
2 вересня - хмарно з прояс-
ненням, можливий дощ, темпера-
тура повітря вночі 16-19, вдень 
23-24 градуси тепла. Схід сонця - 
6.35, захід - 19.58. Повний місяць.

3 вересня - хмарно, можливий 
дощ, температура повітря вночі 
14-15, вдень 21-22 градуси тепла. 
Схід сонця - 6.37, захід - 19.56. 

4 вересня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, температура 

повітря вночі 13-14, вдень 21-22 
градуси тепла. Схід сонця - 6.38, 
захід - 19.54. 

5 вересня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, температура 
повітря вночі 11-12, вдень 23-24 
градуси тепла. Схід сонця - 6.40, 
захід - 19.52. 

6 вересня - хмарно з прояс-
ненням, можливий дощ, темпера-
тура повітря вночі 14-15, вдень 

24-25 градусів 
тепла. Схід сон-
ця - 6.41, захід - 
19.50. 

7 вересня - хмарно з прояс-
ненням, можливий дощ, темпера-
тура повітря вночі 15-16, вдень 
26-28 градусів тепла. Схід сонця 
- 6.43, захід - 19.47. 

8 вересня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, температура 
повітря вночі 13-14, вдень 20-21 
градус тепла. Схід сонця - 6.44, за-
хід - 19.45.

Погода в Тернополі й області

У ціну газети враховано вартість  
поштових послуг: прийом  

та доставку видання  
до передплатників

Передплата «Нашого ДНЯ» 
не закінчується ніколи!

1 місяць - 28 грн. 50 коп. 
3 місяці - 82 грн. 90 коп. 

Передплатити «Наш ДЕНЬ»  
можна у будь-якому поштовому 

відділенні або у листонош

індекс - 68710

Твій. Мій. Наш ДЕНЬ. Разом!
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Цьогорічний карантин 
вніс певні корективи у 
святкування першого 
дзвоника. Не всі діти 
пішли до школи і на 
Тернопільщині. Зокрема, 
залишилися вдома 
учні Чорткова, Бережан 
та Бережанського 
району, які через високу 
захворюваність на 
коронавірус опинилися в 
«червоній зоні». 
До речі, за попередніми 
даними, цього року 
в області 11100 дітей 
вперше переступили 
шкільний поріг. Минулоріч 
їх було 11310. Причина 
скорочення чисельності 
учнів  - у зниженні рівня 
народжуваності. 
Нинішній Першовересень 
особливий. Він надовго 
запам’ятається дітям, 
педагогам, батькам. 
Навчальні заклади ніколи 
не працювали в умовах 
пандемії. А тепер потрібні 
маски, антисептики, 
одноразові рушники, 
обачність… 

«Наш ДЕНЬ» бажає усім 
гарних успіхів у навчанні, 
а ще – міцного здоров’я й 

усмішок на обличчях!

На фото Максима ОГОРОДНИКА: Першовересень у школі 
села Шманьківці Чортківського району.

Запрошуємо на 
роботу у стоматологію 

МЕДСЕСТРУ
Гарні умови праці. 

Деталі за тел. 
(097) 071 19 98. 

ОСОБЛИВИЙ ПЕРШОВЕРЕСЕНЬ

ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ У ТЕРНОПОЛІ: 
ТНЕУ ЗМІНИВ НАЗВУ 
Й ОТРИМАВ СТАТУС 
КЛАСИЧНОГО

У Савелівці є 
чудотворна 
ікона, що зцілює 
душу і тіло
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12 шкільних автобусів 
отримали загальноос-
вітні заклади області. 
Один з них - спеціальний 
для дітей з особливими 
освітніми потребами. 26 
серпня заступник  голо-
ви обласної державної 
адміністрації Ігор Гай-
дук вручив сертифікати 
та ключі від транспорт-
них засобів керівникам 
навчальних закладів.

«Шкільний автобус – це, перш 
за все, безпека дітей у дорозі до 
школи, спокій батьків, і, звичайно, 
забезпечення рівного доступу до 
якісної освіти кожного школяра, 
який проживає у сільській місце-
вості. Адже діти повинні із задо-
воленням ходити до школи. У них, 
як і вчителів, має бути можливість 
комфортно та безпечно доїхати на 
уроки і повернутися додому.  Об-
ласна влада робить все для того, 
щоб для тих, хто навчається і пра-
цює в освітніх закладах, були ство-
рені якнайкращі умови. І вручення 
шкільних автобусів − реальне цьо-
му підтвердження», - зазначив за-
ступник  голови обласної держав-
ної адміністрації Ігор Гайдук.

Він додав, що придбання автобу-
сів здійснювалося за рахунок спів-
фінансування:  70% - кошти дер-

жавної субвенції і 30%  - місцевих 
бюджетів. На закупівлю автобусів 
використано 21 млн. 890 тис. грн. , 
а з місцевих бюджетів  - 6 млн. 600 
тис. грн.  Вартість спецавтобуса - 2 
млн. 185 тис. грн. з державного бю-
джету і 675, 6 тис. грн з місцевого.

«В умовах оптимізації навчаль-
них закладів держава повинна дба-
ти про доїзд  дітей до шкіл та їхню 
безпеку. Тому я сподіваюся, що дер-
жавна програма буде діяти і нада-
лі», - зазначив Ігор Гайдук.

Зокрема, автобуси придбали 
для таких закладів: Гусятинська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступе-
нів; Гримайлівська загальноосвіт-
ня школа І-ІІІ ступенів ім. Пулюя; 
Козлівська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів; опорний заклад “Під-
гаєцька загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів ”; Струсівська загаль-
ноосвітня школа І-ІІІ ступенів іме-
ні Степана Будного; Бережанська 
обласна комунальна загальноос-
вітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів 
з поглибленим вивченням трудо-
вого навчання; Збаразька санатор-
на загальноосвітня школа-інтер-
нат І-ІІІ ступенів; Теребовлянський 
навчально-виховний комплекс; 
Вілійський навчально-виховний 
комплекс “загальноосвітній на-
вчальний заклад І-ІІІ ступенів-до-
шкільний навчальний заклад”; 
Микулинецька опорна загальноос-
вітня школа І-ІІІ ступенів; Чортків-
ська спеціалізована школа-інтер-
нат №3спортивного профілю І-ІІІ 
ступенів ім.Романа Ільяшенка; Пе-
револоцька загальноосвітня шко-
ла І-ІІІ ступенів.

Сертифікат на новий хар-
чоблок для Більче-Золотець-
кого навчально-виховного 
комплексу вручив разом із 
іншими подарунками під час 
святкової лінійки з нагоди Дня 
Знань голова обласної ради Ві-
ктор Овчарук. Очільник облас-
ті привітав працівників і учнів 
закладу з початком нового на-
вчального року. Він зазначив, 
що до занять у закладах освіти 
області приступили майже 112 
тис. учнів, з них понад 11 тисяч 
– першокласників і понад 5 ти-
сяч одинадцятикласників.      

«Навчання – це прихований 
скарб. Вчіться, щоб знати, дія-
ти, жити. Упевнений, що зерна 

знань дадуть добрі сходи і зро-
стуть у ваших серцях і душах 
урожаєм мудрості та натхнен-
ня. 

У цей святковий день перші 
кроки на дорозі Знань до Но-
вої української школи роблять 
першокласники. Нехай весь їх 
шлях буде захоплюючим, ціка-
вим, пізнавальним. Пильнуймо, 
щоб вони любили і шанували 
українську мову, культуру, іс-
торію, славні традиції, були 
справжніми патріотами Украї-
ни. І, звичайно, - росли здорови-
ми. Велике значення для цього 
має харчування. Яскравою, 
смачною та здоровою – саме 
такою повинна бути їжа в шко-

лах. Дітям повинно хотітись її 
з’їсти, а батьки не повинні хви-
люватись за якість харчування 
в школі. У сучасних умовах пи-
тання про здорове харчуван-
ня школярів є особливо акту-
альним, оскільки, правильне 
харчування – найважливіша 
запорука здорового розвитку 
зростаючого організму дитини. 
Саме тому сьогодні ми вручає-
мо сертифікат на нове облад-
нання для їдальні, - сказав го-
лова облради.

Віктор Овчарук додав, що 
таке обладнання отримають 
ще 50 навчальних закладів 
краю на суму понад 13,5 міль-
йонів гривень.  

У 2019 році стартувала ре-
форма шкільного харчування, 
першочергове завдання якої – 
зрозуміти реальну ситуацію у 

галузі шкільного харчування. 
Для цього з 13 лютого 2020 
року почалося комісійне об-
стеження шкіл. Робоча група 
перевіряє технічний стан та 
оснащення шкільних харчоб-
локів, рецептуру страв, кало-
рійність та різноманітність 
меню, якість питної води та 
загальний санітарно-гігієніч-
ний стан.

Відповідно до результатів 
перевірки надано фінансуван-
ня для українських шкіл, що 
потребують оновлення мате-
ріально – технічного переоб-
ладнання старих харчоблоків. 
Рішенням сесії Тернопільської 
обласної ради від 13 квітня 
2020р. №1612 комунальній 
установі Тернопільської об-
ласної ради  «Центр аналітич-
но-методичного та матеріаль-

но-технічного забезпечення 
розвитку освітніх закладів 
області» доручено здійснити 
централізовану закупівлю об-
ладнання для їдалень (харчоб-
локів).

Віктор Овчарук зазначив, 
що для ефективної та якісної 
централізованої закупівлі об-
ладнання працівники устано-
ви  працюють над підготовкою 
документації та проведенням 
тендерних закупівель для 
переоснащення їдалень (хар-
чоблоків) загальноосвітніх за-
кладів Тернопільської області. 
Відтак обласна рада здійснює 
реальні кроки на шляху рефор-
мування освіти, у тому числі 
шкільного харчування на про-
тивагу тим, хто надто багато і 
галасливо пробує переконува-
ти у її необхідності. 

Школярі Більче-Золотого 
отримали новий 

харчоблок для їдальні
Таке обладнання отримають ще 50 навчальних 

закладів краю на суму понад 13,5 мільйонів гривень 

Навчальні заклади Тернопільщини 
отримали нові шкільні автобуси

УЧНІ ДОЇЗДИТИМУТЬ 
на уроки спеціальними 

тролейбусами
У більшості тернопільських шкіл 

навчання буде змішаним. Класи 
поділили на підгрупи і вони через 

день ходитимуть в школу. Аби діти могли 
доїхати до загальноосвітніх навчальних 
закладів міста в умовах карантину, з 1 
вересня додатково до діючих маршрутів 
громадського транспорту, в Тернополі 
почнуть курсувати шкільні тролейбуси.

Виконуватимуть спеціальні шкільні рейси ві-
сім одиниць електротранспорту на маршрутах: 
№1, 2, 5, 7, 8, 10, 11. Громадський транспорт буде 
обладнаний табличками «Діти».

Перевезення учнів шкільними тролейбусами 
здійснюватиметься за наявності учнівської «Со-
ціальної карти тернополянина». Для школярів 
проїзд - безкоштовний.

Планують також організувати супровод пра-
цівниками освітніх закладів. Також наразі в 
шкільних тролейбусах дозволено супровід бать-
ками учнів молодших класів. Проте для супрово-
джуючих осіб проїзд буде платний відповідно до 
діючих тарифів на проїзд. 

Орієнтовний графік відправлень тролей-
бусів, що здійснюють шкільні рейси (можли-
ві уточнення): №1/3: 08:02 Ринок – 08:20 вул. 
Слівенська – 08:30 вул. О. Довженка – 8:48 Центр 
– 09:02 Ринок; №2/2: 08:04 вул. Протасевича – 
8:22 Центр - 08:42 вул. Тролейбусна; №5/1: 8:07 
вул. Київська – 8:17 вул. Лесі Українки – 8:21 вул. 
Слівенська – 8:31 Центр – 8:45 вул. Миру – 8:55 
Центр – 9:19 вул. Київська; №7/1: 08:32 вул. Лесі 
Українки – 08:35 вул. Слівенська – 08:53 (ЦДМІ ім. 
Довженка) №7/2: 08:37 Фарм. фабрика – 08:50 
Парк Національного відродження; №8/1: 07:48 
Газопровід – 08:35 вул. Морозенка; №10/3: 08:04 
вул. Київська – 08:27 Центр – 08:52 вул. Київська 
– 09:12 готель «Тернопіль»; №11/4: 07:57 вул. 
Лучаківського – 08:03 вул. Тролейбусна – 08:18 
Центр – 08:48 вул. Київська.

Администратор
Area Measurement
43432,56 sq mm

Администратор
Area Measurement
43490,66 sq mm
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ТЕРНОПІЛЬ МАЄ СТАТИ ЕЛІТНИМ 
НАУКОВО-ОСВІТНІМ ЦЕНТРОМ 

ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ 
Основна потреба сьогодення - по-

казати,  що Тернопіль заслуговує на 
формування елітного класичного уні-
верситету, який стане центром  науково-
освітньої думки Західної України, каже 
Андрій Крисоватий. 

- Заклади вищої освіти вже перетво-
рюються на центри наукової думки, які є 
основою для всіх трансформацій. Навіть 
назва «Західноукраїнський національ-
ний університет (Тернопіль)» буде по-
пуляризувати місто, регіон. Ми сьогодні 
є студентською столицею. Тернопіль та-
кий, безперечно, за підтримки міського 
голови Сергія Надала, у цьому є заслуга 
кожного з університетів: і ТНПУ, і ТНТУ, 
і ТНМУ. І, звісно, ТНЕУ. Ми - студентська 
столиця, але разом з тим повинні йти 
далі. Тож поява в Тернополі класичного 
вишу – це справді знаменна подія. Ми 
маємо стати елітним науково-освітнім 
центром Західної України, - підкреслив 
ректор Андрій Крисоватий. 

Тернопільський національний еконо-
мічний університет почав свою історію 
54 роки тому з відділення столичного 
вишу. Відтак тричі змінював свою назву 
та статус: був інститутом, академією, 
університетом. З цьогорічного 25 серп-
ня вищий навчальний заклад змінив 
статус і отримав нове найменування, а 
з цим і набагато ширше призначення, 
нові шляхи для розвитку.

- За останні п’ять років науковці на-
шого університету були серед розроб-
ників бюджетного кодексу, новітнього 
податкового кодексу, основних засад 
формування політики децентралізації. 
На основі наших наукових розробок про-
водять загальні реформи в Україні. Тому, 
підкреслюю, основна потреба сьогоден-

ня - показати,  що Тернопіль заслуговує 
на формування елітного класичного уні-
верситету.  Наші науковці повинні мати 
визнання не просто місцевого значення, 
а загальнонаціонального, - акцентував 
ректор.

УНІВЕРСИТЕТ ВЖЕ ДАВНО 
ВИЙШОВ ЗА МЕЖІ ЕКОНОМІЧНОГО 

- Економічні спеціальності в структу-
рі підготовки фахівців нашого універ-
ситету становлять лише 23 відсотки із 
загальної кількості. За змістовним напо-
вненням організації навчального про-
цесу  заклад давно вже вийшов за межі 
економічного вишу, - зазначив Андрій 
Крисоватий. - У нас роками діють фа-
культети комп’ютерно-інформаційних 
технологій, юридичний, аграрний, сту-
денти вивчають напрямки  соціального 
забезпечення, педагогіку, політологію… 
Щоб стати класичним університетом, 
потрібно мати вісім спеціальностей, 
за якими здійснюється підготовку фа-
хівців. У нас є 16 таких спеціальностей. 
Отож, зміна статусу – це не просто виві-
ска. Це – повний ребрендинг, виходячи 
із тих сьогоднішніх умов, які диктує час. 
Ми даємо усвідомити нашим студентам, 
що вони не просто тут навчаються, аби 
класно провести кілька років. Вони по-

винні отримати той фах, який дасть 
можливість одразу входити в реальне 
життя і бути готовими до викликів, які 
на них чекають.   

Власне, університет уже давно є наці-
ональним не лише за статусом. Тут на-
вчаються майже 25 тисяч студентів з 21 
області України. Лише на денній формі 
навчання здобувають освіту 8600 юна-
ків і дівчат.   

- У нас є також філіали, - каже Андрій 
Крисоватий. - Відокремлені інститути 
діють у Хмельницькому, Вінниці, у Чорт-
кові, Івано-Франківську, в Луцьку, Ново-
волинську, в Сваляві. Є філії в Єревані, 
Нью-Йорку та Греції. Тобто статус кла-
сичного вишу дозволяє нам узаконити 
стратегії, розпочаті раніше. Новітні ви-
моги потребують зміни параметрів під-
готовки фахівців. Паралельно з тим, що 
змінювали статус, ми відкрили нові фа-
культети.  Наприклад, соціально-гумані-
тарний, який здійснюватиме підготов-
ку фахівців гуманітарної сфери. Також 
трансформуємо наш аграрний факуль-
тет в інститут біоресурсів та природоко-
ристування. Відкриваємо спеціальності 
технічного, природничого, інженерного 
спрямування. Усе це, переконаний, допо-
може розвивати виш, залучати більше 
студентів з усіх куточків України.

«БЕЗВІДПОВІДАЛЬНО НЕ БРАТИ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ»

   Недавно ще Тернопільський на-
ціональний економічний університет, 
а нині вже Західноукраїнський націо-
нальний університет відомий участю 
в багатьох престижних міжнародних 
програмах, а також призовими місцями 
у різних вітчизняних та зарубіжних рей-
тингах. А головне – увагою до студента. 

- Ми будемо і далі робити все, щоб 
наші студенти паралельно могли  навча-
тися на різних факультетах і мали мож-
ливість вибору тих спеціальностей, які 
диктує їм ринок праці, - каже ректор Ан-
дрій Крисоватий. - Хочемо також зміни-
ти філософію видачі дипломів держав-
ного зразка.  Щоб університет видавав 
паралельно і свій диплом. Задумайтеся, 
чому Український католицький  уні-
верситет  видає свої дипломи і туди із 
задоволенням ідуть навчатися? Бо там 
цікаво. Тому наша мета, щоб ми пара-
лельно використовували досвід такого 
університету, як УКУ, аби наші студенти 
разом із дипломом  державного зразка 
отримували й диплом університету, і 
роботодавець тоді чітко розумів, якого 
спеціаліста бере на роботу.  

Викладацький склад трансформуєть-
ся відповідно до нових спеціальностей. 
На кожній кафедрі також працюватиме і 
штатний професор – консультант-робо-
тодавець. 

- Можливо, не всім легко, не завжди 
просто, але, як у свій час казав Митропо-
лит Шептицький, безвідповідально не 
брати відповідальність, - додає Андрій 
Ігорович. – І ми маємо 
нині зробити все, щоб ви-
пускники нашого класич-
ного університету могли 
реалізувати себе в Україні. 
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У ТЕРНОПОЛІ: ТНЕУ ЗМІНИВ НАЗВУ Й ОТРИМАВ СТАТУС КЛАСИЧНОГО
ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 У Тернополі з’явився класичний виш. ТНЕУ перейменовано у Західноукраїнський національний 
університет. Що означає новий статус для самого навчального закладу? Як така зміна допоможе 

розвивати місто, регіон у сфері науки та готувати висококваліфікованих спеціалістів? Про цю 
знаменну подію журналістам розповів під час брифінгу ректор вишу, професор Андрій КРИСОВАТИЙ.

Відповідний наказ Міністерства освіти і науки України було підписано 25 серпня

До Західноукраїнського національного 
університету в рамках співпраці 
завітав Сергій Вікторович Шакун 

- голова Попаснянської районної 
держадміністрації Луганської області, 
керівник військово-цивільної 
адміністрації селища Новотошківське та 
села Жолобок Попаснянського району 
(2017-2019 рр.). Гість зустрівся з ректором 
Андрієм Крисоватим, який розповів про 
навчальний заклад, матеріально-технічну 
базу, досягнення колективу, про нові 
вектори розвитку Західноукраїнського 
національного університету.

Сергій Шакун зазначив: «Молодь Луганщини 
знає про ваш університет. Мені приємно, що вели-
ка когорта студентів-першокурсників вашого кла-
сичного університету поповниться й Луганською 
молоддю. Я переконаний: лише особистим прикла-
дом ми зможемо довести, що Захід і Схід - це єдина 
Україна».

Зустріч відбулася за сприяння начальника Тер-
нопільського зонального відділу Військової служби 
правопорядку, полковника Івана Тарасовича Бугая, 
який є надійним партнером Західноукраїнського 
національного університету у проєкті «Норвегія - 
Україна».

МОЛОДЬ ЛУГАНЩИНИ ОБИРАЄ 
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ВИШ 

На інформаційному ресурсі Освіта.
UA опубліковано рейтинг ТОП-100 
найпопулярніших вишів серед вступників, 

до якого увійшли заклади вищої освіти - лідери 
за кількістю заяв від абітурієнтів, які вступають 
на основі повної загальної середньої освіти. 
Західноукраїнський національний університет 
(м. Тернопіль) - лідер у західному регіоні, а 
також посідає 33 позицію серед зво України.

Для колективу Західноукраїнського національного 
університету - це вагоме досягненням та довіра з боку абі-
турієнтів. 

У рейтингу враховані всі заяви від вступників на на-
вчання для здобуття кваліфікаційних рівнів бакалавра та 
магістра на базі повної загальної середньої освіти за всіма 
формами навчання станом на 26 серпня цього року. 

За даними Інформаційної системи «Вступ.ОСВІТА.UA», 
що публікує рейтингові списки абітурієнтів, упродовж 
вступної кампанії-2020 до закладів вищої та фахової пе-
редвищої освіти України подано більше 1 мільйона 568 
тисяч заяв від вступників.

ЗУНУ - ЛІДЕР ЗА КІЛЬКІСТЮ 
ПОДАНИХ ЗАЯВ 

ВСТУПНИКІВ У РЕГІОНІ

Зіна КУШНІРУК
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У розвинених країнах в демографіч-
ній структурі населення частка такого 
середнього класу складає 50%+. Донедав-
на частка середнього класу в Україні, за 
деякими підрахунками, сягала скромних 
15-25 відсотків і мала тенденцію до ско-
рочення.

Тепер ситуація в Україні з «середняка-
ми» зовсім невтішна. За даними Держста-
ту, торік середнім класом себе вважали 
аж… 1,1 відсотка громадян. 65,3 відсотки 
українців віднесли себе до бідних. Не до 
бідних, але й не до середнього класу себе 
зараховують 33,6 відсотків респондентів.  

Цього року корективи у бізнесові та 
сімейні бюджети багатьох українців вніс 
коронавірус. Люди стали біднішими. За 
даними Нацбанку, у першому півріччі 
2020-го заощадження українців скоро-
тилися майже на 6 відсотків. 39 відсо-
тків сімей узагалі не мають заощаджень 
- такі результати дослідження Research & 
Branding Group.

Негативний вплив пандемії COVID-19 
та її наслідки для сімейного бюджету від-
чули 69 відсотків українців, підрахували в 
Дитячому фонді ООН.

А результати всеукраїнського дослі-
дження свідчать: одній сім’ї на один день 

харчування потрібно в середньому 294 
гривні, на місяць - 9235 гривень. Для ба-
гатьох наших співвітчизників - це фантас-
тика. 

Добряче пошарпала пандемія і згада-
ний середній клас. Тепер же по «середня-
ках» може вдарити ще й підвищення мі-
німалки. З 1 вересня до 5000 гривень. А 
з 1 січня 2021-го мінімалка має зрости до 
6000, з 1 липня - до 6500 гривень. З одно-
го боку - справа потрібна. З іншого…

Ряд експертів стрімке підвищення мі-
німальної платні називають помилковим. 
Так, за словами заступниці директора 
Центру економічної стратегії Марії Ре-
пко, таке підняття не відповідає інфляції, 
динаміці зростання середньої зарплати, 
продуктивності праці тощо. «Рішення 
уряду не обґрунтоване. Натомість, цим 
провокують стрімке збільшення наван-
таження на бізнес щодо податків і виплат 
за роботу. При тому, що продуктивність 
праці у нас низька - найнижча в Європі. І 
не тому, що ми мало платимо чи погано 
працюємо, а тому що українці на старому 
обладнанні не можуть виготовляти такої 
кількості товару, як в інших країнах. Дуже 
погано, що підприємці замість того, аби 
інвестувати кошти в розвиток бізнесу, 

повинні будуть платити більший пода-
ток. Особливо після 2020 року, коли всі 
у скруті. Натомість, треба було б просто 
індексувати зарплату. Це було б не полі-
тичним рішенням, а економічно вигідним 
для України», - сказала експертка, передає 
Finance.ua. 

На думку політолога Тараса Загород-
нього, в нашій країні багато рішень влади 
пов’язані з піаром. Можливо, і це також. 
«Владі потрібно підтримувати свій рей-
тинг. Думаю, відсотків на 50 рішення про 
підняття мінімалки є піар-ходом. Решта 
- це необхідність поповнення бюджету», - 
сказав Загородній.

Підвищення мінімалки збільшить по-
датковий тягар на бізнес, констатують у 
Європейській Бізнес Асоціації. І додають: 
бізнес із прикрістю сприймає рішення 
щодо збільшення оподаткування, за-
маскованого як підвищення мінімальної 
зарплати.

Сильний середній клас потрібен дер-
жаві, бо здатний зробити її ефективною, 
стабільною, динамічною. А сильна держа-
ва потрібна середньому класу, оскільки 
лише вона здатна зберегти його станови-
ще й створити передумови та можливості 
для прогресу. На жаль, у нас середній клас 

виживає всупереч, а не завдяки держав-
ній політиці. 

На фоні підвищення мінімалки Кон-
ституційний суд України скасував обме-
ження платні держслужбовцям до 47,2 
тисяч гривень, яке запровадили на період 
карантину. Зокрема, визнано незакон-
ним обмеження зарплат для працівників, 
службових і посадових осіб бюджетних 
установ (включаючи органи державної 
влади та інші держоргани, органи місце-
вого самоврядування).

Крім того, визнано таким, що не від-
повідає Конституції, обмеження платні 
народним депутатам, суддям, суддям Кон-
ституційного Суду, членам Вищої ради 
правосуддя, членам Вищої кваліфікацій-
ної комісії суддів України, прокурорам, 
працівникам, службовим і посадовим 
особам Нацбанку та іншим службовцям і 
посадовцям.

Ще раніше судді обурилися низьким 
рівнем їхніх зарплат: отримували 47 ти-
сяч замість щонайменше 100 тисяч гри-
вень. Як зазначає ТСН, приміром, суддя 
шостого апеляційного адмінсуду за лю-
тий цього року отримав 579 тисяч гри-
вень за місяць. 47 тисяч - «не гроші»?  

Але ж карантин триває, COVID-19 не 
відступає. Люди хворіють. Країна поділе-
на на зони. Заборонили 
в’їзд іноземцям. Лише з 
«космічної» платні чи-
новників зняли каран-
тинні обмеження...  

З «КОСМІЧНОЇ» платні українських чиновників 
зняли карантинні обмеження, а малий

та середній бізнес - НА СТАРТІ ВИЖИВАННЯ   
Середній клас називають куркою, яка несе золоті яйця. «Середняки» - це, зазви-
чай, представники малого та середнього бізнесу - люди середнього достатку. 
Завдяки освіті, активності та креативності середній клас створює додаткову 
вартість, забезпечує свої родини, дає робочі місця, відраховує податки, внески до 
соціальних і пенсійного фондів. 

Ольга ЧОРНА.

Сьогодні Тернопільщина готова до нової 
хвилі коронавірусу. Лікарні забезпечені 
необхідним обладнанням та засобами 

індивідуального захисту. А в резерві на складах 
знаходяться захисні костюми, халати, сотні 
тисяч медичних масок та респіраторів, які при 
погіршенні ситуації будуть направлені в район 
спалаху коронавірусної інфекції, повідомили у 
Тернопільській облдержадміністрації. 

«Від початку пандемії в область надійшли засоби за-
хисту на суму 1 мільйон 900 тисяч гривень. Це щитки із 
захисним екраном, медичні маски, респіратори. Також ми 
отримали дороговартісне обладнання від державних під-
приємств. Це чотири рентген-апарати, що вартують май-
же 20 мільйонів гривень», - розповів начальник управлін-
ня охорони здоров’я Тернопільської обласної державної 
адміністрації Володимир Богайчук. 

Також за час пандемії для лікувальних закладів Тер-
нопілля вдалося закупити 111 моніторів для відстеження 
стану тяжкохворих та 95 апаратів штучної вентиляції ле-
гень. Частину цього обладнання закупили за кошти місце-
вих бюджетів. Більшість Тернопільській області передали 
державні підприємства. 

Окрім того, десятки мільйонів гривень було витрачено 
не оновлення Тернопільського обласного лабораторного 
центру та придбання розхідних матеріалів для збільшен-
ня кількості тестувань методами ІФА та ПЛР. 

Закупівля засобів індивідуального захисту, лаборатор-
ного обладнання та розхідних матеріалів для проведення 
лабораторних досліджень обійшлась більш як у 30 мільйо-
нів гривень. 

«Зараз наше завдання - підготувати більшість закла-

дів охорони здоров’я, які зможуть приймати хворих на 
COVID-19. Ми інтенсивно працюємо над збільшенням до-
ступу кисню до кожного лікувального закладу та будемо 
забезпечувати більшу кількість кисневих балонів. Для 
прикладу, одна Козівська лікарня витрачає 15 балонів кис-
ню на добу», - додає Володимир Богайчук. 

Ліжковий фонд для надання допомоги хворим на 
COVID вже збільшено до 1330 ліжкомісць. В обласній уні-
верситетській лікарні розгорнули 66 ліжок. Додатково 
законтрактували шість закладів другої хвилі, де надава-
тимуть допомогу хворим на коронавірус. Це медустанови 
у Зборівському, Підгаєцькому, Теребовлянському, Підволо-
чиському та Тернопільському районах.  

На Тернопільщині продовжують хворіти на коронаві-
рус 2874 людей, розповідає Володимир Богайчук.

«Ми робимо все, що в наших силах, аби забезпечити 
якісне лікування тих, хто потребує допомоги. Але у нас 
радикально змінилась ситуація щодо виявлення кількості 
хворих. Лікарні переповнені. Я наполегливо прошу дотри-
муватись правил карантину. Бережіть себе», - зазначив на-
чальник управління охорони здоров’я обласної державної 
адміністрації.

Коронавірус виявили 
у міського голови 

Тернополя
Про це очільник міста Сергій 

Надал розповів на своїй сторінці 
у фейсбуці. 

«Тернополяни, друзі. Мушу вам розповісти 
неприємну новину. Отримав результати тес-
ту на COVID-19. Тест підтвердив цю хворобу, 
- йдеться у дописі. - У зв’язку зі специфікою 
роботи я регулярно здаю тест протягом остан-
ніх п’яти місяців. Також мої  заступники, інші 
члени команди. Ми маємо спеціальний  режим 
роботи у зв’язку з необхідністю щодня спілку-
ватись з великою кількістю людей . Добре, що 
на даний  час крім мене жодний  із заступників, 
керівників комунальних установ і управлінь 
ради не виявився інфікованим». 

Сергій Надал розповів, що відчуває деякі 
симптоми коронавірусу, а саме неприємний  
біль у горлі. 

«Якби не тест, в іншій  ситуації  навіть би не 
звернув на це увагу. Загальний  стан нормаль-
ний . Перебуваю у постій ному контакті зі спе-
ціалістами, повідомив свого сімей ного лікаря. 
Переходжу на самоізоляцію і режим роботи з 
дому. Потреби в госпіталізації  немає. Протя-
гом най ближчих двох тижнів планую працю-
вати з дому у режимі жорсткої  самоізоляції »,- 
додав міський голова.

Це не вперше на Тернопільщині коронавірус 
виявляють у посадовців. Раніше хворобу діагно-
стували у голови облдержадміністрації Володи-
мира Труша. У нього діагностували пневмонію. 
Наразі він усе ще перебуває на стаціонарному 
лікуванні й здійснює управління областю дис-
танційно. 

За інформацією голови ОДА, деякі з його 
заступників теж захворіли на коронавірус 
і потребували госпіталізації. 

Âîëîäèìèð ÁÎÃÀÉ×ÓÊ: «Çàâäÿêè Óðÿäó, 
Ïðåçèäåíòó òà êåð³âíèöòâó ÎÄÀ 

ìè îòðèìàëè á³ëüøå 35 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü 
íà áîðîòüáó ç êîðîíàâ³ðóñîì» 
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Можна пропонувати 
малі та великі 

проекти
Проект може подати будь-

яка особа, віком від 16-и років, 
особа без громадянства або іно-
земець, які мають дозволи на 
постійне проживання на тери-
торії України. Один автор може 
подати 1 великий та 1 малий 
проект. Проекти можуть бути 
або малими (сума від 1 000 грн. 
до 300 000 грн.) або ж великими 
(від 300 000 до 1 450 000 грн.), 
- роз’яснюює речниця Терно-
пільської міської ради Мар’яна 
Зварич. 

Загальна сума, яку виділяють 
з міського бюджету на проекти у 
2021 році, становитиме 15 731 
599 грн. З цієї суми 70% коштів 
будуть спрямовані на великі 
проекти, 30% - на малі проекти.  
Проекти-переможці визнача-
ються за результатами голосу-
вання, яке триватиме з 26 жовт-
ня по 9 листопада 2020 року.

Проекти повинні матиза-
гальнодоступний характер, 
тобто вільний, безкоштовний 
доступ всіх жителів міста. Про-
ект повинен бути спрямований 
на покращення інфраструктури 
громади. Аби запропонувати 

свою ідею, необхідно запов-
нити бланк проекту з 1 по 30 
вересня та подати його через 
портал https://budget.e-dem.
ua/6110100000 самостійно або 
у паперовому вигляді, приніс-
ши проект у Центр надання 
адміністративних послуг (вул. 
Острозького,6) та подавши 
електронну копію. Бланк для 
заповнення проекту ви знайде-
те на порталі https://budget.e-
dem.ua/6110100000

Варто зауважити, що до про-
екту можна додати кошторис, 
графічні матеріали, візуалізація 
тощо. У випадку, якщо ви пода-
єте проект через Центр надан-
ня адміністративних послуг у 
паперовому вигляді, то повинні 
надати заповнений бланк про-
екту разом з графічними мате-
ріалами також у електронному 
вигляді (наприклад, на флешці). 
Адміністратор скопіює інфор-
мацію та віддасть ваш цифро-
вий носій.

Консультації 
онлайн, 

а голосування 
в мережі і в ЦНАПі

Впродовж місяця будуть 
проводитися онлайн-консуль-

тації для авторів, які мають 
бажання подати проект на Гро-
мадський бюджет 2021. Про 
дату та час зустрічі буде додат-
ково інформуватися на сайті 
Тернопільської міської ради у 
розділі «Новини» та на сторінці 
міської ради у Facebook.

Ще одна передумова успіш-
ності проекту: після його подачі 
впродовж 7-ми днів автор пови-
нен підтвердити підтримку по-
даного проекту не менше, аніж 
15-ти голосами жителів громади 
на порталі https://budget.e-dem.
ua/6110100000. Після чого про-
ект попадає на розгляд Номінаці-
йного комітету на відповідність 
чинному законодавству. Дату, 

час та місце розгляду проекту 
Номінаційним комітетом буде 
повідомлено автору, щоб він, за 
бажанням, міг бути присутнім 
при його розгляді. Отримавши 
позитивну оцінку Номінаційно-
го комітету, проект буде допуще-
ний до голосування.

Переможцями будуть ви-
значені проекти у кожній з но-
мінацій (серед малих та серед 
великих) рейтинговим голосу-
ванням. Тобто ті проекти, які на-
беруть більшу кількість голосів 
(до вичерпання обсягу заплано-
ваних коштів), будуть реалізо-
вані у 2021 році. Зверніть увагу! 
Проекти, які наберуть менше 
300 голосів (для малих) та 500 

голосів (для великих) не будуть 
допущені до реалізації.
Тернопіль – перше 

місто, де буде 
шкільний бюджет

Взяти участь у ньому можуть 
школи, де є учні 7-11 класів, які 
повинні придумати ідею проєк-
ту, подати проєкт на спеціальну 
платформу та у подальшому 
отримати найбільшу кількість 
підтримки учнів своєї ж школи 
шляхом голосування. Проєкт 
має бути спрямований на роз-
виток шкільної громади, покра-
щення навчального закладу та 
території, впровадження інно-
ваційних проєктів в тематичних 
сферах, науково-просвітницькі 
чи соціальні заходи.

На фінансування шкільного 
громадського бюджету виділя-
ють 10 відсотків від суми, яка 
йде на Громадський бюджет, 
це 1 747 955 грн. Кожна школа 
отримає по 75 998 грн, загалом  
шкільний громадський бюджет 
діятиме у 23-ох школах терно-
пільської громади, які вислови-
ли свою згоду.

До слова, з 1 вересня-30 
вересня триватиме подан-
ня проектів, з 1 жовтня-20 
жовтня - оцінка проектів 
Номінаційним комітетом, з 
26 жовтня-9 листопада - го-
лосування за проекти, 11 ли-
стопада - оголошення резуль-
татів.

Тимофій ВИГОНЯЙЛО. 

У вересні газ для 
населення значно 

подорожчав 

У вересні цього року Нафтогаз 
встановив ціну на природний 
газ для населення на рівні 

4,7 гривень за кубометр з ПДВ та 
без урахування вартості доставки. 
Порівняно з серпнем, ціна палива 
зросла на 45%, або у півтора рази.

Крім того, Нафтогаз підвищив річну ціну на 
газ для населення. Про це йдеться на сайті ком-
панії.

У вересні кубометр газу коштує 4,7 гривень 
без урахування вартості доставки. Порівняно з 
серпнем, - це на 1,46 гривень або на 46% більше. 

Щодо річної ціни, то у перші два тижні ве-
ресня її можна зафіксувати на рівні 4,73 гривні 
за кубометр з ПДВ, але без вартості розподілу. З 
16 по 30 вересня вартість тарифу зросте до 5,24 
гривень за кубометр.

Як змінювалась ціна на газ від початку року? 
В лютому українці заплатили за спожитий у бе-
резні газ за тарифом 5,86 гривень за кубометр, 
що на 15% дорожче, ніж у січні. У квітні через 
кризу ціни впали на 15%, у травні - ще на 21%. 
У червні вартість знизилась ще на 6%. А в липні 
ціна зросла на 7%, у серпні ще на 9% - до 3,24 
гривні за кубометр.

Як формується ціна на газ? З 1 серпня 
нинішнього року ні Нафтогаз, ні Кабмін ціни 
на газ для населення безпосередньо не вста-
новлюють - їх регулює ринок. Тобто, діє прин-
цип імпортного паритету. Україна купує газ на 
німецькому або нідерландському хабі. До цієї 
ціни додають вартість транспортних послуг.

З 1 вересня Приватбанк 
почав видавати картки 
для виплати одноразової 

натуральної допомоги 
«пакунок малюка».

 Її можна відкрити протягом року 
з дати народження дитини, а кошти 
використати - ще протягом року з 
моменту їх зарахування.

Гроші слід витратити на дитя-

чі товари й товари для породіль. До 
перших належать засоби догляду 
за дітьми та дитячі засоби гігієни: 
підгузки, серветки, дитячий одяг і 
взуття, дитяче харчування, дитячий 
посуд, іграшки, текстиль для дітей, 
у тому числі рушники, ковдри. Серед 
товарів для породіль - прокладки для 
лактації; прокладки післяпологові.

Скористатися картою можна в 

закладах торгівлі, які уклали з Мін-
соцполітики публічний договір.

Компенсація вартості «пакета 
малюка» складає 5 тисяч гривень. 
Після народження дитини і протя-
гом 12 місяців батькам необхідно 
звернутися в банк і укласти договір 
про відкриття рахунку зі спеціаль-
ним режимом використання та соці-
альної картки.

Ó Òåðíîïîë³ ñòàðòóº ãðîìàäñüêèé áþäæåò
З міської казни виділили понад 15 мільйонів гривень на реалізацію ідей тернополян

З 1 до 30 вересня триває прийом проектів на 
Громадський бюджет 2021 у Тернопільській 
міській територіальній громаді. На наступний 

рік для реалізації проектів жителів громади з 
міського бюджету виділено 15 731 599 гривень.

Ó Òåðíîïîë³ ñòàðòóº ãðîìàäñüêèé áþäæåò

Приватбанк почав 
видавати картки замість 

«ПАКУНКА МАЛЮКА»

Сьогодні в Україні працює майже 860 
тисяч педагогів, вихователів, майстрів 
виробничого навчання, науково-

педагогічних працівників і управлінців 
закладів освіти. Вони виховують понад 
мільйон дошкільнят, навчають більше п’яти 
мільйонів школярів, викладають майбутній 
фах майже трьом мільйонам студентів країни.

Цьогоріч роботодавці Тернопільщини подали в служ-
бу зайнятості 343 вакансії у сфері освіти. Станом на 26 
серпня 2020 року актуальними є більше 20 пропозицій 
роботи, а саме: вихователь, помічник вихователя, керів-
ник гуртка, керівник музичний, майстер виробничого 

навчання, викладач професійно-технічного навчаль-
ного закладу, вчителі початкових класів, інформатики, 
фізики, англійської мови, музики. Зарплата у цих вакан-
сіях - до 8000 тис. грн. Такі фахівці потрібні у закладах 
освіти Бережанського, Борщівського, Бучацького, Гуся-
тинського, Заліщицького, Кременецького, Монастири-
ського, Тернопільського та Теребовлянського районів 
Тернопільської області.

Якщо ви маєте бажання працювати у сфері освіти і 
вас зацікавили вказані вакансії, зверніться до місцевої 
районної філії Тернопільського обласного центру за-
йнятості або до Тернопільського міськрайонного цен-
тру зайнятості.

Íà Òåðíîï³ëüùèí³ øóêàþòü
 â÷èòåë³â ³íôîðìàòèêè òà  àíãë³éñüêî¿ ìîâè
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Більше року 
тривало досудове 
розслідування 

щодо організованого 
злочинного угруповання. 
За даними поліції, банда 
займалася масовим 
виготовленням та 
розповсюдженням 
наркотиків.

У ході масштабної спецопе-
рації, яка тривала на території 
Тернопільської, Хмельницької 
та Київської областей, право-
охоронці одночасно провели 
сімдесят обшуків. Оператив-
ники затримали 12 осіб, при-
четних до наркозлочинів. Їм 
усім обрали запобіжний захід 
- тримання під вартою.

За словами Василя Джид-
жори, начальника управління 
стратегічних розслідувань в 
Тернопільській області, його 

працівники спільно з слідчими 
ГУНП та детективами не один 
місяць документували групу 
осіб, яка виготовляла та роз-
повсюджувала  метамфетамін.

Під час обшуків у підо-
зрюваних вилучили більше 
кілограма наркотиків та пси-
хотропних речовин у твердих, 
кристалічних, порошкоподіб-
них та інших формах, зброю, 
боєприпаси, готівкові кошти у 
національній та іноземній ва-
люті, засоби зв’язку.

 - Організував незаконний 
підробіток 35-річний житель 
Тернополя - власник одного зі 

спортклубів. Його товариш пі-
дібрав спільників, які не лише 
розповсюджували наркоти-
ки, але й захищали підлеглих 
у разі будь-якого нападу. Всі 
учасники угрупування – люди 
віком від 20 до 33 років. Вони 
отримували від організато-
ра метамфетамін і займалися 
його продажем. За попередні-
ми даними, у день такий бізнес 
приносив від 25 до 50 тисяч 
гривень, - розповіли в поліції.  

Досудове розслідування 
завершилося і всі дванадцять 
підозрюваних постануть пе-
ред судом, додали у поліції. 

Уже більше семи років 
житель Бучача телефонує 
на лінію "102" і залишає 
різноманітні повідомлен-
ня. Інформація стосується 
як буденних питань, так і 
речей, пов'язаних з безпе-
кою населення, яка, у ході 
перевірок, виявляється не-
правдивою.

- На сьогодні правоохо-
ронці зареєстрували більше 
ста сорока повідомлень, які 
залишив чоловік, телефо-
нуючи з свого мобільного. 

На 38-літнього бучаччани-
на неодноразово складали 
адмінпротоколи. Останній 
дзвінок завершився кримі-
нальним провадженням. 31 
серпня він зателефонував 
на лінію "102" і повідомив, 
що замінував дві лікарні 
та планує їх підірвати. Які 
медзаклади і де, не сказав, 
- розповіли в поліції Терно-
пільської області. 

На дзвінок зреагували 
усі екстрені служби. Опе-
ративники встановили 

особу додзвонювача. Ним 
виявився житель Бучача. 
Чоловікові за жарт дове-
деться відповідати згідно 
зі статтею 259 частина 1 
ККУ – «Завідомо неправ-
диве повідомлення про 
загрозу безпеці громадян, 
знищення чи пошкоджен-
ня об'єктів власності».

Вирішується питан-
ня про оголошення йому 
підозри та обрання міри 
запобіжного заходу. Триває 
слідство.

Майже рік видурював 
гроші в жінок

Тернопільські слідчі встановили особу шахрая
У пастку зловмисника потрапило десять мешканок краю 

віком від 18 до 28 років. Суми збитків різні - хтось втратив 
одну тисячу гривень, а хтось сім, десять і навіть 15 тисяч.

Схема, за якою працював чоловік, в усіх жертв ідентична.
За словами начальника відділу кримінальної поліції Тер-

нопільського відділу поліції Віктора Демчана, невідомий в 
інтернеті знайомився з дівчатами. Спілкувався з ними, вхо-
див у довіру, з деякими навіть зустрічався. Така переписка 
тривала впродовж кількох місяців.

- Після цього він просив подруг допомогти вивести готів-
ку, виграну через букмекерську контору. В усіх випадках своїм 
жертвам розповідав, що на картку надійдуть кошти, які по-
трібно зняти. Жінки погоджувалися та давали номер елек-
тронного гаманця, - розповіли в поліції. - Далі співрозмовник 
розповідав про помилку переказу і просив сфотографувати 
картку з обох боків або назвати особисті конфіденційні дані. 
Отримавши усю інформацію, шахрай обкрадав своїх знайо-
мих, перекидаючи гроші на свою картку або картку товариша.

У ході проведення слідчо-розшукових заходів поліцейські 
встановили особу зловмисника. Це - житель Зборова, 1993 
року народження.

У скоєному він зізнався. Слідчі уже скерували до суду два 
кримінальних провадження. Щодо інших триває слідство.

Правоохоронці припускають, що жертв зборівчанина 
може бути набагато більше. Тому просять усіх, хто потерпів 
від схожого виду шахрайства, звертатися до поліції за номе-
рами: 0969858463, 0985509903 або на лінію "102".

 - До квартири самотньої кременчанки 
постукали дві жінки, сказали старенькій, 
що є працівницями соціальної служби і по-
трібен її паспорт, аби оформити доплату 
до пенсії. З опису бабусі, візитеркам було 
35-40 років, смугляві, середньої статури, - 
розповіли у поліції Тернопільської області.  

Пенсіонерка пустила незнайомок до 
квартири, запропонувала пройти на кух-
ню, проте ті наполягли, аби присісти в 
кімнаті. Витягнувши якісь папери, жінки 
сказали старенькій дати паспорт, аби ви-
писати її дані для оформлення доплати. 
Серед документів, які вийняла зі сховку 

пенсіонерка, лежали гроші, їх бачили візи-
терки.  

Зі слів бабусі, коли жінки виходили, 
одна повернулася в кімнату, бо сказала, що 
забула сумку, мабуть, саме тоді  й викрала 
гроші.

Поліцейські розшукують зловмисниць, 
а краян застерігають не пускати до по-
мешкань невідомих осіб, не довіряти ін-
формації про доплати до пенсії, грошову 
реформу, про перевірку лічильників води 
чи газу. Не відчиняти двері тим, хто про-
понує дешевий товар чи якісь акційні роз-
продажі.

Шукають 
незаконні 

посіви 
До 26 вересня 

на Тернопільщині 
триватиме 

спецоперація 
"Мак" 

191 факт незаконного го-
родництва зареєстрували 
оперативники управління 
протидії наркозлочинності 
в області за неповних три 
місяці. Усі правопорушення 
внесені в Єдиний реєстр до-
судових розслідувань. Серед 
забороненого  - 168 фактів 
вирощування маку та 23 - ко-
нопель.

Найбільшу кількість не-
законних посівів виявили у 
Зборівському, Гусятинсько-
му, Бучацькому й Кременець-
кому районах.

 - У ході проведених 174 
обшуків оперативники ви-
явили та вилучили 36309 
рослин маку та 1600 рослин 
коноплі. 49 особам правоохо-
ронці оголосили підозру за 
посів або вирощування сно-
дійного маку чи конопель, - 
розповіли в управлінні полі-
ції Тернопільської області.  

У відомстві нагадали, що 
незаконні посів або виро-
щування снодійного маку в 
кількості від 100 до 500 рос-
лин чи конопель у кількості 
від 10 до 50 рослин кара-
ються штрафом від 1700 до 
8500 гривень або арештом 
на строк до 6 місяців, або об-
меженням волі на строк до 3 
років.

Âëàñíèêà òåðíîï³ëüñüêîãî ñïîðòêëóáó 
ñóäèòèìóòü çà çáóò íàðêîòèê³â

35-річного чоловіка звинувачують в організації банди, 
яка продавала дурман по Україні

На Тернопільщині 
тесть зарізав зятя 

Алкоголь та сварка стала 
причиною вбивства на 
Теребовлянщині. Під 

час словесного конфлікту 
60-річний житель одного із сіл 
району поранив зятя ножем. 

За словами начальника Теребов-
лянського відділу поліції Андрія Куп-
чака, в будинку, де трапилося нещас-
тя, мешкали батько, його донька, зять 
та 5-річний онук. Пенсіонер впродовж 
останніх років сильно зловживав ал-
коголем і через це в родині виника-
ли конфлікти. Поліція неодноразово 
приїжджала на виклики про сімейне 
насильство та сварки.

Остання суперечка завершила-
ся летально для 30-річного родича. 
На момент суперечки обоє чоловіків 
були напідпитку. Між ними виник 
конфлікт, в результаті якого тесть 
схопив зі столу кухонний ніж і наніс 
ним удар в область серця.

Потерпілий ще зміг вийти на ву-
лицю і впав. На момент сварки в по-
мешканні була й донька дебошира, 
але втрутитися у розбірки не змогла 
через травму ноги.

Пораненого чоловіка, який стікав 
кров'ю, побачили сусіди, поклали 
у власне авто та поїхали назустріч 
швидкій, яку одразу викликали. Про-
те довезти пораненого до лікарні не 
встигли. Чоловік помер. 

Зловмисник у скоєному зізнався. 
Чоловіка затримали. Вирішується пи-
тання про оголошення йому підозри 
та обрання міри запобіжного заходу.

Íà ðàõóíêó æèòåëÿ Áó÷à÷à – 
ïîíàä 140 «çàì³íóâàíü» 

Тернопільські правоохоронці викрили чоловіка, який 
впродовж років "тероризує" операторів лінії "102"

ÎÁÅÐÅÆÍÎ: øàõðàéêè íàçèâàþòüñÿ 
ïðàö³âíèöÿìè ñîö³àëüíèõ ñëóæá

Від пройдисвіток потерпіла 
80-річна кременчанка. 

Зловмисниці винесли з 
помешкання старенької 3,5 

тисячі гривень та 50 євро.
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Зубожіння загрожує 
майже 100 млн. осіб

У Світовому банку заявили, що че-
рез пандемію коронавірусу зубожіння 
загрожує багатьом людям на планеті. 
«Через пандемію коронавірусу до 100 
мільйонів чоловік, можливо, повернуться 
в крайню бідність», попередив президент 
Світового банку Девід Малпасс, передає 
Голос Америки. Згідно з оцінками банку, 
крайнє зубожіння через Covid-19 загрожу-
вало 60 мільйонам осіб, але за новими роз-
рахунками цей показник може скласти від 
70 до 100 мільйонів. При цьому Малпасс 
допустив: «це число може вирости», якщо 
ситуація з пандемією посилиться або вона 
затягнеться. Всесвітній банк зобов’язався 
виділити $160 мільярдів для 100 країн до 
червня 2021 року в рамках зусиль із лікві-
дації наслідків надзвичайної ситуації.

Єгипет відновлює 
культурний туризм

З 1 вересня в Єгипті дозволили 
відвідувати музеї та археологічні 
пам’ятки, включаючи піраміди Гізи та 
храмові комплекси в Луксорі й Асуані. 
Також знято обмеження на поїздки між 
провінціями і містами для єгиптян та іно-
земців. Про це повідомляє Cairoscene. З 
метою профілактики поширення корона-
вірусу культурні об’єкти працюватимуть 
не на 100%. Каїрський музей обслуговува-
тиме не більше 200 відвідувачів на годи-
ну, а в піраміди пускатимуть по 10-15 осіб. 
До 31 жовтня влада Єгипту оголосила про 
зниження вартості квитків на відвідуван-
ня об’єктів Верхнього Єгипту на 50%.

Також встановили нові правила обслу-
говування туристичних груп. Кількість 
екскурсантів повинна бути до 25 осіб, гіди 
зобов’язані носити маску і по можливості 
використовувати в роботі аудіосистему 
для забезпечення соціальної дистанції.

Майже 1,5 мільярда дітей 
постраждали від закриття шкіл

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) у сво-
єму звіті вказав, що третина дітей не 
могла отримати доступ до дистанцій-
ного навчання, в умовах закриття шкіл 
через пандемію COVID-19. Про це повідо-
мляє АР. «Щонайменше для 463 мільйонів 
дітей, чиї школи закрили через COVID-19, 
не існувало такого поняття як дистанцій-
не навчання... Величезна кількість дітей, 
освіта яких була повністю порушена впро-
довж місяців, є надзвичайною ситуацією 
у світі», - сказала виконавчий директор 
ЮНІСЕФ Генрієтта Форе і додала, що на-
слідки цього негативного явища можуть 
відчуватися в економіках та суспільствах 
протягом наступних десятиліть. Найбіль-
ше постраждали діти в найбідніших до-
могосподарствах та в сільській місцевості. 
Крім того, пропускають дистанційне на-
вчання наймолодші школярі. 

В Естонії за перевищення 
швидкості придумали 

цікаве покарання
Уряд Естонії схвалив зміни до зако-

ну про дорожній рух, згідно з якими з 1 
грудня в країні замість сплати штрафу 
за перевищення швидкості можна буде 
зробити 45-хвилинну «заспокійливу 
зупинку». Про це повідомляє Інтерфакс. 
Якщо водій перевищив швидкість не біль-
ше, ніж на 20 км/год, він може зробити зу-
пинку на узбіччі або у спеціально відведе-
ному місці та не платити штраф. Зараз за 
таке перевищення нараховують 3 євро за 
кожен кілометр понад встановленої швид-
кості руху. В Естонії «заспокійливі» зу-
пинки діяли як експеримент з осені 2019 
року. Аналіз показав: водії не сприймають 
штраф як покарання і вважають його чер-
говим рахунком, а втрата часу і почуття со-
рому під час оформлення порушення силь-

но дратують. У поліції також вважають, що 
нове правило зможе розв’язати проблему, 
впливаючи на потік транспорту.

У Фінляндії хочуть 
скоротити робочий день

Прем’єр-міністр Фінляндії Санна Ма-
рін назвала скорочення восьмигодинно-
го робочого дня до шести годин одним 
зі своїх пріоритетних завдань, передає 
фінське видання Helsinki Times. Марін за-
явила: дослідження свідчать, що люди, які 
працюють шість годин, гідні отримувати 
стільки ж, як і за восьмигодинний робочий 
день. «Один зі способів справедливого роз-
поділу багатств - це поліпшити умови праці 
й скоротити робочий час таким чином, щоб 
це не позначилося на рівні доходів», - вва-
жає фінський прем’єр-міністр. Також, за її 
словами, це могло б підвищити зайнятість 
в країні під час пандемії коронавірусу.

Британку, яка роздала 
безкоштовно яблука, 

оштрафували
Мешканка Лондона Лідія Фаррелл 

у своєму саду зібрала два ящики яблук 
і вирішила поділитися ними безко-
штовно з городянами. Добра справа 
була помічена місцевою владою, і жінку 
оштрафували, пише The Sun. 33-річна 
медсестра зібрані плоди виставила на 
вулиці із запискою: «Безкоштовні їстівні 
яблука». Чого не очікувала Фаррелл, то 
це штрафу в 150 фунтів стерлінгів, який 
їй виписала муніципальна рада. Жінку 
покарали за… розкидання сміття. «Мені 
стало сумно, що муніципальна рада 
оштрафувала мене за те, що я зробила 
добрий вчинок», - поскаржилася жінка 
в Facebook. Історія отримала широкий 
резонанс. Люди підтримали медсестру й 
висловили обурення діями муніципалі-
тету. У підсумку, штраф був скасований, 
а чиновники вибачилися перед жінкою.

Жителі Туркменістану 
змушені купувати портрети 

президента разом із продуктами
Влада змушує жителів одного з райо-

нів на сході Туркменістану купувати фо-
тографії президента Гурбангули Берди-
мухамедова разом із продуктами. Про це 
повідомляє Радіо Азатлик (туркменський 
підрозділ Радіо Свобода). «У державних ма-
газинах з’явилися борошно і хліб, які про-
даються як пайок на травень і червень. Ра-
зом із ними йде портрет Бердимухамедова, 
вартістю у 20 манатів (близько 6 доларів)», 
- йдеться в інформації. Люди не протесту-
вали, купуючи продукти, оскільки навколо 
магазинів стояли співробітники Міністер-
ства внутрішньої безпеки та поліції. Влада 
вважає: якщо фотографія Бердимухамедо-
ва буде в кожному будинку, то населення 
«буде його більше любити». 

У Словаччині створили 
першу в світі прозору каву

У Словаччині з натуральних зерен 
арабіки виготовили прозору каву. Вона 
має такий же смак, як і звичайна кава, і так 
само активує роботу мозку й нормалізує 
кровообіг. Відрізняється тим, що не псує 
зубну емаль. Створив прозору каву сло-
вацький кавовар Давид Нагой. Кава, яку 
називають чистою (Clear Coffee), та підпи-
сують як CLR CFF, розробляли 12 місяців. 
Перепробували десятки різних комбіна-
цій сумішей кави. Рецепт полягає в тому, 
що протягом трьох годин заварюють 
чорну каву, а потім розливають її в спеці-
альні пляшки. Винахідник 
запевняє: в прозорій каві 
немає хімічних добавок і її 
можна гріти та подавати з 
молоком або цукром.

З’явилося нове відомство - 
соціальна сервісна служба

Кабмін створив Національну соці-
альну сервісну службу. Про це повідо-
мила міністр соціальної політики України 
Марина Лазебна. За її словами, на нове ві-
домство покладаються три основні функ-
ції. Це - соціальний захист населення і прав 
дітей; контроль під час надання соціальної 
підтримки та методичне забезпечення 
координації дій органів влади в частині 
соціальних послуг; забезпечення прав ди-
тини. «Також ми маємо намір створити 25 
територіальних органів Національної со-
ціальної сервісної служби в усіх областях 
та місті Києві», - сказала міністр.

Хліб знову подорожчає
«Усі продукти харчування вичер-

пали потенціал зростання, але ціна на 
хліб цього року збільшувалася швидше, 
ніж споживча інфляція. У 2021 його ціна 
зросте більше, ніж на інші продукти хар-
чування», - зазначив голова Асоціації по-
стачальників для торгових мереж Олексій 
Дорошенко. Як зауважив експерт, в Україні 
більшість продуктів вже коштує дорожче, 
ніж у Європі. Якщо така тенденція три-
ватиме, вітчизняні продукти замінюва-
тимуть імпортними. Але щодо молочних 
продуктів і хліба - це неможливо.

Країна летить у боргову яму
Державний і гарантований держа-

вою борг України за липень цього року 
в національній валюті зріс на 3,8% - до 
2,355 трильйонів гривень, а в доларово-
му еквіваленті зріс на 0,4% - до $85,05 
мільярдів. Про це йдеться на сайті Мініс-
терства фінансів.
Ціна на електроенергію в Україні 

на третину вища, ніж у Європі
Ціни на електроенергію в Україні в 

першому кварталі були на 37,9% вищі, 
ніж середня вартість у Європі. Про це 
йдеться в квартальному звіті Європейської 
комісії, передає УНІАН. Середня ціна при 
базовому навантаженні в об’єднаній енер-
госистемі України на ринку на добу вперед 
склала 46,9 євро за МВт-год. А в середньому 
по ЄС така ціна була 33,5 євро за МВт-год. 
Таким чином, Україна опинилася в катего-
рії країн з найвищими цінами на електрику 
в Європі поряд з Грецією (50 євро за МВт-
год) і Мальтою (45 євро за МВт-год).  

Населення вважає 
комунальні тарифи завищеними

Більшість українців вважають, що 
тарифи на компослуги для населення 
є вищими за їх реальну вартість. Про це 
свідчать дані опитування Центру Разумко-
ва. Так, 83% відсотки споживачів вважають, 
що тарифи на комуналку для населення є 
вищими за їх реальну вартість. Майже 90% 
виступають категорично проти подаль-
шого підвищення тарифів на компослуги. 
Українці категоричні проти підвищення та-
рифів на комуналку навіть в умовах ризику 
зриву опалювального сезону. 54,4% висту-
пають проти списання заборгованості побу-
тових споживачів перед постачальниками 
компослуг. Тобто, споживачі стверджують: 
не можна списувати борги неплатникам, 
оскільки є велика частка людей, які вишу-
кували можливості для оплати. 

Чи перездаватимуть водії 
автобусів та вантажівок на права 

Мінінфраструктури запропонувало 
внести зміни в порядок підтверджен-
ня професійної компетентності водіїв 

транспортних засобів, які надають по-
слуги з перевезення пасажирів і ванта-
жів. Про це йдеться на офіційному сайті 
відомства. Це пов’язано з тим, що останнім 
часом почастішали ДТП за участю переві-
зників. 85% з них виникають через помил-
ки водіїв, необізнаність або відсутність 
належних навичок та порушення ними за-
конодавства. Пропонують, щоб усі водії ав-
тобусів та вантажівок перездали на права і 
щоб періодично (раз на п’ять років) знову 
проходили навчання та складали іспити. 
Проєкт наказу поки на стадії обговорення. 

Восени зменшать 
кількість призовників 

Восени цього року планується ско-
ротити кількість призовників на стро-
кову військову службу. Відповідні про-
позиції готують для подання на розгляд 
до Кабміну. Все через велику кількість ба-
жаючих, які йдуть на контрактну службу, 
заявили у Генштабі ЗСУ. Від початку року 
на контракт пішло служити 25 тисяч осіб, 
з них - понад дві тисячі офіцерів. У штабі 
не уточнили, на скільки саме планують 
зменшити кількість призовників. Призов 
запланований на жовтень-грудень.

Дві області можуть 
залишитись без лісу

За рік, із серпня-2019 до серпня-2020 
року, в Рівненській області вирубали 
лісу у 2,5 разів більше, ніж за аналогіч-
ний період 2018-19 років - 5395 га про-
ти 2101 га роком раніше, свідчать дані 
дослідження, проведеного компанією 
EOS Data Analytics, Інститутом космічних 
досліджень НАНУ та Державним кос-
мічним агентством України, повідомляє 
Інтерфакс-Україна. На Житомирщині за 
згаданий період вирубали майже на 20% 
більше лісу, ніж торік. За такої динаміки 
вирубки Рівненщина може залишитися без 
лісу через 30 років, а Житомирщина - через 
38. Навіть враховуючи висадку нових де-
рев, адже відновлення лісу займає від 60 до 
100 років. Вирубка дерев може призвести 
до важких екологічних проблем: опустелю-
вання, ерозії, зменшення родючості ґрунту, 
повеней, вимирання популяцій диких тва-
рин. В Україні ліс безконтрольно рубають 
і «сірими» схемами вивозять на експорт. 
Ніхто не знає справжніх масштабів. 

Українці посіли перше місце 
за кількістю туристів у Анталії
У цьому літньому сезоні українці 

посіли перше місце серед туристів, які 
прибули в турецьку Анталію. Це місто 
відвідало 299967 наших громадян,  пові-
домляє агентство Anadolu. Після громадян 
України ідуть росіяни (281 398 осіб), німці 
(221151) і британці (85850). На світовому 
рівні турецький туристичний сектор пе-
режив найскладніший період, повідомив 
агентству представник сектору туризму 
Реджеп Явуз. Згідно зі статистикою аеро-
порту Анталії, станом на 19 серпня в місто 
прибув один мільйон туристів. За слова-
ми Явуза, немає іншого туристичного на-
прямку, який за вісім місяців цього року 
прийняв таку кількість відпочивальників. 
І додав: сертифікація туристичних об’єктів 
в Туреччині, зокрема в Анталії, стала успіш-
ним кроком з туристичної точки зору.

За продаж та купівлю 
курсових робіт хочуть карати 
В Україні хочуть ввести покарання 

за написання курсових робіт на замов-
лення та присвоєння замовником ав-
торства на матеріал. Відповідний зако-
нопроєкт зареєстрували у Раді, йдеться на 
сайті парламенту. Автори - кілька нардепів 
від різних партій. Вони пропонують кара-
ти за купівлю та продаж курсових робіт 
студентів, аспірантів і докторантів. Адже 
проблема плагіату й крадіжки авторства у 
наукових роботах є вкрай актуальною для 
України. Так, близько третини всіх захи-
щених в нашій країні дисертацій містять 
плагіат - понад 60 тисяч наукових робіт не 
повинні були пройти захист.

Україна Світ

Ольга ЧОРНА.
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Юлія
ТОМЧИШИН.

У Марійському відпустовому цен-
трі в селі Савелівка щороку в надве-
чір’я свята Преображення Господа на-
шого Ісуса Христа на горі Тавор віряни 
збираються у спільній молитві. Цьо-
горіч у зв’язку з загрозою поширення 
пандемії «коронавірусу» формат про-
ведення самої прощі було змінено, але 
вона була не менш душевною і щирою. 

Розпочалася проща величною Ар-
хиєрейською Службою Божою.  Під час 
відправи прочани мали можливість 
приступити до сповіді та святого 
Причастя. Наприкінці літургії всі 
разом виконали величний гімн-мо-
литву «Боже Великий Єдиний» разом 
із студентами  та випускниками 
Чортківської дяківсько-катехитичної 
академії ім. свщмч. Г. Хомишина під 
керівництвом регента Володимира 
Корчака Завершилася проща наступ-
ного дня 19 серпня святковою Служ-
бою Божою. Всі учасники прощі мали 
змогу в храмі приклонити свої голо-
ви до Чудотворної ікони Савелівської 
Богородиці, відчути силу Господньої 
любові за молитвами кожен в своєму 
наміренні.

У лісі біля джерела 
об’явилася Богородиця

Чудотворна ікона Савелівської Бого-
родиці знаходиться в парафіяльному хра-
мі Собору Івана Хрестителя (УГКЦ) вже 
більше 140 років. Незважаючи на погодні 
умови та відстань, до Савелівки, відпусто-
вого місця Бучацької єпархії, знов і знов 
спішать прочани, щоб пригорнутися до 
святині, принести до її стін свої тривоги 

й жалі, радості і молитви вдячності, про-
сити в Матері Божої заступництва і духов-
ного спокою під ЇЇ покровом, особливо в 
такий неспокійний для України час.

Савелівка – мальовниче село на Мо-
настирищині. Сьогодні тут збереглося 
близько півсотні хат. На початку села по-
близу лісу облаштоване відпустове місце. 
Його історія сягає 19 століття. Місцеві жи-
телі розповідають, у лісі при дорозі, яка 
вела з села Ковалівка до села Савалуски 
(тепер село Савелівка), місцевий дідич 
побачив на дубі біля джерела сяйво, в кон-
турах якого виднілося зображення Пре-
святої Богородиці. З того часу там почали 
відбуватися численні чудесні зцілення та 
велелюдні відпусти біля чудотворної іко-
ни. 

 Дідич, якому з'явилася Пречиста Діва, 
вирішив значну частину свого маєтку по-
жертвувати на побудову нової церкви в с. 
Савалуски. Самому йому не вдалося здійс-

нити задумане. На кошти, залишені ним, 
мешканець села побудував діючу Савелів-
ську церкву, але значно меншу за розмі-
ром від тієї, яка була задумана. Саме в ній і 
помістив дідич ікону Богородиці, яка була 
намальована за його описом на дорогому 
турецькому полотні. 

- Багато людей, які приїздять до нас, 
дивуються, що ікона намальована на по-
лотні, - розповідає отець Степан Попроць-
кий, адміністратор відпустового центру. 
– Обличчя Богородиці та Ісуса намальо-
вані, а ризи з полотна. Ікона до сьогодні 
збереглася у доброму стані. До 2015 році 
вона зберігалася у святилищі і віряни 
могли її лише бачити. А вже у 2015 році 
ми зробили великий іконостас, вклали її 
туди і зараз всі віряни можуть пригорта-
тися до оригінальної чудотворної ікони і 
бачити її зблизька.  

У 1873 р. Папа Пій IX проголосив Са-
валуски відпустовим місцем. На молитву 
до Богородиці у свято Преображення Го-
споднього пішки чи кіньми, з’їжджалися 
люди з усіх куточків Західної України. У 
1950 році радянська влада заборонила 
людям відвідувати це місце.

Джерело, що лікує очі
У 1989 р. на місці джерела, де об’яви-

лася Богородиця,  побудували маленьку 
капличку і встановили хрест. У 2003-2004 
році біля храму у Савелівці спорудили 
Хресну дорогу, а згодом виготовили  і 
освятили копію з оригіналу образу Бого-
родиці, який на той час був запрестоль-
ною іконою. Копія Чудотворної  ікони  
почала подорожувати церквами декана-

ту, аби більше людей могли поклонитися 
святині. 

У 2016 році з нагоди ювілейного року 
Божого Милосердя, парафіяльний храм 
Собору Івана Хрестителя проголошено 
ювілейним храмом, тоді ж з ініціативи 
отця Степана Попроцького, адміністра-
тора  відпустового  місця, у Савелівці збу-
довали арку при вході у святиню, яку наз-
вали Брамою Божого Милосердя. Згодом 
встановили також фігуру Матері Божої. 

- У Савелівку люди приїздять за ду-
шевним спокоєм, зціленням і благодаттю, 
- каже отець Степан. – Навіть священники 
часто кажуть, що тут дуже легко моли-
тися. Багато людей зцілилися, вмившись 
водою з джерела, біля якого об’явилася 
Богородиця. З давніх-давен люди поміти-
ли це. У селі розповідають, що одного разу 
батьки вмили дитину, яка була незряча, і 
вона почала бачити. І сьогодні неоднора-
зово ми чуємо такі свідчення від наших 
прочан. Також в останні роки багато лю-
дей зцілюються біля чудотворної ікони. 
Ми проводимо реколекції і отці читають 
молитви оздоровлення. Одного разу був 
випадок, коли на ці реколекції приїхав 
чоловік з батьком на інвалідному візку. 
Після щоденних молитов на третій день 
він вийшов із храму вже своїми ногами. 
Ще одна жінка давала свідчення, що після 
молитви біля чудотворної ікони в неї зни-
кла пухлина. 

У Марійському відпустовому центрі 
в селі Савелівка щиро раді людям, які 
приїздять до них з молитвою, вірою і 
відкритим серцем. Богослужіння тут 
відбуваються у будні і свята о 10:00. 
Проща проходить 18-19 серпня. Також 
у храмі організовують реколекції кіль-
ка разів на рік. Більше 
можна дізнатися на 
сторінці «Савелівка» у 
фейсбуці. 

Ó Ñàâåë³âö³ º ÷óäîòâîðíà ³êîíà, 
ùî çö³ëþº äóøó ³ ò³ëî

У відпустовому місці на Монастирищині молилися 
за мир і припинення пандемії коронавірусу
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краплини 
НАРОДНОЇ МЕДИЦИНИ

У минулому вважали, 
що цей продукт 
токсичний та 

непридатний для 
споживання людиною 
через його характерний 
колір. Однак з плином 
часу він ввійшов у 
раціон різних народів, 
і його лікувальні 
властивості також були 
доведені. Сьогодні 
баклажан рекомендують 
для всіх типів дієт, 
а завдяки високому 
вмісту антиоксидантів 
він пов’язаний зі 
зменшенням симптомів 
раку, зниженням ваги 
тіла та користю проти 
старіння. Попри це, 
багато людей досі 
не знають про те, як 
регулярне споживання 
баклажанів може сприяти 
покращенню здоров’я.

Розповідаємо про 7 причин, 
чому варто їсти більше «си-
неньких».

1. БАКЛАЖАН 
ЗАХИЩАЄ СЕРЦЕ

Цей овоч містить багато 
клітковини, калію, вітаміну С 
та В, вплив яких на організм 
покращує здоров’я серця. Висо-
кий вміст флавоноїдів сприяє 
зменшенню ризику розвитку 
хронічних серцево-судинних 
захворювань.

2. ТРИМАЄ ХОЛЕСТЕРИН 
ПІД КОНТРОЛЕМ

Він містить таку сполуку, як 
хлорогенова кислота – один з 
найпотужніших антиоксидан-
тів у рослинах. Ця природна 

кислота знижує надлишок ліпі-
дів у артеріях, а також бореть-
ся з раковими клітинами та 
проявляє антивірусні та анти-
мікробні властивості. Вітаміни 
та мінерали, що містяться в ба-
клажанах, також покращують 
кровообіг й запобігають збере-
женню жиру в артеріях.

3. ЗНИЖУЄ РИЗИК 
КОГНІТИВНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

Регулярне споживання ба-
клажанів позитивно впливає 
на мозок і нервову систему. 
Їх антиоксиданти ефективно 
борються з вільними радика-
лами в навколишньому серед-
овищі, водночас покращуючи 
пам’ять і пізнавальну функцію. 
Шкірка баклажана містить ко-
рисні речовини, які сприяють 
транспортуванню поживних 
речовин до клітин головно-
го мозку. Це також збільшує 
приплив крові до мозку, запо-
бігаючи психічним розладам, 
пов’язаним з віком.

4. БОРЕТЬСЯ
 З УТРИМАННЯМ РІДИНИ
Сечогінні властивості ба-

клажанів корисні пацієнтам, 
які мають проблеми з утриман-
ням рідини та запаленням.

5. УСУВАЄ НАДЛИШОК 
ЧЕРЕВНОГО ЖИРУ

Хоча це може здатися не-
ймовірним, баклажани є од-
ним із найкращих продуктів 
для боротьби з зайвим жиром, 
що накопичується в черевній 
порожнині. Їх споживання чу-
дово допомагає людям, які на-
магаються схуднути.  Баклажа-
ни також стимулюють роботу 
печінки, що є ключем до нор-
мального метаболізму жирів. 
Окрім цього, натуральна кліт-
ковина покращує травлення та 
продовжує почуття ситості.

6. БОРЕТЬСЯ ІЗ 
ПЕРЕДЧАСНИМ СТАРІННЯМ

Антиоксиданти в баклажа-
нах безпосередньо впливають 
на захист клітин вашого орга-
нізму. Регулярне споживання 
знижує ризик виникнення де-
яких видів раку та хронічних 
проблем старіння.  До того ж, 
він уповільнює ранню втрату 
колагену та еластину, зберіга-
ючи шкіру молодою і здоро-
вою.

7. ЗМІЦНЮЄ КІСТКИ 
ТА СУГЛОБИ

Баклажан є джерелом ві-
тамінів А, В, С і Е, а також мі-
нералів, таких як кальцій, маг-
ній і залізо. Коли ви додасте у 
раціон ще й фолієву кислоту, 
то захистите здоров’я кліток 
і контролюватимете запаль-
ні процеси, що призводять до 
розвитку таких проблем, як 
артрит.

Споживайте баклажани ре-
гулярно у складі смачних страв 
- і відчуєте на собі всю користь 
цих чудо-овочів. 

Більшість із нас спочатку можуть контролювати свої нерви, 
однак, коли це повторювана проблема, з часом це впливає 
на якість життя. Таким чином, у багатьох випадках такий 

стрес може перетворитися на тип психопатології, який проявля-
ється по-різному.
Є природні засоби, які можуть допомогти заспокоїти нерви. Крім 

того, вони допоможуть при стресі та безсонні.
1. НАСТІЙ ВАЛЕРІАНИ

Валеріана – одна з найбільш популярних трав для заспокоєн-
ня нервів і тривоги. Ця рослина родом з північної Європи та Азії, 
а її використання з лікувальною метою поширилося по всьому 
світу. Швидше за все, це було зумовлено її здатністю регулювати 
та контролювати діяльність нервової системи. Також її сполуки 
можуть розслабити тіло і розум, стимулюючи сон і посилюючи 
секрецію нейротрансмітерів, що призводить до покращення само-
почуття.
ПОТРІБНО: 1 склянка води, 1 столова ложка сухої валеріани.
ПРИГОТУВАННЯ: нагрійте воду і додайте валеріану, щойно вона 

закипить. Потім дайте настоятися хвилин 10 і процідіть. Пийте 
настій перед сном (до двох чашок на день, якщо вважаєте за по-
трібне).

2. НАСТІЙ РОМАШКИ 
Ромашка відома у всьому світі своїми протизапальними та трав-

ними властивостями. Це ще одна рослина, яку ми можемо вико-
ристовувати для стабілізації нервів. Її розслаблююча дія спонукає 
організм до відпочинку, оскільки зменшує вироблення кортизолу, 
що викликає стрес. 
ПОТРІБНО: 2 чайні ложки квіток ромашки, 1 склянка води, 1 лож-

ка меду (необов’язково).
ПРИГОТУВАННЯ: залийте ромашку склянкою окропу і дайте 

настоятися близько 10-15 хвилин. Потім процідіть і додайте мед. 
Випивайте чашку настою за пів години до сну або в особливо стре-
совій ситуації.

3. НАСТІЙ ЛАВАНДИ
Ароматичні заспокійливі властивості лаванди відомі ще з давніх 

часів. Її аромат розслабляє, і це допомагає зменшити стрес і звести 
до мінімуму дратівливість.
ПОТРІБНО: 2 чайні ложки сушеної лаванди, 1 склянка води, 1 сто-

лова ложка соку лайма.
ПРИГОТУВАННЯ: залийте висушену лаванду склянкою окропу, а 

потім додайте сік лайма безпосередньо перед тим, як пити. Випий-
те настій, щойно повернетеся додому з роботи та/або перед сном.

4. ЧАЙ З АПЕЛЬСИНОВОЇ ШКІРКИ
Поживні речовини, що містяться в апельсиновій шкірці, позитив-

но впливають на контроль над нервами, тривожністю та безсо-
нням. Її активні речовини сповільнюють вироблення кортизолу 
та посилюють секрецію інших речовин, що розслаблюють орга-
нізм, таких як триптофан та серотонін.
ПОТРІБНО: 1 апельсин, 1 склянка води, 1 столова ложка меду.
ПРИГОТУВАННЯ: спочатку натріть цедру апельсина і додайте дві 

чайні ложки в каструлю з водою. Зробіть меншим вогонь і варіть 
три хвилини. Потім зніміть з вогню, процідіть і підсолодіть медом. 
Пийте по 2-3 склянки на день.

5. НАСТІЙ ПАСИФЛОРИ
Пасифлора має седативні властивості, які сприяють правильному 

балансу нервової системи. Це забезпечує швидке позбавлення від 
стресу, тривоги та загальних проблем зі сном. Її регулярне споживан-
ня у вигляді настою має заспокійливу дію, що може зменшити стрес.
ПОТРІБНО: 1 столова ложка листя пасифлори, 1 склянка води.
ПРИГОТУВАННЯ: спочатку скип’ятіть воду, а потім додайте листя 

пасифлори. Потім зменшіть вогонь і потримайте ще дві хвилини. 
Дайте охолонути, процідіть і випийте. Пийте до двох чашок на день.
Додайте до вживання настоїв помірну фізичну активність. І 

обов’язково проконсультуйтеся з лікарем, якщо ваші симптоми 
тривають довго.

Розповідаємо, як контролювати 
це бажання та зменшити 
загальне споживання 

цукру. Адже він впливає 
не тільки на вагу, але й на 
настрій. 

Взагалі цукор має величезний 
вплив на здоров’я та викликає 
залежність. Наслідки потурання 
бажанню солодкого – не надто при-
ємні. Цукор псує зуби. Також бажання 
солодкого може призвести до некеро-
ваного голоду. Зростає вага і збільшується ризик 
появи діабету. Може призвести до нераціонального 
харчування, що в результаті призводить до дефіци-
ту основних елементів, необхідних організму, таких 
як фолієва кислота, кальцій, залізо, а також вітамін 
А і С.

Що ж робити?
❶ Їжте більше білка, щоб контролювати ба-
жання солодкого.

Заміна споживання солодкої їжі білком – один 
із найкращих способів стабілізації рівня цукру в 
крові. Збагачена білками їжа може зменшити засво-
єння цукру та запобігти сплеску глюкози, що змен-
шує вашу тягу до солоденького. Однак споживання 
більшої кількості білка не означає, що потрібно їсти 
стейки щодня. Також можна вживати бобові, соче-
вицю, квасолю, рибу, яйця та молочні продукти.
❷ Збільште споживання клітковини.

Дуже легко вибрати їжу, збагачену кліткови-

ною. Однак, щоб зменшити бажання со-
лодкого, варто вибирати продукти 

з високим вмістом натуральних 
розчинних волокон, такі як го-
ріхи, лляне насіння, фрукти та 
овочі.

Ще одна перевага раціону 
з високим вмістом кліткови-

ни полягає в тому, що ви буде-
те почуватися ситими довше, 

оскільки ця їжа засвоюється по-
вільніше.

❸ Вибирайте гіркі чи кислі продукти, щоб 
зменшити бажання солодкого.

Наприклад, додавання лимона або лайма у воду 
– хороше рішення, щоб «перебити» тягу до шоко-
ладки чи печива. Гірка їжа також часто містить ба-
гато пробіотиків або органічних кислот, які допома-
гають хорошим бактеріям рости.
❹ Відпочивайте і добре спіть.

Коли ми втомилися, то, як правило, споживає-
мо солодку їжу для боротьби з виснаженням. Тому, 
якщо ви добре відпочинете, усунете чинник, який 
допомагає створити тягу до цукру.
❺ Відволікайте себе.

Нарешті, щоразу, коли у вас виникає бажання 
солодкого, намагайтеся подумати про щось інше. 
Як правило, ця тяга триває від 10 до 20 хвилин, 
тому якщо вдасться відволіктись, бажання зникне. 
Чим більше ви будете практикувати цю звичку, тим 
легше буде забути про будь-який небажаний потяг.

П’ЯТЬ ЗАСОБІВ, 
ЩОБ ЗАСПОКОЇТИ НЕРВИ 

ТА ДОБРЕ ВИСПАТИСЯ
Напруженість, велика кількість робочих завдань 
і запаморочливий темп, у якому обертається світ, 

часто призводять до стресу. Зазвичай це природна 
реакція організму на нові або незручні ситуації, і 

немає потреби в транквілізаторах. Однак бувають 
випадки, коли дискомфорт значний і потрібно 

заспокоїти нерви, щоб можна було заснути.

7 ПРИЧИН ЇСТИ БІЛЬШЕ БАКЛАЖАНІВ
Баклажан – це овоч, відомий у всьому світі не тільки завдяки універсальному 

застосуванню на кухні, але й тому, що має високу концентрацію поживних 
речовин, тому користь баклажанів для здоров’я – дуже відчутна.

ВЕСЬ ЧАС ХОЧЕТЬСЯ СОЛОДЕНЬКОГО?
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У школі її називали мишкою. Сі-
рою мишкою. Інколи здавалося, 
що однокласники забували, що 

у неї є ім’я Віолета. Віола. На початках у 
школі дітлахи її дражнили Фіолетою. 

Віолета була симпатичним дівчам. І вчи-
лася гарно. Але цього ніхто не помічав. Ба-
чили її бідність. Розгубленість, коли смика-
ли за кіски. 

У Віолети була подруга Надя. Донька бать-
ків-пияків. Надя майже одразу після закін-
чення школи вийшла заміж. Щоб від рідні 
подалі. 

Віолета жила з бабусею Орисею. Орися 
оплакувала доньку Ніну, якої не стало не-
вдовзі після народження внучки. Ніна була 
студенткою. До диплома залишалося півто-
ра року. А батько... Він десь був. Але покійна 
донька нічого про цього хлопця чи чоловіка 
не розповіла. Лише просила назвати ма-
леньку Віолетою.       

Орися з Віолетою жили скромно. Через це од-
нокласники прозвали дівчину сірою мишкою.

Якось у старших класах для кращих учнів 
організували екскурсію в столицю. У списку 
була й Віолета. Але не поїхала. В бабусі не 
було грошей. Замість неї поїхала Світлана, 
матір якої з усіма мала блати. Свєтка знева-
жала Віолету. Завжди брала на кпини. Віді-
гралася й за екскурсію, мовляв, бідося пови-
нна сидіти вдома. 

...У їхньому випускному класі з’явився 
новий учень. Денис. Він звернув увагу на 
Віолету. Свєтку це розізлило. Чому цей сим-
патичний хлопчисько задивляється на сіру 
мишку, а не на неї? 

- Тримайся від Дениса на відстані кіломе-
тра, - просичала до Віолети Свєтка. 

- А то що буде?
- Патли твої довгі висмикаю. І, взагалі, се-

ред моїх друзів є хлопці, що можуть таке з 
тобою зробити... Втямила, миша? 

Віолеті стало лячно. Від Свєтки можна 
чого завгодно очікувати. Вона стала оми-
нати Дениса. А вдома тихенько оплакувала 
своє перше нещасливе кохання... 

Зі Свєткою в Дениса нічого не «витанцю-
валося». А на Віолету хлопець образився. Не 
розумів, чим завинив.   

Однокласники ділилися планами на май-
бутнє: куди хто хоче вступати.    

- Гей, миша, а ти куди намилилась? - запи-
тала Свєтка. - На роботі в моєї мами приби-
ральниця потрібна. Підеш? Я тобі рекомен-
дації дам.

Клас зареготав. 
Віолета не збиралася йти на випускний 

вечір. Хотіла швидше отримати атестат і по-
датися... Куди, ще не знала...

...Незнайомець з’явився на порозі їхньої 
оселі в суботу під обід. Статний чоловік з 
сивиною і глибокими, як на його вік, зморш-
ками. Запитав, чи проживає тут Ніна. Орися 
здригнулася. 

- Проживала. Давно, - відповіла, розгляда-
ючи непроханого гостя.

- Значить, змінила адресу.
- Змінила... Померла моя донька. А ви хто, 

пане, будете? 
- Я - Костянтин. Ми зустрічалися з Ніною. 

Вона чекала від мене дитину. А потім пропа-
ла. Я винен, що обманув її, що не шукав... 

- Заходьте, розкажіть мені те, чого я не 
знаю. Ніна про вас жодним словом не обмо-
вилася. 

- Я закохався в Ніну. Не зізнався, що був 
одружений. Мої батьки були при посадах. 
І я кар’єру робив. Дружина також була з по-
важної родини. Моє життя було розписане 
по пунктах. Піти з дружиною до театру. Зу-
стрітися з потрібними людьми. Повечеряти 
з батьками... А з Ніною було легко. Просто. 
Вона була... справжня. Я злякався, коли Ніна 
сказала, що чекає дитину. Тоді й зізнався, що 
маю сім’ю. Попросив зробити аборт. Вона 
відмовилася. Почала уникати мене. А потім 
пропала. У нас з дружиною не було дітей. А 
недавно дружини не стало. Перебирав па-
пери й натрапив на старий записник. А там 
Нінина адреса. Навіть не пам’ятаю, навіщо її 
записав. От і вирішив поцікавитися, як живе, 
вибачитися. Та й самотньо мені. Скажіть, 
Ніна померла, коли робила аборт?

- Ні, після народження дитини. 
- То в мене?..
- Донька. Віолета. Випускниця.
- Віолета?! Люблю це ім’я. Якось сказав 

Ніні: коли народиться донька, назву її Віоле-
тою. А я можу побачити... свою доньку. 

- Скоро має повернутися з ринку. Можете 
зачекати. 

У двері подзвонили. Костянтин чув, як 
Орися щось шепотіла внучці. І ось... Дівчина 
дивилася на нього синіми Ніниними очима. 
Таке ж, як у матері, розкішне довге волосся. 
Вродлива. Лише одягнута скромно. 

- Віолето, я...
- Бабуся мені сказала, хто ви.   
Скільки емоцій він пережив за ці миті! 

Думки плуталися, перечіплювалися одна за 
одну. Розгубилися слова. 

- Я вам каву приготую, - мовила Віолета. - 
Або чай. 

- Дякую. Віолето, розкажи мені про себе. 
Куди вирішила вступати?  

- Поки що нікуди. Роботу буду шукати. 
Думка у Костянтина визріла миттєво...
Життя Віолети й Орисі змінилося. Віолета 

досі жартує, що відчуває себе Попелюшкою, 
і ця казка триває...

Костянтин наполіг, аби Віолета пересели-
лася в інше місто. В його будинок. Хотів дба-
ти про доньку, яку так пізно знайшов. А вона 
без бабусі - ні кроку. 

Віолета закінчила інститут. Пішла пра-
цювати на батькову фірму. Швидко росла у 
професійному сенсі. Переймала навики від 
батька: як вести ділові перемовини, переко-
нувати партнерів. Її бізнесові ідеї, підкори-
говані Костянтином, мали успіх. 

Від колишньої Віолети не залишилося ні-
чого. Лише розкішне довге волосся. Тепер це 
була ділова бізнесвумен - впевнена, стиль-
на, заможна. А от із заміжжям не поспішала. 
У неї був бойфренд. Разом подорожували за 
кордон, їздили на відпочинок, ходили на ді-
лові вечірки. Інколи Славко гостював у неї 
вдома. 

- Чому ти не виходиш за нього? - запиту-
вав Костянтин.

А вона й до пуття пояснити не могла, чому. 

Можливо, тому, що Славко заради неї зали-
шив свою дівчину. Про це Віолета дізналася 
пізніше. Хтозна, чи одного разу він не вчи-
нить так само з нею...

...Однокласники з цікавістю розглядали 
стильну молоду жінку в червоному капе-
люшку. У ній годі було впізнати колишню 
сіру мишку. 

- Та це ж Віолета! Наша Віолета! - вигукнув 
Денис. 

У багатьох на обличчі було здивування. 
Розповніла, виклично одягнута Свєтка, як 
і колись, хотіла кинути щось в’їдливе, але 
зрозуміла: зараз це зовсім недоречно. 

Кожен розповідав про себе. Дійшла чер-
га до Віолети. Вона розповіла, що працює в 
успішній компанії, власником якої є її бать-
ко. І зараз Віолета його права рука. 

Тепер колишні однокласники хотіли з 
нею спілкуватися. Просили візитівку. Розпи-
тували про все. Підійшла Свєтка: 

- Ну, що, миш... Віолето, вип’ємо за твоє пе-
ревтілення? Я тут коньячок прихопила.  

- Коньяк будеш пити в ресторані, - кинув 
хтось.

- Поки дійдемо до того ресторану... 
- Світлано, я не вживаю спиртного. Зовсім, 

- відповіла Віолета.
- А я вживаю! - вигукнула Свєтка і прикла-

лася до пляшки. - Якщо нема грошей і кохан-
ня, то хоча настрій собі треба створити.  

Віолета не побачила Наді. Запитала в Де-
ниса, чи прийде колишня подруга на зустріч. 

- Обіцяла. Але пізніше. В неї третя дитина 
народилася. Батька вже давно нема. Мати 
геть спилася. Добре, що чоловік попався 
нормальний. Лише живуть бідно. 

Віолета на мить задумалась.   
- Денисе, тут десь є поблизу дитячий ма-

газин? 
- А... навіщо? 
- Жила-була сіра мишка. Колись вона мала 

тільки маленьку нірку, в якій поміщалося 
все її добро. І майже не мала друзів. Але од-
ного разу сталося диво... Денисе, не дивися 
на мене великими очима, - засміялася. - Хо-
дімо, купимо подарунки Надиним дітям. І 
банкомат здалося б знайти. Гроші також не 
будуть їй зайвими. Це колись я була звичай-
на мишка. А тепер - чарівна миша в червоно-
му капелюшку.     

Свєтка налила у свій бокал чергову по-
рцію вина:

- У мене тост. За перевтілення мишей у 
людей! - вигукнула підпилим голосом. 

Її ніхто не підримав. Усі дивилися вслід 
Віолеті й Денисові. Обмивали кістки одно-
класникові, мовляв, такий 
порядний, а вскочити в 
гречку не проти. Ніхто ж не 
знав, куди вони пішли...  
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Яка вона багата

На почуття, 
політ і відкриття.

Вона легка, 
відважна і крилата

І перед нею ще усе життя!

На фото Івана ПШОНЯКА: ансамбль мажореток 
Західноукраїнського національного університету (колишній ТНЕУ).

СТРУНИ СЕРЦЯ

Ольга ЧОРНА

Сокровенне

гніздечко
Сімейне

КРАСА ДІВОЧА – 
БЕЗМЕЖНА МИТЬ 

ЧУДОВА,
ГЛИБІНЬ ОЧЕЙ – 

НЕБЕСНА ДАЛИНА.
А УСМІШКИ – МОВ 
КВІТИ ВЕСЕЛКОВІ,
І СЯЮТЬ, НЕМОВ 
СОНЕЧКО, ВОНИ.

* * * * *
Грайливим метеликом літо втекло,
І осінь постукала тихо в вікно.
Всміхнулася ніжно в ранковій тиші,
І радісно знову на серці мені

Від того, що Добрий і Люблячий Бог
Серед суєти і життєвих тривог
Дарує нам теплу і сонячну осінь
І неба блакитного лагідну просинь.

І мирні заквітчані айстрами дні,
І росяні ранки в батьківськім дворі.
І сповнені щастям хвилини в житті
Дарує Творець і тобі, і мені.

Оксана ГУДЗЬ.

Розпис замовників 
на чотирнадцяту, 
а до початку 

роботи в залі ще година. 
Якраз достатньо, щоб 
виставити апаратуру і 
підготувати гостей до 
зустрічі молодих. Ірина 
- тамада-початківець. 
З легкої руки своїх 
знайомих, власників 
агенції «Про свято», 
почала займатися цією 
простою на перший 
погляд, але насправді 
дуже і дуже нелегкою 
справою. Веселити 
і розважати часто 
нетверезу публіку 
невдячна робота. 
Але це досить таки 
прибуткове заняття. 
От саме тому жінка і 
займалася уже майже 
рік тамадуванням. Мала 
чимало замовлень, адже 
до справи підходила з 
усією відповідальністю 
і неординарністю. 
За що отримувала 
достойну платню і 
вдячність. Втягнулася 
за рік, але ставилася до 
своїх заробітків, як до 
необхідності. 

Сьогоднішні її замовники 
цікаві люди. Як і усі зателе-
фонували, щоб домовитися 
про «оглядини». Так Ірина на-
зивала знайомства зі своїми 
потенційними клієнтами. Її 

завданням було зацікавити, 
показати свою перевагу над 
іншими такими ж бідолахами-
заробітчанами. Їх завданням 
- завоювати симпатію тамади. 
Ірина могла собі уже дозволи-
ти відмовитися від клієнтів, 
якщо ті їй чимось не сподоба-
лися. 

 Так от з Тамарою і Русла-
ном зустрілися у їх автівці. 
Двірники тихо скидали густі 
краплі дощу зі скла. Ірина сіла 
на заднє сидіння поруч з на-
реченою. Привіталася і посміх-
нулася, глянувши на округлий 
животик Тамари. Молодятам 
обом десь за тридцять. Руслан 
повернув до жінок обличчя, 
сидячи за кермом. 

- Красиві паристі й щасливі 
молодята, – відзначила подум-
ки, а вголос сказала. – Ну що, 
обговорімо деталі свята?

- Нам про вас багато розпові-
дали схвальні відгуки, тому ми 
вирішили, що маєте тамадува-
ти ви і лише ви. Єдине, за що 
ми хвилюємося, що весілля і 
родини можуть збігтися у часі.

- Не страшно, тоді будемо 
святкувати одразу дві найра-
дісніші події. 

- Та це усе Іринка не хотіла 
ніяк гучних святкувань, довго 
впиралася, – втрутився в роз-
мову Руслан. - Ми ж уже три 
роки живемо разом, а тепер 
вирішили офіційно одружити-
ся, і тим паче така нагода щас-
лива – наш малюк буде у нас 
на весіллі.

Ірині сподобалися її клієн-
ти. Усе узгодили, обговорили, 
пожартували і розійшлися. А 
ось сьогодні вона даруватиме 
радість і створюватиме свято 
нареченим і їх гостям. Настрій 

був гарний. Що б це була за та-
мада з кислим виразом облич-
чя і сумними очима? 

Таксі зупинилося біля входу 
в ресторан. Чудова погода, гар-
но вбрані гості – усе додавало 
чарівності здавалося б звичай-
ному дню. За півгодини сиг-
нал клаксона весільного кор-
тежу сповістив, що й молодята 
на під’їзді. Ірина у мікрофон 
оголосила гостям «готовність 
номер один» і чекала з малень-
кими помічниками, одягнени-
ми в янголяток, на молодят. На 
якусь мить відвернулася, даю-
чи останні вказівки, а коли по-
вернулася до весільного авто, 
то мало не втратила свідо-
мість від несподіванки. Тамара 
вийшла з машини, тримаючи 
за руку… того ж таки Русла-
на – красивого, чорнявого, 
широкоплечого, з білозубою 
посмішкою, нижня частина 
якого була вдесятеро менша 
верхньої. Тобто наречена три-
мала за руку… карлика. Якусь 
мить Ірина опановувала себе. 
Прокручувала у голові весь 
сценарій, який на ходу треба 
буде підлаштовувати під зріст 
нареченого. Але ніхто, крім 
Ірини, не звертав уваги на цей 
фактор, адже були друзі й зна-
йомі, родичі молодят, які зна-
ли їх багато років. 

Весілля набирало обертів. 
За столом сиділа красива пара. 
І тому, як ставився Руслан до 
своєї тепер уже законної дру-
жини, позаздрила б не одна 
жінка. Скільки ніжності, скіль-
ки любові світилося у його 
очах, якими надзвичайними 
були слова, дотепними жарти, 
смішними й зворушливими 
танці! Такого вдалого весілля 

у плані проведення й розкрут-
ки публіки годі було й бажати! 
Ірина відчувала неймовірне 
задоволення від виконаної 
роботи. 

По завершенню свята, коли 
уже втомлені наречені про-
воджали останніх гостей, до 
Ірини підсіла мама Руслана. 
Подякувала і розповіла, що 
син її до дванадцяти років був 
звичайним хлопчиком, а потім 
неприємна хвороба і - ось ре-
зультат. Глянеш з одного боку 
– широкоплечий красень-чо-
ловік, а з іншого – хлопчик зі 
зростом сто двадцять санти-
метрів. Але Руслан не опустив 
руки, не спився і не покінчив 
життя самогубством, як про-
рокували «добрі» люди. Дис-
танційно отримав освіту про-
граміста, відкрив свою справу, 
заробив на житло, на авто. А з 
Тамарою вони ще з дитинства 
дружили, вона його найвірні-
ша людина і порадник, а тепер 
от ще й дружина, мати їх май-
бутнього малюка… 

Ірина із захопленням по-
тисла руку Руслану, обійняла 
Тамару і шепнула їй на вушко: 

- Щаслива ти! Аж світишся! 
Такою і залишайся!

А за кілька днів зателефо-
нував Руслан з приємною но-
виною – у них із Тамарою на-
родилася донечка. Ірина була 
щиро рада за них. Це був один 
епізод із тисяч весіль, яких їй 
довелося відпрацювати й про-
вести. Але вона часто згаду-
вала саме цю пару. Особливо, 
коли бачила інших – без фізич-
них вад, але нещирих, штуч-
них, неповноцінних духовно, 
зверхніх і слабких.

Анжела ЛЕВЧЕНКО.

Так не хочеться прощатися з літечком. 
Серпень подарував нам перевесло 
сонячних днів, заквітчаних гладіо-

лусами, чорнобривцями і мальвами. А ще – 
різнобарв’ям жоржин, квітів, котрі гостюють у 
літа, а додому просяться в осінь. Серпень зжав 
пшениці, зав’язав на жнивному полі «бороду», 
вибравши в останній букетик запізнілі волош-
ки з дрібними ромашками та поодинокими 
стебельцями кукілю. 

Ми думали – це тепло ще надовго. А сер-
пень бризнув наостанку холодними дощами, 
шугонув у піднебесся пустотливим вітрись-
ком, усівся на пухнастій хмарці та й задумав 
попрощатися з нами, прихопивши літечко з 
собою. І вже сизими туманами дихають ран-
ки, фіолетовими ліхтариками з-поміж листя 
визирають сливи-угорки. Падають-гупають 
яблука, а хтось копає першу картоплю. Сну-
ються срібні, майже невидимі павутинки ба-
биного літа. У садах блукає осінь… 

Інна МАТУШ.

У багатті снів
У багатті снів дотліває ніч
І тремтять від свіжості дерева.
Мов спадає втома обважніла з пліч
На криштальні відголоски неба...

У багатті снів дотліває ніч,
Губить місяць відблиски прозорі,
Оживають хвилі із джерел сторіч
І тихенький хлюпіт мавок зве додому.

Містерія Джурина
Струмить вода водопадом, бистриця,
Гуде земля і голос впав у кому...
Таємно так здається небелиця,
Але і лячно, і велично все ж по тому.

Лише шепоче гілля, мабуть сниться
І спадає річка - два стрімких каскади,
А між крони небо, глибинна криниця,
Посилає сонце крізь хмарні пенати.

І блукає вітер у верхівках сосон,
Кружляє вище чорний ворон крук,
Лиш стрімкої скелі рукотворний кокон
Подає обриву порятунки з рук.

Сильна
Опускається холод на втомлені плечі,
Наче шкіра тонка вуаль...
Ти ж бо сильна, 

ти сильніша усіх тих речень!
Навіть коли безпорадна і повна вагань.

Коли втрата солить тобі і перчить,
Як не знаєш грядущий шлях.
Ти смілива, наполеглива, вперта,
Ти тендітний у бурю окрилений птах...

Переконала себе й уже трішечки легше,
Навіть крізь подихи смутку 

вчорашніх зітхань
Ти ж бо сильна, ти сильніша 

усіх тих речень!
Навіть коли безпорадна 

і повна вагань...

Таня ТАРАСЮК.

Вона ступила на шкільне подвір’я. 
Елегантна, вишукана, впевнена. У модному червоному 

капелюшку. В сірій стильній сукні. Розирнулася довкола. 
Шукала своїх однокласників. Нікого не бачила п’ятнадцять 

років. І ось сьогодні зустріч. Якби не прочитала в соціальних 
мережах, то й не знала б. Її ніхто не запрошував.

 Зрештою, хто знав, де її шукати? Сукню світло-сірого кольору 
одягнула навмисно. Одяганка їй пасувала. 

СІРА МИШКА в червоному капелюшку

Храм душіНе родись вродливим…Невигадане

Етюд

Ірина якраз підфарбовувала губи, як кажуть, додавала 
останній штрих, коли під’їхало таксі. 

Ще раз оглянула свій реманент і рушила до виходу. 

І прихопив літечко з собою
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Розпочинати новий сезон 
підопічним Василя Малика 
довелося кубковою грою у 
Бурштині. Місцеві "Карпати" 
на перший офіційний матч 
у статусі професіональної 
команди заявили лише 12 
футболістів. Чимало з основи 
галичан — відомі за виступа-
ми у Першій та Другій лігах. 
А захисник Володимир За-
валяк ще донедавна перебу-
вав у тренувальному таборі 
"Ниви".

Обидві команди розпоча-
ли зустріч стримано. Перші 
моменти почали виникати 
ближче до середини тайму. 

Спочатку дебютант Вовчен-
ко завдав прямого удару зі 
штрафного і влучив у стійку. 
Згодом м'яч таки побував у 
воротах галичан, але арбітр 
зафіксував фол в атаці Моро-
за.

Під завісу тайму тернопо-
ляни домоглися свого. Скакун 
подав з кутового, а Вадим Хох-
лов ударом головою не зали-
шив шансів кіперу.

Другий тайм розпочався із 
моменту у Проціва. Півзахис-
ник "Ниви" виконав штраф-
ний і знову влучив у стійку.

За такого перебігу подій 
гол "Карпат" виглядав, ма-

буть, не логічним. Але він 
відбувся. Механів загубив во-
рота, а капітан господарів По-
ручинський відправив м'яч у 
сітку.

Проте радість галичан була 
нетривалою. Після стандарту 
найспритнішим у штрафній 
площі виявився Демчук, який 
з близької відстані розстріляв 
ворота.

Кінцівка матчу була нерво-
вою. Проте "жовто-зелені" зу-
міли зберегти перевагу в один 
гол та крокують до наступної 
стадії турніру. Жеребкування 
другого етапу Кубка України 
заплановане на 7 вересня.

1 ТУР. 5.09
 "Агробізнес" -:- "Полісся"
"Кристал" -:- "Миколаїв"

"Металіст 1925" -:- "Нива"
"Альянс" -:- "ВПК-Агро"
"Волинь" -:- "Кремінь"

"Авангард" -:- "Чорноморець"
"Гірник-Спорт" -:- "Прикарпаття"

"Оболонь" -:- "Верес"
2 ТУР, 11.09

"Агробізнес" -:- "Кристал"
"Прикарпаття" -:- "Оболонь"

"Чорноморець" -:- "Гірник-Спорт"
"Кремінь" -:- "Авангард"
"ВПК-Агро" -:- "Волинь"

"Нива" -:- "Альянс"
"Миколаїв" -:- "Металіст 1925"

"Полісся" -:- "Верес"
3 ТУР, 21.09

"Кристал" -:- "Полісся"
"Металіст 1925" -:- "Агробізнес"

"Альянс" -:- "Миколаїв"
"Волинь" -:- "Нива"

"Авангард" -:- "ВПК-Агро"
"Оболонь" -:- "Чорноморець"
"Гірник-Спорт" -:- "Кремінь"

"Верес" -:- "Прикарпаття"
4 ТУР, 26.09

"Агробізнес" -:- "Альянс"

"Кристал" -:- "Металіст 1925"
"Чорноморець" -:- "Верес"

"Кремінь" -:- "Оболонь"
"ВПК-Агро" -:- "Гірник-Спорт"

"Нива" -:- "Авангард"
"Миколаїв" -:- "Волинь"

"Полісся" -:- "Прикарпаття"
5 ТУР, 6.10

"Металіст 1925" -:- "Полісся"
"Альянс" -:- "Кристал"

"Волинь" -:- "Агробізнес"
"Авангард" -:- "Миколаїв"
"Гірник-Спорт" -:- "Нива"
"Оболонь" -:- "ВПК-Агро"

"Верес" -:- "Кремінь"
"Прикарпаття" -:- "Чорноморець"

6 ТУР, 11.10
"Агробізнес" -:- "Авангард"

"Кристал" -:- "Волинь"
"Металіст 1925" -:- "Альянс"
"Кремінь" -:- "Прикарпаття"

"ВПК-Агро" -:- "Верес"
"Нива" -:- "Оболонь"

"Миколаїв" -:- "Гірник-Спорт"
"Полісся" -:- "Чорноморець"

7 ТУР, 16.10
"Альянс" -:- "Полісся"

"Волинь" -:- "Металіст"
"Авангард" -:- "Кристал"

"Гірник-Спорт" -:- "Агробізнес"
"Оболонь" -:- "Миколаїв"

"Верес" -:- "Нива"
"Прикарпаття" -:- "ВПК-Агро"
"Чорноморець" -:- "Кремінь"

8 ТУР, 21.10
"Агробізнес" -:- "Оболонь"

"Кристал" -:- "Гірник-Спорт"
"Металіст 1925" -:- "Авангард"

"Альянс" -:- "Волинь"
"ВПК-Агро" -:- "Чорноморець"

"Полісся" -:- "Кремінь"
"Нива" -:- "Прикарпаття"

"Миколаїв" -:- "Верес"
9 ТУР, 26.10

"Волинь" -:- "Полісся"
"Авангард" -:- "Альянс"

"Гірник-Спорт" -:- "Металіст 1925"
"Оболонь" -:- "Кристал"
"Верес" -:- "Агробізнес"

"Прикарпаття" -:- "Миколаїв"
"Чорноморець" -:- "Нива"
"Кремінь" -:- "ВПК-Агро"

10 ТУР, 31.10
"Агробізнес" -:- "Прикарпаття"

"Кристал" -:- "Верес"
"Металіст 1925" -:- "Оболонь"

"Альянс" -:- "Гірник-Спорт"
"Волинь" -:- "Авангард"

"Миколаїв" -:- "Чорноморець"
"Нива" -:- "Кремінь"

"Полісся" -:- "ВПК-Агро"
11 ТУР, 5.11

"Авангард" -:- "Полісся"
"Гірник-Спорт" -:- "Волинь"

"Оболонь" -:- "Альянс"
"Верес" -:- "Металіст 1925"

"Прикарпаття" -:- "Кристал"
"Чорноморець" -:- "Агробізнес"

"Кремінь" -:- "Миколаїв"
"ВПК-Агро" -:- "Нива"

12 ТУР, 10.11
"Агробізнес" -:- "Кремінь"

"Кристал" -:- "Чорноморець"
"Металіст 1925" -:- "Прикарпаття"

"Альянс" -:- "Верес"
"Волинь" -:- "Оболонь"

"Авангард" -:- "Гірник-Спорт"
"Миколаїв" -:- "ВПК-Агро"

"Полісся" -:- "Нива"
13 ТУР, 15.11

"Гірник-Спорт" -:- "Полісся"
"Оболонь" -:- "Авангард"

"Верес" -:- "Волинь"
"Прикарпаття" -:- "Альянс"

"Чорноморець" -:- "Металіст"
"Кремінь" -:- "Кристал"

"ВПК-Агро" -:- "Агробізнес"

"Нива" -:- "Миколаїв"
14 ТУР, 20.11

"Агробізнес" -:- "Нива"
"Кристал" -:- "ВПК-Агро"

"Металіст 1925" -:- "Кремінь"
"Альянс" -:- "Чорноморець"
"Волинь" -:- "Прикарпаття"

"Авангард" -:- "Верес"
"Гірник-Спорт" -:- "Оболонь"

"Полісся" -:- "Миколаїв"
15 ТУР, 25.11

"Оболонь" -:- "Полісся"
"Верес" -:- "Гірник-Спорт"

"Прикарпаття" -:- "Авангард"
"Чорноморець" -:- "Волинь"

"Кремінь" -:- "Альянс"
"ВПК-Агро" -:- "Металіст 1925"

"Нива" -:- "Кристал"
"Миколаїв" -:- "Агробізнес"

16 ТУР, 30.11
"Верес" -:- "Оболонь"

"Прикарпаття" -:- "Гірник-Спорт"
"Чорноморець" -:- "Авангард"

"Кремінь" -:- "Волинь"
"ВПК-Агро" -:- "Альянс"

"Нива" -:- "Металіст 1925"
"Миколаїв" -:- "Кристал"
"Полісся" -:- "Агробізнес"

Цьогорічний поєдинок став  одним з най-
більш пам’ятних і результативних. Прекрасний 
рівень футболу, висококласні гравці, інтрига з 
перших до останніх хвилин — усе це ми побачи-
ли на НСК «Олімпійський» 25 серпня.

По суті, єдиним фактором, який зіпсував 
враження від поєдинку, став несподівано силь-
ний дощ над вечірнім Києвом. Однак, звичайно, 
він вплинув на дії обох команд.

Кияни вже в другій третині першого тайму 
вели у рахунку 2:0. Утім, те, наскільки «Шахтар» 
є висококласною командою, довели Мораес, 
який скоротив відставання в рахунку, і Тете, 
який міг його зрівняти.

Все це було до перерви. А опісля відпочинку 
«гірники» майже безупинно володіли м’ячем. 
Натомість «Динамо» стійко оборонялося і… 
терпіло. Врешті, за терпіння «Динамо» було ви-
нагороджене, коли Соль встановив остаточний 
рахунок. 3:1 на користь киян і вони — володарі 
Суперкубка України 2020 року.

Це – їх третя поспіль перемога у розіграші 

Суперкубка. А керманич біло-синіх Мірча Лу-
ческу біля керма різних клубів рекордний 8-й 
раз став володарем цього трофею: перший раз 
– з «Динамо» та 7 разів  – з «Шахтарем».

ЧЕМПІОНАТ ВЕТЕРАНІВ
29 серпня відбулися два з 

трьох матчів 7-го туру чем-
піонату Тернопільської об-
ласті серед ветеранів. Ось їх 
результати:

ФК «Гаї Шевченківські» – 
«Галич» (Збараж) – 1:1;

«Ветеран-ЗУКФ» – «Вете-
ран» (Товсте) – 4:2.

Матч «Агрон-Агропродсер-
віс» (Настасів) – «Нічлава» (Ко-
пичинці) – перенесено.

Пропущений матч 6-го 
туру: «Галич» (Збараж) – «Ве-
теран-ЗУКФ» (Тернопільський 
р-н) – 0:4 

ПЕРШІСТЬ РАЙОНУ
22 і 23 серпня визначили-

ся переможці Ліги чемпіо-
нів та Ліги Тернопільщини 
сезону-2019/20. Володарями 
трофеїв стали ФК «Плоти-
ча» та «Говерла» з Дубівців. 
Пройшов тиждень і ці ко-
манди зустрілися у рамках 
чемпіонату Тернопільського 
району.

Сильнішим виявився ФК 
«Плотича», котрий переміг су-
перника з Дубівців з рахунком 
5:1. Після 11-го туру чемпіо-
нату Тернопільського району 
у ФК «Плотича» 25 набраних 
очок і команда посідає другий 
рядок турнірної таблиці, від-
стаючи від ФК «Івачів» на чо-
тири пункти, маючи при цьому 
одну гру в запасі. «Говерлі» з 
Дубівців цей сезон відверто не 
вдається, команда з шістьма 
очками займає 8 місце з 10 ко-
манд-учасниць.

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ
29 серпня на стадіоні м. 

Новоград-Волинський (Жи-
томирська область) від-
бувся матч чергового туру 
чемпіонату України серед 
учасників АТО, в якому місце-
вий «Звягель АТО» приймав 
ФК «Тернопіль АТО». Підсум-
ковий рахунок - 1:3 на ко-
ристь гостей.

Перемога дозволила ФК 
«Тернопіль АТО» закріпитися 
на першому місці дивізіону 
«Захід». До закінчення групо-
вого раунду тернополянам 
залишилось провести два до-
машніх матчі. Наступний від-
будеться у суботу, 5 вересня. 
ФК «Тернопіль АТО» прийма-
тиме команду з Івано-Франків-
ська.

ВИЩА ЛІГА

30 вересня, у селі Зелене 
відбувся пропущений матч 
першого туру вищої ліги 
чемпіонату Тернопільської 
області між місцевими 
«Медоборами» та великога-
ївським «Агоном». Поєдинок 
лідерів турнірної таблиці 
закрив  перше коло і видався 
багатим на забиті м’ячі:

«Медобори» (Зелене) – 
«Агрон» (В. Гаї) – 2:4 (2:3)

Отож, за підсумками пер-
шого кола лідером і далі за-
лишається «Агрон», в активі 
котрого 17 очок, на чотири 
менше у «Медоборів» та тере-
бовлянської «Ниви».

ПЕРША ЛІГА
30 серпня відбувся повний 

11-й тур першої ліги чемпіона-
ту Тернопільської області:

 ФК «Нараїв» – «Хатки» (Бе-
режани) – 3:2 (2:0)

«Віго-Острів» – «Колос» 
(Зборів) – 1:2 (1:1)

ФК «Мельниця» (Мельни-
ця-Подільська) – «Поділля» 
(Васильківці) – 1:3 (0:1)

 «Нива» (Городниця) –  
«Нива» (Підгайці) – 1:0 (0:0)

ФК «Трибухівці» – «Рідна 
Борщівщина» – 2:5 (1:3)

ПЕРША ЛІГА. Календар матчів сезону 2020-2021 років

Луческу розпочав з перемоги
Рекордний 9-й  раз «Динамо» стало володарем Суперкубка 

України, випередивши на один трофей «Шахтар»

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ФУТБОЛ

«НИВА» пройшла перший етап
ФК "Нива" Тернопіль у першому попередньому етапі Кубка 

України обіграв на виїзді галицькі "Карпати" - 1:2. 
Перемогу тернополянам принесли центральні оборонці
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Майстриня 
потрапила у 
книгу «Рекордів» 

Тернополя як авторка 
найбільшої колекції 
вишитих картин про 
рідне місто. 

Вже понад п’ять років тер-
нополянка вміло переносить 
зображення із фото на полот-
но, ретельно підбирає кольо-
ри, аби відтворити особливу 
красу і настрій старовинних 
храмів, замків і вуличок. Часто 
роботи майстрині плутають з 
фото – настільки точно вона 
відтворює зображення. Якщо 
ж дивитися на полотна здале-
ку, то зображення стає об’єм-
ним і з’являється так званий 
3-D ефект. Тернополянка 
зізнається: стати рекорд-
сменкою не сподівалася, але 
дуже радіє, що її творчістю 
цікавляться, що така кропітка 
справа не даремна і людям її 
роботи до душі. 

За фахом Ірина Кошелін-
ська – інженер-механік, змал-
ку любила точні науки. Сьо-
годні ж не уявляє життя без 
вишивки – це її улюблене за-
няття і справжня віддушина. 
Свого часу ця справа стала для 
пані Ірини порятунком від де-
пресії. Коли захворів батько, 
вона весь час піклувалася про 

нього. Потрібно було чергу-
вати біля його ліжка і вдень, і 
вночі. Аби не заснути, бралася 
за вишивання. Це дуже відво-
лікало і допомогло пережити 
важкий період.

– Коли тато побачив па-
рафіяльний костел, який я 
вишивала, йому сподобалася 
моя ідея, – розповідає майс-
триня. – Він ще застав цю кра-
сиву будівлю у нашому місті. 
Каже, його можна було відрес-
таврувати після вибуху. Але 
хіба радянська влада могла 
допустити, щоб посеред міста 
стояв храм. Коли ж підривали 
його, то люди дуже плакали, 
молилися, ставали на коліна.

Одну за одною Ірина Коше-
лінська знаходила старовинні 
фото, завантажувала у спеці-

альну програму, яка перетво-
рює їх у схему для вишивки, і 
вишивала. Спершу над однією 
картиною працювала 3-4 мі-
сяці. Зараз цей час скоротився 
майже удвічі.

– Дуже багато красивих бу-
дівель у нашому місті знищи-
ли, – із смутком каже жінка. 
– У дитинстві нам про це не 
розповідали, на жаль. Зруй-
нований костел єзуїтів, сина-
гога, парафіяльний костел. На 
щастя, зберігся Катедральний 
собор. Я розшукую старі фото 
кінця 19 – початку 20 століт-

тя. Місто на них має особли-
вий шарм і привабливість. 
Стараюся обрати найцікавіші 
кадри, а ще дізнатися історію 
кожної будівлі, почути розпо-
віді старожилів про неї.

На перший погляд картини 
нагадують звичайні фото. Але 
коли глянути ближче, видно 
акуратні хрестики. І хоч зда-
ється, що картини чорно-білі, 
зображення має більше десят-
ка відтінків.

– При створенні схеми про-
грама підбирає кольори, але 
я часто їх змінюю, адже хочу, 
щоб всі роботи були в одному 
стилі, – додає пані Ірина. – На 
кожній картині використо-
вую від 12 до 16 відтінків. Їх 
так потрібно підібрати, щоб 
вони відтворили атмосферу 
давнини. Це чорно-білий мо-
нохром із зеленим відтінком. 
На перший погляд не видно, 
але я використовую сірий, 
коричневий, зелений, білий, 
блакитний тони. Інколи на-
віть потрібно брати дві нитки 
різних кольорів, щоб переда-
ти цей перехід.

Пані Ірина із захопленням 
розповідає історію кожної бу-
дівлі, яку вона вишила – від 
пошуку фото до кропіткого 
підбору ниток, відображення 
найдрібніших деталей – пору 
дня, погоду, одяг. 

Зараз пані Ірина вишиває 
фото будівлі на бульварі Та-
раса Шевченка, 2, яка  розта-
шована навпроти 5-ї школи. 
Знайшла старе фото. Розпо-
відає, колись будівля була 
двоповерхова, а згодом звели 
третій поверх. На фото вона 
виглядає значно краще, аніж 
сьогодні. 

Вишиває Ірина Кошелін-
ська також історичні місця 
Тернопільщини. Серед робіт 
є костел у Байківцях, Вишні-
вецький палац, Бернардин-
ський костел у Збаражі.

Всього у її доробку 21 кар-
тина. А мріє їх вишити щонай-
менше сотню. Сьогодні карти-
ни майстрині можна побачити 
у бібліотеці-музеї «Літератур-
не Тернопілля», що на вулиці 
Івана Франка.

Тимофій ВИГОНЯЙЛО. 

У рамках проєкту «Бронзо-
вий Тернопіль» у місті відкри-
ли бронзовий макет ратуші.  
Її звели у вересні 1872 року. 
У будівлі знаходився Терно-
пільський магістрат. У 1884 
році над ратушею побудували 
вежу, яка слугувала протипо-
жежним постом. У квітні 1944 
року під час Другої світової 
війни будівлю зруйнувала ра-
дянська авіація.

- Бронзовий макет вигото-
вили у масштабі 1:100, як і всі 

інші міні-копії пам’яток, - роз-
повів архітектор Володимир 
Кріса. -  Ратушу відтворили 
за старими світлинами. Також 
досліджували кадастрові пла-
ни Тернополя, щоб визначити 
саму довжину фасадів. Я зро-
бив 3D-модель, на основі якої 
відлили макет у Львові. 

Доповнили макет ратуші  
довоєнною мапою Тернополя 
1925 року та дев’ятьма мета-
левими стовпцями із ключа-
ми від будинків ще довоєнних 

часів. Вони символізують бу-
дівлі, які знищили під час Дру-
гої світової війни. Як розпо-
вів куратор проєкту Дмитро 
Малярчук, вибрали ті об’єкти, 
які були зруйновані до війни 
і після неї. Це Парафіяльний 
і Єзуїтський костели, замок, 

синагога, Монастирська цер-
ква, залізничний вокзал, цен-
тральна частина якого була 
зруйнована, гімназія, що була 
на вулиці Сагайдачного. На 
кожному стовпці є позначка, 
що це за будівля. 

Це вже не перша бронзова 

мініатюра. У місті встанов-
лено макети Парафіяльного 
костелу, площі Старий Ринок 
і Великої Синагоги, Першої 
державної Тернопільської гім-
назії.

Над проєктом «Бронзо-
вий Тернопіль» працюють 
художник, скульптор Дмитро 
Мулярчук, різьбяр, художник 
Володимир Дусан, архітектор 
Борис Солонін, краєзнавець 
Тарас Циклиняк, архітектор, 
3D-моделювальник Володи-
мир Кріса. Оскільки під час 
Другої світової війни біль-
шість кращих архітектурних 
пам’яток у місті було знище-
но, важливо відновлювати 
історичну пам’ять міста і від-
творювати минуле хоча б у мі-
ніатюрі, переконані ініціато-
ри проєкту. 

Тимофій ВИГОНЯЙЛО.

У Тернополі відкрили бронзовий 
макет міської ратуші

Меценати відтворили карту довоєнного Тернополя та зібрали 
дев’ять ключів від давніх будинків, які були знищені

З нагоди 480-го дня народження центр 
файного міста  доповнили ще однією 
туристичною родзинкою. 

На її картинах – минуле і душа Тернополя
Ірина Кошелінська голкою і ниткою відтворює ретросвітлини рідного міста на полотні
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UA:Перший
Профiлактика.

14.00 Д/ф «Клiтка для двох».
15.00, 18.00, 21.00, 23.00, 01.25, 03.30, 

05.20 Новини.
15.05, 18.10, 21.25, 23.25, 01.50, 03.55, 

05.50 UA:Спорт.
15.15 Х/ф «Чемпiони».
17.25 Плiч-о-плiч.
18.20 Д/с «Планета iнновацiй. Глобальне 

потеплiння».
18.55 Д/с «Дика прогулянка».
19.55 Д/с «Свiт дивовижних тварин».
21.35, 04.05 «Зворотнiй вiдлiк».
23.35, 03.00 Бюджетники.
00.30, 02.05 Святi та грiшнi.
02.00 Погода.

Êаíаë “1+1”
06.00 «ТСН-Тиждень».
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 людей».
11.20, 12.20, 12.45, 13.40, 14.15, 14.50, 

15.50 «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».
03.45 «Свiт навиворiт».

Iíòер
06.05, 22.10 «Слiдство вели...» з Л. Ка-

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

кожного».
11.15, 12.25 Х/ф «Пенелопа».
13.55 Х/ф «Перш, нiж я засну».
15.45 «Чекай на мене. Україна».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Особливий випадок. Кiнцi 

у воду».
00.00 Т/с «Спокуса 2».
03.15 Т/с «Не було б щастя».
05.10 «Телемагазин».

ICTV
04.20 Скарб нацiї.
04.30 Еврика!
04.40 Служба розшуку дiтей.
04.45 Т/с «Вiддiл 44».
05.30 Громадянська оборона.
06.25 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.10 Секретний фронт.
10.50, 13.15 Т/с «Рiшає Онiстрат».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.20, 16.15 Х/ф «Найманий вбивця».
16.30 Х/ф «Три iкси: Реактивiзацiя».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Бiльше нiж правда.
21.30 Т/с «Пес 5».
22.30 Свобода слова.
00.00 Х/ф «Засiдка».
01.55 Стоп-10.

ÑТБ
04.40, 23.35 Т/с «Доктор Хаус».
06.40 Т/с «Комiсар Рекс».
09.40 МастерШеф 8.
12.25, 14.50 Т/с «Я все тобi доведу».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 СуперМама.
19.05 Детектор брехнi 16.
20.15, 22.45 Т/с «Спiймати Кайдаша».
01.25 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.
11.40 Божевiльна зiрка.
12.40 Х/ф «Кiнг Конг».
16.40 Х/ф «Свiт Юрського перiоду».
19.00 У кого бiльше? (12+).
21.00 Х/ф «Надзвичайнi пригоди Адель 

Блан-Сек».
23.10 Х/ф «Тихе мiсце».
01.00 Х/ф «Проста послуга».

5 êаíаë
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 00.00, 
02.00, 04.00, 05.00 Час новин.

06.20 Невигаданi iсторiї.
07.10, 08.10, 21.25 Актуально: Економiка. 

Полiтика. Соцiум.
07.15, 16.10, 17.10 Д/с «Бойовi кораблi».
08.15 Д/с «Неймовiрнi винаходи».
08.30 На зустрiч сонцю.
09.35, 02.15, 05.15 Машина часу.
10.10, 11.10 Д/с «Вiдчайдушнi часи».
12.30 Спостерiгач.
13.10, 14.10 Д/с «Крила вiйни».
15.30 Час «Ч».
18.10, 23.10 Д/с «Сумнозвiснi».
19.25, 00.30 Д/с «Божевiльний свiт. Га-

рантоване взаємознищення».
20.10, 01.00 Iнформацiйний вечiр.
21.40, 03.00 Час-Time.
22.00 Д/с «Щоденники Другої свiтової 

вiйни».
03.15, 04.10 Дзеркало iсторiї.

Êаíаë «Óêра¿íа»
07.30 Гучна справа.
08.10, 03.45 Реальна мiстика.
10.20, 15.30 Агенти справедливостi.
15.00, 19.00, 23.00 Сьогоднi.
16.00 Iсторiя одного злочину.
18.00, 05.30 Т/с «Виходьте без дзвiнка 

3».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «На твоїй сторонi 2», 8 i 9 с.
23.30 Т/с «На твоїй сторонi 2», 10 с.
00.30 Т/с «Вiкно життя 2», 1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Вiкно життя 2», 3 с.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.35 Т/с «Доктор Хто».
10.25 Х/ф «Мрiї здiйснюються!».
12.15 Х/ф «Продавчиня».
14.15 Х/ф «Шалена сiмейка».
16.00, 22.00 «Орел i решка. Дива свiту».
18.00, 21.00 «Орел i решка. Навколосвiтня 

подорож».
19.00 «Орел i решка. Перезавантаження».
00.10 М/ф «Ронал-Варвар».
01.50 Х/ф «Посилка».
03.35 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.00, 04.50 «Top Shop».
06.00 Х/ф «Нi пуху, нi пера!»
07.35, 16.50, 20.50, 02.40 «Випадковий 

свiдок».
08.10 Х/ф «До Чорного моря».
09.35 Х/ф «Iнтердiвчинка».
12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.10 «Свiдок».
12.50 «Таємницi свiту».
14.50 «Легенди бандитської Одеси».
18.20 «Свiдок. Агенти».
19.30 «Легенди карного розшуку».
22.30 Т/с «Вавiлон-Берлiн 2».
00.20 Х/ф «Дот».
03.00 «Речовий доказ».
03.50 «Правда життя».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 13.15, 14.15, 15.15, 19.15 Одного 

разу пiд Полтавою.
08.45, 13.45, 18.15 Танька i Володька.
09.15, 14.45, 00.30 Країна У.
09.45, 15.45 Сiмейка У.
10.15, 17.15 Богиня шопiнгу. Екстремаль-

ний сезон.
11.15, 16.15 4 весiлля.
12.15, 01.30 Панянка-селянка.
21.15 Х/ф «П`ятий елемент».
23.30 Одного разу в Одесi.
02.30 Щоденники Темного.
04.00 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
07.00, 08.10 «Новий день» з Ю. Шпа-

чинською, Б. Мамаєм та М. Ма-
тросовим.

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.45 
«Репортер». Новини.

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

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

13.10 «Гаряча тема» з М. Стецюк.
14.15 «По факту» з А. Сайчуком, Л. Ма-

медовою i В. Попович.
16.10 «Година пiк» з О. Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук.
18.15 «Ехо України» з М. Ганапольським.
20.00 «Прямий ефiр» з С. Орловською та 

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

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
07.45, 01.50 Правда життя.
08.45, 00.40 Речовий доказ.
09.55, 15.50 Природа сьогодення.
10.55, 17.50 Дикi тварини.
11.55, 02.55 Скептик.
12.55, 19.45 Секретнi територiї.
13.55, 23.45 Загадки Всесвiту.
14.50 Бойовi машини.
18.50 Брама часу.
20.45 Таємницi Другої свiтової.
21.45 Найєкстремальнiший.
22.45 Полiт над Землею.

Enter-фіëьм
05.40 Х/ф «Градус чорного мiсяця».
07.10, 09.00, 02.05 «Телемагазин».
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00 «Невiдома версiя».
10.05 «Спогади».
11.05, 00.10, 02.35 «Зорянi долi».
11.55 «Моя правда».
12.45 Х/ф «Сьомий маршрут».
14.10 Х/ф «Сiнг-Сiнг».
16.20 Х/ф «Особливо важливе завдання».
19.00, 01.10 Т/с «Суто англiйськi вбив-

ства».
21.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
22.50 Х/ф «До Чорного моря».
00.40 «Академiя смiху».
02.55 Кiноляпи.
03.55 Саундтреки.
04.55 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.15 «Спецкор».
06.35, 18.45 «ДжеДАI».
07.10 Т/с «Опер за викликом 4».
09.55 «Помста природи».
10.20 «Загублений свiт».
14.05 Х/ф «Гра смертi».
16.00 Х/ф «Мистецтво вiйни».
19.20 Т/с «Опер за викликом».

20.15, 21.20 Т/с «Звонар 2».
22.30, 00.05 Т/с «Кiстки».
01.45 «Облом.UA».

ÍЛО-ТБ
Профiлактика.

14.00 Т/с «Сишиш-шоу. Бар».
16.00 Т/с «СуперКопи».
19.00 Т/с «Касл».
21.00 Т/с «Новобранець».
22.50 Т/с «Спецпризначенцi».
23.40 Мамареготала. Найкраще.
03.20 Чистоплюї.
04.15 «Роздовбаї».
04.40 Оттак мастак!

ªâроñïорò
00.00, 02.00, 04.00, 06.00, 07.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 23.00 Тенiс. US Open. 
Коло 4.

08.30 Велоспорт. «Тур де Франс». Етап 4.
09.30 Велоспорт. «Тур де Франс». Етап 5.
10.30 Велоспорт. «Тур де Франс». Етап 6.
11.30 Тенiс. US Open. Матч дня.
12.30 Олiмпiйськi iгри. «Живi легенди». 

Свiтлана Хоркина.
13.00 Олiмпiйськi iгри. «Сiмейнi традицiї. 

Балкани».
14.00 Олiмпiйськi iгри. «Живi легенди». 

Пiтер ван ден Хугенбанд.
14.30 Олiмпiйськi iгри. «Сила особистостi».
15.00, 15.30 Олiмпiйськi iгри. «Foul Play».
16.00 Олiмпiйськi iгри. «Transform my 

meal».
17.00 Олiмпiйськi iгри. «Original Fuel».

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
Профiлактика.

09.00 Нiмеччина - Iспанiя. Лiга Нацiй 
УЄФА.

10.55, 16.00, 03.30 Огляд 1-го iгрового 
дня. Лiга Нацiй УЄФА.

12.40 «Кращi голи сезону». Чемпiонат 
Iспанiї.

13.35 Топ-матч.
13.50 Португалiя - Хорватiя. Лiга Нацiй 

УЄФА.
15.40, 22.30 Футбол News.
16.50 Live. Казахстан - Бiлорусь. Лiга 

Нацiй УЄФА.
17.45, 20.45 Yellow.
18.55 Швейцарiя - Нiмеччина. Лiга Нацiй 

УЄФА.
21.00, 23.40 «Лiга Нацiй. Матч-центр».
21.35 Live. Нiдерланди - Iталiя. Лiга Нацiй 

УЄФА.
00.20 Огляд 2-го iгрового дня. Лiга Нацiй 

УЄФА.
01.45 Iсландiя - Англiя. Лiга Нацiй УЄФА.
04.00 Боснiя i Герцеговина - Iталiя. Лiга 

Нацiй 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. Ма-
рафон.

09.30 Т/с «Росселла».
10.30 Смаки Європи.
11.00 Дивовижнi сади. Парк Марiї-Луїзи 

- Iспанiя.
11.25 Телепродаж.
15.10, 21.30, 23.55, 05.50 UA:Спорт.
15.20 «Грандiознi проекти: вулиця».
16.30 Т/с «Полдарк».
17.30 Схеми. Корупцiя в деталях.
18.55 Д/с «Дика прогулянка».
19.55 Д/с «Свiт дивовижних тварин».
21.40 #ВУкраїнi.
22.15 Святi та грiшнi.
00.00 Перша шпальта.
03.30 Д/ф «Вiйна на нульовому кiлометрi».
04.25 Д/ф «Перехрестя Балу».

Êаíаë “1+1”
06.00 «Грошi», 26 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 людей».
11.20, 12.20, 13.20, 14.15, 15.15 «Мiняю 

жiнку».
17.10 Т/с «Жiнка».
19.00 «Секретнi матерiали», 125 с.
20.45, 21.45 Т/с «Свати».
22.45, 00.45 «МАЙЖЕ КОЛИШНI».
02.30 «Свiт навиворiт».

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

невським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.00, 12.25 Т/с «Панi Фазiлет i її дочки».
13.20 «Добре 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. Кiнцi 

у воду».
00.00 Т/с «Спокуса 2».
03.15 Т/с «Не було б щастя».
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 Бiльше нiж правда.
12.00, 13.15 Х/ф «Анаконда».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.20, 16.15 Т/с «Пес».
17.00 Х/ф «Живим або мертвим».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
21.30 Т/с «Пес 5».
22.40 Т/с «Менталiст».
00.50 Х/ф «Сiкарiо».
02.55 Стоп-10.

ÑТБ
05.15, 23.35 Т/с «Доктор Хаус».
07.00 Т/с «Комiсар Рекс».
10.00 МастерШеф 8.
12.40, 14.50 Т/с «Я все тобi доведу».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.05 СуперМама.
19.05 Таємницi ДНК.
20.15, 22.45 Т/с «Спiймати Кайдаша».
01.25 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».
11.00 Х/ф «Рятувальники Малiбу».
13.10 Суперiнтуїцiя.
15.10, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Золота дитина».
23.00 Х/ф «Норбiт».
01.00 Т/с «Пiдступнi покоївки».
02.40 Зона ночi.

5 êаíаë
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 00.00, 
02.00, 04.00, 05.00 Час новин.

06.20 Гончаренко рулить.
07.10, 08.10, 21.25 Актуально: Економiка. 

Полiтика. Соцiум.
07.15, 16.10, 17.10 Д/с «Бойовi кораблi».
08.15 Д/с «Неймовiрнi винаходи».
08.30 На зустрiч сонцю.
09.35, 02.15, 05.15 Машина часу.
10.10, 11.10 Д/с «Вiдчайдушнi часи».
12.30 Є сенс.
13.10, 14.10 Д/с «Крила вiйни».
15.30 Час «Ч».
18.10, 23.10 Д/с «Сумнозвiснi».
19.25, 00.30 Д/с «Божевiльний свiт. Гаран-

товане взаємознищення».
20.10, 01.00 Iнформацiйний вечiр.
21.40, 03.00 Час-Time.

22.00 Д/с «Щоденники Другої свiтової 
вiйни».

03.15, 04.10 Дзеркало iсторiї.

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

03.10 Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях. Новi випуски.
10.20, 04.00 Реальна мiстика.
12.20, 15.30 Агенти справедливостi.
16.00 Iсторiя одного злочину.
18.00, 05.30 Т/с «Виходьте без дзвiнка 3».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «На твоїй сторонi 2», 11 i 12 с.
23.20 Контролер.
00.00 Т/с «Вiкно життя 2», 4 i 5 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с «Вiкно життя 2», 6 с.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.30 «Ух ти show».
09.00, 02.10 Т/с «Доктор Хто».
11.00 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
14.40 «Орел i решка. Навколо свiту».
15.35, 22.00 «Орел i решка. Дива свiту».
17.50 «Орел i решка. Перезавантаження».
21.00 «Орел i решка. Навколосвiтня по-

дорож».
00.10 Х/ф «Продавчиня».
02.50 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.50 Х/ф «Заручниця».
07.50, 16.50, 20.50, 02.30 «Випадковий 

свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 01.55 

«Свiдок».
09.00 Х/ф «Версiя полковника Зорiна».
10.45, 22.30 Т/с «Вавiлон-Берлiн 2».
12.50 «Свiдок. Агенти».
14.50 «Легенди бандитської Одеси».
18.20 «Будьте здоровi».
19.30 «Легенди карного розшуку».
00.20 «Реальнi злочинцi».
00.55, 03.05 «Речовий доказ».
04.00 «Правда життя».
05.00 «Top Shop».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 13.15, 14.15, 15.15, 19.15 Одного 

разу пiд Полтавою.
08.45, 13.45, 18.15 Танька i Володька.
09.15, 14.45, 00.15 Країна У.
09.45, 15.45, 23.15 Одного разу в Одесi.
10.15, 17.15 Богиня шопiнгу. Екстремаль-

ний сезон.
11.15, 16.15 4 весiлля.
12.15, 01.15 Панянка-селянка.
21.15 Х/ф «Леон - кiлер».
02.15 Щоденники Темного.
03.45 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
07.00, 08.10 «Новий день» з Ю. Шпачин-

ською, Б. Мамаєм та М. Матросовим.
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.45 
«Репортер». Новини.

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

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

13.10 «Гаряча тема» з М. Стецюк.
14.15 «По факту» з А. Сайчуком, Л. Ма-

медовою i В. Попович.
16.10 «Година пiк» з О. Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук.
18.15 «Ехо України» з М. Ганапольським.
20.00 «Прямий ефiр» з С. Орловською та 

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

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
08.20, 01.45 Правда життя.
09.45, 00.35 Речовий доказ.
10.55, 16.50 Природа сьогодення.
11.55, 17.50 Дикi тварини.
12.55 Скептик.
13.55, 19.45 Секретнi територiї.
14.55, 23.40 Загадки Всесвiту.
15.50 Бойовi машини.
18.50, 04.55 Брама часу.
20.45 Таємницi Другої свiтової.
21.45 Сучаснi дива.
22.40 Полiт над Землею.
02.50 Iсторiя українських земель.
04.00 Легендарнi замки Закарпаття.

Enter-фіëьм
05.50 Х/ф «До Чорного моря».
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
08.00 «Невiдома версiя».
09.30 «Спогади».
10.30, 00.25, 02.45 «Зорянi долi».
11.15 «Моя правда».
12.05 Х/ф «Захар Беркут».
14.00 Х/ф «Заповiт турецького аги».
15.50 Х/ф «Мерседес» т iкає в iд 

переслiдування».
17.10 Х/ф «Скринька Марiї Медiчi».
19.00, 01.20 Т/с «Суто англiйськi вбив-

ства».
21.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
22.50 Х/ф «Старий знайомий».
00.50 «Академiя смiху».
03.05 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.15 «Спецкор».
06.35, 18.45 «ДжеДАI».
07.10 Т/с «Заблудлi вiвцi».
09.10 «Помста природи».
09.40, 17.20 «Загублений свiт».
13.50 Х/ф «Некерований».

15.45 Х/ф «Загнаний».
19.20 Т/с «Опер за викликом».
20.15, 21.20 Т/с «Звонар 2».
22.25, 00.00 Т/с «Кiстки».
01.40 «Облом.UA».

ÍЛО-ТБ
06.00, 23.40 Мамареготала. Найкраще.
07.00, 04.40 Оттак мастак!
07.30 М/ф «Людина-павук».
08.00 М/ф «Аладдiн».
08.50 М/ф «Качинi iсторiї».
09.45 М/с «Сiмпсони».
11.30 Т/с «Друзi».
13.00 Т/с «Сишиш-шоу».
15.00 Т/с «Сишиш-шоу. Бар».
16.00 Т/с «СуперКопи».
19.00 Т/с «Касл».
21.00 Т/с «Новобранець».
22.50 Т/с «Спецпризначенцi».
03.20 Чистоплюї.
04.15 «Роздовбаї».

ªâроñïорò
00.00, 02.00, 04.00, 06.00, 07.00, 12.30 

Тенiс. US Open. Коло 4.
08.30 Велоспорт. «Тур де Франс». Етап 8.
09.30, 13.30 Велоспорт. «Тур де Франс». 

Етап 9.
11.30 Тенiс. US Open. Матч дня.
14.25 Велоспорт. «Тур де Франс». Етап 10.
18.50, 21.00 Тенiс. US Open. 1/4 фiналу.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Лiга Нацiй УЄФА. Огляд туру.
06.50 Чехiя - Шотландiя. Лiга Нацiй УЄФА.
08.35 Огляд 2-го iгрового дня. Лiга Нацiй 

УЄФА.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20, 19.45 Yellow.
10.30, 13.00 «Великий футбол».
11.10 Iспанiя - Україна. Лiга Нацiй УЄФА.
13.55 Швецiя - Францiя. Лiга Нацiй УЄФА.
16.00, 18.20, 20.55, 23.40 «Лiга Нацiй. 

Матч-центр».
16.35 Нiдерланди - Iталiя. Лiга Нацiй 

УЄФА.
18.50 Live. Вiрменiя - Естонiя. Лiга Нацiй 

УЄФА.
21.35 Live. Францiя - Хорватiя. Лiга Нацiй 

УЄФА.
00.20 Огляд 3-го iгрового дня. Лiга Нацiй 

УЄФА.
01.55 Грузiя - Пiвн. Македонiя. Лiга Нацiй 

УЄФА.
03.45 Топ-матч.
03.55 Швецiя - Португалiя. Лiга Нацiй 

УЄФА.
05.45 Програма передач.

Поíедіëоê

Віâòороê

7 вересня

8 вересня
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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 «Росселла».
10.30 Смаки Європи.
11.00 Дивовижнi сади. Кiнта да Регалейра 

- Португалiя.
11.25 Телепродаж.
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 «Дика прогулянка».
19.55 Д/с «Свiт дивовижних тварин».
21.40 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22.15 Т/с «Модус».
00.00 Спiльно.
03.30 Д/ф «Перехрестя Балу».
04.25 Д/ф «Замiнованi вiрнiстю».

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

«1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 16.45, 

19.30, 04.40 «ТСН».
09.25, 10.25 «Життя вiдомих людей».
11.20, 12.20, 13.20, 14.15, 15.15 «Мiняю 

жiнку».
17.10 Т/с «Жiнка».
19.00 «Секретнi матерiали», 126 с.
20.45, 21.45 Т/с «Свати».
22.45, 23.55 «Свiт навиворiт 11: Китай».
01.05 «Свiт навиворiт».

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

невським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.00, 12.25 Т/с «Панi Фазiлет i її дочки».
13.20 «Добре 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. Кiнцi 

у воду».
00.00 Т/с «Спокуса 2».
03.15 Х/ф «Захар Беркут».
05.10 «Телемагазин».

ICTV
04.05 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!

04.20 Служба розшуку дiтей.
04.25 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.
11.10, 13.15 Х/ф «Анаконда 2: Полюван-

ня за проклятою орхiдеєю».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.35, 16.25 Т/с «Пес».
16.40 Х/ф «Грошовий поїзд».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Секретний фронт.
21.30 Т/с «Пес 5».
22.40, 02.15 Т/с «Менталiст».
00.45 Х/ф «Живим або мертвим».

ÑТБ
05.20, 23.40 Т/с «Доктор Хаус».
07.05 Т/с «Комiсар Рекс».
10.05 МастерШеф 8 12.
12.55, 14.50 Т/с «Я все тобi доведу».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 СуперМама.
19.05 Про що мовчать жiнки.
20.15, 22.45 Т/с «Спiймати Кайдаша».
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.
09.00 Т/с «Шлях чарiвника».
10.40 Х/ф «Проста послуга».
13.00 Хто проти блондинок? (12+).
15.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Бандитки».
22.50 Х/ф «Справа 39».
01.00 Т/с «Пiдступнi покоївки».
02.45 Служба розшуку дiтей.
02.50 Зона ночi.

5 êаíаë
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 00.00, 
02.00, 04.00, 05.00 Час новин.

06.30, 15.30 Час «Ч».
07.10, 08.10, 21.25 Актуально: Економiка. 

Полiтика. Соцiум.
07.15, 17.10 Д/с «Бойовi машини».
08.15 Д/с «Неймовiрнi винаходи».
08.30 На зустрiч сонцю.
09.35, 02.15, 05.15 Машина часу.
10.10, 11.10 Д/с «Вiдчайдушнi часи».
12.20 Гончаренко рулить.
12.50 Vоїн - це я!
13.10, 14.10 Д/с «Крила вiйни».
16.10 Д/с «Бойовi кораблi».
18.10, 23.10 Д/с «Сумнозвiснi».
19.25, 00.30 Д/с «Божевiльний свiт. Га-

рантоване взаємознищення».
20.10, 01.00 Iнформацiйний вечiр.
21.40, 03.00 Час-Time.
22.00 Д/с «Щоденники Другої свiтової 

вiйни».
03.15, 04.10 Дзеркало iсторiї.

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

Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях. Новi випуски.
10.20, 03.00 Реальна мiстика.
12.20, 15.30 Агенти справедливостi.
16.00 Iсторiя одного злочину.
18.00, 05.30 Т/с «Виходьте без дзвiнка 

3».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «На твоїй сторонi 2», 13 i 14 с.
23.30 Т/с «Вiкно життя 2», 7 i 8 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с «Вiкно життя 2», 9 с.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.30 «Ух ти show».
09.00, 01.00 Т/с «Доктор Хто».
11.00, 00.10 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
14.40 «Орел i решка. Навколо свiту».
15.35, 22.00 «Орел i решка. Дива свiту».
17.50 «Орел i решка. Перезавантаження».
21.00 «Орел i решка. Навколосвiтня по-

дорож».
02.50 «Нiчне життя».

ÍТÍ
06.00 Х/ф «Смертельно живий».
07.55, 16.50, 20.50, 02.25 «Випадковий 

свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 01.55 

«Свiдок».
09.00 Х/ф «Одеськi канiкули».
10.40, 22.30 Т/с «Вавiлон-Берлiн 2».
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, 02.55 «Речовий доказ».
03.45 «Правда життя».
04.50 «Top Shop».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 13.15, 14.15, 15.15, 19.15 Одного 

разу пiд Полтавою.
08.45, 13.45, 18.15 Танька i Володька.
09.15, 14.45, 01.00 Країна У.
09.45, 15.45, 00.00 Одного разу в Одесi.
10.15, 17.15 Богиня шопiнгу. Екстремаль-

ний сезон.
11.15, 16.15 4 весiлля.
12.15, 02.00 Панянка-селянка.
21.15 Х/ф «Особлива думка».

03.00 Щоденники Темного.
04.30 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
07.00, 08.10 «Новий день» з Ю. Шпа-

чинською, Б. Мамаєм та М. Ма-
тросовим.

07.45 «Медексперт» з К. Трушик.
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.45 
«Репортер». Новини.

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

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

13.10 «Гаряча тема» з М. Стецюк.
14.15 «По факту» з А. Сайчуком, Л. Ма-

медовою i В. Попович.
16.10 «Година пiк» з О. Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук.
18.15 «Ехо України» з М. Ганапольським.
20.00 «Двобiй».
22.00 «Середмiстя».

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.45, 01.45 Правда життя.
09.50, 00.35 Речовий доказ.
11.00, 16.55 Природа сьогодення.
12.00, 17.55 Дикi тварини.
13.00 Скептик.
14.00, 19.45 Секретнi територiї.
15.00, 23.40 Загадки Всесвiту.
15.55 Бойовi машини.
18.55 Брама часу.
20.45 Таємницi Другої свiтової.
21.45 Сучаснi дива.
22.40 Полiт над Землею.

Enter-фіëьм
05.40 Х/ф «Кам`яний хрест».
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
08.00, 11.05 «Моя правда».
09.30 «Спогади».
10.30, 00.20, 02.45 «Зорянi долi».
11.55 Х/ф «Мартин Боруля».
13.50 Х/ф «П`ята печатка».
16.00 Х/ф «Люди в океанi».
17.20 Х/ф «До мене, Мухтар!»
19.00, 01.15 Т/с «Суто англiйськi вбив-

ства».
21.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
22.50 Х/ф «Опiкун».
00.40 «Академiя смiху».
03.05 Кiноляпи.
04.10 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.15 «Спецкор».
06.35, 18.45 «ДжеДАI».

07.10 Т/с «Заблудлi вiвцi».
09.10 «Помста природи».
09.35, 17.15 «Загублений свiт».
13.45 Х/ф «Людина президента».
15.40 Х/ф «Людина президента 2».
19.20 Т/с «Опер за викликом».
20.15, 21.20 Т/с «Звонар 2».
22.25, 00.00 Т/с «Кiстки».
01.40 Т/с «Зустрiчна смуга».
02.25 «Облом.UA».

ÍЛО-ТБ
06.00, 23.40 Мамареготала. Найкраще.
07.00, 04.40 Оттак мастак!
07.30 М/ф «Людина-павук».
08.00 М/ф «Аладдiн».
08.50 М/ф «Качинi iсторiї».
09.45 М/с «Сiмпсони».
11.30 Т/с «Друзi».
13.00 Т/с «Сишиш-шоу».
15.00 Т/с «Сишиш-шоу. Бар».
16.00 Т/с «СуперКопи».
19.00 Т/с «Касл».
21.00 Т/с «Новобранець».
22.50 Т/с «Спецпризначенцi».
03.20 Чистоплюї.
04.15 «Роздовбаї».

ªâроñïорò
00.00, 09.30, 13.30 Велоспорт. «Тур де 

Франс». Етап 10.
01.00, 02.00, 04.00, 07.00, 12.30, 18.50, 

21.00 Тенiс. US Open. 1/4 фiналу.
08.30 Велоспорт. «Тур де Франс». Етап 9.
11.30 Тенiс. US Open. Матч дня.
14.20 Велоспорт. «Тур де Франс». Етап 

11.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Огляд 2-го iгрового дня. Лiга Нацiй 

УЄФА.
06.30 Бельгiя - Iсландiя. Лiга Нацiй УЄФА.
08.20, 13.45 Yellow.
08.30, 02.20 Огляд 3-го iгрового дня. Лiга 

Нацiй УЄФА.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20, 16.55 Швецiя - Португалiя. Лiга 

Нацiй УЄФА.
12.05 Нiдерланди - Iталiя. Лiга Нацiй 

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

УЄФА.
16.00, 21.40 Лiга Нацiй УЄФА. Огляд туру.
18.40, 21.10 «Лiга Нацiй. Матч-центр».
19.20 Францiя - Хорватiя. Лiга Нацiй 

УЄФА.
22.50 Iспанiя - Україна. Лiга Нацiй УЄФА.
00.35 Боснiя i Герцеговина - Iталiя. Лiга 

Нацiй УЄФА.
03.55 Уельс - Болгарiя. Лiга Нацiй 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. Ма-
рафон.

09.30 Т/с «Росселла».
10.30 Смаки Європи.
11.00 Дивовижнi сади. Палац Маркiза де 

Фронтейра - Португалiя.
11.25 Телепродаж.
15.10, 21.30, 23.55, 05.50 UA:Спорт.
15.20 «Грандiознi проекти: вулиця».
16.30 Т/с «Полдарк».
17.30 #@)?$0 з Майклом Щуром.
18.55 Д/с «Дика прогулянка».
19.55 Д/с «Свiт дивовижних тварин».
21.40 Схеми. Корупцiя в деталях.
22.15 Т/с «Модус».
00.00 #ВУкраїнi.
03.30 Д/ф «Замiнованi вiрнiстю».
04.25 Д/ф «Одесити на Донбасi».

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

«1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 16.45, 

19.30, 04.35 «ТСН».
09.25 «Життя вiдомих людей», 69 с.
10.25 «Життя вiдомих людей», 68 с.
11.20, 12.20, 13.15, 14.15, 15.10 «Одру-

ження наослiп».
17.10 Т/с «Жiнка».
19.00 «Секретнi матерiали».
20.35 «Чистоnews», 42 с.
20.45 Т/с «Свати».
21.45 «Право на владу».
00.45 Х/ф «Диявол носить Рrаdа».
02.55 «Свiт навиворiт».

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

невським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.00, 12.25 Т/с «Панi Фазiлет i її дочки».
13.20 «Добре 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. Кiнцi 

у воду».
00.00 Т/с «Спокуса 2».
03.15 Х/ф «Бiлий птах з чорною 

вiдмiтиною».
05.10 «Телемагазин».

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.25 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.
10.00 Секретний фронт.
11.00, 13.15 Х/ф «Грошовий поїзд».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.50, 16.10 Т/с «Пес».
16.25 Х/ф «Iграшковi солдатики».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Анти-зомбi.
21.30 Т/с «Пес 5».
22.45, 02.50 Т/с «Менталiст».
00.50 Х/ф «Слiпа лють».

ÑТБ
05.25, 23.45 Т/с «Доктор Хаус».
07.05 Т/с «Комiсар Рекс».
10.05 МастерШеф 8.
12.55, 14.50 Т/с «Я все тобi доведу».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.05 СуперМама.
19.05 Один за всiх.
20.15, 22.45 Т/с «Спiймати Кайдаша».
01.55 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, 02.10 Вар`яти.
09.00 Т/с «Шлях чарiвника».
10.50 Х/ф «Норбiт».
14.50, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Конан - варвар».
23.10 Х/ф «Нiч жахiв».
01.30 Т/с «Пiдступнi покоївки».
02.45 Служба розшуку дiтей.

5 êаíаë
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 00.00, 
02.00, 04.00, 05.00 Час новин.

06.30, 15.30 Час «Ч».
07.10, 08.10, 21.25 Актуально: Економiка. 

Полiтика. Соцiум.
07.15, 16.10 Д/с «Бойовi машини».
08.15 Д/с «Неймовiрнi винаходи».
08.30 На зустрiч сонцю.
09.35, 02.15, 05.15 Машина часу.
10.10, 11.10 Д/с «Вiдчайдушнi часи».
12.30 Невигаданi iсторiї.
13.10, 14.10 Д/с «Крила вiйни».
17.10 Таємницi вiйни.
18.10, 23.10 Д/с «Сумнозвiснi».
19.25, 00.30 Д/с «Божевiльний свiт. Гаран-

товане взаємознищення».

20.10, 01.00 Iнформацiйний вечiр.
21.40, 03.00 Час-Time.
22.00 Д/с «Щоденники Другої свiтової 

вiйни».
03.15, 04.10 Дзеркало iсторiї.

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

Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях. Новi випуски.
10.20, 03.10 Реальна мiстика.
12.20, 15.30 Агенти справедливостi.
16.00 Iсторiя одного злочину.
18.00, 05.30 Т/с «Виходьте без дзвiнка 3».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «На твоїй сторонi 2», 15 i 16 с.
23.20 Слiдами.
00.00 Т/с «Вiкно життя 2», 10 i 11 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с «Вiкно життя 2», 12 с.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.50, 01.00 Т/с «Доктор Хто».
11.15, 00.10 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
15.00 «Орел i решка. Навколо свiту».
15.50, 22.00 «Орел i решка. Дива свiту».
18.00 «Орел i решка. Перезавантаження».
21.00 «Орел i решка. Навколосвiтня по-

дорож».
03.20 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.50 Х/ф «Чорна долина».
07.55, 16.50, 20.50, 02.30 «Випадковий 

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

«Свiдок».
09.00 Х/ф «Грiшник».
10.45, 22.30 Т/с «Вавiлон-Берлiн 2».
12.50 «Вартiсть життя».
14.50 «Легенди бандитської Одеси».
18.20, 04.00 «Правда життя».
19.30 «Легенди карного розшуку».
00.20 «Реальнi злочинцi».
01.00, 02.50 «Речовий доказ».
05.00 «Top Shop».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 13.15, 14.15, 15.15, 19.15 Одного 

разу пiд Полтавою.
08.45, 13.45, 18.15 Танька i Володька.
09.15, 14.45, 00.30 Країна У.
09.45, 15.45, 23.30 Одного разу в Одесi.
10.15, 17.15 Богиня шопiнгу. Екстремаль-

ний сезон.
11.15, 16.15 4 весiлля.
12.15, 01.30 Панянка-селянка.
21.15 Х/ф «Мексиканець».
02.30 Щоденники Темного.
04.00 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
07.00, 08.10 «Новий день» з Ю. Шпачин-

ською, Б. Мамаєм та М. Матросовим.
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.45 
«Репортер». Новини.

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

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

13.10 «Гаряча тема» з М. Стецюк.
14.15 «По факту» з А. Сайчуком, Л. Ма-

медовою i В. Попович.
16.10 «Година пiк» з О. Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук.
18.15 «Ехо України» з М. Ганапольським.
20.00 «Прямий ефiр» з С. Орловською та 

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

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
08.35, 01.45 Правда життя.
10.55, 20.45 Таємницi Другої свiтової.
11.55, 17.45 Дикi тварини.
12.25 Суперчуття.
12.55 Скептик.
13.55, 19.45 Секретнi територiї.
14.50, 23.40 Загадки Всесвiту.
15.45, 21.45 Сучаснi дива.
16.45 Природа сьогодення.
18.45 Брама час.
22.40 Полiт над Землею.
00.35 Речовий доказ.
03.10 Бандитська Одеса.

Enter-фіëьм
05.50 Х/ф «Мерседес» т iкає в iд 

переслiдування».
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
08.00, 11.20 «Моя правда».
09.30 «Спогади».
10.30, 00.15, 02.45 «Зорянi долi».
12.10 Х/ф «Гуси-лебедi летять».
13.30 Х/ф «Хлопчаки з вулицi Пал».
15.35 Х/ф «Скринька Марiї Медiчi».
17.20 Х/ф «П`ять хвилин страху».
19.00, 01.15 Т/с «Суто англiйськi вбив-

ства».
21.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
22.55 Х/ф «Поживемо-побачимо».
00.45 «Академiя смiху».
03.05 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.
04.50 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.15 «Спецкор».
06.35, 18.45 «ДжеДАI».
07.10 Т/с «Дiлянка лейтенанта Качури. 

Фiльм 4. Чорна павутина».
09.10 «Помста природи».
09.35, 17.20 «Загублений свiт».
14.25 Х/ф «Кинджали-близнята».

16.10, 01.45 Х/ф «П`ята подорож Син-
бада».

19.20 Т/с «Опер за викликом».
20.15, 21.20 Т/с «Звонар 2».
22.30 Т/с «Кiстки 2».
00.05 Т/с «Кiстки».
02.50 «Облом.UA».

ÍЛО-ТБ
06.00, 23.40 Мамареготала. Найкраще.
07.00, 04.40 Оттак мастак!
07.30 М/ф «Людина-павук».
08.00 М/ф «Аладдiн».
08.50 М/ф «Качинi iсторiї».
09.45 М/с «Сiмпсони».
11.30 Т/с «Друзi».
13.00 Т/с «Сишиш-шоу».
15.00 Т/с «Сишиш-шоу. Бар».
16.00 Т/с «СуперКопи».
19.00 Т/с «Касл».
21.00 Т/с «Новобранець».
22.50 Т/с «Спецпризначенцi».
03.20 Чистоплюї.
04.15 «Роздовбаї».

ªâроñïорò
00.00 Тенiс. «АТР: за кадром».
00.35 Олiмпiйськi iгри. «Олiмпiйський 

момент».
01.05 Олiмпiйськi iгри. «Живi легенди». 

Маттiас Штайнер.
01.35, 02.00, 04.00, 07.00, 09.30, 18.30, 

20.00, 21.00 Тенiс. US Open. 1/4 
фiналу.

08.30, 11.30 Велоспорт. «Тур де Франс». 
Етап 11.

10.30 Тенiс. US Open. Матч дня.
12.45 Велоспорт. «Тур де Франс». Етап 12.
22.00 Тенiс. US Open. Чоловiки. Пари. 

Фiнал.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
6.00, 20.30 Yellow.
06.10 Словенiя - Молдова. Лiга Нацiй 

УЄФА.
08.00, 12.10 Топ-матч.
08.10 Огляд 1-го iгрового дня. Лiга Нацiй 

УЄФА.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Швейцарiя - Нiмеччина. Лiга Нацiй 

УЄФА.
12.25 Уельс - Болгарiя. Лiга Нацiй УЄФА.
14.15 Огляд 2-го iгрового дня. Лiга Нацiй 

УЄФА.
16.00 Iрландiя - Фiнляндiя. Лiга Нацiй 

УЄФА.
17.50 Лiга Нацiй УЄФА. Огляд туру.
18.45 Нiдерланди - Iталiя. Лiга Нацiй 

УЄФА.
20.40 Iспанiя - Україна. Лiга Нацiй УЄФА.
22.50 Боснiя i Герцеговина - Iталiя. Лiга 

Нацiй УЄФА.
00.35 Чехiя - Шотландiя. Лiга Нацiй УЄФА.
02.20 Казахстан - Бiлорусь. Лiга Нацiй 

УЄФА.
04.10 Грузiя - Пiвн. Македонiя. Лiга Нацiй 

УЄФА.
05.55 Програма передач.

Ñереда

Чеòâер

9 вересня

10 вересня



№34 (370) / 2 вересня - 8  вересня 2020 р. Програма ТБ Наш ДЕНЬ16 nday.te.ua

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.15 Шо? Як?
06.35 М/с «Книга джунглiв».
07.00, 08.00, 08.55, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.15, 01.25, 05.20 Новини.
07.05, 08.05, 12.00, 13.10, 18.20, 00.30, 

01.55 Суспiльна студiя. Марафон.
09.00 Божественна Лiтургiя.
15.10, 21.30, 23.55, 05.50 UA:Спорт.
15.20 «Грандiознi проекти: Нова Зеландiя».
16.30 Т/с «Полдарк».
17.25 VoxCheck.
17.30 Перша шпальта.
18.55 Д/с «Дика прогулянка».
19.55 Д/с «Свiт дивовижних тварин».
21.40 Д/ф «Олександр Довженко: Одесь-

кий свiтанок».
22.15 Т/с «Модус».
00.00 Схеми. Корупцiя в деталях.
03.30 Д/ф «Одесити на Донбасi».
04.25 Д/ф «Висота 307.5».

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

«1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 16.45, 

19.30, 03.50 «ТСН».
09.25, 10.25, 02.30 «Життя вiдомих лю-

дей».
11.20, 12.20, 13.15, 14.15, 15.10 «Одру-

ження наослiп».
17.10 Т/с «Жiнка».
19.00 «Секретнi матерiали».
20.35 «Чистоnews».
20.45 «Лiга смiху».
22.05 «Вечiрнiй квартал».
00.05 Х/ф «Бiля моря».
04.50 «Свiтське життя».

Iíòер
05.40, 22.00 «Слiдство вели...» з Л. Ка-

невським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.00, 12.25 Т/с «Панi Фазiлет i її дочки».
13.20 «Добре здоров`я».
14.25, 15.25, 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».
05.00 «Телемагазин».
05.30 М/ф.

ICTV
04.05 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей.

04.25, 01.10 Факти.
04.50 Т/с «Вiддiл 44».
05.35 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.10 Анти-зомбi.
11.10, 13.15, 13.50 Т/с «Вижити за будь-

яку цiну 2».
12.45, 15.45 Факти. День.
16.15 «На трьох».
17.15, 20.10 Дизель-шоу.
18.45 Факти. Вечiр.
23.00 Скетч-шоу «На трьох 8».
01.40 Х/ф «Засiдка».

ÑТБ
04.05 Х/ф «Краще не буває».
06.55 Наречена для тата 3.
08.55 Врятуйте нашу сiм`ю 5.
10.50, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
19.00, 22.45 Т/с «Слiд».
23.25 Таємницi ДНК.
00.35 Х/ф «Спенглiш - iспанська 

англiйська».

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Майлз з майбутнього».
07.20, 00.50 Вар`яти.
09.00 Аферисти в мережах.
13.00 Хто зверху? (12+).
15.10 Х/ф «Дiамантовий полiцейський».
17.10 Х/ф «Золота дитина».
19.00 Х/ф «Код да Вiнчi».
22.00 Х/ф «Янголи i демони».
02.50 Служба розшуку дiтей.
02.55 Зона ночi.

5 êаíаë
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 00.00, 
02.00, 04.00, 05.00 Час новин.

06.30, 15.30 Час «Ч».
07.10, 08.10, 21.25 Актуально: Економiка. 

Полiтика. Соцiум.
07.15, 16.10 Д/с «Бойовi машини».
08.15 Д/с «Неймовiрнi винаходи».
08.30 На зустрiч сонцю.
09.35, 02.15, 05.15 Машина часу.
10.10, 11.10 Д/с «Вiдчайдушнi часи».
12.30 На власнi очi.
13.10, 14.10 Д/с «Крила вiйни».
17.20 Кендзьор.
18.10, 23.10 Д/с «Сумнозвiснi».
19.25, 00.30 Д/с «Божевiльний свiт. Гаран-

товане взаємознищення».
20.10, 01.00 Iнформацiйний вечiр.
21.40, 03.00 Час-Time.
22.00 Д/с «Щоденники Другої свiтової 

вiйни».
03.15, 04.10 Дзеркало iсторiї.

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях. Новi випуски.
10.20, 04.00 Реальна мiстика.
12.20, 15.30 Агенти справедливостi.
16.00 Iсторiя одного злочину.
18.00 Т/с «Виходьте без дзвiнка 3».
20.10 Гучна справа.
21.00 Свобода слова Савiка Шустера.
00.00 Т/с «Готель Купiдон», 1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Готель Купiдон».

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.30 «Ух ти show».
09.00 Т/с «Доктор Хто».
11.35 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
13.25 «Орел i решка. Шопiнг».
14.15, 00.10 «Орел i решка. Навколо свiту».
15.15, 22.00 «Орел i решка. Дива свiту».
17.20 Х/ф «Красунчик».
19.45 Х/ф «Красунчик 2».
01.00 «Бiйцiвський клуб».
02.00 «Нiчне життя».

ÍТÍ
06.05 Х/ф «Фарт».
07.50, 16.50, 20.50, 02.15 «Випадковий 

свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 01.50 

«Свiдок».
09.00 Х/ф «Люди в океанi».
10.40 Т/с «Вавiлон-Берлiн 2».
12.50, 03.45 «Правда життя».
14.50 «Легенди бандитської Одеси».
18.20 «Таємницi свiту».
19.30 «Легенди карного розшуку».
22.30 Х/ф «Нокаут».
00.20 «Реальнi злочинцi».
00.55, 02.40 «Речовий доказ».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 13.15, 14.15, 15.15, 19.15 Одного 

разу пiд Полтавою.
08.45, 13.45, 18.15 Танька i Володька.
09.15, 14.45, 00.55 Країна У.
09.45, 15.45, 23.55 Одного разу в Одесi.
10.15, 17.15 Богиня шопiнгу. Екстремаль-

ний сезон.
11.15, 16.15 4 весiлля.
12.15, 01.55 Панянка-селянка.
21.15 Х/ф «Той, що вижив».
02.45 Теорiя зради.
03.30 Вiталька.

Прямий
07.00, 08.10 «Новий день» з Ю. Шпачин-

ською, Б. Мамаєм та М. Матросовим.
07.45 «Медексперт» з К. Трушик.
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 16.00, 17.00 «Репортер». 
Новини.

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

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

13.10 «Гаряча тема» з М. Стецюк.
14.15 «По факту» з А. Сайчуком, Л. Ма-

медовою i В. Попович.
16.10 «Година пiк» з О. Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук.
18.00 «Watchdogs».
18.30 «Влада хохотала».
19.00 «Ехо України» з М. Ганапольським.
22.00 «Мiнiстерство правди».

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.45, 01.45 Правда життя.
09.45, 00.35 Речовий доказ.
10.55, 13.55 Секретнi територiї.
11.55 Суперчуття.
12.55 Скептик.
14.55, 23.40 Загадки Всесвiту.
15.50, 21.45 Сучаснi дива.
16.50 Природа сьогодення.
17.50 Полiт над Землею.
18.50 Брама часу.
19.45 Секретнi територiъ.
20.45 Таємницi Другої свiтової.
22.40 Таємницi Мiссiсiпi.
02.45 Теорiя Змови.

Enter-фіëьм
05.40 Х/ф «П`ять хвилин страху».
07.00, 07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
07.10, 09.00, 02.30 «Телемагазин».
08.00, 11.30 «Моя правда».
09.45 «Спогади».
10.45, 03.00 «Зорянi долi».
12.20 Х/ф «Кам`яний хрест».
13.50 Х/ф «Марiя Антуанетта».
15.45 Х/ф «До мене, Мухтар!»
17.15 Х/ф «В останню чергу».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
21.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
22.55 Х/ф «Золота рiчка».
00.45 Х/ф «Невiдправлений лист».
03.10 Кiноляпи.
04.05 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.15 «Спецкор».
06.35 «ДжеДАI».
07.10 Т/с «Дiлянка лейтенанта Качури. 

Фiльм 4. Чорна павутина».
09.10, 17.20 «Загублений свiт».
13.45 Х/ф «Посилка».
15.25 Х/ф «Некерований».
18.55 2 тур ЧУ з футболу. «Динамо» - 

«Десна».
21.00 Х/ф «Перше вбивство».
22.55 Х/ф «Петля часу».
01.00 Х/ф «Кон Експрес».
02.35 «Облом.UA».

ÍЛО-ТБ
06.00, 23.50 Мамареготала. Найкраще.
07.00, 04.40 Оттак мастак!
07.30 М/ф «Людина-павук».
08.00 М/ф «Аладдiн».
08.50 М/ф «Качинi iсторiї».
09.45 М/с «Сiмпсони».
11.30 Т/с «Друзi».
13.00 Т/с «Сишиш-шоу».
14.40 Т/с «Сишиш-шоу. Бар».
15.50 Т/с «СуперКопи».
19.00 Х/ф «Термiнатор 2: Судний день».
22.00 Т/с «Новобранець».
23.00 Т/с «Спецпризначенцi».
03.20 Чистоплюї.
04.15 «Роздовбаї».

ªâроñïорò
00.00, 08.30, 11.30 Велоспорт. «Тур де 

Франс». Етап 12.
01.00, 21.00, 22.00 Тенiс. US Open. 1/4 

фiналу.
02.00, 04.00, 06.00, 07.30, 09.30 Тенiс. US 

Open. Жiнки. 1/2 фiналу.
10.30 Тенiс. US Open. Матч дня.
12.45 Велоспорт. «Тур де Франс». Етап 13.
18.15 Тенiс. US Open. Чоловiки. Пари. 

Фiнал.
19.00 Тенiс. US Open. Жiнки. Пари. Фiнал.
23.00 Тенiс. US Open. Чоловiки. 1/2 

фiналу.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 14.05 Огляд 3-го iгрового дня. Лiга 

Нацiй УЄФА.
07.15 Iспанiя - Україна. Лiга Нацiй УЄФА.
09.00 Передмова до сезону. Чемпiонат 

Iспанiї.
09.50 Yellow.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Бельгiя - Iсландiя. Лiга Нацiй УЄФА.
12.05 Францiя - Хорватiя. Лiга Нацiй УЄФА.
16.00 Чемпiонат Iспанiї. Передмова до туру.
16.30, 00.35 Уельс - Болгарiя. Лiга Нацiй 

УЄФА.
18.15 Чемпiонат Францiї. Передмова до 

туру.
18.45 Швецiя - Португалiя. Лiга Нацiй 

УЄФА.
20.35 Лiга Нацiй УЄФА. Огляд туру.
21.30 #залишайсязФутболом.
22.50 Швейцарiя - Нiмеччина. Лiга Нацiй 

УЄФА.
02.20 Iрландiя - Фiнляндiя. Лiга Нацiй 

УЄФА.
04.10 Гранада - Атлетiк. Чемпiонат Iспанiї.
05.55 Програма передач.

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.15 Додолики.
06.25, 06.35, 06.45, 08.15 Веселi само-

робки.
06.30, 06.40, 08.20 Книга-мандрiвка.
06.50, 08.25 Уроки тiтоньки Сови. 

Географiя-малятко.
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 00.00, 02.40, 

03.55, 05.35 Новини.
07.15, 08.30 М/с «Кмiтливий Сяо Цзи».
08.50, 02.30 Погода.
09.05 Енеїда.
10.10 Х/ф «Римська iмперiя: Нерон», 2 с.
12.00, 00.20 Плiч-о-плiч.
12.30 Д/ф «Олександр Довженко: Одесь-

кий свiтанок».
13.05, 23.20 Пишемо iсторiю. Олександр 

Довженко.
13.30 Таємницi Сонячної системи.
14.25 Телепродаж.
15.00 UA:Фольк. Спогади.
15.55 Т/с «Таємний код вiри».
16.45 Всенiчне бдiння (ПЦУ).
19.30 Велика вечiрня (УГКЦ).
20.30 Д/с «Свiт майбутнього. Планета 

Земля 2050».
21.20 Неймовiрнi винаходи.
22.00 Д/ф «Гiдра».
23.35 Пишемо iсторiю. Учнi Довженка.
00.35 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 «Свiт навиворiт».
15.30 «Танцi з зiрками».
19.30, 05.20 «ТСН».
20.15 «Чистоnews».
20.25 «Вечiрнiй квартал».
22.00 «25 РОКIВ. ТИ НЕ ОДИН».
23.50, 00.50 «Свiтське життя».
01.50 «Лiга смiху».

Iíòер
06.30 «Слово Предстоятеля».
06.40 Х/ф «Стежки-дорiжки».
08.00 «Шiсть соток».
09.00 «Готуємо разом. Домашня кухня».
10.00 «Корисна програма».
11.10 Х/ф «Три плюс два».
13.00 Х/ф «Шерлок Холмс i доктор 

Ватсон: Знайомство».
15.50 Т/с «По рiзних берегах».
20.00 «Подробицi».
20.30 Концерт «Iнтер. Лайма. Рандеву».
23.10 Х/ф «До Парижа!».
01.55 Х/ф «Казка про жiнку i чоловiка».
03.20 «Подробицi» - «Час».

03.50 «Орел i решка. Шопiнг».
05.05 «Україна вражає».

ICTV
04.25 Скарб нацiї.
04.35 Еврика!
04.45 Факти.
05.10 Т/с «Копи на роботi».
06.00 «На трьох».
07.05 Т/с «Вижити за будь-яку цiну 2».
10.10, 13.00 Т/с «Таємнi дверi».
12.45 Факти. День.
13.45 Т/с «Пес 5».
17.00 Х/ф «Нацiональна безпека».
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Механiк 2».
21.05 Х/ф «Перевiзник 3».
23.05 Х/ф «Найманець».
01.10 Х/ф «Сiкарiо».

ÑТБ
05.15, 10.50 Т/с «Спiймати Кайдаша».
09.30 Неймовiрна правда про зiрок.
17.00, 22.50 Звана вечеря.
19.00 МастерШеф 10.
00.50 Х/ф «Побачення наослiп».

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/ф.
07.20, 02.00 Вар`яти.
08.40 У кого бiльше? (12+).
10.40 Хто зверху? (12+).
12.40 Х/ф «Янголи i демони».
15.10 Х/ф «Код Да Вiнчi».
18.20 Х/ф «Скарб нацiї».
21.00 Х/ф «Скарб нацiї: Книга таємниць».
23.40 Х/ф «Мама!».
02.50 Зона ночi.

5 êаíаë
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 04.00, 05.00 
Час новин.

06.30 Час «Ч».
07.20, 16.10, 17.10 Д/с «Бойовi машини».
07.50, 08.50, 21.25 Актуально: Економiка. 

Полiтика. Соцiум.
08.15 Д/с «Неймовiрнi винаходи».
08.40 Натхнення.
09.30 Автопiлот-новини.
09.40 Автопiлот-тест.
09.50 Драйв.
10.10, 12.15 Медекспертиза.
10.30 Майстри ремонту.
11.10 Д/с «Вiдчайдушнi часи».
12.35 Невигаданi iсторiї.
13.15, 14.15 Д/с «Крила вiйни».
15.15 Гончаренко рулить.

15.35 На власнi очi.
18.10 Є сенс.
18.40, 02.10, 04.10 Машина часу.
19.15 Особливий погляд.
19.35 Спостерiгач.
20.10, 01.15, 05.15 Рандеву.
21.20 Вечiрнiй преЗЕдент.
21.35, 03.00 Вiкно до Америки.
22.00 Д/с «Щоденники Другої свiтової 

вiйни».
23.00 Спiвай Шоу.
00.30 Д/с «Божевiльний свiт. Гарантоване 

взаємознищення».
03.20 Дзеркало iсторiї.

Êаíаë «Óêра¿íа»
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
07.30, 03.40 Реальна мiстика.
08.10 Т/с «На твоїй сторонi 2», 8-14 с.
15.20 Т/с «На твоїй сторонi 2», 15 i 16 с.
17.10 Т/с «Гра в долю», 1 i 2 с.
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с «Гра в долю».
23.50, 02.15 Т/с «Зовсiм iнше життя».
01.45 Телемагазин.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Кротик i Панда».
08.35 «Орел i решка. Шопiнг».
09.35 Х/ф «Красунчик».
11.50 Х/ф «Красунчик 2».
14.10 «Орел i решка. Морський сезон».
00.10 Х/ф «Серена».
02.10 «Орел i решка. Навколо свiту».
02.50 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.45 Х/ф «Циган».
12.30 «Легенди карного розшуку».
15.35, 03.10 «Випадковий свiдок».
18.05 «Переломнi 80-тi».
19.00, 02.40 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Балада про доблесного ли-

царя Айвенго».
21.20 Х/ф «Горбун».
23.50 Х/ф «Швидкiсть: Автобус 657».
01.35 «Хвороби-вбивцi».
03.40 «Речовий доказ».
04.45 «Top Shop».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
11.15 Х/ф «Тiм Талер або Проданий 

смiх».
13.00 Х/ф «Чоботар».
14.45 Х/ф «Леон - кiлер».
16.45 Х/ф «П`ятий елемент».
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Одного разу 

пiд Полтавою.
19.30, 20.30, 21.30, 22.30 Танька i Во-

лодька.
23.00, 00.00 Одного разу в Одесi.
23.30 Країна У.
00.30 Панянка-селянка.

01.30 Теорiя зради.
03.00 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
09.00, 10.40, 13.15 «Ехо України» з М. 

Ганапольським.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00 «Репортер». Новини.
10.10 «Watchdogs».
11.15, 12.15 «Акценти» з Н. Фiцич.
14.10, 15.10, 16.10 «Великий марафон» 

з О. Курбановою та П. Рольником.
17.00 «Щасливе iнтерв`ю».
18.00 «Анатомiя тижня» проект Валерiя 

Калниша.
20.30 «Вiйна за незалежнiсть».
21.00 «Прямий доказ».
21.30 «Влада хохотала».
22.00 «The Week». Мiжнародний огляд 

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

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
07.15, 02.20 Мiстична Україна.
08.05, 19.00 Там, де нас нема.
10.05 Речовий доказ.
11.15, 00.20 Секретнi територiї.
12.15 Таємницi Другої свiтової.
14.15 Як спокусити нацiю.
17.05 Полiт над Землею.
21.00 Планета динозаврiв.
01.20 Дикi тварини.
03.05 Скарб.ua.

Enter-фіëьм
05.35 Х/ф «Казка про Жiнку i Чоловiка».
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.25 «Телемагазин».
08.00, 01.35 «Зiркове життя».
09.30 «Моя правда».
10.20 «Невiдома версiя».
11.10 Х/ф «Лiсова пiсня».
13.00 Х/ф «Запорожець за Дунаєм».
14.55 Т/с «Вiчний поклик».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
22.00 Х/ф «Закляття долини Змiй».
00.00 Х/ф «Таємниця «Чорних дроздiв».
02.55 «Зорянi долi».
03.05 Кiноляпи.
04.10 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 «ДжеДАI».
08.30 «ДжеДАI 2020».
09.10, 01.00 «Загублений свiт».
14.30 Х/ф «Вiйни дронiв».
15.55 Х/ф «Трансформери: час вими-

рання».
19.00 Х/ф «Бамблбi».
21.00 Х/ф «Хижаки».
23.00 Х/ф «Ворог мiй».
02.45 «Облом.UA».
04.20 «Цiлком таємно-2017».

ÍЛО-ТБ
06.00, 13.30, 23.30 Мамареготала. Най-

краще.
07.00, 04.40 Оттак мастак!
07.30 М/ф «Чiп i Дейл поспiшають на 

допомогу».
09.50 М/с «Сiмпсони».
11.30 Т/с «Друзi».
18.00 Х/ф «Матриця».
20.50 Х/ф «Матриця: Перезавантаження».
03.10 Чистоплюї.
04.15 «Роздовбаї».

ªâроñïорò
02.00, 04.00, 05.00, 06.00, 10.30, 19.15 

Тенiс. US Open. Чоловiки. 1/2 
фiналу.

07.30, 12.30 Велоспорт. «Тур де Франс». 
Етап 13.

09.30 Тенiс. US Open. Жiнки. Пари. Фiнал.
11.30 Тенiс. US Open. Матч дня.
14.00 Велоспорт. «Тур де Франс». Етап 

14.
20.45, 22.00 Тенiс. US Open. Жiнки. 1/2 

фiналу.
23.00 Тенiс. US Open. Жiнки. Фiнал.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Чехiя - Шотландiя. Лiга Нацiй УЄФА.
07.45, 17.30 Чемпiонат Францiї. Перед-

мова до туру.
08.15, 19.55 Нiдерланди - Iталiя. Лiга 

Нацiй УЄФА.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.20, 18.45, 21.45 Yellow.
10.30 #залишайсязФутболом.
11.35 Чемпiонат Iспанiї. Передмова до 

туру.
12.05 Iспанiя - Україна. Лiга Нацiй УЄФА.
13.55, 02.10 Гранада - Атлетiк. Чемпiонат 

Iспанiї.
16.00 Огляд 1-го iгрового дня. Лiга Нацiй 

УЄФА.
17.55 Live. Монпельє - Нiцца. Чемпiонат 

Францiї.
21.55 Live. Кадiс - Осасуна. Чемпiонат 

Iспанiї.
23.55, 02.00, 05.30 Топ-матч.
00.10 Колос - Львiв. Чемпiонат України.
04.00 Огляд 3-го iгрового дня. Лiга Нацiй 

УЄФА.
05.45 Програма передач.

П’яòíиця

Ñóáоòа

11 вересня

12 вересня
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.15 Додолики.
06.25, 06.40, 08.15 Веселi саморобки.
06.30, 06.35 Книга-мандрiвка.
06.45, 08.25 Уроки тiтоньки Сови. 

Географiя-малятко.
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 00.00, 02.40, 

03.55, 05.35 Новини.
07.15, 08.30 М/с «Кмiтливий Сяо Цзи».
08.20 Книга-мандрiвка. Таємний щоденник 

Довженка.
09.00 Божественна Лiтургiя Православної 

Церкви України.
11.00 Недiльна Лiтургiя Української Греко-

Католицької Церкви.
12.30 Недiльна Свята Меса Римсько-Като-

лицької Церкви в Українi.
13.30, 00.35 Т/с «Таємний код вiри».
14.25 Телепродаж.
15.00, 01.35 Країна пiсень.
16.00 Т/с «Мiстер Селфрiдж».
18.00 Д/с «Iсторiї вулканiв».
18.30 Д/с «Всi на море. Чилi».
19.30 Д/с «Планета iнновацiй. Енергiя 

вiтру».
19.55 Д/ф «Острови. Багамськi острови: 

Таємничi печери i затонулi кораблi».
21.20 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22.00 Х/ф «Сквот 32».
00.20 Плiч-о-плiч.
02.30 Погода.
03.00 Бюджетники.
04.15 #ВУкраїнi.
04.40 Святi та грiшнi.

Êаíаë “1+1”
06.00, 07.00 «Життя вiдомих людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
09.00 «Лото-Забава».
09.25, 02.20 «Свiт навиворiт».
14.00 Т/с «Свати».
18.15 «Українськi сенсацiї».
19.30, 05.00 «ТСН-Тиждень».
21.00 «Танцi з зiрками».
00.40 Х/ф «Королева бензоколонки».

Iíòер
05.50 Х/ф «Борсалiно i компанiя».
08.00 «Вдалий проект».
09.00 «Готуємо разом».
10.00 «Iнше життя».
12.00 Х/ф «Чудова п`ятiрка: У пошуках 

пiратських скарбiв».
13.45 Т/с «По рiзних берегах».
17.50 Х/ф «Агата Крiстi. Скорчений 

будиночок».
20.00 «Подробицi».
20.30 Х/ф «Пострiл у порожнечу».
23.00 Х/ф «Шерлок Холмс i доктор Ват-

сон: Знайомство».
01.55 «Речдок».

ICTV
04.50 Скарб нацiї.
05.00 Еврика!
05.10 Факти.
05.35, 09.20 Секретний фронт.
06.25, 08.30 Анти-зомбi.
07.25, 10.20 Громадянська оборона.
11.20, 13.00 Т/с «Вiддiл 44».
12.45 Факти. День.
14.45 Х/ф «Перевiзник 3».
16.45 Х/ф «Механiк 2».
18.45 Факти тижня.
20.55 Х/ф «Хiтмен: Агент 47».
22.50 Х/ф «Хiтмен».
00.40 Х/ф «Каратель».
02.45 Х/ф «Слiпа лють».

ÑТБ
05.20 Х/ф «Двоє в новому будинку».
07.00 Х/ф «Два береги».
09.00 МастерШеф 10.
12.45 СуперМама.
17.00 Хата на тата.
19.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20.00 Один за всiх.
23.10 Я соромлюсь свого тiла.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/ф.
07.20, 01.50 Вар`яти.
08.40 М/ф «Ми - монстри!»
10.40 М/ф «Геркулес».
12.30 Х/ф «Конан - варвар».
14.50 Х/ф «Скарб нацiї».
17.10 Х/ф «Скарб нацiї: Книга таємниць».
20.00 Х/ф «Останнiй мисливець на 

вiдьом».
22.00 Х/ф «Мисливцi на вiдьом».
23.50 Х/ф «Тихе мiсце».
02.50 Зона ночi.

5 êаíаë
06.00 Вiкно до Америки.
06.25, 09.35, 20.10, 02.15 Машина часу.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 00.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 Час новин.

07.20, 16.10, 17.10 Д/с «Бойовi машини».
07.50, 21.30 Актуально: Економiка. 

Полiтика. Соцiум.
08.15, 15.45 Vоїн - це я!
08.25, 15.25 Невигаданi iсторiї.
08.45 Натхнення.
10.10, 11.10 Д/с «Вiдчайдушнi часи».
12.25 Х/ф «Прийми мене».
18.00, 01.00, 05.10 Час. Пiдсумки тижня з 

А. Мiрошниченко.
19.15 Спостерiгач.

19.35 Особливий погляд.
21.25 Вечiрнiй преЗЕдент.
21.40 Час-Time.
22.00 Д/с «Щоденники Другої свiтової 

вiйни».
23.10 Д/с «Сумнозвiснi».
00.30 Д/с «Божевiльний свiт. Гарантоване 

взаємознищення».
01.55 Огляд преси.
03.15, 04.20 Дзеркало iсторiї.

Êаíаë «Óêра¿íа»
05.50 Сьогоднi.
06.50 Реальна мiстика.
09.00 Т/с «Скляна кiмната».
12.50 Т/с «Кровна помста».
16.50 Т/с «День Святого Валентина», 

1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом Па-

нютою.
21.00 Т/с «День Святого Валентина».
23.10 Т/с «Ще один шанс», 1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Ще один шанс».
03.10 Т/с «Зовсiм iнше життя».

Ê1
08.00 М/с «Кротик i Панда».
08.45 Х/ф «Осiнь у Нью-Йорку».
10.45 Х/ф «Принцеса спецiй».
12.35 «Орел i решка. На краю свiту».
13.30 «Орел i решка. Навколо свiту».
00.35 Х/ф «Особисте».
02.30 «Бiйцiвський клуб».
03.20 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.15 Х/ф «Добрi намiри».
06.45 «Слово Предстоятеля».
06.50 «Будьте здоровi».
07.25 Т/с «СБУ. Спецоперацiя».
11.25 Х/ф «Балада про доблесного лица-

ря Айвенго».
13.15 Х/ф «Садко».
15.00 Х/ф «Чарiвна лампа Аладдiна».
16.35 Х/ф «Горбун».
19.00 Х/ф «У зонi особливої уваги».
20.50 Х/ф «Хiд у вiдповiдь».
22.25 Х/ф «Нокаут».
00.10 Х/ф «Випадковий запис».
01.45 «Речовий доказ».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
11.15 Х/ф «Той, що вижив».
14.05 Х/ф «Мексиканець».
16.20 Х/ф «Особлива думка».
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Одного разу пiд 

Полтавою.
19.30, 20.30, 21.30, 22.30 Танька i Во-

лодька.
23.00, 00.00 Одного разу в Одесi.
23.30 Країна У.

00.30 Панянка-селянка.
01.30 Щоденники Темного.
03.00 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
09.00 «The Week». Мiжнародний огляд з Т. 

Березовцем та П. Залмаєвим.
10.00, 13.10 «Мiнiстерство правди».
10.30, 22.00 «П`ята колонка» з Х. Чер-

негою.
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00 «Репортер». Новини.
11.15, 12.15 «Акценти» з Н. Фiцич.
14.10, 15.10, 16.10 «Великий марафон» 

з О. Шилкiною та О. Близнюком.
17.15 «Про особисте» з Н. Фiцич.
18.00 «Анатомiя тижня» проект Валерiя 

Калниша.
20.50 «Sound.чєк».
21.00 «Великi новини» з Т. Березовцем.
22.30 «Щасливий день з полiтиком».
23.00 «Вата шоу» з А. Полтовою.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
06.55, 01.45 Мiстична Україна.
07.45, 19.00 Там, де нас нема.
09.45 Речовий доказ.
10.45, 23.45 Секретнi територiї.
11.45 Таємницi Другої свiтової.
13.45 Планета динозаврiв.
17.05 Таємницi Мiссiсiпi.
18.00 Галапагоси.
21.00 Як спокусити нацiю.
00.45 Дикi тварини.
01.15 Суперчуття.
02.35 Україна: забута iсторiя.

Enter-фіëьм
05.40 Х/ф «Сповiдь Дон Жуана».
07.10, 09.00, 02.10 «Телемагазин».
07.40, 08.55 М/ф.
08.00 «Зiркове життя».
09.30 «Моя правда».
10.20 «Невiдома версiя».
11.10 Х/ф «Руда фея».
12.20 Х/ф «Цвiтiння кульбаби».
13.40 Т/с «Вiчний поклик».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
22.00 Х/ф «Блакитна стрiла».
23.30 Х/ф «Тегеран-43».
03.00 Кiноляпи.
04.10 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 «ДжеДАI».
09.10 «ДжеДАI 2020».
10.10, 00.15 «Загублений свiт».
13.00 Х/ф «Петля часу».
15.10 Х/ф «Перше вбивство».
17.00 Х/ф «Розправа».

18.55 Х/ф «Облога».
21.00 Х/ф «Командо».
22.45 Х/ф «Вiдмороженi».
02.15 «Облом.UA».

ÍЛО-ТБ
06.00, 13.00, 01.30 Мамареготала. Най-

краще.
07.00, 04.50 Оттак мастак!
07.30 М/ф «Чiп i Дейл поспiшають на 

допомогу».
09.50 М/с «Сiмпсони».
11.30 Т/с «Друзi».
18.00 Х/ф «Матриця: Перезавантаження».
20.50 Х/ф «Матриця: Революцiя».
23.30 Х/ф «Еволюцiя».
03.10 Чистоплюї.
04.00 «Роздовбаї».

ªâроñïорò
02.00, 07.30, 12.00 Велоспорт. «Тур де 

Франс». Етап 14.
04.00, 09.30, 18.45 Тенiс. US Open. Жiнки. 

Фiнал.
06.00 Автоперегони. WTCR-2019. Огляд 

сезону.
07.00, 10.30 Автоперегони. WTCR. Австрiя. 

Квалiфiкацiя.
11.00 Автоперегони. WTCR. Австрiя. 

Перегони 1.
13.20 Велоспорт. «Тур де Франс». Етап 15.
20.00, 21.30 Тенiс. US Open. Чоловiки. 

1/2 фiналу.
22.45 Тенiс. US Open. Чоловiки. Фiнал.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Уельс - Болгарiя. Лiга Нацiй УЄФА.
07.45, 16.15 «Бундеслiга weekly». 

Чемпiонат Нiмеччини.
08.15 Швейцарiя - Нiмеччина. Лiга Нацiй 

УЄФА.
10.00, 15.55, 23.00 Футбол News.
10.20 Монпельє - Нiцца. Чемпiонат Францiї.
12.10 Гранада - Атлетiк. Чемпiонат Iспанiї.
13.55 Live. Мiнай - Александрiя. Чемпiонат 

України.
14.45, 17.45, 20.15 Yellow.
16.45 «Суперматчi». Лiга чемпiонiв УЄФА.
16.55 Live. Вальядолiд - Сосьєдад. 

Чемпiонат Iспанiї.
18.55 Фiнали Лiги чемпiонiв (2006 1998).
19.25 Live. Ворскла - Iнгулець. Чемпiонат 

України.
21.20 «Великий футбол».
23.20 Лiлль - Мец. Чемпiонат Францiї.
01.10 Класичнi матчi Лiги чемпiонiв.
02.05 Колос - Львiв. Чемпiонат України.
03.55 Нiм - Ренн. Чемпiонат Францiї.
05.45 Програма передач.

Íедіëя 13 вересня

Програма міñцеâих òеëеêаíаëіâ

  TV-4
Поíедіëоê, 7 âереñíя 
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, 02.30 Хіт-парад
14.10 Межа правди
15.10 У фокусі Європа
15.40 Shift. Життя в цифрі 
17.30 Про нас
19.30 Наші вітання
21.30 Сільський календар
22.40, 04.00 Х.ф. «Аліса і Шарлі» 

+16
01.00 Х.ф.«Золотошукачі» 

Віâòороê, 8 âереñíя
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 Сільський календар
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.40 «Кіндер ШОУ»
10.30, 18.00 Т.с. «Справа Дойлів» 

+16
11.15, 21.00 Українські традиції
11.30 Єдина країна
12.10, 21.20 Добрі традиції
12.15, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф. «Сірано де Ме-

нільмонтан» 
17.00 5 хвилин на добру справу
17.30 Смачна мандрівка
19.30 Наші вітання 
20.00 У фокусі Європа
20.30 Спогади
21.30 «Гал-кліп»
22.35, 04.00 Х.ф. «Виверження 

вулкану» +16

Ñереда, 9 âереñíя
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 У фокусі Європа
08.00 Євромакс

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. «Весілля на 

Різдво» 
16.40 «Кіндер ШОУ»
17.00 Машина часу
17.30 Українські традиції
19.30 Наші вітання 
20.00 Формула здоров’я
21.30 Смачна мандрівка
22.40, 04.00 Х.ф.«Жорстокий стру-

мок» +16 

Чеòâер, 10 âереñíя
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 Формула здоров’я
08.30, 17.00 Машина часу
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 18.00 Т.с. «Справа Дойлів» 

+16
11.15, 21.35 Майстер-клас з Н. 

Фіцич
11.30 Спогади
12.10, 02.30 Хіт-парад
14.10 Українські традиції
14.30 Євромакс 
15.00, 21.00 Обираємо життя
15.30 Shift. Життя в цифрі
15.45, 20.25 Добрі традиції 
17.30 «Гал-кліп»
19.30 Наші вітання
20.00 Завтра-сьогодні
20.30 5 хвилин на добру справу
22.35, 04.00 Х.ф.«Необачний» +16 
01.00 Х.ф.«Жорстокий струмок» 

+16

П’яòíиця, 11 âереñíя
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, 17.00 Машина часу
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 18.00 Т.с. «Справа Дойлів» 

+16
11.15, 21.00 Українські традиції
12.10, 02.30 Хіт-парад
14.10 Х.ф.«Зірковий час невдахи» 
16.10 «Кіндер ШОУ»
17.30 Майстер-клас з Н. Фіцич

19.30 Наші вітання
20.00 Сільський календар
20.30 Спогади
21.20 Добрі традиції
21.30 Єдина країна 
22.35, 04.00 Х.ф.«В облозі» +12 
01.00 Х.ф.«Зірковий час невдахи» 

Ñóáоòа, 12 âереñíя
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
11.00, 23.05 У фокусі Європа
11.30, 23.30 Завтра-сьогодні
12.00 Майстер-клас з Н. Фіцич
12.30, 00.30 Х.ф.«Водій» 
14.40 «Кіндер ШОУ»
16.30 Shift. Життя в цифрі
17.00 Те, що любиш
17.15, 03.00 Хіт-парад
18.00 Наші вітання 
19.30 5 хвилин на добру справу
20.10 Ілларія. Сила
21.10, 04.00 Х.ф.«Читай по губам» 

+16
00.10 Вікно в Америку
02.30 Євромакс 

Íедіëя, 13 âереñíя
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 Єдина країна
08.40 Українські традиції
09.00 Справжня ціна
09.30 У фокусі Європа 
10.00 Пряма трансляція Боже-

ственної Святої Літургії з 
Архикатедрального Собору 
УГКЦ м.Тернополя 

11.40 Те, що любиш
12.00 «Кіндер ШОУ»
14.00 Погляд зблизька
14.30 Формула здоров’я
15.30 Українські традиції
16.00 Майстер-клас з Н. Фіцич
16.25 Добрі традиції
16.30 5 хвилин на добру справу
17.00 Вікно в Америку
17.30 Про нас
18.00 Наші вітання
19.00, 00.00, 03.30 Провінційні ві-

сті. Тиждень
20.00 Обираємо життя
20.30 Про нас
21.00, 02.30 «Гал-кліп»
21.30 Єдина країна
22.10 Добрі традиції
22.15, 04.15 Х.ф. «Холостячки» 

+16
23.45 Час-тайм
01.00 Х.ф.«В облозі» +12 
03.00 Огляд світових подій.

  UA: Терíоïіëь
Поíедіëоê , 7 âереñíя
ПРОФІЛАКТИКА КАНАЛУ
14.00 Енеїда
14.55 Українська абетка. Всесвіт 

Першосвіт
15.00 М/ф «Сандокан» 
15.45 Марійчин першоствіт 
15.50 Лайфхак українською 
16.05 Т/с «Росселла» 
17.00, 19.00, 20.30, 21.00 Новини
17.15 Книга-мандрівка.
17.20 Д/ц «Стань диким з нами»
17.45 «Собаки» їх таємні життя» 
18.35 Книга-мандрівка.
18.40 БУК:Маршрут 
19.20 Тема дня 
19.45 Пліч –о-пліч 
20.00 #ВУКРАЇНІ 
20.55 ЕкоЛюди
21.30 UA:Спорт 
21.35 Ток-шоу “Зворотній відлік”
 

 Віâòороê , 8 âереñíя
6.00 М/с «Покахонтас» 
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Сус-

пільному
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 19.00, 

20.30, 21.00 Новини 
9.10 Втеча до села
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 Книга-мандрівка.
17.20 Д/ц «Стань диким з нами»
17.45 «Собаки» їх таємні життя» 
18.35 Українська читанка
18.40 Край пригод
19.20 Тема дня
19.45 Своя земля
20.00 Наші гроші
20.55 ЕкоЛюди
21.30 UA:Спорт 
21.40 Сильні 
22.00 Д\ф “Війна на нульовому 

кілометрі”
 

Ñереда, 9 âереñíя
 6.00 М/с «Покахонтас» 
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Сус-

пільному
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 19.00, 

20.30, 21.00 Новини 
9.10 Втеча до села
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 Книга-мандрівка.

17.20 Д/ц «Стань диким з нами»
17.45 Автомобілі, які зробили 

Британію великою
18.35 Книга-мандрівка.
18.40 БУК:Маршрут 
19.20 Тема дня
19.45 StopFakeNews 
20.00 Крим .Реалії
20.55 ЕкоЛюди
21.30 UA:Спорт 
21.40 ЗміниТи
22.00 Т/с «Містер Селфрідж
22.45 Книга-мандрівка.
22.50 Українська читанка

Чеòâер, 10 âереñíя
6.00 М/с «Покахонтас» 
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Сус-

пільному
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 19.00, 

20.30, 21.00 Новини 
9.10 Втеча до села
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 Книга-мандрівка.
17.20 Д/ц «Стань диким з нами»
17.45 Автомобілі, які зробили 

Британію великою
18.35 Книга-мандрівка.
18.40 Street Схід 
19.20 Тема дня
19.45 Своя земля
20.00 #ВУКРАЇНІ 
20.55 ЗаАрхівоване 
21.30 UA:Спорт 
21.45 Сильні
22.00 Т/с «Містер Селфрідж
22.45 Книга-мандрівка.
22.50 Українська читанка
 

 П’яòíиця, 11 âереñíя
6.00 М/с «Покахонтас» 
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Сус-

пільному
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 19.00, 

20.30, 21.00 Новини 
9.10 Втеча до села
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 Книга-мандрівка.
17.20 Д/ц «Стань диким з нами»
17.45 Автомобілі, які зробили 

Британію великою
18.35 Книга-мандрівка.
18.40 БУК:Маршрут 
19.20 Тема дня
19.45 Пліч-о-пліч 
20.00 «VoxCheck» 
20.05 Схеми. Корупція в деталях 
20.55 ЗаАрхівоване 

21.30 UA:Спорт 
21.40 Роздивись 
22.00 Т/с «Містер Селфрідж
22.45 Книга-мандрівка.
22.50 Українська читанка
 

  Ñóáоòа, 12 âереñíя
6.00 ГІМН УКРАЇНИ
6.00, 18.45 #ВУКРАЇНІ 
6.30, 20.45 Своя земля
7.00, 8.00, 9.00 Новини 
7.05, 8.05 Ранок на Суспільному.

Дайджест 
7.30 Смаки Європи 
8.30 Країна пісень
9.10 Втеча до села
10.00 Т/с «Полдарк»
11.05 Енеїда
12.00 Х/ф «Білий птах з чорною 

ознакою
13.35 Пишемо історію
14.10 Лайфхак українською 
14.25 Книга-мандрівка
14.30, 14.55 М/с»Робін Гуд» 
14.50 Українська абетка. 15.20 

Марійчин першоствіт 
15.25 Книга-мандрівка
15.30 «Шо? Як? « 
16.00 Пишемо історію. Учні До-

вженка 
16.15 Пліч-о-пліч
16.40 Разом
17.10 Т/с « Максиміліан та Марія 

Бургундська» 
19.15 Наші гроші 
19.40 Ток-шоу “Зворотній відлік”
21.10 Школа майбунього. Інновації 

у всьому світі
22.05 Розсекречена історія

 Íедіëя, 13 âереñíя 
6.30, 16.40 Разом
7.00, 8.00, 8.55 Новини 
7.05, 8.05 Ранок на Суспільному.

Дайджест 
7.30 Смаки Європи 
8.25 Світова медицина 
9.00 Божественна Літургія Право-

славної Церкви України
11.00 Недільна Літургія Української 

Греко-Католицької Церкви 
12.30 Недільна Свята Меса Рим-

сько-Католицької Церкви в 
Україні 

13.35 Своя земля
13.45 Енеїда 
14.15 Лайфхак українською 
14.30 М/с»Робін Гуд» 
14.50 Українська абетка.
14.55 Додолики 
15.20 Марійчин першоствіт 
15.35 Книга-мандрівка
15.40 «Шо? Як? « 
16.05 Українська читанка
16.15 Пліч-о-пліч
17.10 Х\ф “Вавилон ХХ”
18.45 #ВУКРАЇНІ 
19.15 Обличчя , 
19.40 Схеми. Корупція в деталях 
20.15 Святі та грішні 
21.10 «Секрети Сонячної системи» 
22.05 Д/ф «Заміновані вірністю» 
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БАКЛАЖАНИ З ФАРШЕМ 

ПОТРІБНО: баклажани - 5 шт., 
фарш м'ясний - 200 г, цибуля ріп-
часта - 1 шт., часник - 2 зубчики, 
сир твердий - 50 г, помідори - 3 
шт., сіль, суміш перців, вода

ПРИГОТУВАННЯ: баклажа-
ни помити, обрізати плодоніжки 
і розрізати навпіл. Помістити в 
глибоку ємність, посолити і за-
лишити на 40 хв. За цей час ба-
клажани пустять сік і піде вся 
гіркота. Цибулю дрібно нарізати. 
Обсмажити на олії до золотис-
того кольору. Поки смажиться 
цибуля, дрібно нарізати часник. 
Додати часник до цибулі. Туди ж 
додати фарш, розмішати і смажи-
ти 10 хв. Посолити і поперчити за 
смаком. Баклажани викласти на 
деко, застелене фольгою. Зверху 
розподілити фарш. Помідори на-
різати кружечками. Прикрасити 
баклажани з фаршем помідора-
ми і скропити олією. Влити тро-
хи води. Відправити баклажани з 
фаршем і помідорами в духовку, 
розігріту до 180 градусів, на 30-40 
хв. Дістати баклажани з духовки. 
Посипати тертим сиром і відпра-
вити баклажани з фаршем в духо-
вку ще на 10 хв. 

КОТЛЕТИ З БАКЛАЖАНІВ

ПОТРІБНО: баклажан – 2-3 
штуки, кабачок – 1-2 штуки, куря-
че яйце, 150 г твердого сиру, 2 зуб. 
часнику, 1 ріпчаста цибуля, пані-
рувальні сухарі, рафінована олія, 
сіль, зелень, мелений перець, 3 ст. 
л. борошна. 

ПРИГОТУВАННЯ: баклажани 
і кабачки очистити від шкірки і 
нарізати кубиками. Тушкувати 
їх на сковорідці з додаванням не-
великої кількості води. Як тільки 
овочі стануть м’якими, зняти з 
вогню. Дрібно нарізати цибулю та 
часник, додати це все у сковорідку 
і накрити кришкою. Твердий сир 
нарізати кубиками. Подрібнити 
зелень. Це все кинути до овочів, 
посолити, поперчити. Коли рагу 
остигне і стане теплим, додати 
одне куряче яйце.

ІКРА З БАКЛАЖАНІВ 
ВІД ЄВГЕНА КЛОПОТЕНКА

ПОТРІБНО: 1 баклажан, 2 
болгарських перці, 3 зуб. часнику, 
1 помідор невеликий, 5 г олії, 5 г 
вершкового масла, сіль за смаком, 
перець чилі. 

ПРИГОТУВАННЯ: полийте 
олією деко.  Викладіть на нього 
всі овочі разом з часником і за-
пікайте при температурі 180 
градусів протягом 15-20 хв. Це 
потрібно, щоб наші овочі добре 
запеклися, і у них з'явився аромат. 
Дістати овочі з духовки і дати їм 
охолонути. Зняти шкірку з тома-
та, часнику, баклажана і перцю. З 
перцю видалити кісточки. Пере-
бити овочі в чаші блендеру. Дода-
ти сіль, перець за смаком і масло, 
ще раз перебити блендером. При 
бажанні можна додати ще масла. 
Баклажанна ікра готова. Її можна 
зберігати в холодильнику протя-
гом двох тижнів. 

РУЛЕТИ 
З БАКЛАЖАНІВ ІЗ СИРОМ

ПОТРІБНО: баклажани – 2 
штуки, 200 г сиру, 4 курячих яйця, 
2 зубчика часнику, майонез, олія, 
сіль.

ПРИГОТУВАННЯ: баклажа-
ни очистити і тонко нарізати по-
здовж. Посолити і лишити на 10 
хв., після чого добре промити. 
Смужки баклажана потрібно об-
смажити на пательні до золотис-
того кольору. Відварити яйця. 
Через тертку протерти їх та сир. 
Подрібнити часник. Усе це змі-
шати з майонезом та посолити. 
Взяти  обсмажені смужки бакла-
жанів і викласти на них начинку. 
Завернути в рулетик та закріпити 
зверху дерев’яною шпажкою. Усе 
викласти на тарілку, накрити хар-
човою плівкою та поставити у хо-
лодильник на 30 хв. Готову страву 
можна подавати на стіл.

МАРИНОВАНІ 
БАКЛАЖАНИ З ЧАСНИКОМ 

ПОТРІБНО: баклажани - 5-6 
шт., олія - 1 ст. л. Для маринаду: 
яблучний оцет - 150 мл, вода - 2 
ст., гвоздика - 4 шт., лавровий лист 
- 5 шт., перець горошком - 10 шт., 
коричневий цукор - 3 ст. л., сіль - 
1,5 ст. л., часник - 10 зубчиків.

ПРИГОТУВАННЯ: баклажа-
ни очистити від шкірки, нарізати 
уздовж слайсами (близько 1 см 
в товщину) й обсмажити на олії 
до золотої скоринки. Засмажені 
баклажани можна натерти час-
ником (однак це необов’язково). 
Всі інгредієнти, призначені для 
маринаду, довести до кипіння 
та остудити. Залити баклажани 

маринадом. Робити це потрібно 
так: спочатку в маринад вмочи-
ти слайси баклажана по одному. 
І складати їх у каструлю й потім 
уже зверху залити. Покласти в хо-
лодильник настоюватися на 1-5 
днів.

МАРИНОВАНІ БАКЛАЖАНИ
 З МЕДОМ НА ЗИМУ 

ПОТРІБНО: баклажани - 800 
г, сіль - 60 г, часник - 40 г, соняш-
никова олія - 150 мл, перець горо-
шком - 5 шт., мед - 40 г, оцет - 100 
мл, вода - 300 мл.

ПРИГОТУВАННЯ: баклажа-
ни ретельно промити, зрізати у 
кожного овоча кінці з обох боків 
(шкірку очищати не потрібно). 
Нарізати баклажани кружечками. 
Викласти в глибоку миску, поси-
пати трішки сіллю. Залишити на 
годину. Часник очистити, кожен 
зубчик розрізати на 2 частини 
(якщо він великий, то можна на 
3-4). Баклажани промити під про-
точною водою. Обсушити паперо-
вими рушниками, щоб прибрати 
зайву вологу. Обсмажити бакла-
жани на соняшниковій олії з обох 
боків, до напівготовності. Напо-
внити банки баклажанами упере-
міш з часником. Банки мають бути 
попередньо простерилізовані. 
Для маринаду налити в каструлю 
воду. Додати перець горошком. 
Поставити каструлю на вогонь і 
довести до кипіння. Потім налити 
оцет, насипати решту солі, додати 
мед. Дати пару хвилин покипіти, а 
потім вимкнути вогонь. Відразу ж 
залити баклажани маринадом, за-
крутити стерильними кришками. 
Банки перевернути догори дном. 
Закутати пледом або старою ков-
дрою, щоб таким чином повністю 
охолодилися.

БАКЛАЖАНИ ЯК 
ГРИБИ В СМЕТАНІ

ПОТРІБНО: 3 середніх бакла-
жани, 4 середні цибулини, 3 яйця, 
3-4 ст. л. сметани, сіль, перець, 1-2 
зубчики часнику, 50 г вершкового 
масла,  олія – для смаження. 

ПРИГОТУВАННЯ: баклажа-
ни помити і нарізати кубиками 
зі стороною 1,5 см. Яйця трохи 
збити виделкою, посолити і за-
лити ними баклажани. Добре пе-
ремішати і залишити на 10-15 хв. 
Поки баклажани лежать в яєчній 
суміші, дрібно нарізати цибулю. 

Розігріти сковороду, налити олію 
і розтопити вершкове масло. Об-
смажити цибулю до золотистого 
кольору. Зменшити вогонь до 
мінімуму і викласти баклажан-
но-яєчну суміш, постійно помі-
шуючи, щоб яйця розподілилися 
рівномірно і не вийшов омлет. Ви-
давити через прес часник. Можна 
додати інші улюблені спеції. Коли 
баклажани будуть майже готові, 
додати сметану, добре переміша-
ти і тушкувати все ще 2-3 хв. По-
давати, за бажанням посипавши 
зеленню.

БАКЛАЖАНИ 
В ТОМАТНОМУ СОЦІ

Сік для цього рецепта можна 
використовувати як куплений, 
так і приготований в домашніх 
умовах. У будь-якому разі ви отри-
маєте ефектну як на вигляд, так і 
смак консервацію. Єдине – більш 
якісною та  корисною вона все ж 
таки буде з домашнім соком.

ПОТРІБНО: 3 кг баклажанів, 
3 л томатного соку, 6 морквин, 10 
шт. червоного солодкого перцю, 
2 гол. часнику, 0,5 л цукру, 1 ст. л. 
солі, 250 г олії, 200 г оцту.

ПРИГОТУВАННЯ: усі овочі 
помити, обсушити. Баклажани 
почистити від шкірки, розрізати 
уздовж на половинки і кожну по-
ловину ще на 4 частини. Моркву 
потерти на тертці для моркви 
«по-корейськи». Перець очисти-
ти і порізати соломкою. Часник 
почистити. Моркву змішати з 
соком і проварити 15 хв. Додати 
баклажани, перець і варити ще 
50 хв. Потім додати зубки часни-
ку і варити ще 5 хв. Готову суміш 
викласти в стерилізовані банки і 
закатати. З порції виходить при-
близно 6 літрових банок.

КОНСЕРВОВАНІ 
БАКЛАЖАНИ З ПЕРЦЕМ
ПОТРІБНО: 5 кг баклажанів, 

2,5 кг червоного або жовтого 
болгарського перцю, 4-5 стручків 
гострого червоного перцю, 200 г 
часнику, пучок зелені петрушки 
і кропу, 0,5 л олії, 250 мл 9%-го 
оцту, 2,5 ст л солі.

ПРИГОТУВАННЯ: овочі по-
мити і почистити. Баклажани по-
різати великими шматочками, 
посолити і залишити на півго-
дини, щоб зійшла гіркота. Потім 
відварити в киплячій воді при-
близно 5 хв. Пропустити через 
м'ясорубку часник, перець, кріп і 
петрушку. Додати до овочевої су-
міші сіль, оцет, олію, перемішати 
і закип'ятити. З баклажанів зли-
ти воду, додати часниково-пер-
цево-соляну суміш, перемішати і 

розкласти по банках. Простери-
лізувати баклажани 15-20 хв. і за-
катати. Консервовані баклажани  
готові.

КВАШЕНІ ФАРШИРОВАНІ 
БАКЛАЖАНИ

ПОТРІБНО: баклажани – 1 кг, 
капуста – 200 г, морква – 100 г, 
петрушка – 1 шт., перець болгар-
ський – 1 шт., часник – 3-4 зубки, 
перець гіркий – 1-2 стручки, селе-
ра – 20-30 г, кріп – 0,5 пучка, сіль 
– 3 ст. л., вода – 2 л.

ПРИГОТУВАННЯ: вимити 
баклажани, зрізати хвостики, 
відварити 3-5 хв. Капусту дрібно 
нашаткувати. Моркву очистити 
і нарізати тонкою соломкою. Пе-
рець очистити від насіння, тонко 
нарізати. Зелень дрібно нашатку-
вати. Часник очистити і нарізати. 
Все змішати і перетерти з сіллю. 
Гострий перець, петрушку і се-
леру очистити і крупно нарізати. 
Приготувати розсіл. Для цього 
воду довести до кипіння, додати 
сіль, розмішати. Потім розсіл охо-
лодити. Коли варені баклажани 
охолонуть, дати стекти воді, а ба-
клажани розрізати уздовж, але не 
повністю, так, щоб у зав'язі вони 
залишалися цілими. Овочевою 
сумішшю начинити баклажани. 
Можна обв'язати фарширова-
ні баклажани нитками. Потім 
щільно укласти баклажани фар-
шировані в банку або каструлю. 
Укладати можна горизонтально 
або вертикально, надрізами дого-
ри. Залити розсолом. Потримати  
кілька днів (3-4 дні) в теплі, а по-
тім перенести фаршировані ква-
шені баклажани в холодне місце.

ЛЕЧО З ПЕРЦЮ 
З БАКЛАЖАНАМИ

ПОТРІБНО: помідори – 1 кг, 
перець солодкий – 0,5 кг, бакла-
жани – 0,5 кг, перець гіркий – 1 
шт., оцет 9% – 1 ст. л., олія – 1 ст. л., 
цукор – 1 ст. л., сіль – 1 ст. л.

ПРИГОТУВАННЯ: помідори і 
гострий перець перекрутити че-
рез м'ясорубку. Солодкий перець 
очистити від насіння і перегоро-
док і нарізати невеликими шма-
точками. Баклажани нарізати 
кружечками. У подрібнені помідо-
ри додати сіль, цукор, олію і оцет. 
Поставити каструлю на вогонь 
і довести до кипіння. Висипати 
баклажани і солодкий перець в 
каструлю. Перемішати і накрити 
кришкою. Лечо з солодкого пер-
цю з баклажанами варити 10 хв. 
Заповнити стерилізовані гарячі 
банки овочевим салатом, накрити 
кришками і закатати.

Випробувані рецепти для читачів «Нашого ДНЯ»

ТОП-10 СТРАВ 
ІЗ БАКЛАЖАНІВ
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ПП «Редакція Газети «Тернопіль Вечірній»
Розцінки вартості одиниці друкованої площі 

для проведення передвиборної агітації за раху-
нок коштів виборчих фондів:

● 300 грн./см кв – для першої сторінки
● 250 грн./см кв – для останньої сторінки
● 200 грн./см кВ – для всіх інших сторінок

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИБОРИ
До відома кандидатів у  депутати, які будуть 
балотуватись на  чергових виборах депутатів 

місцевих рад та сільських, селищних, міських 
голів  на неділю 25 жовтня 2020 року!

РОЗЦІНКИ ВАРТОСТІ ОДИНИЦІ ДРУКОВАНОЇ ПЛОЩІ 
для проведення передвиборної агітації 

за рахунок коштів виборчих фондів у газеті 
«Наш ДЕНЬ» (не є платниками ПДВ):

● 12  грн./см кв. – для першої сторінки
● 7 грн./см кв. – для внутрішніх 
   чорно-білих сторінок
● 9 грн./см кв. – внутрішні кольорові 
   сторінки
● 10 грн./cм кв. – остання сторінка (колір)

Мінцифри та Міносвіти 
направило місцевим 
адміністраціям листа 

про необхідність термінового 
підключення до інтернету понад дві 
тисяч шкіл за рахунок фінансування 
з освітньої субвенції.

Заступник міністра цифрової трансфор-
мації з питань розвитку інфраструктури 
Олександр Шелест провів брифінг щодо 
підключення українських шкіл до якісного 
інтернету. За підрахунками Мінцифри, 2531 

українська школа розташована в населе-
них пунктах, де немає жодного оптичного 
провайдера. Це означає, що вони не мають 
можливості підключитись до якісного ін-
тернету. Відповідно, в умовах карантину і за 
необхідності дистанційного навчання, учні 
та вчителі цих навчальних закладів не змо-
жуть проводити повноцінне інтерактивне 
навчання, пише Урядовий портал.

«Підключення шкіл до мережі інтер-
нет - завдання місцевої влади, і кошти на це 
повинні виділятися з обласних та місцевих 
бюджетів. Також на це може бути направ-

лено фінансування із залишків освітньої 
субвенції на початок бюджетного періоду», 
- зазначив Олександр Шелест.

Для підключення 2531 школи необхідно 
до 720 млн. грн. 

Нещодавно Мінцифри вперше в Україні 
провело детальне дослідження підключен-
ня соціальних об’єктів до фіксованого інтер-
нету, зокрема - шкіл. 

Усього шкіл в Україні - 16317. Мають під-
ключення до інтернету за допомогою опто-
волоконних технологій - 9773 (60%). Не ма-
ють - 6544 (40%).

В УКРАЇНІ ТРЕБА ПІДКЛЮЧИТИ ДО ІНТЕРНЕТУ 2531 ШКОЛУ, 
ЩОБ ПРОВОДИТИ ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ   
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ГОРОСКОП
З 2 по 8 вересня

ОВЕН 
Навіть якщо не відбувати-

муться важливi події, ви мо-
жете бути впевнені, що зірки 
готують ґрунт для змін на кра-
ще. Тиждень сприятливий для 
важливих переговорiв.

ТЕЛЕЦЬ 
Ви вiдчуєте суттєвi змiни в 

кар’єрi, ніяких труднощів не 
виникатиме. Будьте уважнi в 
поїздках і за кермом.

БЛИЗНЮКИ 
Приємнi сюрпризи чекають 

того, хто активно прагне роз-
ширювати свої зв’язки. Мож-
лива несподiвана зустріч у 
незвичному місці.

РАК 
Якщо ви живете з батьками, 

радимо почати самостійне 
життя. Настав час, щоб випра-

вити помилки і поліпшити 
стосунки з коханою людиною.

 ЛЕВ 
Ви будете в хорошій фізичній 

формі, радимо серйозно зайня-
тися спортом. Щоб уникнути 
проблем зі здоров’ям, облиште 
поганi звички.

ДІВА 
Вас чекає чимало цікавого, 

попереду довгоочiкувана вiд-
пустка. Минулий тиждень був 
іспитом, із яким ви блискуче 
впоралися.

 ТЕРЕЗИ 
Ви позбавилися багатьох 

шкiдливих звичок, тому легко 
звільнитеся від усього, що за-
важає розвиватися. Попереду 
багато зустрічей, які дозво-
лять визначитися з планами 
на майбутнє.

СКОРПІОН 
Вам нічого не загрожує, хіба 

що потрапите в пута Гіменея. 
Зберігайте спокій і не грайтеся 
з чужими почуттями.

 СТРІЛЕЦЬ 
У вас періодично можуть 

виникати проблеми зі сном. 
Якщо ви страждаєте на хро-
нічнi захворювання, звертай-
те увагу на будь-яке погір-
шення.

 КОЗЕРІГ 
Ваше особисте життя буде 

насиченим, iнодi здавати-
меться, що нічого іншого 
навколо й не існує. Того, хто 
зважиться на зміни, чекає ви-
гідний шлюб. 

ВОДОЛІЙ 
Тиждень буде багатий на 

фінансові операції та ризико-
вані підприємства. Але ризик 
- справа благородна, тож смі-
ливо дійте. Вихiднi проведiть у 
сiмейному колi.

РИБИ 
Дехто з вас зуміє домогтися 

неабияких успіхів. Ваші зусил-
ля будуть винагороджені, але 
постарайтеся розпорядитися 
нагородою з розумом.

Â³òàºìî!
Дорогу маму, ласкаву бабусю
Зою Марківну Колесник

із м. Кременця
з 70-річним ювілеєм! 

А роки відлітають у вирій, 
Та, на жаль, не вертають назад, 
Лише час, як хмариночки сиві, 
Наче долі заквітчаний сад.
І хоч осінь стоїть на порозі,
Та все ж - це пора золота,
Від щирого серця бажаєм 
Мудрості, сили, спокою й добра! 
Хай сонечко щедро Вам світить в віконце,
А лихо усяке повз дім проліта, 
Здоров’я міцного і Божої ласки 
Сьогодні ми зичим на довгі літа!

З повагою – сини, доньки, невістки, зяті, 
онуки та правнучка Еля.

Â³òàºìî! 
Працівників Почаївського психоневрологічного 

будинку-інтернату іменинників вересня:
Оксану Бондар, Миколу Обезюка, Світлану Олейнік, 

Нелю Сімору, Валентину Бай, Ірину Цюман, 
Любов Турченко, Тетяну Довгушко, 
Любов Притулу, Тетяну Кравець!  

 Хай квітне доля у роках прекрасних,
Життя приносить радість і любов, 
Мир і здоров’я, злагоду і щастя.
Многая літа знов і знов! 

 З повагою – колектив Почаївського психоневрологічного 
будинку-інтернату.

Â³òàºìî!
Гарну людину, турботливу дружину, 

люблячу матусю, ласкаву бабусю, 
Любу Теодорівну Перожишин

з Тернополя
з Днем народження!

Прийміть найкращі привітання
Здоров’я, щастя та багато літ,
Хай доля квітне так барвисто,
Як навесні вишневий цвіт.
Хай сила й успіх прибувають,
До серця старість не спішить,
Хай люди завжди поважають
І Бог життя благословить!
Хай многа літ Вам ще воздасться,
Щедро колоситься хлібне поле,
Візерунок вишитий зі щастя,
Хай завжди мережить Вашу долю.
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе серед людей,
Найкращі всі, що до вподоби квіти,
Даруєм Вам у цей святковий день!
Хай радість приносить кожна хвилина,
Від горя хоронить молитва свята,
Хай Господь посилає удачі, спокою і миру
На многії і благії літа! 

З повагою – рідні та приятелька 
Іванна Ярема.

Â³òàºìî!
 Люблячу дочку, кохану дружину, чуйну 

матусю, найкращу в світі тещу 
 Марію Миколаївну Пшоняк

з Тернополя
з 50-річчям!

Роки йдуть, а Ви все молодієте,
І хоч ми виросли, Ви не старієте,
Красива, хоч Вам й п’ятдесят,
Ви вічно молода, хоч роки летять.
Сьогодні в ювілей ми хочем побажати
Здоров’я і любові, біди не знати.
Щоб шлях Ваш був такий широкий,
Щоб мало було перешкод,
Щоб ювілей справляли сотий,
Не знали б Ви тяжких турбот
 А ще бажаєм добре жити,
Щоб внуки виросли - гей раз!
Щоб мали Ви кого любити,
І щоб любили міцно Вас! 
Щоб було все гаразд в роботі.
Щоб було все - і "за", і "проти",
Як компроміс - життя – буття! 
Ще раз сердечно Вас вітаєм!
Добра Вам зичимо сповна,
Багато світлих днів бажаєм!
І довгі, многії літа...

Замовити вітання для своїх рідних, 
близьких та друзів можна безпосередньо  
у редакції  тижневика “Наш ДЕНЬ“,  або за 

телефоном  (068) 364-08-54.   
Ціна привітання - від 100 грн. Для 

передплатників "Нашого ДНЯ" - знижки.

- Хочу подякувати усім тернопо-
лянам, всім, хто доклався своєю що-
денною працею задля того, щоб наше 
місто виглядало ще кращим, комфорт-
нішим і затишним. Ми відзначаємо і 
нагороджуємо тих тернополян, які цьо-
го року були кращими в своїй професії, 
хто може бути прикладом для інших, 
- зазначив у вітальному слові очільник 
Тернополя Сергій Надал.

Марія Линда зізнається, їй приємно, 

що її діяльність у місті цінують і завж-
ди готові долучитися до проєктів, які 
реалізовує «Донна». 

- Нині в нашій організації чотири з 
половиною тисячі жінок, які перенесли 
онкологічну недугу, - зазначила пані 
Марія. - Кожна з них щодня бореться 
за життя. Ми підтримуємо таких жінок, 
допомагаємо повернутися до звично-
го життя. Надаємо психологічну допо-
могу, адже добре слово допомагає не 

менше, ніж ліки. Також проводимо 
у місті різні акції, аби привернути 
увагу суспільства до проблем он-
кології, закликати жінок частіше 
проходити обстеження і дбати про 
своє здоров’я. Сьогоднішня відзна-
ка – це нагорода для всіх учасниць 
«Донни» - неймовірних жінок, які 
захоплюють своєю силою духу, до-
бротою, вмінням об’єднуватися і 
разом долати труднощі. 

Ìàð³ÿ ËÈÍÄÀ: 
«Öå íàãîðîäà äëÿ 

âñ³õ ó÷àñíèöü «Äîííè»»
З нагоди 29-ої річниці Незалежності України на літній сцені в парку 

імені Шевченка нагородили грамотами Тернопільської міської ради 
та почесними відзнаками міського голови працівників комунальних 

служб, установ, правоохоронних органів та військовослужбовців. Серед  
відзначених – Марія Линда, голова обласного відділення громадської 
організації Всеукраїнського об’єднання жінок-інвалідів «Донна». 

Магнітні бурі у вересні
Перший місяць осені відзначиться кількома магнітними бурями, 

які можуть негативно вплинути на організм людини. Ці бурі відчують 
і в Україні. Їх варто очікувати в першій третині вересня та наприкінці 
місяця. 6 вересня відбудеться перше магнітне коливання. За потуж-
ністю ця буря буде середньою і може мати вплив на самопочуття, але 
незначний: головний біль, неуважність, загальна слабкість.

У період 26 вересня будуть незначні магнітні коливання, які мо-
жуть відчути дуже метеочутливі люди.

Найпотужнішу магнітну бурю місяця прогнозують 29 верес-
ня. Окрім цього, магнітні коливання передбачають і 30 вересня. 
Вони будуть інтенсивні, проте підуть вже на спад. У цей період 
фахівці рекомендують стежити за станом здоров'я.

З любов’ю - тато Микола, 
чоловік Іван, дочка Оля 

з чоловіком Андрієм, брат 
Іван, братова Галя, 

племінник Михайло, свати та 
вся родина.   


