдів» +16 

Ñóáоòа, 5 âересíя
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 Смачна мандрівка
12.30, 00.30 Х.ф. «Життя і смерть Пітера 

Селлерса» 
14.40 «Кіндер ШОУ»
16.30 Shift. Життя в цифрі
17.00, 03.00 Хіт-парад 
18.00 Наші вітання 
19.30 5 хвилин на добру справу 
20.10 Концерт народного аматорського хору 

ім.І.Кобилянського
22.10, 04.00 Х.ф. «Той, що біжить по 

льоду» +16
00.10 Вікно в Америку
02.30 Завтра-сьогодні

Íедіëя, 6 âересíя
06.00 Огляд світових подій 
06.30 Shift. Життя в цифрі
06.45, 09.15 За спорт
07.00, 12.30 Кіндер клуб 
08.00, 21.30 Єдина країна
08.40, 11.40 Українські традиції 
09.00 Справжня ціна
09.30 У фокусі Європа
10.00 Пряма трансляція Божественної Святої 

Літургії з Архикатедрального Со-
бору УГКЦ м.Тернополя 

12.00 «Кіндер ШОУ»
14.00 Сільський календар 
14.30 Межа правди
15.30 Слід 
16.00 Майстер-клас з Н. Фіцич
16.25, 22.10 Добрі традиції
16.30 5 хвилин на добру справу
17.00 Вікно в Америку
17.30, 20.30 Про нас
18.00 Наші вітання
19.00, 00.00, 03.30 Провінційні вісті. Тиждень
20.00 Обираємо життя
21.00, 03.00 «Гал-кліп»
22.15, 04.15 Х.ф.«Золотошукачі» 
23.45 Час-тайм
01.00 Х.ф. «Той, що біжить по льоду» +16
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.15 Шо? Як?
06.35 М/с «Книга джунглiв».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 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 «Росселла».
10.30 Смаки Європи.
11.00 Дивовижнi сади. Алькасар 

- Iспанiя.
11.25 Телепродаж.
15.10, 21.30, 23.55, 05.50 UA:Спорт.
15.20 «Грандiознi проекти: ву-

лиця».
16.30 Т/с «Полдарк».
17.25 «VoxCheck».
17.30 Перша шпальта.
18.55 Д/с «Суперчуття».
19.35, 21.40 Д/с «Боротьба за 

виживання».
20.25 Д/с «Дикi тварини».
22.15 Х/ф «1945», 4 с.
23.15 1945. Пiслямова.
00.00 Схеми. Корупцiя в деталях.
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, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30, 04.05 «ТСН».
09.25, 10.25 «Життя вiдомих лю-

дей».
11.20, 12.20, 13.15, 14.15, 15.10 

«Одруження наослiп».
17.10 Т/с «Жiнка».
19.00 «Секретнi матерiали».
20.35 «Чистоnews».
20.45 «Лiга смiху».
22.05, 00.05 «Вечiрнiй квартал».
01.20 Х/ф «Три бiлборди за меж-

ами Еббiнга, Мiссурi».
05.05 «Свiтське життя».

Iíòер
05.45, 22.00 «Слiдство вели...» з Л. 

Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 

Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.05, 12.25 Т/с «Панi Фазiлет i 

її дочки».
13.20 «Хороше здоров`я».
14.25, 15.20, 23.50 «Речдок».
16.20 «Речдок. Особливий випадок. 

Вiдлуння вiйни».
18.00, 01.45 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi тижня».
03.15 «Чекай на мене. Україна».

04.40 «Україна вражає».
05.05 «Телемагазин».
05.35 М/ф.

ICTV
04.05 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей.
04.30, 00.30 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 Анти-зомбi.
11.10, 13.15 Х/ф «З життя таємних 

агентiв».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.25, 16.20 Т/с «Вижити за будь-

яку цiну 2».
16.40, 23.00 «На трьох».
17.10, 20.10 Дизель-шоу.
18.45 Факти. Вечiр.
01.20 Х/ф «Бездоганна репутацiя».

ÑТБ
05.40 Х/ф «Дивiться, хто тепер 

заговорив».
07.25, 19.00 Наречена для тата 3.
09.25, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
21.00, 22.50 Т/с «Кохання. 

Побiчний ефект».
22.45 Iсторiї успiху.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Майлз з майбутнього».
07.20, 01.40 Вар`яти.
09.00 Т/с «Шлях чарiвника».
10.40 Х/ф «Шiсть днiв, сiм ночей».
12.40 Аферисти в мережах.
14.50 Хто зверху? (12+).
16.50 Х/ф «Ласкаво просимо в 

рай».
19.00 Х/ф «Рятувальники Малiбу».
21.30 Х/ф «Пограбування по-

iталiйськи».
2 3 . 5 0  Х/ф  «Д i а м а н т о в и й 

полiцейський».
02.15 Служба розшуку дiтей.
02.20 Зона ночi.
05.20 СтендАп шоу.

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-

їною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 

Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
10.20, 04.00 Реальна мiстика.
12.30 Т/с «Пiсля зими», 1 i 2 с.
15.30 Т/с «Пiсля зими».
17.00 Iсторiя одного злочину.
20.10 Гучна справа.
21.00 Свобода слова Савiка Шус-

тера.

00.00 Т/с «Конюшина бажань», 
1 i 2 с.

01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Конюшина бажань».

ÍТÍ
05.45 Х/ф «Вбивство у зимовiй 

Ялтi».
07.55, 16.50, 20.50, 02.35 «Випад-

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

02.05 «Свiдок».
09.00 Х/ф «До мене, Мухтар!»
10.40 Т/с «Вавiлон-Берлiн».
12.50, 04.00 «Правда життя».
14.50 «Легенди бандитської Оде-

си».
18.20 «Таємницi свiту».
19.30 «Легенди карного розшуку».
22.30 Х/ф «Галвестон».
00.25 «Реальнi злочинцi».
01.00, 02.45 «Речовий доказ».
05.00 «Top Shop».

Enter-фіëьм
05.35 Х/ф «Товариш генерал».
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.10 «Телемагазин».
08.00, 11.05 «Моя правда».
09.30 «Спогади».
10.20, 02.40 «Зорянi долi».
11.55 Х/ф «Кам`яна душа».
13.55 Х/ф «Ульзана».
15.45 Х/ф «Золоте теля».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбив-

ства».
21.00 Т/с «Загадковi вбивства 

Агати Крiстi».
22.55 Х/ф «Корпус генерала 

Шубникова».
00.30 Х/ф «Матрос з «Комети».
03.00 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.
04.55 Кiнотрейлери.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 17.45 Болгарiя - Iрландiя. 

Лiга Нацiй УЄФА.
07.45 Фiнали Лiги чемпiонiв (1996-

2002).
08.15, 16.00, 01.30 Огляд 1-го 

iгрового дня. Лiга Нацiй 
УЄФА.

10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20, 13.05 «Головна команда».
11.15 Україна - Швейцарiя. Лiга 

Нацiй УЄФА.
13.55 Латвiя - Андорра. Лiга Нацiй 

УЄФА.
19.35 Нiмеччина - Iспанiя. Лiга 

Нацiй УЄФА.
21.25 Yellow.
21.35 Live. Iталiя - Боснiя i Гер-

цеговина. Лiга Нацiй УЄФА.
23.40 Норвегiя - Австрiя. Лiга Нацiй 

УЄФА.
02.15 Литва - Казахстан. Лiга Нацiй 

УЄФА.
04.00 Нiдерланди - Польща. Лiга 

Нацiй УЄФА.
05.45 Програма передач.

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.10 Додолики.
06.20, 06.35, 06.40, 06.50, 06.55, 

08.10, 08.20 Веселi само-
робки.

06 .30 ,  06 .37 ,  06 .45 ,  06 .53 , 
07.00, 08.15, 08.25 Книга-
мандрiвка.

07.15, 08.30 М/с «Кмiтливий 
Сяо Цзи».

08.00, 08.50 Погода.
09.00 Божественна Лiтургiя Пра-

вославної Церкви України.
11.00 Недiльна Лiтургiя Україн-

ської Греко-Католицької 
Церкви.

12.30 Недiльна Свята Меса Рим-
сько-Католицької Церкви 
в Українi.

13.30 На вiдстанi.
14.30 Телепродаж.
15.00, 01.40 Країна пiсень.
16.00 Т/с «Мiстер Селфрiдж».
18.00 Д/с «Iсторiї вулканiв».
18.30 Д/с «Всi на море. Коста-

Рiка».
19.30 Д/с «Планета iнновацiй».
19.55 Д/ф «Острови. Унiкальнi 

Галапа госьк i  ос трови : 
Пiвденна Америка».

21.00, 00.20 Новини.
21.20 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22.00 Х/ф «Чемпiони».
00.40 UA:Фольк. Спогади.

Êаíаë “1+1”
06.00, 07.00 «Життя вiдомих 

людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
09.00 «Лото-Забава».
09.25, 02.20 «Свiт навиворiт».
13.50 Т/с «Свати».
17.05 Х/ф «Диявол носить Пра-

да».
19.30, 05.00 «ТСН-Тиждень».
21.00 «Танцi з зiрками».
00.00 Х/ф «47 ронiнiв».

Iíòер
06.50 «Хороше здоров`я».
08.00 «Вдалий проект».
09.00 «Готуємо разом».
10.00 «Iнше життя».
12.00 Х/ф «Пенелопа».
14.05 Т/с «По рiзних берегах».
18.10 Х/ф «Перш, нiж я засну».
20.00 «Подробицi».
20.30 Х/ф «Операцiя «Ентеббе».
22.35 Х/ф «Iван Васильович 

змiнює професiю».
00.35 «Речдок».
03.05 Х/ф «Фахiвцi».
04.55 «Телемагазин».

ICTV
05.10 Скарб нацiї.
05.20 Еврика!
05.25 Факти.
05.50, 07.50 Анти-зомбi.
06.50, 09.45 Громадянська обо-

рона.
08.45 Секретний фронт.
10.45, 13.00 Т/с «Вiддiл 44».
12.45 Факти. День.
13.50 Х/ф «Праведник».
16.15 Х/ф «Праведник 2».
18.45 Факти. Вечiр.
2 0 . 5 5  Х / ф  « Т р и  i к с и : 

Реактивiзацiя».
23.00 Х/ф «Найманий вбивця».
00.50 Х/ф «Найвеличнiший шо-

умен».

ÑТБ
0 4 . 2 0  Н а й ч а р i в н i ш а  т а 

найпривабливiша: невiдома 
версiя.

05 .35  Б iлоруський  вокзал : 
невiдома версiя.

06 .40 Вес iлля у Малин iвц i : 
невiдома версiя.

07.45 Х/ф «Двоє в новому бу-
динку».

09.25 МастерШеф 10.
12.55 СуперМама.
17.00 Хата на тата.
19.00 Слiдство ведуть екстра-

сенси.
20.00 Один за всiх.
23.05 Я соромлюсь свого тiла.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Майлз з майбут-

нього».
07.20 Вар`яти.
09.10 М/ф «Лiплена».
11.20 Х/ф «Парк Юрського 

перiоду».
14.00 Х/ф «Парк Юрського 

перiоду 2: Загублений свiт».
16.30 Х/ф «Парк Юрського 

перiоду 3».
18.20 Х/ф «Свiт  Юрського 

перiоду».
21.00 Х/ф «Кiнг-Конг».
00.50 Х/ф «Кривавi дамби».
02.30 Зона ночi.

Êаíаë «Óêра¿íа»
07.00 Т/с «Корзина для щастя».
11.00 Т/с «Конюшина бажань».
15.00 Т/с «Ти тiльки мiй».
19.00, 02.15 Сьогоднi. Пiдсумки з 

Олегом Панютою.
20.55 Гучна справа.
21.35 Футбол. Лiга Нацiї УЄФА. 

Iспанiя - Україна.
23.50 Х/ф «Нульовий цикл».

01.45 Телемагазин.
03.50 Реальна мiстика.

ÍТÍ
05.15 Х/ф «Мiльйони Ферфак-

са».
06.50 «Слово Предстоятеля».
06.55 «Будьте здоровi».
07.30 Т/с «СБУ. Спецоперацiя».
11.05 Х/ф «Бiлi Роси».
12.50 Х/ф «Благочестива Марта».
15.35 Х/ф «Осляча шкура».
17.10 Х/ф «Дракони назавжди».
19.00 Х/ф «Iнтердiвчинка».
21.55 Х/ф «Галвестон».
23.45 Х/ф «Мiсто пороку».
02.00 «Речовий доказ».

Enter-фіëьм
05.35 Х/ф «Сiм днiв до весiлля».
07.10, 09.00, 02.35 «Телемага-

зин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00 «Зiркове життя».
09.30 «Невiдома версiя».
10.20 Х/ф «Мартин Боруля».
12.15 Х/ф «Захар Беркут».
14.00, 22.30 Т/с «Вiчний поклик».
19.30 Т/с «Суто англiйськi вбив-

ства».
03.05 Кiноляпи.
04.05 Саундтреки.
04.50 Кiнотрейлери.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 14.10 Огляд 2-го iгрового 

дня. Лiга Нацiй УЄФА.
06.40 Португалiя - Хорватiя. Лiга 

Нацiй УЄФА.
08.25, 17.55 Огляд 3-го iгрового 

дня. Лiга Нацiй УЄФА.
10.00, 15.30, 22.30 Футбол News.
10.20 Швецiя - Францiя. Лiга 

Нацiй УЄФА.
12.10, 16.45 Yellow.
12.20 Україна - Швейцарiя. Лiга 

Нацiй УЄФА.
15.50 Live. Уельс - Болгарiя. Лiга 

Нацiй УЄФА.
18.50 Live. Iрландiя - Фiнляндiя. 

Лiга Нацiй УЄФА.
20.55, 23.40 «Великий футбол».
21.35 Live. Iспанiя - Україна. Лiга 

Нацiй УЄФА.
00.40 Огляд 1-го iгрового дня. 

Лiга Нацiй УЄФА.
02.25 Словенiя - Молдова. Лiга 

Нацiй УЄФА.
04.10 Лiга Нацiй УЄФА. Огляд 

туру.

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.10 Додолики.
06.20, 06.30, 06.40, 08.15, 08.25 

Веселi саморобки.
06.25, 06.35, 08.20, 08.30 Книга-

мандрiвка.
06.50, 08.50, 02.30 Погода.
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 00.20, 

02.40, 03.55, 05.35 Новини.
07.15, 08.35 М/с «Кмiтливий Сяо 

Цзи».
09.05 Енеїда.
10.10 Х/ф «Римська iмперiя: Не-

рон», 1 с.
12.00 Плiч-о-плiч.
12.30, 20.30, 21.20 Д/с «Дикi 

тварини».
13.00 Д/с «Подорож вiдкритим 

космосом».
13.35 Таємницi Сонячної системи.
14.30 Телепродаж.
15.00 Країна пiсень.
16.00 Т/с «Мiстер Селфрiдж».
16.45 Всенiчне бдiння (ПЦУ).
19.30 Велика вечiрня (УГКЦ).
22 .00 Д/ф «Кап i тал у  ХХI 

столiттi».
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, 03.35 «Свiт навиворiт».
17.00 Х/ф «47 ронiнiв».
19.30, 05.15 «ТСН».
20.15 «Чистоnews».
20.25, 22.20, 02.35 «Вечiрнiй 

квартал».
23.10, 00.10 «Свiтське життя».
01.15 «Лiга смiху».

Iíòер
06.20 «Слово Предстоятеля».
0 6 . 2 5  Х / ф  « О д р у ж е н н я 

Бальзамiнова».
08.00 «Шiсть соток».
09.00 «Готуємо разом. Домашня 

кухня».
10.00 «Корисна програма».
11.10 Х/ф «Покровськi ворота».
14.00 Х/ф «Iван Васильович 

змiнює професiю».
15.50 Т/с «По рiзних берегах».
20.00 «Подробицi».
20.30 Концерт «Iнтер. Лайма. 

Рандеву».
23.00 Т/с «Не було б щастя», 

1-4 с.

03.05 «Подробицi» - «Час».
03.35 «Щоденник вагiтної».
05.10 Х/ф «Фахiвцi».

ICTV
05.15 Скарб нацiї.
05.25 Еврика!
05.30 Факти.
05.55 Т/с «Копи на роботi».
07.25 Т/с «Вижити за будь-яку 

цiну 2».
10.35, 13.00 Т/с «Таємнi дверi».
12.45 Факти. День.
14.00 Т/с «Пес».
15.00 Х/ф «Анаконда».
16.50 Х/ф «Анаконда 2: Полюван-

ня за проклятою орхiдеєю».
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Праведник».
21.45 Х/ф «Праведник 2».
00.05 Х/ф «Точка обстрiлу».
01.50 Х/ф «Дияволиця».

ÑТБ
03.45 Т/с «Кохання. Побiчний 

ефект».
08.00, 10.50 Т/с «Спiймати Кай-

даша».
09.30 Неймовiрна правда про 

зiрок.
17.00, 22.35 Звана вечеря.
19.00 МастерШеф 10.
00.30 Х/ф «Куди подiлися Мор-

гани?».

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Майлз з майбутнього».
07.20, 00.40 Вар`яти.
09.50 У кого бiльше.
11.50 Хто зверху? (12+).
13.50 М/ф «Лiплена».
15.50 Х/ф «Парк Юрського 

перiоду».
18.20 Х/ф «Парк Юрського 

перiоду 2: Загублений свiт».
21.00 Х/ф «Парк Юрського 

перiоду 3».
22.50 Х/ф «Токсична акула».
02.20 Зона ночi.
05.20 СтендАп шоу.

Êаíаë «Óêра¿íа»
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
07.30, 03.15 Реальна мiстика.
08.00 Х/ф «Нульовий цикл».
09.50 Т/с «На твоїй сторонi 2», 

1-5 с.
15.20 Т/с «На твоїй сторонi 2», 

6 i 7 с.
17.00 Т/с «Корзина для щастя», 

1 i 2 с.
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с «Корзина для щастя».
23.00 Т/с «На самiй межi», 1-3 с.

01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «На самiй межi».

ÍТÍ
06.00 Х/ф «Порт».
07.20 Х/ф «Чекаю та сподiваюсь».
10.00 Х/ф «Вони воювали за 

Батькiвщину».
13.05 «Легенди карного розшуку».
15.35, 03.05 «Випадковий свiдок».
18.05 «Переломнi 80-тi».
19.00, 02.35 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Бiлi Роси».
21.15 Х/ф «Дракони назавжди».
23.05 Х/ф «Мiсто пороку».
01.25 «Хвороби-вбивцi».
03.25 «Речовий доказ».
04.15 «Правда життя».
04.45 «Top Shop».

Enter-фіëьм
05.30 Х/ф «Ялинка, кролик i 

папуга».
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.45 «Телемагазин».
08.00, 01.55 «Зiркове життя».
09.30 «Невiдома версiя».
10.20 Х/ф «Заради сiмейного 

вогнища».
12.10 Х/ф «Сьомий маршрут».
13.35, 22.00 Т/с «Вiчний поклик».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбив-

ства».
03.15 Кiноляпи.
04.05 Саундтреки.
04.55 Кiнотрейлери.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 20.55 Огляд 1-го iгрового 

дня. Лiга Нацiй УЄФА.
06.50, 23.40 Україна - Швейцарiя. 

Лiга Нацiй УЄФА.
08.35, 17.50, 01.30 Огляд 2-го 

iгрового дня. Лiга Нацiй 
УЄФА.

10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20, 18.40, 21.25 Yellow.
10.30 Норвегiя - Австрiя. Лiга 

Нацiй УЄФА.
12.15 Нiмеччина - Iспанiя. Лiга 

Нацiй УЄФА.
13.55 Нiдерланди - Польща. Лiга 

Нацiй УЄФА.
16.00 Iталiя - Боснiя i Герцеговина. 

Лiга Нацiй УЄФА.
18.50 Live. Кiпр - Чорногорiя. Лiга 

Нацiй УЄФА.
21.35 Live. Швецiя - Францiя. Лiга 

Нацiй УЄФА.
02.15 Пн. Македонiя - Вiрменiя. 

Лiга Нацiй УЄФА.
04.00 Iсландiя - Англiя. Лiга Нацiй 

УЄФА.
05.45 Програма передач.

П’яòíиця

Íедіëя

Ñóáоòа4 вересня

6 вересня

5 вересня

UA: Терíопіëь
  
Поíедіëоê, 31 серпíя
6.00 М/с «Покахонтас» 
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 19.00, 20.30, 

21.00 Новини 
9.10 Фермер шукає дружину. Австралія 
10.00 Т/с «Полдарк»
11.05 Архітектура 
12.00, 13.10 Суспільна студія. Марафон 
15.00 М/ф «Сандокан» 
15.45 Українська абетка. Всесвіт Першосвіт
15.50 Марійчин першоствіт 
15.50 Лайфхак українською 
16.05 Т/с «Росселла» 
17.15 Д/ц «Супер-чуття»
17.45 «Собаки» їх таємні життя» 
18.40 БУК:Маршрут 
19.20 Тема дня 
19.50 Пліч -о-пліч 
20.00 #ВУКРАЇНІ 
21.30 UA:Спорт 
21.40 Загадки чернівецьких атлантів
21.45 Українська читанка

 Віâòороê , 01 âересíя
6.00 М/с «Покахонтас» 
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 19.00, 21.00 

Новини 
9.10 Фермер шукає дружину. Австралія 
10.00 Т/с «Полдарк»
11.05 Архітектура 
12.00, 13.10 Суспільна студія. Марафон 
15.00 М/ф «Сандокан» 
15.45 Марійчин першоствіт 
15.50 Лайфхак українською 
16.05 Т/с «Росселла» 
17.15 Д/ц «Ремесло за призначенням»
17.45 «Собаки» їх таємні життя» 
18.40 БУК:Маршрут 
19.00 Сьогодні.Головне 
19.50 Своя земля
20.00 #ВУКРАЇНІ 
20.45 ЗміниТи
21.30 UA:Спорт 
21.45 Сильні 
22.00 Т/с «Містер Селфрідж

 Ñереда, 2 âересíя
 6.00 М/с «Покахонтас» 
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 19.00, 21.00 

Новини 
9.10 Фермер шукає дружину. Австралія 
10.00 Т/с «Полдарк»
11.05 Архітектура 
12.00, 13.10 Суспільна студія. Марафон 
15.00 М/ф «Сандокан»
15.45 Українська абетка. 
15.50 Лайфхак українською 
16.05 Т/с «Росселла» 
17.15 « Д/ц «Супер-чуття»
17.45 «Собаки» їх таємні життя» 
18.40 БУК:Маршрут 
19.00 Сьогодні.Головне 
19.50 StopFakeNews 
20.00 Крим .Реалії
20.45 Сильні
21.30 UA:Спорт 
21.45 ЗміниТи
22.00 Т/с «Містер Селфрідж
22.45 Книга-мандрівка.
22.50 Українська читанка

 Чеòâер, 3 âересíя
6.00 М/с «Покахонтас» 
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 19.00, 21.00 

Новини 
9.10 Фермер шукає дружину. Австралія 
10.00 Т/с «Полдарк»
11.05 Архітектура 
12.00, 13.10 Суспільна студія. Марафон 
15.00 М/ф «Сандокан»
15.45 Марійчин першоствіт 
15.50 Лайфхак українською 
16.05 Т/с «Росселла» 
17.15 « Д/ц «Супер-чуття»
17.45 «Собаки» їх таємні життя» 
18.40 Street Схід 
19.00 Сьогодні.Головне 
19.50 ЗаАрхівоване (

20.00 #ВУКРАЇНІ 
20.45 ЗміниТи
21.30 UA:Спорт 
21.45 ЗміниТи
22.00 Т/с «Містер Селфрідж
22.45 Книга-мандрівка.
22.50 Українська читанка

 П’яòíиця, 4 âересíя
 6.00 М/с «Покахонтас» 
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 19.00, 21.00 

Новини 
9.10 Фермер шукає дружину. Австралія 
10.00 Т/с «Полдарк»
11.05 Архітектура 
12.00, 13.10 Суспільна студія. Марафон 
15.00 М/ф «Сандокан»
15.45 Марійчин першоствіт 
15.50 Лайфхак українською 
16.05 Т/с «Росселла» 
17.15 « Д/ц «Супер-чуття»
17.45 «Собаки» їх таємні життя» 
18.40 БУК:Маршрут 
19.00 Сьогодні.Головне 
19.50 Пліч-о-пліч 
20.00 «VoxCheck» 
20.05 Схеми. Корупція в деталях 
20.45 Сильні
21.30 UA:Спорт 
21.45 Роздивись 
22.00 Т/с «Містер Селфрідж
22.45 Книга-мандрівка.
22.50 Українська читанка

 Ñóáоòа, 5 âересíя
6.02, 8.25 Своя земля
6.20 Смаки Європи
7.00, 8.00, 9.00 Новини 
7.05, 8.05 Ранок на Суспільному.Дайджест 
7.30 Смаки Європи 
9.10 Фермер шукає дружину. Австралія 
10.00 Т/с «Полдарк»
11.05 Енеїда
12.00 Х/ф «Кохання живе три роки
13.35 Д/ц «Ремесло за призначенням 
14.05 Лайфхак українською 
14.20 М/с «Робін Гуд» 
15.05 Українська абетка.Першосвіт 
15.10 Додолики 
15.25 Книга-мандрівка
15.30 «Шо? Як? « 
15.50 Книга-мандрівка
15.55 Українська читанка
16.05 Пишемо історію Галицько-Волинське 
16.20 «ХОРТИЦЯ online» Чорний камінь
16.35 Пліч-о-пліч
17.15 Т/с « Максиміліан та Марія Бур-

гундська» 
18.50 #ВУКРАЇНІ 
19.18 Разом
19.40 Наші гроші 
20.10 Святі та грішні 
21.05 Школа майбунього. 
22.00 Книга-мандрівка
22.05 Розсекречена історія

 Íедіëя, 6 âересíя 
6.30, 16.20 Своя земля
7.00 Новини 
7.05, 8.05 Ранок на Суспільному.Дайджест 
7.30 Смаки Європи 
8.00, 8.55 Новини 
8.25 Світова медицина 
9.00 Божественна Літургія Православної 

Церкви України
11.00 Недільна Літургія Української Греко-

Католицької Церкви 
12.30 Недільна Свята Меса Римсько-Като-

лицької Церкви в Україні 
13.35 Енеїда 
14.05 Лайфхак українською 
14.20 М/с «Робін Гуд» 
15.05 Українська абетка.Першосвіт 
15.10 Додолики 
15.25 Книга-мандрівка
15.30 «Шо? Як? « 
15.50 Книга-мандрівка
16.00 Українська читанка
16.05 Пишемо історію. Юрій Дрогобич 
17.15 Т/с « Максиміліан та Марія Бур-

гундська» 
18.50 #ВУКРАЇНІ 
19.40 Схеми. Корупція в деталях 
20.10 Святі та грішні 
21.05 «Секрети Сонячної системи» 
22.00 Нобелівська премія для Франка
22.05 Д/ф «Одесити на Донбасі» 
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МЕРЕНГОВИЙ РУЛЕТ З МАЛИНОЮ ТА 
ЗБИТИМИ ВЕРШКАМИ

ПОТРІБНО ДЛЯ РУЛЕТУ: 4 білка від ве-
ликих курячих яєць, маленька дрібка солі, 
1/3 ч. л. лимонного соку, 250 г ванільної 
цукрової пудри, 1 ч. л. кукурудзяного крох-
малю, 1 ст. л. мигдального борошна.

НАЧИНКА ДЛЯ РУЛЕТУ: 400 мл 33%-
38% охолоджених вершків, 100 г цукрової 
пудри, 400 г свіжої малини.

ПРИГОТУВАННЯ: для початку вклю-
чимо розігрів духовки на 180 градусів. У 
глибокому посуді починаємо збивати біл-
ки до появи перших бульбашок і, не зупи-
няючи збивання, додаємо сіль з лимонним 
соком. Потім порційно всипаємо цукрову 
пудру. Продовжуємо збивати білки до ста-
ну «пташиного дзьоба» або до стійких пі-
ків. 

Щоб спекти меренгу, пергаментом за-
стилаємо деко, промазуємо його тонким 
шаром вершкового масла і викладаємо 
збиті білки. Розподіляємо тісто по перга-
менту, зверху припилюємо мигдальним 
борошном чи пудрою. Ставимо деко на 
середній рівень духовки і випікаємо корж 
18-20 хв.

Накриваємо деко рушником і пере-
вертаємо його разом з готовою меренгою. 
Обережно видаляємо пергамент і охоло-
джуємо меренгу. 

Беремо добре охолоджені вершки і 
збиваємо їх на середній швидкості міксе-
ра. По одній столовій ложці всипаємо цу-
крову пудру. Відразу після збиття викла-
даємо вершки на холодну меренгу. Зверху 
на вершки викладаємо свіжу малину. За 
допомогою рушника звертаємо меренгу в 
рулет, перекладаємо на тверду поверхню і 
прибираємо в холодильник на дві-три го-
дини.

БІСКВІТНИЙ ТОРТ З МАЛИНОЮ 

ПОТРІБНО: 2 холодних яйця, 3 ст. л. 
цукру, 3-4 ст. л. борошна, ваніль у тісто, 
склянка жирних вершків для крему, 2 
склянки середньої свіжої малини, цукрова 
пудра для крему і прикраси. 

ПРИГОТУВАННЯ: перед тим, як розби-
ти яйця, їх важливо охолодити, оскільки в 
теплому вигляді їх буде складніше збити. 
Отже, обидва яйця розбити і в різні ємнос-
ті відокремити білок і жовток. Тепер вси-
пати в жовтки кілька ложок цукру. Сухими 
вінчиками перебити до білого кольору. 
При цьому маса трохи збільшиться. Далі 
чистий білок збити до одержання пишної 
міцної піни. Вміст обох мисок акуратно 
з’єднати. Продовжуючи змішування лег-
кими рухами (зверху вниз), всипати ва-
ніль. 

Також просіяти борошно. Коли вийде 
в’язке однорідне (без борошняних гру-
дочок) тісто, перемістити його в круглу 
антипригарну форму, змащену маслом. За-
пікати корж при 180 градусах протягом 40 
хв. Потім бісквіт остудити і дістати з фор-
ми. Розрізати вздовж на два більш тонких 
коржа. Просочити цукровим або ягідним 
сиропом. 

Паралельно збити до пишноти жирні 
вершки з цукровою пудрою (1/2 склянки). 
Половину отриманого крему викласти 
на перший корж. Розсипати зверху добре 
промиту свіжу малину. Накрити другою 
половиною. Обмастити вершковим кре-
мом і прикрасити цілими ягідками. В кінці 
присипати бісквітний торт з малиною цу-
кровою пудрою і залишити на пару годин 
у холодильнику.

Перед тим, як додати малину в десерт, 
обов’язково просушіть її від вологи. Інак-
ше вода зіпсує характеристики крему і він 
може потекти. Подавати торт охолодже-
ним і зберігати виключно у холодильнику.

ТІСТЕЧКО «МАЛИНА НА СНІГУ» 

ПОТРІБНО ДЛЯ ТІСТА: борошно — 1 
склянка, мигдаль — 0,5 склянки, цукор — 
2 ст. л., цукор ванільний — 5 г, маргарин 
— 100 г. Для начинки: молоко — 400 мл., 
рис — 100 г, цукор — 3 ст. л., вершки — 200 
г, малина — 500 г, желатин — 25 г, желе 
малинове — 1 шт., цукор ванільний — 5 г, 
пудра цукрова — 1 ст. л., сіль, м’ята.

ПРИГОТУВАННЯ: змішати борошно, 
додати розмелений мигдаль, цукор, ва-
нільний цукор, розм'якшений до кімнатної 
температури маргарин. Швидко замісити 
тісто, загорнути в харчову плівку, поклас-
ти в холодильник на 20 хв. Закип'ятити 
молоко, додати рис, 1 ст. л. цукру, дрібку 
солі і зварити рисову кашу. У гарячу кашу 
додати 15 г швидкорозчинного желатину, 
розмішати й остудити. Розвести в гарячій 
воді відповідно до інструкції желе, тільки 
води брати в половину менше. Залишити 
холонути. 

Металеву форму для випічки (20х20 
см) змастити маслом, застелити папером 
для випічки. Тісто злегка розкачати, ви-
класти у форму і рівномірно розподілити. 
Випікати в духовці при температурі 200 
градусів 15 хв. Охолодити, не виймаючи 
з форми. Малину рівномірно викласти на 
охолоджений корж, залити в два прийоми 
желе, поставити в морозилку на 10 хв. за-
стигати. 

Желатин, що залишився, залити 40 г 
води, дати набрякнути і розпустити на во-
дяній бані. Вершки збити з 2 ст. л. цукру, ва-
нільним цукром, розпущеним желатином. 
Обережно змішати остиглу рисову кашу 
зі збитими вершками. Вершково-рисовий 
крем рівномірно викласти на ягоди, по-
ставити в холодильник на 2 год. застигати. 
Розрізати пиріг на шматочки, прикрасити 
свіжою малиною і листочками м'яти або 
меліси.

МАЛИНОВИЙ ТІРАМІСУ 

ПОТРІБНО: 0,5 кг свіжої або замороже-
ної малини, 1,5 склянки білого цукру, тре-
тина склянки гарячої води, чверть склян-
ки солодкого лікеру, 0,5 склянки холодної 
води, 4 яєчних жовтки, 4 яєчних білки, 300 
г солодкого вершкового сиру або дитя-
чого сирка з ваніліном, 100 г шоколадної 
крихти, 3 ст. л. подрібненого мигдалю або 
кешью, 300 грамів бісквітного печива са-
воярді.

ПРИГОТУВАННЯ: у середній тарілці 
перемішайте малину і 6 ст. л. цукру, від-
ставте вбік. В іншій тарілці розчиніть 
склянку цукру в гарячій воді, потім додай-
те холодну воду і лікер, також відставте. У 
третій тарілці збийте яєчні жовтки з 6 ст. 
л. цукру (краще блендером або міксером), 
додайте крем-сир і добре перемішайте. За 
допомогою міксера збийте яєчні білки, по-
ступово додаючи 6 ст. л. цукру. З'єднайте 
білкову та жовткову масу. Бісквітне печиво 
вмочіть у воду з лікером і викладіть печи-
во на дно великої круглої скляної форми. 
Потім викладіть шар малини, потім поло-
вину білкової маси, потім шар шоколад-
ної крихти, потім залишок білкової маси. 
Останній шар - подрібнені горіхи. Форму 
накрийте харчовою плівкою або кришкою 
і поставте на ніч у холодильник. 

СМЕТАНКОВИЙ ТОРТ БЕЗ ВИПІКАННЯ 

ПОТРІБНО: малина - 2 склянки, вода - 
150 мл, желатин - 3 ст. л., молоко - 200 мл, 
цукор - 1 склянка, сметана - 600 мл.

ПРИГОТУВАННЯ: залийте желатин 
водою, щоб він набух. Змішайте молоко 
та сметану, додайте половину цукру та ре-
тельно збийте все міксером. Частину ягід 
змішайте з цукром та перебийте блен-
дером в пюре. На водяній бані розчиніть 
желатин та додайте до сметанного крему 
– перемішайте. Вилийте сметанний крем 
у форму, викладіть ягоди та ягідне пюре. 
Для пюре можна використати кондитер-
ський шприц. Відправте десерт у холо-
дильник до повного застигання. 

МАЛИНОВИЙ МАРМЕЛАД 

ПОТРІБНО: по 500 г малини і червоної 
смородини, 900 г цукру, 1 щіпка лимонної 
кислоти. 

ПРИГОТУВАННЯ: перебрати малину 
і смородину, промити, обсушити, всипати 
в каструлю і залити водою так, щоб вона 
покривала ягоди. Поставити на повіль-
ний вогонь, нагрівати до розм'якшення 
смородини, потім дістати ягоди і відразу 
протерти гарячими через сито. Густий сік 
уварити в два рази, потім перемішати ягід-
ну суміш з цукром і лимонною кислотою, 
проварити 40 хв., знімаючи постійно пін-
ки. Розлити масу у форми шаром 2,5-3 см 
і на ніч залишити при кімнатній темпера-
турі. Розрізати мармелад на кубики, кожен 
обваляти в цукрі. 

МАЛИНОВИЙ ПУДИНГ З ФРУКТАМИ

ПОТРІБНО: 250 г малини, 4 яєчних 
жовтки, 50 г цукру, 3 середніх персики/
нектарини, 3 ст.л. ягідного лікеру, 2 ст. л. 
води. 

ПРИГОТУВАННЯ: доволі дрібно на-
різати персики, покласти в миску, влити 2 
ст. л. лікеру, перемішати. Розтерти з цукром 
жовтки, додавши лікер, що залишився, і 
воду, на водяній бані збивати масу з жовт-
ків протягом 5-10 хв., поки вона не почне 
розігріватися. Викласти підготовлені яго-
ди і фрукти в форми для запікання, залити 
жовтковою масою, запікати 2-3 хв. у розі-
грітій до середньої температури духовці до 
зарум'янювання. Подавати краще гарячим. 

МАЛИНОВЕ ЖЕЛЕ З ШОКОЛАДОМ

ПОТРІБНО: 180 г чорного шоколаду з 
вмістом какао не менше 60%, 8 г желатину 
в гранулах, 1 апельсин (цедра), листочки 
м'яти, для желе - 200 г малини, 4 г желати-
ну в гранулах, 5 ст. л. цукру, 2 ст. л. малино-
вого/апельсинового лікеру. 

ПРИГОТУВАННЯ: замочити желатин в 6 
ст. л. води, відклавши кілька ягід для оформ-
лення, збити решту блендером у пюре. Цу-
кор перемішати в каструлі з 0,5 склянки 
води, до повного розчинення нагріти, дода-
ти замочений желатин, перемішати, додати 
малинове пюре, знову перемішати, дати 
злегка охолонути, влити лікер, знову пере-
мішати і розкласти у келихи/креманки, 
помістити в холодне місце. Для желе з шо-
коладу желатин залити 8 ст. л. води, подріб-
нити апельсинову цедру, на водяній бані 
розтопити шоколад, наламавши його шма-
точками. У каструлі розігріти 250 мл води, 
покласти желатин, перемішати, додати роз-
топлений шоколад з цедрою, перемішати, 
дати охолонути. Викласти шоколадне желе 
поверх малинового, помістити в холодне 
місце ще на 2-24 години. Прикрасити перед 
подачею малиною і листочками м'яти. 

з МАЛИНОЮ
Сезон малини у розпалі, тому саме час готувати всіляку смакоту з цією свіжою ягодою. 
Тим більше що з нею, як виявилося, можна приготувати багато різних десертів, а деякі 

навіть не потрібно випікати. Ідеальний варіант для завершення літа. «Наш ДЕНЬ» підібрав 
рецепти неймовірно смачних малинових десертів. Почнемо!

ЯСКРАВЕ ЛІТО: НЕЗВИЧАЙНІ ДЕСЕРТИ 
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ДО УВАГИ ВЛАСНИКІВ АВТОТРАНСПОРТУ
Тернопільська районна державна адміністрація (Організатор перевезень) 

оголошує конкурс на право здійснювати перевезення пасажирів на 
внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування в 

звичайному режимі руху.

ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ КОНКУРСУ:

УМОВИ КОНКУРСУ
Конкурс на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування про-

водяться відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт» та Порядку проведення 
конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008р. №1081 (зі змінами), Правил 
надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету 
Міністрів України від 18.02.1997 №176 (зі змінами).

Відповідно до ст. 45 Закону України «Про автомобільний транспорт» у конкурсі на визна-
чення автомобільного перевізника на автобусному маршруті загального користування можуть 
брати участь автомобільні перевізники, які мають ліцензію на той вид послуг, що виносять на 

конкурс, на законних підставах використовують у достатній кількості сертифіковані автобуси 
відповідного класу, відповідають вимогам, викладеним у статті 34 Закону України «Про авто-
мобільний транспорт». 

Для участі в конкурсі на приміських автобусних маршрутах перевізники зобов’язані подати 
на кожен об’єкт конкурсу, в якості конкурсної пропозиції щонайменше один транспортний засіб, 
пристосований для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, 
а у разі відсутності такого інформацію про відсутність та інвестиційний проект-зобов’язання; 
здійснювати пільгові перевезення пасажирів згідно з чинним законодавством;

Документи на конкурс приймаються до 11 вересня 2020 року включно з 9 год. до 17 год. 
за адресою м. Тернопіль, вул. Галицька, 38, Філія «Тернопільський ДОНКК» Українського дер-
жавного підприємства по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів 
«Укрінтеравтосервіс».
УВАГА! З питань щодо номерів рейсів та розкладів руху автобусів на маршруті, бланків доку-
ментів для участі в конкурсі, а також за довідками звертайтесь телефонами: 52-15-79, 52-45-90, 
за адресою: м. Тернопіль, вул. Галицька, 38, щоденно в робочі дні з 9 год.  до 17 год. Філія «Тер-
нопільський ДОНКК» Українського державного підприємства по обслуговуванню іноземних та 
вітчизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс» (Робочий орган конкурсного ко-
мітету) та 43-58-74, за адресою: м. Тернопіль, майдан Перемоги, 1, щоденно в робочі дні з 8 год. 
до 17 год. 15 хв. відділ житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, інф-
раструктури, енергетики та захисту довкілля Тернопільської районної державної адміністрації.

Конкурс відбудеться 01 жовтня 2020 року о 10 год. 00 хв. в приміщенні Тернопільської ра-
йонної державної адміністрації, каб. 310.

Плата за один внутрішньорайонний приміський автобусний маршрут, який виставляється 
на конкурс складає – 3000 грн.

Реквізити для перерахування коштів філія «Тернопільський ДОНКК» УДП «Укрінтеравтосер-
віс»: код 38758169 в ТВБВ АТ «Ощадбанк» МФО 338545 р/р UA243385450000026003300625017.

Конкурсний комітет з перевезення пасажирів на автобусних 
маршрутах загального користування, що не виходять за межі 

Тернопільського району

ОГОЛОШЕННЯ

Господар Пересаджувати 
півонії потрібно 
нечасто, приблизно 

раз на 5-6 років. Саме 
за цей час кущ півоній 
розростеться настільки, 
що його просто необхідно 
буде пересадити. Та й 
поживні речовини в 
ґрунті закінчаться, тож 
він може цвісти гірше. 
Хоча може допомогти 
правильне підживлення. 
Найкраще пересаджувати 
півонії в серпні-вересні. 
Саме в цей період, 
до холодів, півонії 
вкореняться, добре 
переживуть зиму і будуть 
цвісти вже наступної 
весни. Якщо ж ви будете 
пересаджувати півонії 
на нове місце навесні, 
то першого цвітіння вам 
доведеться чекати до 
наступної весни.

 ВИКОПУЄМО 
В СУХУ ПОГОДУ

Перед пересадкою півоній 
потрібно правильно викопати 
квіти. Робити це треба акуратно, 
щоб не завдати сильних ушко-
джень кореневій системі. Та це 
-непросто, бо коріння у півоній 
міцне, потужне і росте в різні 
боки. Під час викопування пів-
оній грунт має бути сухим, щоб 
земля не прилипала до лопати 
і коріння виймати з грунту без 
зусиль.

 Пересадка півоній потрібна 
для омолодження і подальшого 
рясного цвітіння. Після пересад-
ки квіти будуть більшими і пиш-

нішими. Коріння викопаних пів-
оній слід оглянути на наявність 
хворих, гнилих і пошкоджених 
ділянок, які видаляють за допо-
могою секатора.

 Оброблене коріння при-
бирають в затінене місце на 6 
годин для просушування, корін-
ня має бути трохи зів'ялим. Це 
необхідно для того, щоб коріння 
не зламалося і не згнило в ґрунті.

ІДЕАЛЬНІ УМОВИ: 
СОНЦЕ ДО ОБІДУ І 

ВІДСУТНІСТЬ ПРОТЯГІВ
У кожної нової дільби має 

бути 3-5 нирок, а довжина ко-
ренів менша 20 см. Якщо ко-
ріння потужне, міцне і велике, 
його розрізають, або рубають 
сокирою, а, якщо коріння без 
зусиль поділиться вручну, кра-
ще не вдаватися до викорис-
тання інструментів.

 Кореневі частини потрібно 
продезінфікувати в слабкому 
розчині марганцівки. У розчин 
помістити на 30 хвилин. Піс-
ля дезінфекції їх просушують і 
припудрюють попелом пошко-
джені ділянки.

 Для швидкої адаптації, 
розвитку та рясного цвітіння 
півонії потрібно вибрати від-
повідну ділянку. Півонії добре 
ростуть на місці, де сонечко 
світить до обіду, а після зна-
ходиться в напівтіні. Півонії не 
люблять протягів, тому місце 
потрібно безвітряне. В таких 
умовах півонія буде цвісти ряс-
ніше і довше. Не рекомендова-
но висаджувати рослину в міс-
цях зростання дерев і високих 
чагарників.

 ГРУНТ МАЄ БУТИ 
ПУХКИЙ ТА УДОБРЕНИЙ
Посадкову ямку для куща 

викопують заздалегідь, щоб 
грунт встиг осісти, і між коре-
нів не утворилася порожнеча. 
Лунка для посадки має бути 
розміром 60х80 см. На дно лун-
ки в шар 15 см укладають дре-
наж (пісок або бита червона 
цегла). Потім землю (1 відро) 
змішану з перепрілим гноєм 
(2 відра). Коріння поміщають 
в посадкову яму таким чином, 
щоб коренева шийка була ниж-
че рівня землі.

Місце посадки трамбувати 
не можна, грунт залишається 
пухким для циркуляції кисню. 
Після посадки квіти рясно по-
ливають. З приходом осені по-
верх грунту укладають мульчу 
- торф або перепрілий гній.

 Якщо півонії висаджують 
в прямий ряд, то необхідно до-
тримуватися відстані між кві-
тами. Схема посадки півоній на 
нове місце: для низькорослих 
сортів відстань має бути не 
меншою 80 см. Якщо сорт висо-
корослий, то відстань між кві-
тами - не менша 100 см.

ПЕРЕСАДЖУЄМО ПІВОНІЇ, 
щоб квітли рясніше

Полуничний сезон закінчується 
дуже швидко. Здавалося б, тільки 
вчора ми зірвали перші ягідки і, ось, 

незчулися, як урожайний сезон підійшов до 
кінця. Однак це не означає, що роботи по догляду за полуницею закін-
чилися. Навпаки, попереду ще багато чого має бути зроблено.

 І перше, на чому хотілося б зупинитися - це обрізка кущів полуниці. 
Коли остання ягода знята з грядки починаємо обрізати листя і вуса. 
Для чого це потрібно?

 По-перше, обрізка потрібна для зміцнення здоров'я рослини. Бага-
то шкідників і паразитів вибирають для місця своєї дислокації саме 
листя. Видаляючи уражене і хворе листя ми проводимо оздоровлення 
рослини.

 По-друге, після напруженого періоду плодоношення, рослина має 
потребу у відпочинку. Обрізка і є тим самим періодом спокою, за час 
якого рослина набирає сили для наступного врожаю.

  До початку осені, в вересні, рослина встигає обрости пишним листям 
і повністю набратися сил. Обрізати можна за допомогою секатора, но-
жиць або гострого ножа. Варіант для особливо ледачих - покосити. Єди-
не, на що потрібно звертати увагу - це висота обрізки. Якщо обрізати 
полуницю занадто низько, можна пошкодити чашу зростання, з якої і 
розвивається нове листя. Саме тому косити бадилля полуниці не реко-
мендується. Оптимально обрізати рослину на висоту 10-12 см від землі.

 Після обрізки рослини слід обприскати препаратами проти хвороб і 
шкідників та підгодувати. Для осінньої підгодівлі полуниці застосову-
ють мінеральні добрива. Перед настанням холодів полуницю повтор-
но мульчують соломою, торфом або тирсою. Товщина мульчі - 5 см.

 Полуниця добре зимує під сніговим покривом. Однак, якщо зима без-
сніжна або бувають зимові відлиги з подальшими морозами без снігу, 
рослина може загинути навіть при температурі мінус 15 градусів. Тому 
не зайвим буде подбати про додаткове укриття для рослини. Як укрит-
тя можна використовувати гілки лапника, які затримають спочатку 
сніг, а також збережуть тепло. Хорошою альтернативою гілля служить 
покривний матеріал спандборд.

 Провівши всі ці роботи по догляду за полуницею восени, ви зможе-
те зберегти свої посадки і на наступний рік насолоджуватися багатим 
урожаєм солодкої, ароматної ягоди.

Про врожай ПОЛУНИЦЬ 
треба подбати восени
Навіщо обрізати листя і мульчувати рослину
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Замовити вітання для своїх рідних, близьких та друзів можна безпосередньо  у редакції  
тижневика “Наш ДЕНЬ“,  або за телефоном (068) 364-08-54.

Ціна привітання - від 100 грн. 

Вітаємо! 
Кохану дружину, люблячу 

матусю, щиру невістку
Марію Іванівну Вальчук

з села Великі Вікнини
 Збаразького району
з 35-річним ювілеєм! 

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 любов’ю – чоловік Діма, донечки Соломія та 
Ангеліна, синочки Саша і Володя, свекор Микола, 

свекруха Євгенія, мама Леся і вся родина. 

Вітаємо!
Дорогого синочка, доброго брата

Василя Орестовича Максимлюка
з Тернополя

з Днем народження!
Хай і щастя, і сонця вітрила
 Мчать Твій човен до тої землі, 
Де панує лиш радості сила, 
Де збуваються мрії усі. 
Хай удача й здоров’я не зрадять ніколи, 
Збудуться мрії, бажання, думки,
 Кохання і миру, чистого неба, 
І теплого сонця – на довгі роки! 
Життя хай буде, наче свято,
 Дарунки, посмішки, пісні, 
Любові й щирості багато
 Тобі несуть майбутні дні!

З любов’ю – мама Таня, тато Орест, брат Олег.

Вітаємо!
Дорогу дружину, люблячу і турботливу матусю 

Галину Автономівну Мацюк
з Вікнин на Збаражчині

з 60-річним ювілеєм!
 Бажаємо миру і спокою, теплого сонця, 
Ласкавої долі, доброго віку, 
Хай стукає радість у кожне віконце, 
Усяких гараздів і щастя – без ліку! 
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!
І ще побажаєм від душі наостанок:
Нехай буде гарним кожнісінький ранок!

З любов’ю - чоловік Василь, сини Ярослав, Олександр 
та Міріука Оксана з донечкою Катею.

Вітаємо! 
Привітну, доброзичливу сусідку

Галину Автономівну Мацюк
з с. Вікнини Збаразького району

 з 60- річним ювілеєм!

Вітаємо!
Щиру, веселу, добру куму

Галину Автономівну Мацюк
з с. Вікнини Збаразького району

з ювілеєм! 
Летять роки, мов лебеді у вирій,
Життя іде, його не зупинить,
Прийми вітання наші щирі,
Хай радісною буде кожна мить!
Якби в словах була пророча сила, 
А в серці чарів полум’я цвіло, 
То ми б для Тебе все в житті зробили,
 Щоби і дня сумного не було.
 Нехай волошками цвітуть літа прекрасні, 
Нехай здійсняться тисячі бажань, 
Щоб доля дарувала тільки щастя, 
Ні грама бід, ні крапельки страждань!
 Хай роки лише втіху приносять, 
І надію, й здоров’я у дім, 
Та ангели в Бога попросять
 Понад сто років прожити у нім!

З повагою - кума Марія з сім’єю.

Вітаємо!
 Валентину Євгеніївну Гой 

з с. Вікнини на Збаражчині
із 45-річчям! 

З Днем народження сердечно вітаєм,
 Миру, радості, щастя бажаєм, 
Щоб здоров’ячко міцним завжди було,
 А життя, як маків цвіт, яскраво цвіло!
 Щоб збувались мрії і бажання, 
Не втрачались віра, мрії, сподівання, 
Серце радість щедро полонила, 
Бог давав і розуму, і сили!
 Щоб ніколи не знала Ти втоми, 
Хай спокій і злагода будуть у домі, 
Хай Господь дарує надію й тепло
 На многії-многії літа і на добро! 

З повагою - працівники бригади 
номер два  ФГ «Садком». 

Вітаємо!
Коханого чоловіка, люблячого татка, 

хорошого сина, брата і швагра
Володимира Петровича 

Шимка
з села Вікнини на Збаражчині

 з 35-річчям!
 Бажаємо щастя, здоров’я, добра, 
Невтомному серцю – тільки тепла.
 Щоб його не краяли ані біль, ані жаль, 
Щоб сповнились тисячі мрій і бажань. 
Наш славний і рідний, найкращий у світі,

 З Тобою нам завжди затишно і світло, 
Ти – гарний господар і батько чудовий, 
Даруєш турботу і море любові.
 Спасибі за ласку, за руки умілі, 
Що вмієш підтримати словом і ділом, 
Що в рідному домі надійно і щиро, 
Живи нам на радість у щасті та в мирі.
Щоб в тиші життєвій і вихорі днів 
Господній промінчик опікою грів. 

З любов’ю - дружина Альона, 
діти Таня і Сашуня, мама Надія, 

тато Петро, брат Віталій,
 сестри Наташа і Таня з сім'ями 

і вся велика родина.

Вітаємо!
 Доброго сина, швагра і просто 

гарну людину
Володимира Петровича 

Шимка
з 35-річчям!

Сердечно бажаєм 
в цей день особливий,

 Щоб доля складалась 
яскраво, щасливо!

 Щоб у мирному небі 
Тобі сонце всміхалось, 

Щоби всі Твої мрії та плани збувались! 
Нехай всі тривоги ідуть в небуття,
 Удачу і радість дарує життя! 
Щоб був здоровий, а також багатий, 
Щоб сміхом веселим повнилася хата. 
Як сон, негаразди щоби забувались,
 А краще, щоб зовсім вони не з’являлись! 
Хай Бог милосердний з високого неба
 Пошле у житті, чого тільки треба. 
Хай Твої стежини стелить диво цвіт 
На многая, многая, многая літ! 

З повагою і любов’ю - мама і тато з с. Вербовець 
Лановецького району, братові Катя і Наталя з 
сім'ями, швагри Віталік і Володя з сім'ями та 

уся велика родина.

 Вітаємо!
Любого внука, племінника і братика

 Владислава Нечипорука
 з Великих Вікнин на Збаражчині

з 8-річчям!
 Із святом малечу щиро вітаєм,
Хай Янгол завжди Тебе оберігає!
Нехай кожен день буде схожим на казку,
Батьки хай дарують підтримку і ласку.
Здійсниться усе хай, що Ти побажаєш,
Омріяні іграшки Ти нехай маєш,
І з друзями весело буде хай грати,
На радості крилах щоб завжди літати!
У спокої й мирі Ти скоріш підростай,
Усій сім’ї - на щастя і на втіху,

Навколо світ прекрасний пізнавай,
Бажаєм Тобі радості і сміху...
З любов' ю - дідусь Іван, бабуся Галина, тьотя 

Лариса, сестричка Вероніка.

Вітаємо!
Дорогого синочка,
 класного братика

Владислава 
Нечипорука

з Днем народження! 
У День народження Твій
 Ми з Тобою радієм
 І сердечно бажаєм, 
Щоб збулись Твої мрії.
 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 - тато Іван, мама Миросла-

ва, сестрички Таня, Катя, Еміліана.

Вітаємо!
Зіну Василівну 

та Василя Левковича Сендецьких
із села Кривчики Збаразького району

із золотим весіллям!
Минуло вже піввіку з того часу,
Як в вашому житті цвіла весна.
І стільки прожито і пережито разом,
І скроні побілила сивина…
А в двері стукає ласкава осінь —
Багата, щедра, справді золота!
Як нагорода за любов і мудрість,
За ваші, в парі прожиті, літа.
За те, що зберегли свою родину
На хвилях часу, в радості й біді,
За те, що долю порівну ділили
І стали гідним прикладом в житті.
Тож будьте нам здорові і щасливі!
Хай спільний шлях Ваш довго ще цвіте.
Ну а сьогодні ж хай лунає пісня
Про Ваше весілля золоте!

З повагою і любов’ю – друзі Григорій, 
Ярослав та Іван. 

У цей серпневий ясний день 
Для Вас співаємо пісень. 
Вам многа літа побажаєм
 Із ювілеєм привітаєм! 
Нехай роки Вас не торкнуться
 І друзі щиро посміхнуться. 

Хай по життєвому шляху 
Лиш добрі люди з Вами йдуть. 
Про Вас Господь хай пам'ятає -
На поміч Ангела ввіряє. 
Щоб у здоров'ї проживали 
Ні горя, ні біди не знали. 

Сусідка гарна є Галина, 
Завжди привітна, добра, мила, 
На допомогу поспішає, 
Такої другої немає!

З повагою - 
жителі вулиці Церковна. 


