
9 вересня - ясно, без опадів, тем-
пература повітря вночі 10-11, вдень 
20-23 градуси тепла. Схід сонця - 
6.46, захід - 19.43. 

10 вересня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, температура 
повітря вночі 12-13, вдень 22-24 
градуси тепла. Схід сонця - 6.47, за-
хід - 19.41. 

11 вересня - хмарно з прояснен-
ням, без опадів, температура пові-

тря вночі 11-12, вдень 20-21 градус 
тепла. Схід сонця - 6.48, захід - 19.39. 

12 вересня - ясно, без опадів, 
температура повітря вночі 10-11, 
вдень 22-24 градуси тепла. Схід сон-
ця - 6.50, захід - 19.36. 

13 вересня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, температура 
повітря вночі 12-13, вдень 23-25 
градусів тепла. Схід сонця - 6.51, за-
хід - 19.34. 

14 вересня 
- ясно, без опа-
дів, температу-
ра повітря вно-
чі 10-11, вдень 20-21 градус тепла. 
Схід сонця - 6.53, захід - 19.32. 

15 вересня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, температура 
повітря вночі 9-10, вдень 20-22 
градуси тепла. Схід сонця - 6.44, 
захід - 19.30.

Погода в Тернополі й області

У ціну газети враховано вартість  
поштових послуг: прийом  

та доставку видання  
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Передплата «Нашого ДНЯ» 
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Запрошуємо на 
роботу у стоматологію 

МЕДСЕСТРУ
Гарні умови праці. 

Деталі за тел. 
(097) 071 19 98. 

Цей день – чудова нагода висловити вдячність тим, 
хто обрав  професію газовика, хто несе тепло та зати-
шок в українські оселі. Це свято людей, які все  своє  сві-
доме життя  віддали важливій справі – розбудові енер-
гетичної системи держави. Саме завдяки вашій  роботі  
газова галузь залишається символом тепла і надійності, 
розвивається і удосконалюється.

Бажаю Вам святково настрою і  затишку у сімейному 
колі та в нашій спільній родині газовиків.  Зичу натхнення 
і нових висот у праці, міцного здоров'я,  професійної вива-
женості та стабільності, людської шани та вдячності, 
оптимізму і достатку, земних щедрот,  спокою та миру.

Нехай свято повнить душу радістю та 
гордістю за зроблене!

Шановні працівники 
газових господарств області, 

ветерани праці, пенсіонери та 
всі споживачі природного газу!

З повагою  
керівник “Тернопільгаз”,  

Олег КАРАВАНСЬКИЙ

Прийміть наші сердечні вітання 
з нагоди професійного свята -
ДНЯ ПРАЦІВНИКІВ НАФТОВОЇ, 

ГАЗОВОЇ ТА НАФТОПЕРЕРОБНОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ.

Букет 
хризантем  10-11  стор.

Життєві історії  
у “Сімейному гніздечку”

За порушення 
карантинних норм 
у «червоній» зоні 

поліцейські почали 
виписувати протоколи 
на керівників освітніх 
закладів. 

- Ми не будемо виловлю-
вати дітей і батьків. Але ми 
побачили, що всі освітні за-
клади у Тернополі працюють. 
Ми профілактично пройшли і 
попередили, що цього робити 
не можна. Говорили і з керів-
ництвом міськради. Наразі 
там йдуть дебати. Правоохо-
ронці прийшли і склали про-
токоли на керівників шкіл 
та дошкільних навчальних 
закладів, - каже Олександр 
Богомол, начальник поліції 
Тернопільщини.

У відомстві додали, що 
протоколи про недотриман-
ня карантинних заходів уже 
склали на керівників 31 шко-
ли та 12 садочків. Мобільні 
групи продовжують працюва-
ти і далі.

 Очільник поліції звернув-
ся до влади, відповідальної 
за роботу цих закладів, з ро-
зумінням віднестися до вста-
новлених прав та нормативів 
і закрити садочки та школи. 
В інакшому випадку поліція 
і далі складатиме протоколи 
на порушників. Не оминуть 
перевірки і торговельні та 
розважальні заклади. Неви-
конання карантинних норм 
може завершитися для по-
рушників і кримінальною 

відповідальністю, кажуть у 
поліції.  

- Якщо батьки приведуть 
дітей в школу, а вони захворі-
ють COVID-19, то тоді кримі-
нальну відповідальність по-
несе директор закладу згідно 
зі статтею 325 ККУ, - повідо-
мили у відомстві. 

РАЗОМ З ДІТЬМИ 
ДО ШКІЛ І САДОЧКІВ 
ПРИЙШЛА ПОЛІЦІЯ 

Тернопіль відмовився посилювати карантин, як того 
вимагали запроваджені урядом правила «червоної» 
зони. Місто віднесли до неї через велику кількість 

хворих на коронавірус. З понеділка діти, попри заборону, 
пішли до шкіл і садочків. Тим часом до директорів 

закладів прийшла поліція. Правоохоронці кажуть про 
кримінальну відповідальність.

Детальніше про ситуацію, 
яка склалася  
в Тернополі, 
читайте на

ОКСАНА ГОМОТЮК: 
«В основі нашої діяльності - 
синергія навчання,  науки, 
інновацій та практики»  8  стор.

2 
стор.

З ЯНГОЛОМ НА ПЛЕЧІ: 
ЧИСТОТА ПОМИСЛІВ, ЯКІ 
ВИБУХАЮТЬ КОЛЬОРАМИ
В обласному художньому
 музеї відкрили 
персональну виставку 
відомого художника-
іконописця з Чорткова 
Володимира Шерстія

13 
стор.
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Міський голова Сергій Надал заявив: 
Тернопіль не виконуватиме рішення 
уряду про запровадження жорсткіших 
карантинних заходів. У міськраді ка-
жуть, що підприємці мають працювати, а 
діти - ходити у школи й садочки, але до-
тримуватися всіх заходів безпеки. За сло-
вами Надала, батьки масово скаржаться, 
що не мають з ким залишити дітей.

- Тернопіль наступного тижня буде 
жити і працювати у звичайному режимі, 
дотримуючись протиепідемічних захо-
дів. Ми не допустимо транспортної та 
економічної блокади нашого міста, - на-
писав Сергій Надал на своїй сторінці у 
фейсбуці. 

Міський голова також висунув свої 
претензії до центральної влади:

- Хіба не представники централь-
ної влади весною публічно порушува-
ли правила безпеки і хизувалися цим 
перед телекамерами тоді, коли укра-
їнці були закриті по домівках? Хіба не 
представники центральної влади зго-
дом розповідали, що заборона гуляти у 

парках була зайвою і виявилася всього 
лиш «психологічною операцією» проти 
«несвідомих українців»?

Він, як і міський голова сусіднього 
Івано-Франківська, посилається на рі-
шення Конституційного суду, згідно з 
яким уряд не має права встановлювати 
карантинні обмеження, які обмежують 
конституційні права і свободи людини 
та громадянина.

На вимушених 
канікулах - одна школа

Тож цього тижня у Тернополі, попри 
заборону, працюють заклади освіти, а 
транспорт курсує у режимі спецрейсів. У 
звичайному режимі працюють і підпри-
ємства. На карантині - лише ТНВК «Шко-
ла-Ліцей №6 ім. Назарія Яремчука». Там у 
деяких педагогів підтвердили коронавіру-
сну інфекцію. Наразі учні впродовж тижня 
перебуватимуть на осінніх канікулах, які 
перенесли з 12 жовтня на 7 вересня.

-  У нашій школі-ліцеї на сьогодні 16 
працівників хворі, - розповів директор 

закладу Олександр Остапчук. - У 4 - ко-
від, у інших є запалення легень і темпе-
ратура. Ми навіть зараз дистанційно не 
можемо проводити заняття, бо вчителі 
на "лікарняних". Але стан здоров'я колег, 
які захворіли до 1 вересня, покращився. 
Віримо, що всі вчителі переборють неду-
гу.

Як повідомила начальниця управлін-
ня освіти і науки Тернопільської міської 
ради Ольга Похиляк, у тих навчальних 
закладах, які працюють, дотримуються 
протиепідемічних заходів та засобів без-
пеки, на вході проводиться температур-
ний скринінг, у будівлях відкриті запасні 
входи/виходи, учні користуються дезін-
фікуючими засобами.

За її словами, для недопущення роз-
повсюдження COVID-19 здійснюється 
змішане навчання (класи поділені на 
групи, а учні відвідують школу через 
день), дотримуючись засобів захисту.

- Зазначимо, що ті батьки, котрі ви-
явили бажання залишати дитину вдома, 
мають таку можливість. З учнями прово-
диться дистанційне навчання, - повідо-
мила вона. 

Хворих не меншає 
Водночас у міській раді визнають, що 

станом на 8 вересня у Тернополі продов-
жують фіксувати велику кількість хво-
рих на COVID-19.

- З настанням осені серед населення 
зростає і чисельність хворих на інші рес-
піраторні захворювання. Тож, щоб вчас-
но виявити саме коронавірусну інфекцію 
та не допустити подальшого розповсю-
дження хвороби, звертаємося до терно-
полян з проханням не ігнорувати перші 
симптоми  грипу, ГРВІ або COVID-19, а у 
разі підозри на коронавірусну інфекцію 
негайно звертатися  до сімейного лікаря, 
- повідомили у муніципалітеті. 

Також у місті працює «гаряча» лінія 
оперативного штабу щодо боротьби з 
коронавірусом - 098 441 59 81.

До слова, загалом на Тернопільщи-
ні  станом на 8 вересня за результатами 
досліджень методом ПЛР коронавірус 
лабораторно підтверджено у 7565 ви-
падках. Серед них - 7031 дорослий і 534 
дітей.

Із 7565 осіб, у яких виявлено 
COVID-19, 3545 осіб одужало, повідомляє 
управління охорони здоров'я Тернопіль-
ської облдержадміністрації. 3934 осіб 
хворіють.  Найбільше недужих у Терно-
полі - 1147 осіб. Найменше у Підгаєцько-
му  районі - 16. 

Нагадаємо, що 3 серпня Тернопіль ра-
зом із іншим обласним центром Луцьком 
вже було віднесено до «червоної» епіде-
мічної зони. Тоді міська влада обох міст 
також виступила проти цього рішення і 
відмовилася його виконувати.

Позачергове засідання 
Державної комісії з питань 
техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних 
ситуацій відбулося 3 вересня. 
Згідно з рішенням, до червоної 
зони віднесено міста Тернопіль, 
Бережани та Чортків, 
Бережанський, Бучацький, 
Гусятинський, Монастирський, 
Теребовлянський, Тернопільський 
та Чортківський райони.

- Ситуація з захворюванням на 
COVID-19 дуже складна. В області продов-
жує хворіти майже чотири тисячі людей. 
Ми маємо наслідки ігнорування протие-
підемічних заходів, в тому числі органами 
місцевого самоврядування, які послаблю-
вали на своїх території карантин, прово-
дили масові заходи, виводили людей на 
пікети. Сьогодні через таку безвідпові-
дальність ми змушені зупинити роботу 
десяти міст та районів, - зазначає голова 
Тернопільської облдержадміністрації Во-
лодимир Труш.

Усі навчальні заклади у районах «чер-
воної» епідемічної зони, крім міста Терно-
поля, виконали рішення державної, регі-
ональної та місцевих комісій ТЕБ та НС та 
перейшли на дистанційне навчання. Це 
243 заклади освіти, де з 7 вересня навчан-
ня відбувається онлайн. 

Припинити навчання з понеділка мали 
б заклади загальної середньої освіти та 
інші заклади освіти, до яких відносяться 
дошкільні навчальні заклади та позаш-
кільні навчальні заклади.  Поліція реагува-
тиме на недотримання карантинних норм 
відповідно. 

«Я розумію, що батькам нема, де за-
лишити дітей. Та, на жаль, ми не можемо 
прожити світову проблему невідчутно для 
себе. Коронавірус змінив життя мільйонів 
людей. І ми робимо все, щоб ці зміни були 
не такими болісними.

Без дотримання карантинних заходів 
перспектива з COVID-19 невтішна. І якщо 
обирати між навчанням і здоров’ям дітей, 
я оберу друге. Між роботою громадського 
транспорту і безпекою пасажирів - я оберу 

останнє. Я не дозволю поставити під за-
грозу життя людей».

Що таке коронавірус і на скільки він не-
безпечний, очільник ОДА знає з власного 
досвіду. Адже нещодавно у нього теж діа-
гностували небезпечну інфекцію. 

- Коронавірус – не жарти, і я переко-
нався у цьому особисто.  Понад тиждень я 
перебував на стаціонарному лікуванні. За 
цей час побачив роботу галузі зсередини. І 
хоча усі ці місяці ми працювали над підси-
ленням наших лікувальних закладів, епі-
демія щодня вносить корективи і змінює 
правила гри. Нам доводиться реагувати 
чітко та швидко. Сьогодні з важкими пне-
вмоніями злягають цілі родини.

Дві лікарні Тернополя вже не прийма-
ють пацієнтів, і для хворих доводиться шу-
кати місця в районах. 87 людей померло. І 
мені прикро бачити, як органи місцевого 
самоврядування грають на емоціях людей 
і провокують їх на пікети.

 І ніхто з керівників не зізнається, що 
окремі школи не приймають дітей, бо їх там 
немає кому вчити. Деякі керівники міст та 
громад хочуть виглядати в очах людей ме-
сіями, говорити те, що вони хочуть чути. 

Але насправді ви граєтеся з життями 
людей. Ваші політичні дивіденди можуть 
коштувати нам дуже дорого.

Кожен новий випадок буде на вашій со-
вісті та відповідальності. І якщо ви не при-

пините ці ігри, дійде до того, що розгорта-
тимемо ліжка в приміщеннях міських рад, 
- каже Володимир Труш. 

За його словами, Тернопільська облас-
на державна адміністрація активно пра-
цює у напрямку забезпечення умов для 
надання допомоги хворим на COVID-19.

По-перше, протягом останнього тижня 
в області відкрили майже тисячу додатко-
вих ліжок для надання допомоги хворим 
на коронавірусну інфекцію.

Зокрема, прийнято рішення щодо 
збільшення кількості ПЛР-тестів у райо-
нах. Щодня до обласного лабораторного 
центру надходить максимальна кількість 
зразків від усіх контактних осіб та людей з 
коронавірусною симптоматикою.

 В лікарнях області вдвічі збільшили 
кількість ліжок, які під’єднані до кисню.

На спільній нараді з керівниками 
районів обласна адміністрація виріши-
ла звернутися до Тернопільського на-
ціонального медичного університету  
ім. І. Горбачевського з проханням залучити 
для надання медичної допомоги хворим 
на COVID-19 лікарів-інтернів та студентів 
медуніверситету. 

Як підкреслив голова ОДА, Тернопіль-
щина переживає другу хвилю епідемії ко-
ронавірусної хвороби. І кожен з нас має за-
питати себе: а що я зробив заради того, аби 
інфекція не розповсюджувалась? 

«Кожен з нас має запитати себе: 
а що я зробив заради того, аби інфекція 

не розповсюджувалась?», - Володимир ТРУШ
Тернопільщина – на карантині. Десять адміністративних територій області потрапили 

у червону зону епіднебезпеки. Решта – у помаранчевій. 

«ЧЕРВОНА ЗОНА»: у Тернополі 
відмовилися посилювати карантин

З понеділка життя в місті мало би сповільнитися, як під 
час весняного карантину. Адже Тернопіль віднесли до так 
званої «червоної» зони. За правилами кольорового каран-
тину, у місті мали закрити школи, дитсадки, громадський 
транспорт, торгові центри. Але місцева влада проти. 
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5 вересня на території 
Скалатського замку відбувся 
Відкритий форум прихильників 
політичної партії «ЗА МАЙБУТНЄ». 
Взяли участь в заході 
представники команди з усієї 
Тернопільщини. Під час зустрічі 
обговорили шляхи розвитку 
нашої області та країни загалом. 
На зустріч із тернопільською 
командою завітали лідер 
політичної сили «ЗА МАЙБУТНЄ» 
Ігор Палиця, народний депутат, 
співголова політичної партії Тарас 
Батенко, лідерка Жіночого руху 
«ЗА МАЙБУТНЄ» Ірина Суслова.

 «ЙДЕМО У ВЛАДУ, БО ТАМ 
ЗАРАЗ НІКОГО НЕМА, 

ТАМ ПОРОЖНІ КАБІНЕТИ»
Натхненником та ініціатором форму-

вання політичної сили «ЗА МАЙБУТНЄ» на 
Тернопільщині є народний депутат Іван 
Чайківський.

— Тут зібралися представники всіх ра-
йонів, які працюють в різних напрямках: 
підприємці, аграрії, управлінці, вчителі, лі-
карі, спортсмени, діячі культури. Люди різ-
них професій, але одного світосприйняття. 
Всі ми однаково розуміємо базові принципи 
економіки: треба вміти заробляти, щоб по-
тім ефективно і справедливо витрачати, — 
виступив під час форуму Іван Чайківський. 
- У мене риторичне запитання до місцевої 
влади: чи ефективно використані інвестиції 
та податки? Чи по-господарськи розпоряди-
лася влада тим ресурсом, що ми з вами ство-
рюємо своєю щоденною працею? Пріоритет 
нашої команди — це людина! Її добробут, її 
здоров’я, її навчання та робота, радість від 
зробленого. Нехай це звучить амбітно, але я 

впевнений, що нашій команді за найближчі 
5 років вдасться вивести область у п’ятірку 
лідерів. Бо всі ми хочемо одного — бачити 
довкола щасливих людей.

— Наша депутатська група «ЗА МАЙ-
БУТНЄ» спостерігала за новими обличчя-
ми в парламенті, сподівалася, що покажуть 
свою компетентність, але зрозуміла, що 
вони абсолютно не є фахівцями з держа-
вотворення. Ми очікували на покращення, 
адже монобільшість приймала закони, що 
збільшують повноваження фіскальних, 
правоохоронних органів, створювала нові 
контролюючі структури, проте не прийняла 
жодного закону, який би полегшив життя 
громадян, зокрема, підприємців, — зазна-
чив лідер політичної партії «ЗА МАЙБУТНЄ» 
Ігор Палиця. — «Треба створити свою по-
літичну силу і боротися з цим!» — якось за-
пропонував представникам нашої депутат-
ської групи Іван Чайківський. Мені довірили 
очолити партію. Дякую Іванові Адамовичу 
за ініціативу, бо ми би й далі чекали. Уже 29 
років Незалежності ми віримо і чекаємо, що 
хтось прийде і замість нас наведе порядок у 
країні. Ми йдемо у владу, бо там зараз ніко-
го нема, там порожні кабінети… Час від часу 
туди хтось приходить, нашкодить і йде. Ми 
ідемо в політику, щоб нарешті повернути 
владу тим, кому вона має належати, а в Кон-
ституції чітко написано, що єдиним джере-
лом влади є український народ!

«ПОТРІБНО ПОДОЛАТИ ВІРУС 
БЕЗГОСПОДАРНОСТІ ТА БЕЗНАДІЇ»

Голова обласної організації політсили 
Володимир Болєщук розповів, що їхня ко-
манда однодумців згуртувалася на початку 

пандемії — активні небайдужі представни-
ки громад докладали зусиль, щоб допомог-
ти медикам, лікарням.   

— «ЗА МАЙБУТНЄ» — це перспективна, 
принципова політична сила на Тернопіль-
щині. 71% нашої команди — нові люди, які 
ніколи не були в політиці. Це люди спра-
ви, які в своїх професіях досягли успіху. Це 
люди, за якими стоять трудові колективи, 
за якими є конкретні справи. Вони хочуть 
подолати управлінську кризу на Тернопіль-
щині, щоб не присилали керувати нашою 
областю політиків з інших регіонів. Ми самі 
знаємо, що потрібно робити на нашій землі. 
Наша команда буде висувати кандидатів 
у депутати в усіх 55 ОТГ області, кандида-
тів на голів громад, у три районні ради, у 
міські ради і в Тернопільську обласну раду. 
Потрібно подолати вірус безнадії, анархії і 
безгосподарності, який панує у державі і в 
місцевих органах влади. Громадам потрібні 
господарі, а не популісти, і не політикани.

Під час Відкритого форуму, окрім пред-
ставлення партії в області, також обгово-
рили бачення розвитку економіки нашого 
краю, акцентували на потужному людсько-
му потенціалі, готовому брати в свої руки 
ситуацію. Відбулося три панельні дискусії 
на теми: «Що чекає на Тернопільщину в май-
бутньому. Погляд фахівців», «Очікування від 
розвитку міських громад», «Диверсифікація 
потенціалу регіону». Своє бачення розвитку 
області висловили потенційні кандидати у 
депутати місцевих рад від Тернопільщини: 
голова Завадівської сільської ради, кан-
дидатка юридичних наук, викладачка уні-
верситету Короля Данила Алла Стечишин, 

завідувач курсу урології кафедри хірургії 
№ 1 з урологією та малоінвазивною хірур-
гією імені Л. Ковальчука ТНМУ ім. І. Горба-
чевського Віктор Твердохліб, ветеран АТО, 
сержант ЗСУ, головний старшина дивізіону 
артилерійської розвідки 44-ої окремої ар-
тилерійської бригади Андрій Біндас, науко-
вець, кандидат історичних наук, заступник 
голови Тернопільської обласної ради Любо-
мир Крупа, голова ГО «Центр громадського 
моніторингу та аналітики», засновник мис-
тецького фестивалю «Ї» Василь Томчишин, 
громадська активістка, виконавча дирек-
торка БФ «Покрова», координаторка жіно-
чого руху «ЗА МАЙБУТНЄ» в області Любов 
Вовк, голова профспілки підприємців Тер-
нополя, депутатка Тернопільської міської 
ради Наталя Шоломейчук, підприємиця, 
громадська діячка, чемпіонка світу з пау-
ерліфтингу Лілія Проць, громадський діяч, 
підприємець, організатор понад 40 проєктів 
для молоді та новостворених громад захід-
ної України, співзасновник і організатор 
одного з найбільших музичних фестивалів 
Європи «Файне місто» Рустам Ергешов, во-
лонтер, підприємець, директор будівельної 
компанії «Тернопіль-ПрестижБуд» Станіс-
лав Лебонтов, співак, композитор, заслуже-
ний артист України, лауреат премії братів 
Лепких Володимир Вермінський. Побла-
гословив на плідну працю представників 
команди «ЗА МАЙБУТНЄ» капелан, насто-
ятель Собору єднання християн Сходу і За-
ходу України м. Підволочиськ отець Тарасій 
Махніцький.

ІВАН ЧАЙКІВСЬКИЙ:
 «Наша команда за 5 років зможе вивести 

Тернопільщину в п’ятірку лідерів» 

Особливий 
подарунок до 
Дня народження 

рідного міста, яке 
відзначають 28 серпня, 
підготували в обласній 
бібліотеці для дітей. 
Це - унікальна «Абетка 
Файного міста», 
яка в алфавітному 
порядку знайомить 
з найцікавішими 
родзинками Тернополя. 

Створили довідник пра-
цівники інформаційно-біблі-
ографічного відділу книго-
збірні. Над його створенням 
працювали майже 4 місяці, 
прискіпливо обираючи мате-
ріал до кожної літери.

- Тут читачі знайдуть екс-
клюзивну інформацію про 
засновника міста Яна Амора 
Тарновського, «підслухають» 
таємниці вулиці Валової, а та-
кож відкриють для себе безліч 

яскравих постатей, явищ і ат-
мосферних  локацій міста Тер-
нополя, - розповідають у біблі-
отеці. - Наприклад, довідник 
містить інформацію про най-
більшу святиню міста – Кате-
дральний собор, найдавніший 
храм – Надставну церкву, пер-
шого українця-бургомістра 
Володимира Личаківського, 
діяльність молодіжної органі-

зації «Пласт», прадавній сим-
вол міста – Старий замок, най-
старіший мікрорайон міста 
«Дружбу», головну магістраль 
– вулицю Руську та одну з най-
старіших – Валову, загиблого 
на сході країни Народного Ге-
роя України Андрія Юркеви-
ча, видатних діячів культури, 
літератури і мистецтва: Ігоря 
Ґерету, Євгена Удіна, Бориса 
Щавурського, Василя Ярмуша 
тощо. Абетка стане у пригоді 
всім, хто любить Тернопіль.

У книгозбірні сподівають-
ся, що у майбутньому вдасться 
презентувати «Абетку» більш 
широкій аудиторії. Поки ж 
триває карантин, запрошують 
ознайомитися з електронною 
версією довідника, скористав-
шись посиланням https://odb.
te.ua/4323. Незвичайну абетку 
всі охочі навіть можуть заван-
тажити на комп’ютер і ман-
друвати Тернополем у просто-
рі та в часі, не виходячи з дому. 

Віднедавна тер-
нополяни і гості 
міста можуть лег-

ко відчути себе детек-
тивами, пройшовши 
квест від мобільного 
додатку WalQlike. За-
вантажити його можна 
безкоштовно, а далі 
обрати екскурсію, її 
тривалість і розпочати 
прогулянку. 

- Користувач додатка зможе обрати квест на певну тематику, а програ-
ма сама визначить найближчу пам’ятку й сформує екскурсійний маршрут, 
розрахований на одну-дві години, - розповідає Оксана Ленчук, тернопіль-
ський екскурсовод. - Під час подорожі ви будете рухатися від однієї лока-
ції до іншої, шукаючи відповіді на запитання й розв'язуючи загадки про 
ці місця. Все це зробить подорожі Тернополем ще більш цікавими та захо-
пливими, а також допоможе краще пізнати рідне місто, відкрити для себе 
щось нове. Тому щиро закликаю влаштувати таку квестову мандрівку не 
лише гостей, а й жителів нашого міста. 

Квести можна проходити як наодинці, так і в компанії друзів або разом 
із сім’єю. Наразі у нашому місті створили «Детективний квест» і квест «Тер-
нопільські перевертні». Згодом цей перелік планують допомнити. Також 
WalQlike – безкоштовний додаток, доступний для завантаження в Google 
Play та App Store і доступний трьома мовами: українською, англійською та 
російською. WalQlike також працює у Києві, Львові та Чернігові.

МАНДРІВНИКИ РОЗРОБИЛИ ОРИГІНАЛЬНІ 
МАРШРУТИ ФАЙНИМ МІСТОМ

У ТЕРНОПОЛІ СТВОРИЛИ НЕЗВИЧАЙНУ 
АБЕТКУ РІДНОГО МІСТА
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Ольга ЧОРНА.

5 вересня в Україні офіційно 
стартували місцеві вибори, 
призначені на 25 жовтня. 
Протягом 50 днів відбувати-
меться поетапна підготовка, 
проведення голосування та 
підбиття підсумків виборчих 
перегонів. Відповідно до 
календарного плану 
Центральної виборчої ко-
місії, подання до ЦВК копій 
рішень керівних органів 
партій про участь у виборах 
їх місцевих організацій за-
вершилося 6 вересня.

Висування кандидатів на посади голів 
рад населених пунктів, кандидатів у депу-
тати триватиме 15-24 вересня.

Оприлюднення відомостей про реє-
страцію кандидатів - до 2 жовтня.

Початок передвиборної агітації - з на-
ступного дня після ухвалення рішення 
про реєстрацію кандидата.

Оголошення результатів - 3-6 листо-
пада.

Цьогоріч вибори відбуватимуться за 
новим Виборчим кодексом, що враховує 
нову територіальну основу України. Вра-
ховуватиметься кількісний аспект - за-
лежно від кількості виборців у громаді 
виборчий процес матиме особливості. 

У територіальних громадах з кіль-
кістю виборців до 10 тисяч депутатів 
сільської, селищної, міської ради оби-
ратимуть за мажоритарною системою 
в багатомандатних виборчих округах. У 
кожному такому окрузі при цьому може 
бути обрано не менше двох і не більше чо-
тирьох депутатів.

У територіальних громадах з кількі-
стю виборців 10 тисяч і більше депутатів 
обиратимуть за системою пропорцій-
ного представництва за відкритими ви-
борчими списками місцевих організацій 
політпартій у територіальних виборчих 
округах, на які поділяється єдиний бага-
томандатний виборчий округ.

У бюлетенях будуть вказані не лише 
партії, але й список кандидатів від кожної 
політсили, за які також можна віддати го-
лос.

Простіше кажучи, по мажоритарці 
можна обиратись лише у селах, селищах 
міського типу та містах з населенням до 
10 тисяч осіб.

Вибори в більших населених пунктах 
та радах вищого рівня відбуватимуться за 
пропорційною системою.

Списки будуть відкритими. Можливо-
сті самовисуватись нема. Списки форму-
ються виключно політпартіями.

У виборця є можливість обрати саме 
того представника політичної сили, якого 
він хоче бачити в місцевій раді.

Ще одна особливість - запровадження 
гендерних квот: не менше 40 відсотків 
представників однієї статі в списку партії, 
тобто серед 5 кандидатів має бути щонай-
менше дві жінки.

ЦВК сформувала загалом 532 терито-
ріальні виборчі комісії для проведення 
місцевих виборів. 

На Тернопільщині обиратимуть депу-
татів до міських, селищних і сільських рад 
55 територіальних громад, до трьох ра-
йонних рад та обласної ради,  повідомила 
координаторка спостереження громадян-
ської мережі «ОПОРА» Ольга Галушка.

В області працюватимуть 1182 вибор-
чі дільниці. 

Станом на 5 вересня на Тернопільщині 
уже сформували обласну, районні та місь-
кі територіальні виборчі комісії. Близько 
8 відсотків складу членів комісій працю-
вали на виборах раніше. Серед керівного 
складу комісій досвід на виборах є у 15 
відсотків. У штаті 13 із 22 комісій немає 
жодного члена, який би раніше працював 
на виборах.

За словами директора центру суспіль-
них досліджень «Поліс» Ігора Процика,  на 
Тернопільщині налічується 819 тисяч 594 
виборці. 

Тернопільська облрада матиме 64 де-
путати, міська рада Тернополя - 42.

Загальне число депутатів, які сформу-
ють ради в 55 ОТГ, за даними «ОПОРИ», 
складе 1342 особи.

У владі та в експертному середовищі 
кажуть: цьогорічні вибори можуть ста-
ти найскладнішими за останній час. Це 
пов’язано з тим, що голосування проводи-
тиметься в умовах пандемії коронавірусу. 
Зараз, за повідомленням Центру громад-
ського моніторингу та контролю, Мінохо-
рони здоров’я спільно з ЦВК працюють 
над алгоритмом щодо дотримання про-
тиепідемічних норм під час місцевих ви-
борів. Чиновники обіцяють надіслати де-
тальну інструкцію виборчим дільницям. 
«Дотримання протиепідемічних норм не 
повинно бути інструментом політичної 
боротьби. Мінохорони здоров’я сподіва-
ється, що місцева влада розуміє всю не-
безпечність ситуації», - наголосив очіль-
ник МОЗ Максим Степанов.

Також у МОЗ запевняють: вибори від-
будуться навіть у регіонах з найвищим 
показником захворюваності. А, за слова-
ми головного санітарного лікаря Віктора 
Ляшка, зупинити виборчий процес може 
лише запровадження надзвичайного ста-
ну у регіоні. 

У парламенті також заявляють: пере-
носити вибори через коронавірус не бу-
дуть.

Експерти нагадують: епідемія коро-
навірусу - лише один із викликів цього-
річних виборів. Не варто 
забувати також про не-
безпеки маніпуляцій та 
фальсифікацій на вибор-
чих дільницях. 

МІСЦЕВІ ВИБОРИ-2020 
СТАРТУВАЛИ: особливості кампанії

Шановні краяни!
Адміністрація комунального неко-

мерційного підприємства «Тернопіль-
ський обласний клінічний онкологічний 
диспансер» повідомила  про вимуше-
не обмеження кількості пацієнтів, яким 
буде проводитись променева терапія, до 
15-20% від загальної кількості. Можли-
вість надання даного виду лікування для 
кожного пацієнта буде розглядатись конси-
лярно на мультидисциплінарній комісії та 
вирішуватись індивідуально в залежності 
від клінічної ситуації. Мова йде фактично 
про припинення надання цієї медичної по-
слуги, адже відбулось призупинення робо-
ти єдиного в області апарату кобальтового 
опромінення «TERABALT-100» у зв’язку 
із необхідністю невідкладної перезарядки 
обладнання новим джерелом іонізуючого 
випромінення.  

Обласна рада неодноразово попереджа-
ла про необхідність надання коштів на ра-

хунки онкодиспансеру для відновлення ро-
боти апарату опромінення.

Наголошуємо, що адміністрацією он-
кологічного диспансеру виготовлені всі 
необхідні дозвільні документи та подана 
заявка на заміну джерела в Державну ядер-
ну інспекцію, замовлене джерело, готове до 
встановлення.

Проте обласна державна адміністрація 
фактично заблокувала рішення обласної 
ради щодо внесення змін до обласного бю-

джету. Ціна такої позиції керівництва ОДА 
– людські життя та здоров’я. 

Нагадаємо, вартість перезарядки облад-
нання новим джерелом іонізуючого випро-
мінення – 9,5 мільйонів гривень. Майже по-
ловину цієї немалої суми, а саме 4 мільйони 
гривень, депутати обласної ради вирішили 
виділили під час внесення змін до обласно-
го бюджету на пленарному засіданні 14 се-
сії обласної ради, яке відбулося 6 липня.  Із 
фірмою, що мала виконати відповідні робо-
ти, була домовленість, що апарат кобальто-
вого опромінення «TERABALT-100» запра-
цює вже після першого траншу.

І цей перший транш уже би надійшов на 
рахунки онкодиспансеру, якби керівництво 
ОДА не заблокувало виконання рішення се-
сії обласної ради.  

На жаль, облдержадміністрація своїми 
діями зробила все, щоб цього не сталось, 
тим самим наражаючи на небезпеку, а то й 
на летальний фінал тисячі пацієнтів облас-
ного онкодиспансеру.

Ãîëîâà îáëàñíî¿ ðàäè Â³êòîð ÎÂ×ÀÐÓÊ:
 «×îãî âàðòóþòü æèòòÿ òèñÿ÷ ïàö³ºíò³â 

îáëàñíîãî îíêîäèñïàíñåðó?»

Солодка вата з 
гірким політичним 

присмаком
У межах виборчої кам-

панії 2020 вже розпочали-
ся перші підкупи виборців. 
Кандидати роздають укра-
їнцям переважно продукти, 
зокрема цукор, шампан-
ське, круасани і навіть со-
лодку вату. З кожним днем 
масштаби заохочень ви-
борців лише зростатимуть. 

Зупинити масштабні 
підкупи українців напе-
редодні місцевих виборів 
зможе тільки поліція. Саме 
від реакції правоохоронців 
у перші дні виборчої кампа-
нії залежатиме, як далеко 
зможуть зайти кандидати у 
намаганнях підкупити лю-
дей, заявила координатор-
ка Громадянської мережі 
ОПОРА Ольга Айвазовська 
в інтерв’ю РБК-Україна. За 
її словами, підкупи під час 
місцевих виборів працю-
ють набагато суттєвіше, 
ніж під час національних.



№35 (371) / 9 вересня - 15 вересня 2020 р.Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ 5nday.te.uaÄóõîâí³ñòü

Волю Божу народові ізраїльському 
провіщали пророки Старого завіту. Та 
ось наближались часи завіту Нового, і 
про неї нагадав своєму народові остан-
ній з пророків, кажучи: «Я хрещу вас 
водою на покаяння, але Той, що йде за 
мною, сильніший від мене, я негідний 
носити взуття Його; Він хреститиме вас 
Духом святим і вогнем» (Мф.3.11).

Це був Іван Хреститель, пророк на-
стільки великий, що, як говорив Ісус 
Христос, «між народжених жінками не 
було більшого за Івана Хрестителя» 
(Мф.11.11). Його дуже любив народ, і 
багато людей приходило на Йордан, 
щоб слухати цього проповідника, який 
говорив про наступаюче Царство Боже. 
Будучи поборником істини і справед-
ливості, Іван докоряв правителеві Га-
лілеї Іродові за те, що він, всупереч 
закону, взяв собі за дружину Іродіаду, 
яка була дружиною Іродового брата 
Филипа. Іродіада не один раз домага-
лася в Ірода стратити Івана, але цар не 

погоджувався, бо шанував Предтечу, як 
великого пророка і боявся народу. Од-
нак на догоду дружині він таки ув’яз-
нив праведника, хоч і надав йому деякі 
пільги. Так, Іван безборонно приймав у 
в’язниці і повчав своїх учнів, дізнавав-
ся від них про діла Ісуса Христа і навіть 
посилав їх до Нього.

Однак Іродіада, яка будь-що вирі-
шила занапастити пророка, чекала 
тільки слушного часу для здійснення 
свого лихого наміру. І ось, коли Ірод 
справляв з нагоди дня народження для 
своїх вельмож вечерю, дочка Іродіади 
Саломія так догодила присутнім сво-
їм танцем, що цар у захваті вигукнув: 
«Проси в мене чого хочеш», покляв-
шись, що віддасть навіть до половини 
царства. Дівчина, за порадою матері, 
сказала: «Дай мені тут на таці голову 
Івана Хрестителя». Ірод засмутився, бо 
не чекав такого прохання, однак, щоб  
показати себе господарем слова перед 
гостями, послав воїна у в’язницю стяти 

голову Іванові Предтечі. Так закінчив 
своє земне життя найбільший з про-
років Старого завіту, який своєю про-
повіддю готував народ до пришестя 
Спасителя і навіть тим, що були в пеклі, 
«благовістив Бога, Який з’явився в тілі» 
(тропар).

Відтоді минуло понад дві тисячі 
років. Але й досі ясно вчувається хри-
стиянам голос проповідника покаяння: 
«Готуйте дорогу для Господа, рівняйте 
стежки Йому» (Лк. 3,4). І ось приходимо 
ми до храму Божого вшанувати пам’ять 
праведника - Предтечі Господнього. А 
чи покаялись самі, чи приносимо пло-
ди, гідні покаяння? Якщо наше серце 
чисте перед Богом, то для Хрестите-
ля Господнього і жертви наші будуть 
приємні, і молитви будуть як кадило 
запашне. Якщо руки наші не осквер-
нилися неправедним надбанням, якщо 
слово образливе з уст наших не засму-
тило нікого, якщо нікого ми не скрив-
дили і нічого неправедного свідомо не 

вчинили, то в серці нашому панувати-
ме мир і радість.

Коли ж на совісті в нас тяжіє гріх, 
тоді даремні наші молитви та жертви, 
бо Предтеча Господній кличе нас до по-
каяння, а ми залишаємось нерозкаян-
ні... Коли про себе думаємо, що нічого 
особливого поганого не вчинили, бо ж, 
мовляв і до церкви ходимо, і вдома не 
забуваємо помолитися, і добро при на-
годі робимо, то, вихваляючись власною 
доброчесністю, які ми далекі від Бога і 
Хрестителя Його Івана!

Отож, вшановуючи чесного слав-
ного пророка Предтечу і Хрестителя 
Господнього Івана, вслухаймося, це ж 
він промовляє до нас: «Покайтеся, бо 
наблизилось Царство 
Небесне» (Мф.3.2). 

²ÂÀÍ ÏÐÅÄÒÅ×À - ïîáîðíèê ³ñòèíè ³ ñïðàâåäëèâîñò³
Ó ï’ÿòíèöþ, 11 âåðåñíÿ, Óñ³êíîâåííÿ ãîëîâè ²âàíà Õðåñòèòåëÿ

о. Богдан ЗІНЧЕНКО,
член Національної 

спілки
журналістів України.

Парафія Собору 
Пресвятої Богородиці 
села Устя-Зелене, що 

у Монастириському районі, 
наприкінці серпня радо 
зустрічала паломників, 
які звідусіль прибули  на 
прощу, щоб помолитися 
перед чудотворною іконою 
Діви Марії, отримати ласку і 
благодать у святому місці. До 
храму приїхали кілька сотень 
паломників з різних куточків 
України. Ще більше людей 
могли молитися онлайн разом 
з вірянами з Устя-Зеленого. 

- Під час прощі панувала особли-
ва атмосфера, - ділиться враженнями 
Наталя Турів. - Молитва просто неба 
у вечірній тиші під дзюрчання води, 
як із джерела, творила якесь особли-
ве відчуття, наче сама Богородиця, 
посередництвом Чудотворної іко-

ни, зійшла з неба і перебуває поряд 
і внутрішньо укріплює нас, об’єднує 
навколо головного витоку життя —
Христа. Об’єднує в єдину молитовну 
спільноту, дарує відчуття підтримки, 
дає нагоду безкорисливо послужити 
ближнім. 

Храм Устя-Зеленого – особливий. 
Тут є чудотворна ікона 17 століття 
і хрест-релікварій із часточкою Жи-
вотворящого Хреста Господнього. Ці 
реліквії віряни виявили лише кілька 
років тому, хоч зберігалися вони у 
храмі не одне століття. Почалося все з 
бажання священника і парафіян хра-
му Собору Пречистої Богородиці від-
реставрувати старовинну ікону, яка 
була в церкві з давніх-давен.

-  Ми завжди особливо ставилися 
до цієї ікони, адже бачили, що вона 
старовинна, намолена, – розпові-
дає отець Степан Стрілецький. –  Се-
стри-черниці, коли приїздили до нас 
у село, молилися до неї, навіть обіти 
відновлювали перед нею. Ця ікона 

ніби притягувала до себе людей. Коли 
ж відвезли ікону фахівцям-реставра-
торам, то вони під срібними ризами 
виявили полотно, на якому намальо-
вані Богородиця та Ісус. Згодом група 
реставраторів сакрального мисте-
цтва підтвердила, що ця ікона має ве-
лику сакральну та духовну цінність. 
Львівські фахівці зробили рентген 
полотна і побачили під шаром фарби 
інше обличчя. Як з’ясувалося, у 1920 
році і обличчя, і ризи замалювали. Є 
дві версії, чому це зробили. Можливо, 
хотіли приховати, вберегти святиню 
від знищення або ж так непрофесійно 
намагалися відреставрувати. Рестав-
ратори зробили спеціальні аналізи, 
аби дізнатися, чи можна без шкоди 
для справжнього зображення зняти 
верхній шар фарби. На щастя, це вда-
лося. Майстри розповіли, що сама іко-
на датується сімнадцятим століття, 
а ризи – серединою вісімнадцятого і 
складаються з п’яти елементів, вико-
наних технікою карбування зі срібла, 

а шати Ісуса позолочені.
Дослідники були вражені, що по-

лотно, на якому намальована ікона, 
збереглося до наших днів, адже ми-
нуло надзвичайно багато часу. А ще у 
процесі дослідження дійшли висновку, 
що ікону на звичайному полотні не-
спроста одягли у дорогі ризи із золо-
та й срібла. Вочевидь, ікона має певні 
заслуги і цінність. На полотні є багато 
слідів від вот – це подячні речі, які, 
традиційно, прикріпляли до ікони як 
подяку за допомогу і зцілення. Коли 
почали шукати інформацію в архівах, 
то у документах за 18 століття вияви-
ли перепис майна, де йдеться поряд з 
іншими про чудотворну ікону – копію 
Белзької (Ченстоховської) ікони. Та-
кож віряни у храмі віднайшли частин-
ки дерева з Животворящого Хреста 
Господнього. Всі реліквії парафіяни 
оновили і вже другий рік поспіль  у 
селі Устя-Зелене щороку в останню 
неділю серпня відбува-
ється проща до Пресвя-
тої Богородиці і збирає 
вірян у щирій молитві. 

 

Íà Òåðíîï³ëüùèí³ â³äáóëàñÿ 
ïðîùà äî óí³êàëüíèõ ðåë³êâ³é

У селі Устя-Зелене зберігається  чудотворна ікона 17 століття і 
хрест-релікварій із часточкою Животворящого Хреста Господнього

Юля ТОМЧИШИН.
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У серпні поліцейські виявили 
215 нетверезих водіїв

Минулого місяця  на Тернопільщині 
поліцейські оформили  понад 
4500 адмінматеріалів в сфері 

безпеки дорожнього руху.
 Серед найпоширеніших порушень - переви-

щення водіями швидкості, керування без доку-
ментів та напідпитку, недотримання правил до-
рожнього руху пішоходами і велосипедистами.

Також у серпні на дорогах області трапилася 
201 дорожньо-транспортна пригода. З них 54 – з 
потерпілими, в яких 4 людини загинули та 65 от-
римали травми. 

Серед причин ДТП - перевищення швидкісно-
го режиму, порушення правил маневрування та 
виїзд на смугу зустрічного руху. Чотирнадцять 
аварій трапилося за участю пішоходів та чотири 
за участі велосипедистів, внаслідок цих ДТП троє 
людей загинули та 9 травмовано.

- 35 аварій вчинили водії, які сіли за кермо 
напідпитку, - розповіли в обласному управлінні 
Нацполіції. - У результаті травми різного ступеня 
важкості отримали шестеро осіб.  Також поліцей-
ські склали 215 адмінпротоколів за керування 
транспортними засобами у нетверезому стані.

У поліції нагадали, що за вчинення відповідно-
го правопорушення залишається адміністративна  
відповідальність (ст. 130 КУпАП), за яку передба-
чено позбавлення водійського посвідчення на рік 
і штраф 10,2 тис. грн, а за повторне вчинення цьо-
го порушення протягом року доведеться сплати-
ти суму вдвічі більшу. 

Сварка між закарпатцями 
завершилася різаниною 

- Більше 2 мільйонів гривень заробив житель Тернополя на 
людях, які планували працевлаштуватися за кордоном. Він разом 
зі спільниками-родичами організував кілька "фейкових" фірм 
з працевлаштування. Оголошення розмістили в інтернеті, а сам 
офіс відкрили у Тернополі. Фірма кожних два місяці міняла адресу 
розташування. Працювали там і менеджери-дівчата, також по два 
місяці, - розповіли у поліції Тернопільщини. 

За попередніми даними, фірма почала функціонувати на тере-
нах інтернету з вересня 2019 року. У їхню пастку потрапили жи-
телі всієї України. 

За даними поліції, за свої послуги шахраї брали 300 євро. Ще 
400 клієнт мав оплатити через місяць після працевлаштування. 
Роботу пропонували у Швеції на заводі молочних виробів. Іного-
роднім договори передавали поштою для підпису. Після оплати 
вказаної суми клієнти чекали на дату поїздки, але марно. Причи-
ни відтермінування виїзду організатори мотивували або каран-
тином, або великою кількістю охочих і чергами. Повертати гроші 
також відмовлялися. Люди почали звертатися до поліції. 

За попередніми даними, у пастку шахраїв потрапило більше двох-
сот жителів з різних куточків України, на яких вони заробили більше 
двох мільйонів гривень. Проте кількість жертв може бути більшою. 

У ході оперативно-розшукових заходів стало відомо, що до 
складу групи входило десять осіб. Організатори уже потрапляли в 
поле зору правоохоронців. Відповідне кримінальне провадження 
перебуває на розгляді у суді. Підозрювані раніше продавали неіс-
нуючі автомобілі у лізинг. 

За шахрайство з працевлаштуванням "бізнесменам" інкри-
мінують статтю 190 ККУ. Вирішується питання про оголошення 
підозри та обрання запобіжного заходу. 

Аби над неповнолітніми не 
чинили насилля не лише в 
родинах, а  й у школі, стежать 

правоохоронці.
З 27 серпня по 14 вересня в області відбу-

ваються превентивні заходи під умовною наз-
вою «Безпечний 2020/2021 навчальний рік». 
Основна мета – сприяння створенню безпеч-
ного освітнього середовища.

- Особливу увагу поліцейські приділяють 
недопущенню насильства та цькування в 
школах, коледжах, тощо. Відтепер, відповідно 
наказу МВС України, дітей, які вчинили булінг 
(цькування), братимуть на профілактичний 
облік, - розповіли у поліції Тернопільщини.  

З початку року в області правоохоронці 
задокументували 18 таких адмінправопору-
шень (ст. 173-4 КУпАП). Найбільше – у Тере-
бовлянському, Бучацькому та Підволочисько-
му районах.

У зловживаннях звинувачують групу 
працівників головного управління 
Державної фіскальної служби 

краю. Посадовці обдурили державу, 
зловживаючи службовим становищем, 
повідомили у поліції Тернопільщини. 

Зараз слідчі встановлюють, яку суму недо-
отримав державний бюджет у результаті не-
правомірних дій фіскалів.  

- За попередньою інформацією, до розтрати 
державного майна причетні восьмеро праців-
ників ГУ ДФС в Тернопільській області, серед 
яких - керівник управління, троє очільників 
відділів, заступники начальника управління 
та відділу, а також слідчий і держслужб овець, - 
розповіли у поліції.  

За словами Василя Джиджори, начальника 
управління стратегічних розслідувань в Терно-
пільській області, група фіскалів, зловживаючи 
службовим становищем, не виконала судове рі-
шення. 

- Підозрювані впродовж 2015-2019 років 
вилучали з обігу фальсифіковані алкогольні на-
пої та спирт. Усю цю продукцію, вагою близько 
шістдесяти тонн, мали передати на спеціалізо-

ване підприємство для переробки. Проте служ-
бовці не виконали припис і як результат - дер-
жава недоотримала в бюджет кругленьку суму, 
- додали у поліції.  

Згідно з документами, які під час розсліду-
вання знайшли оперативники, усю вилучену 
спиртосуміш працівники ДФС начебто утилі-
зували на приватному підприємстві. Проте це 
перевірять слідчі.

З'ясовують оперативники і те, чи не потра-
пив алкоголь, який мав бути знищений, в тор-
гову мережу Тернополя та області. Групі оголо-
сили підозру.  Триває слідство.

65 тисяч гривень вкрали у 
громадському транспорті

Потерпіла - жителька 
Густинського району 
поверталася додому із 

заробітків за кордоном. 
- Жінка розповіла, що їхала з сусідньої 

країни, - розповіли у поліції Тернопільщи-
ни. - Там вона тривалий час перебувала на 
заробітках. Як тільки краянка перетнула 
кордон, вирішила обміняти польські зло-
ті на іноземну валюту, однак в останній 
момент передумала. Вже коли заявниця 
прибула в пункт призначення виявила, що 
всі її заощадження зникли. Завдані збитки 
вона оцінила в 64800 гривень.

Зараз поліцейські розшукують крадіїв. 
Також у відомстві нагадали правила, які 
допоможуть вберегти майно та кошти від 
невідомих:

•   намагайтеся не носити із собою вели-
кі суми грошей;

•  не тримайте значну суму в одному 
місці;

•   пам'ятайте і тримайте під контролем 
ті місця, де зберігаєте гроші; 

• не кладіть гаманець, мобільний те-
лефон у відкриту сумку, краще зберігати 
майно в невеликій сумці з ручкою через 
плече та носити її так, щоб була попереду 
корпуса, в полі зору; 

• не кладіть гаманець на дно сумки, 
оскільки можуть прорізати. 

 

Ïîë³ö³ÿ âèêðèëà ìàñøòàáí³ ìàõ³íàö³¿ 
ó ô³ñêàëüí³é ñëóæá³ Òåðíîï³ëüùèíè

З проникаючим 
ножовим 
пораненням до 

Підволочиської лікарні 
потрапив 20-річний 
житель Мукачева. 

Чоловіка з відкритою 
травмою живота в центрі мі-
ста побачили перехожі. Вони 
викликали правоохоронців і 
швидку.

За словами начальника Під-
волочиського відділу поліції 
Сергія Гаврилюка, неподалік 
сміттєзвалища мешкала роди-
на ромів. Вони збирали сміття, 
займалися його сортуванням. 
Потерпілий приїхав до них із 
Закарпатської області. 

- Між ним та братом госпо-
дині постійно виникали свар-
ки через харчі та побутові речі. 
Останній конфлікт завершив-
ся трагічно. Після розпивання 
спиртних напоїв між чолові-
ками почалася суперечка, під 

час якої 48-річний уродженець 
Закарпатської області вдарив 
молодого чоловіка кухонним 
ножем у живіт, - розповіли у 
поліції.

Поранений мукачевець зміг 
дійти до райцентру, стікаючи 
кров'ю, а це майже два кіломе-
три. Вже в місті його побачили 
люди та викликали лікарів. 
Потерпілого прооперували. 
Медики виявили проникаюче 
поранення, яке в кількох міс-
цях зачепило пряму кишку. 

Нападника правоохоронці 
затримали, у скоєному він зі-
знався. Також з'ясувалося, що 
чоловік перебуває у розшуку 
Закарпатської поліції за погро-
зу вбивством.  

Òåðíîïîëÿíèí âèäóðèâ
 ó çàðîá³ò÷àí á³ëüøå 
2 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü

Оперативники Тернопільщини викрили 
організатора фейкової фірми з 

працевлаштування за кордоном.

Ä²ÒÈ, ßÊ² Â×ÈÍßÞÒÜ ÁÓË²ÍÃ, 
ïîòðàïëÿòèìóòü íà îáë³ê â ïîë³ö³þ
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Усе більше українських 
заробітчан повертаються на 

роботу до Польщі
Аналітичний департамент агентства 

з працевлаштування Gremi Personal 
(Польща) констатує, що в країні знову 
зросла чисельність українських тру-
дових мігрантів. Про це повідомляють 
польські ЗМІ. «Все більше українців по-
вертається до Польщі на роботу. За даними 
Фонду соцзабезпечення Польщі, лише в 
липні зареєстровано на 22 тисячі інозем-
них трудових мігрантів більше», - кажуть у 
Gremi Personal. Усього в реєстрі з працевла-
штування перебуває 628 тисяч іноземців 
- платників ZUS (страхових внесків), біль-
шість яких - українці. Потік українців до 
Польщі найбільш стабільний через зручну 
логістику та відносно стійку економічну 
ситуацію в цій країні. Зараз зростає пропо-
зиція роботи з боку польських роботодав-
ців у логістиці, меблевій галузі, виробни-
цтві побутової техніки, будівництві тощо.

У Данії відкрили перший
 в світі музей щастя

У Данії відкрили перший в світі му-
зей, присвячений концепції щастя. Його 
заснували на базі Інституту дослідження 
щастя, передає CNN. Вчені вирішили ство-
рити місце, яке покаже відвідувачам, як 
виглядає щастя в різних регіонах світу, і 
пояснить, чому жителі одних країн від-
чувають себе більш щасливими, ніж інші. 
У музеї іноді проводяться психологічні 
експерименти: співробітники вже понад 
місяць періодично залишають на підлозі 
гаманець, заповнений готівкою, і щоразу 
його повертають на стійку реєстрації з усім 
вмістом всередині. Також люди з усього 
світу надсилають речі, які викликають у 
них радість. Вони й складають значну час-
тину експозиції та покликані допомогти 
відвідувачам зрозуміти, як виглядає щастя 
для інших людей у різних куточках Землі.

Діти якої країни мають 
найкращі перспективи?

Із-поміж 41 найбагатшої країни сві-
ту найкращі умови в житті мають діти 
в Нідерландах. Такі дані звіту ЮНІСЕФ. 
З дослідження ООН випливає, що навіть 
у багатих країнах діти мають проблеми 
з психологічним здоров’ям, браком соці-
альних навичок і ожирінням, проте в гол-
ландських дітей таких клопотів найменше. 
Друге і третє місця у списку посіли Данія 
та Норвегія,  пише польська Rzeczpospolita. 
«Приємно бачити такі дані. Проте не має-
мо забувати про тих дітей, яким не так по-
щастило. Останні дослідження показують, 
що найбільше молодь потерпає через тиск, 
який чинить на них школа. І діти стають 
менш щасливими. А криза з коронавірусом 
лише цьому сприяє», - заявила директорка 
ЮНІСЕФ у Нідерландах Сюзанна Лашло. 

Американці активно 
озброюються

У США стрімко зростає попит на 
вогнепальну зброю, заявив гендирек-
тор Smith & Wesson Марк Сміт, пише 
Financial Times. За його словами, біль-
шість попиту припадає на людей, які «бо-
яться за свої особисту захист і безпеку» в 
зв’язку з пандемією та заворушеннями в 
країні. Серед власників зброї виділяються 
дві групи - жінки та афроамериканці. Крім 
того, продажі зброї в США історично збіль-
шуються у рік президентських виборів, 
оскільки покупці прагнуть застрахуватися 
від можливого посилення контролю за обі-
гом зброї. У 2020 році майже 5 мільйонів 
американців придбали зброю вперше.

У Єгипті відкриють 
нове місто-курорт

У Єгипті зводять для туристів нове 
курортне місто - Новий Ель-Аламейн. 

Він розташований на Середземноморсько-
му узбережжі і буде забезпечений необ-
хідною інфраструктурою, повідомляє Al 
Monitor. Місто-курорт облаштовують не-
далеко від кордону з Лівією. Влада Єгипту 
поставила амбітне завдання - перетворити 
узбережжя на найпопулярніше місце від-
починку для туристів. На 14-кілометровій 
прибережній зоні, яка стане курортом, по-
винні звести 18 хмарочосів - кожен по 34 
поверхи. Облаштують власний аеропорт 
і залізницю, яка буде пов’язувати місто з 
Олександрією і Каїром. Загальна площа 
міста-курорту складе близько 210 кв. км. 
Воно буде розраховане на три мільйони 
жителів і туристів.

Топ-15 країн з найбільшою 
кількістю мільярдерів

Найбільше мільярдерів сконцентро-
вано в 15 країнах світу, йдеться в звіті 
Wealth-X’s 2019 Billionaire Census report, 
в якому проаналізовано дані Wealth-X, 
пише Фінанси.ua. Як визначили аналіти-
ки, у цих країнах проживає третина всіх мі-
льярдерів світу. В сукупності, 1942 мільяр-
дери мають статки у $6,8 трильйонів, що 
становить 79% від загального світового 
доходу в 2018 році. Топ-15 у порядку зрос-
тання: Сінгапур - 39 мільярдерів із загаль-
ним капіталом у $84 млрд., Канада - 45 осіб 
($87 млрд.); Італія - 47 осіб ($141 млрд.); 
Бразилія - 49 осіб ($154 млрд.); Об’єднані 
Арабські Емірати - 55 осіб ($165 млрд.); 
Франція - 55 осіб ($195 млрд.); Саудівська 
Аравія - 57 ($147 млрд.); Індія - 82 ($284 
млрд.); Гонконг - 87 ($259 млрд.); Швей-
царія - 91 ($240 млрд.); Великобританія 
- 97 ($209 млрд.); Росія - 102 ($335 млрд.); 
Німеччина - 146 ($442 млрд.); Китай - 285 
($996 млрд.); США - 705 (понад $3 трлн.). У 
США сконцентровано 27% всіх мільярдерів 
світу та 35% їхнього капіталу. 

У Німеччині платитимуть 
гроші за байдикування

Гамбурзька вища школа образотвор-
чих мистецтв призначила стипендію за 
байдикування. Заявку може подати будь-
хто, незалежно від того, займається він 
творчістю чи ні. Вчені хочуть дізнатися, як 
вплине на людину відсутність необхіднос-
ті заробляти на життя, пише DW. Ініціатор 
проєкту обіцяє по 1600 євро трьом пере-
можцям конкурсу, яких обере журі. Канди-
датам слід вказати, що саме вони більше 
не хочуть робити і як довго мають намір 
цим займатися - нічого не робити. Інший 
проєкт передбачає, що 120 осіб протягом 
трьох років отримуватимуть 1200 євро 
щомісяця, незалежно від того, чи є в них 
потреба у цих грошах. Дослідники хочуть 
зрозуміти, як впливає базовий дохід на по-
ведінку людей та їхнє ставлення до життя. 
А також, чи може це знизити мотивацію до 
роботи або творчості і в кінцевому підсум-
ку зробити людей менш щасливими.

У США виділять $250 млн. на 
боротьбу з відчаєм у суспільстві 

через пандемію
Міністерство охорони здоров’я і со-

ціальних служб США планує співпрацю з 
комунікаційним агентством, щоб на тлі 
пандемії коронавірусної інфекції «пе-
ремогти відчай і вселити надію». Задля 
цього планується витратити $250 мільйо-
нів, пише Politico. Компанія-переможець 
має провести заходи, які вселять амери-
канцям упевненість. Робиться це для того, 
щоб люди змогли повноцінно розпочати 
роботу після карантину та відновити еко-
номіку. Суспільство інформуватимуть про 
охорону здоров’я, вакцини, ліки, про ска-
сування обмежень, введе-
них через COVID-19. Як ін-
форммайданчики будуть 
задіяні соцмережі, ЗМІ, ін-
дустрії спорту і розваг. 

Головні прогульники Ради 

Комітет виборців України оприлюд-
нив статистику відвідування пленар-
них засідань Верховної Ради народними 
депутатами IX скликання, пише ICTV. 
Показника відвідуваності вище 80% не 
досягла жодна з парламентських фракцій. 
Протягом першого року роботи Ради IX 
скликання було проведено 117 пленарних 
засідань. Найчастіше прогулювали роботу 
депутати ВО «Батьківщина» - 61% та ОПЗЖ 
- 62%. Дещо кращий результат показала 
фракція Голос - 72%. Лідерами стали фрак-
ції Слуга народу - 78% та Європейська со-
лідарність - 75%. «Широко розрекламована 
теза про те, що депутати цього скликання 
частіше відвідують пленарні засідання, ніж 
їх попередники, не відповідає дійсності», - 
підсумував очільник КВУ Олексій Кошель. 
І, незважаючи на обіцянки «працювати у 
турборежимі», за рік чинне скликання де-
путатів ухвалило менше законів, аніж їхні 
попередники.

У жовтні магазини перестануть 
приймати монети 25 копійок
Із 1 жовтня цього року монети номі-

налом 25 коп. і банкноти, введені в обіг 
до 2003 року, перестануть бути засобом 
платежу. Також Нацбанк з обігу активно 
виводитиме паперові банкноти номіналом 
1, 2 гривні та монети 1 гривня зразка 1996-
го. Водночас вони поки що залишаються 
законним платіжним засобом паралельно 
з новими монетами аналогічних номіналів, 
повідомила пресслужба регулятора. Це до-
зволить спростити розрахунки готівкою. 
Також підвищить якість грошей в оборо-
ті, пояснили в НБУ. Упродовж наступних 
трьох років українці можуть безкоштовно 
обміняти монети номіналом 25 копійок і 
старі банкноти в Нацбанку чи відділеннях 
уповноважених банків: Ощадбанк, Приват-
банк, Райффайзен банк Аваль, ПУМБ. До 30 
вересня 2021 року це можна зробити в усіх 
українських банках.

Школи через карантин можуть 
самостійно переносити канікули

У зв’язку з карантином, в Україні шко-
лам рекомендується самостійно прийма-
ти рішення про перенесення канікул з 
урахуванням епідеміологічної ситуа-
ції. Також рекомендується ввести гнучку 
структуру освітнього процесу.

Про це заявив виконуючий обов’язки 
міністра освіти України Сергій Шкарлет. 
За його словами, міністерство рекомендує 
школам реалізувати автономне право та 
визначити особливості організації освіт-
нього процесу. «Одночасно керівникам на-
вчальних закладів рекомендовано запрова-
дити гнучку структуру освітнього процесу. 
При цьому, потрібно передбачити можли-
вість внесення змін у терміни канікул, по-
чатку і завершення навчальних семестрів 
з урахуванням епідеміологічної ситуації», 
- сказав чиновник.

Рейтинг цифрового рівня життя: 
на якому місці Україна

Людство все більше занурюється у 
цифрові технології. Величезна кількість 
людей працює віддалено, чому активно по-
сприяв і COVID-19. Згідно з дослідженням, 
Україна посідає 65 місце серед 85 країн 
світу в рейтингу цифрового рівня життя. 
У Європі гірша позиція лише у Боснії і Гер-
цеговини - 74 місце. Про це повідомили в 
компанії Surfshark. На першій сходинці за 
цим показником Данія, далі Швеція, а зами-
кає трійку лідерів - Канада. За доступністю 

інтернету у світі лідирують Ізраїль, Канада, 
Азербайджан. За якістю немає рівних та-
ким країнам, як Сінгапур, Швеція та Нідер-
ланди. Проте найвища онлайн-безпека у 
Великобританії, Франції та Литви. В Сінга-
пурі, Британії та США - найкращий електро-
нний уряд. Останню сходинку цифрового 
рівня життя посідає Гондурас.

Мільйони українців живуть у 
постійному стресі

38% українців віком від 25 до 40 ро-
ків відчувають перманентну тривогу 
за своє майбутнє. Головна причина за-
непокоєння - переживання про добробут 
родини. Про це свідчать результати дослі-
дження, проведеного міжнародною консал-
тинговою компанією Deloitte, пише Газета 
по-українськи. Компанія орієнтувалася на 
такі часові рамки як: міленіали (люди, на-
роджені з 1983 по 1994 роки), та покоління 
Z (народжені з 1995 по 2003). Сукупно ці 
два покоління в Україні налічують близько 
14 млн. осіб. З них 10 млн. - міленіали, які 
становлять основу робочої сили країни. Та-
кож частина молодих українців перебуває в 
стані стресу через пандемію, але таких се-
ред них менше, ніж серед однолітків на За-
ході. Для українських міленіалів головний 
фактор стресу - занепокоєння про добро-
бут сім’ї. Про це заявили 80% опитаних. 

До 5 мільйонів 
працівників можуть втратити 

роботу через COVID-19
Продовження карантину до кінця 

жовтня негативно позначиться на рин-
ку праці. За підрахунками експертів, через 
падіння обсягів виробництва роботу мо-
жуть втратити від двох до п’яти мільйонів 
українців. Сплеску безробіття очікують і 
в самому Кабміні. За макроекономічним 
прогнозом урядовців, до кінця року роботи 
може позбутися кожен десятий працездат-
ний українець. Після першої хвилі в Україні 
вже майже 500 тисяч безробітних. І це лише 
офіційні дані, справжні цифри в рази біль-
ші, стверджує Михайло Кухар, старший еко-
номіст Ukraine Economic Outlook. Зростає 
рівень безробіття і в країнах ЄС. Аби змен-
шити негативний вплив, європейські уря-
ди вливають в економіку сотні мільярдів 
євро. У нас такого запасу міцності не має. 
Бюджет країни лише за перші три тижні 
карантину недоотримав третину заплано-
ваних надходжень.

У кінці вересня подорожчають 
молокопродукти

Вартість на молокопродукти зросте 
не тільки у малих підприємців, а й у ве-
ликих фермерів, пише Телевізитка. Еко-
номісти кажуть, цього разу стрибок цін не 
залежатиме від кормів або електроенергії. 
В кінці вересня ціни на молочні продукти 
поповзуть вгору через зростання мінімаль-
ної зарплати. За прогнозами експертів, 
молоко в магазині буде коштувати на 2-4 
гривні більше. А на ринку подорожчає в се-
редньому на 2,5 гривень.

В Україні хочуть залишити т
ільки дві в’язниці

Міністр юстиції Денис Малюська за-
явив, що в країні має залишитися лише 
дві в’язниці. Про це він заявив у ефірі теле-
каналу «Дім». «Дві, якщо не рахувати СІЗО. 
СІЗО необхідні у кожному великому місті, 
тому що слідство буде відбуватися, до-
судове розслідування, і треба буде кудись 
людей визначати», - сказав міністр. За його 
словами, це дуже довгий період, необхідне 
поступове скорочення. «Це модель Північ-
ної Європи, де все сфокусовано на пока-
раннях, не пов’язаних з позбавленням волі, 
тому що там люди повинні соціалізуватися, 
а у нас який принцип: є злочин - треба по-
карати. Це - око за око, зуб за зуб. Емоційно, 
але не раціонально», - зазначив Малюська. 
І додав: статистика показує, що це не допо-
магає, адже людина виходить і далі вчиняє 
злочини. Причому дуже часто злочини бу-
вають тяжчі, ніж ті, за які людина перший 
раз сиділа. Тому що тюрма не виправляє.

Україна Світ

Ольга ЧОРНА.
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У Тернополі триває 
ребрендинг 
найбільшого вишу 

міста. ТНЕУ перейменували 
у Західноукраїнський 
національний університет. 
І це не лише зміна вивіски. 
Це визнання усіх здобутків 
і напрацювань закладу, 
перезавантаження його 
діяльності. Новітні вимоги 
вимагають зміни параметрів 
підготовки фахівців, переконані 
у виші. Тому паралельно із 
зміною статусу відкрили нові 
факультети. Один із них - 
соціально-гуманітарний, який 
здійснюватиме підготовку 
фахівців гуманітарної сфери. 

З 1 вересня на факультеті розпоча-
ли роботу три кафедри: інформаційної 
та соціокультурної діяльності, психо-
логії та соціальної роботи, освітології 
та педагогіки. Тут готують фахівців із 
соціальної роботи, психології, інформа-
ційної бібліотечної та архівної справи, 
менеджерів із соціокультурної діяль-
ності, професійної освіти в галузі освіт-
ніх педагогічних наук і журналістів. 

- Сьогодні дуже важливо сформува-
ти у наших студентів культ освіченості, 
- зазначає Оксана Гомотюк, декан соці-
ально-гуманітарного факультету Захід-
ноукраїнського національного універ-
ситету, доктор історичних наук. – Ми б 
дуже хотіли, щоб студенти вчилися не 
заради диплома, а заради життя. Я пе-
реконана, що синтез науки, навчан-
ня і практики – дуже дієвий сьогодні. 
Йдеться про поєднання навчання з на-
уковими студіями. Але основну роль у 
цьому відіграватиме не викладач, як 
це дуже поширено, а, власне, студент. 
Ми хочемо максимально інтегрувати 
наших вихованців у науковий простір, 
який їм близький, цікавий, а викладач 
буде їх скеровувати і допомагати, де це 
потрібно. 

На соціально-гуманітарному фа-
культеті переконані, що нові знання 
формуються на межі різних галузей, 
мова йде про міждисциплінарний підхід 
до навчання студентів. 

- Для нас дуже важливо максимально 
застосовувати знання і досвід наших пе-
дагогів, можливості цифрових техноло-
гій, прогресивних освітніх технологій, 
здобутки сучасних науковців і навіть на-
вчити студентів основ підприємництва, 
щоб вони не лише були освіченими, але 
й могли створити і реалізувати проєкт, 
презентувати свої ідею і аргументува-
ти, що вона заслуговує на реалізацію, – 
додає Оксана Гомотюк. – Ми знаємо, що 
роботодавцям потрібні комунікабельні, 
відповідальні, ініціативні, творчі спеці-
алісти, які вміють працювати у команді. 
Саме тому для нас важлива і формаль-
на, і неформальна освіта. Ми заохочуємо 
студентів як до наукової діяльності, пу-
блічних виступів на конференціях, так і 
до участі у волонтерських і соціальних 
проєктах, міських заходах. Вже цього 
року продовжили традицію суботніх не-
форматних зустрічей «Без краваток!» 
зі студентами факультету. За кавою чи 
чаєм ми спілкуємося із студентами, об-
говорюємо їх зацікавлення, проблеми, 
теми, які їх хвилюють. 

Викладачі і студенти соціально-гу-
манітарного факультету співпрацюють 
із вишами Італії, Грузії, Словаччини, 
Польщі, Угорщини, Молдови та багатьох 
інших країв. Спілкуються, проводять ве-
бінари, реалізовують цікаві проєкти та 
обмінюються досвідом, разом здійсню-
ють наукові розвідки і дослідження. 

- Також ми підтримуємо зв’язки з 
українськими освітніми закладами, 
– додає Оксана Гомотюк. – Уявіть, як 
студентам цікаво поїхати в інший виш 

і провчитися там місяць чи навіть се-
местр. Це величезний досвід для моло-
дої людини. 

- На соціально-гуманітарному фа-
культеті діють школи професійного 
розвитку, – додає Оксана Коваль, за-
ступниця декана. – Зокрема, на кафе-
дрі інформаційної та соціокультурної 
діяльності є школа ділової комунікації, 
а на кафедрі психології та соціальної 
роботи є школа професійного розвитку 
«Акме» для психологів і соціальних пра-
цівників. Всі охочі студенти можуть там 
навчатися, вдосконалювати свої вмін-
ня, здобувати практичні знання, новий 
досвіт і навички. Після навчання вони 
отримують сертифікати. 

Студенти можуть реалізовувати 
свої таланти і зацікавлення у проєктах 
«Медіа-школа», «Моє телебачення», 
«Майстерня кіношколи», «Християн-
ські читання», «Лабораторія електро-
нного документообігу» та інших. Вже 
у вересні на соціально-гуманітарному 
факультеті стартував молодіжний пор-
тал «Освітотериторія» – просвітниць-
кий проєкт, спрямований на форму-
вання соціальних навичок у студентів 
і старшокласників, який стане гарною 
традицією прокачки інтелекту та здій-
снення дружнього нетворкінгу у пер-
ший тиждень кожного місяця упродовж 
навчального року. 

- «Освітотериторія» – це 12 локацій, 
справжні сузір’я молодих харизматич-
них спікерів, надзвичайно актуальні 
теми, практичні лайфхаки, тренінги, 
воркшопи, брифінги, майстер-класи, 

трансформаційні ігри, вебінари, – роз-
повідає Оксана Гомотюк. – Ми запро-
шуємо на зустрічі зі студентами цікавих 
гостей, які можуть поділитися власним 
досвідом, практичними навичками, спо-
нукати молодь до саморозвитку, надих-
нути на зміни. До прикладу, в рамках 
вересневої «Освітотериторії» ми поспіл-
ковалися з Тетяною Чубак, почесним 
консулом Угорщини в Україні, Олек-
сандрою Струмчинською, засновницею 
смм-школи, тернопільською співачкою 
Іриною Музикою, Юлією Валах, шеф-
редактором новин на телеканалі «Тер-
нопіль-1». 

Соціально-гуманітарний факультет 
розташований у центрі Тернополя на 
бульварі Шевченка. Сьогодні тут на-
вчаються понад 500 студентів. Під час 
навчального року планують проводи-
ти заняття не лише в аудиторіях, а й на 
відкритому просторі та навіть у різних 
установах міста разом з фахівцями-
практиками. Все для того, аби створити 
простір взаємодії, розвитку та самореа-
лізації студентів. 

- Сьогодні у нас навчаються молоді 
люди, які народилися вже в незалежній 
Україні, і саме їм розвивати і розбудову-
вати нашу державу, - додає Оксана Гомо-
тюк. – Ми робимо все для того, аби наші 
студенти стали активними громадяна-
ми своєї країни, чудовими фахівцями 
своєї справи, здобули не лише знання, а 
й практичні навички, вміли аналізувати 
інформацію, креативити та працювати 
у команді. Вже сьогодні вони показу-
ють хороші результати і ми пишаємося 
ними. Та радо запрошуємо старшоклас-
ників вступати на соціально-гумані-
тарний факультет Західноукраїнського 
національного універси-
тету. Тут ви отримаєте не 
лише спеціальність, ви 
здобудете якісну освіту 
для майбутнього! 

ОКСАНА ГОМОТЮК: «В основі нашої діяльності - 
синергія навчання, науки, інновацій та практики»

У Західноукраїнському національному університеті створили 
соціально-гуманітарний факультет

За результатами аналітичного огляду Національ-
ного офісу Еразмус +, який оцінював роботу універси-
тетів за показниками академічної мобільності, проек-
ту напрямку КА2, проектів потенціалу вищої освіти, 
проектів Жана Моне, на підставі порівняння усіх зво 

України, які беруть участь у Еразмус+, Західноукраїн-
ський національний університет знаходиться у числі 
лідерів серед університетів Західної України та посі-
дає 18 місце серед більше, ніж 200 зво країни.

ЗУНУ - це міжнародний вектор розвитку, великі 

можливості для студентів та викладачів. Навчання та 
стажування за кордоном і міжнародне визнання.

Навчаючись у ЗУНУ, студенти мають можливість 
отримати подвійні дипломи європейський універси-
тетів.

ЗУНУ - в трійці лідерів за досягненнями у роботі Еразмус+

Юля ТОМЧИШИН

На фото: Оксана Гомотюк та Оксана Коваль.
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Ãîñïîäàð Після весняної посадки 
саджанців ми з 
нетерпінням чекаємо, 

коли почнуть розпускатися 
бруньки, розгортатиметься 
листя, а потім чекаємо 
хорошого приросту. 
Посаджені восени 
саджанці навесні мають 
особливо сильно і швидко 
додавати у рості. Але 
іноді молоді деревця ніби 
не хочуть прокидатися, 
або розвиваються явно 
повільніше за інших.

Хороший ріст саджанців сто-
їть на «трьох китах» – якісні 
саджанці, правильна і своєчасна 
посадка, грамотний догляд. Роз-
беремо кожен пункт докладно.

Отож, купуйте тільки райо-
новані саджанці, які підходять 
для всіх кліматичних зон Укра-
їни. Найкраще, ті що вирощені у 
вашій місцевості і з подібними 
грунтами і кліматом. 

Добре визріла кора, розвинені 
бруньки, відсутність листя (для 
саджанців з відкритим і напів-
закритим коренем). У саджанців 
кора має бути щільною, корич-
невою. Важливо: ніяких листків 
і зелених бруньок, особливо для 
осінньої посадки. Ідеально, коли 
листя починає розпускатися піс-
ля вкорінення. В іншому випадку 
– саджанці послаблюються і при-
ріст наступних сезонів значно 
сповільнюється.

Гладкий стовбур і розвинені 
бічні (скелетні) гілки. Якщо на 
стовбурі саджанця і молодого 
деревця є травми і тріщини, кора 
пересушена, є плями або нарости 
- це буде сприяти розвитку захво-
рювань і пошкодженням шкідни-
ками. 

Місце щеплення утворюється 
трохи вище кореневої шийки у 
вигляді невеликого викривлен-
ня. Воно має бути чистими, без 
тріщин і пошкоджень, так само, 

як і коренева шийка. Коренева 
система має бути розгалуженою. 
Без розвинених коренів про хо-
роший приріс годі й мріяти.

Поширені помилки 
садівників-аматорів 

і як їх виправити• Неправильна глибина по-
садки. Оптимальним буде роз-
міщення кореневої шийки на 
рівні землі. При невеликому за-
глибленні саджанець буде явно 
відставати в рості і не дасть нор-
мальний приріст. А при сильному 
– загине за кілька сезонів. Але 
якщо посадити саджанець за-
надто поверхнево – коріння буде 
перегріватися, страждати від 
нестачі вологи і це буде сильно 
гальмувати приріст.• Місце щеплення саджан-
ців плодових має обов’язково 
залишатися над землею. Не плу-
тайте місце щеплення з корене-
вою шийкою.• Полив після посадки сад-
жанців – обов’язковий, як навес-
ні, так і восени. Неважливо що 
йде дощ, що земля мокра. Сад-
жанці поливають не тільки для 
зволоження. Завдяки воді, зем-
ля щільно прилягає до коріння, 
прибирає порожнини. Кожен 
саджанець після посадки полива-
ють не менш, ніж двома відрами 
води. Поступово підливаючи її 
у пристовбурні кола. Якщо біля 
коренів залишаться порожнини, 

взимку вони підмерзнуть, влітку 
будуть пересихати. Це сповіль-
нить ріст і сильно обмежить при-
ріст.• Застій води в зоні коренів, 
високі ґрунтові води призводять 
до загнивання коренів. Ретельно 
готуйте місце посадки з хорошим 
дренажем. Вибирайте місця, де 
немає високих ґрунтових вод, 
інакше, коли коріння досягне пе-
резволоженого шару, дерево пе-
рестане давати приріст і загине.• Заздалегідь готуйте місце 
посадки. Земля має бути легка, 
з додаванням компосту і комп-
лексних мінеральних добрив. На 
етапі старту росту саджанців, до-
статня кількість елементів жив-
лення забезпечить оптимальний 
приріст.• Регулярні підживлення. 
Не допускайте дефіциту добрив 
у плодових рослин. Важливо: не 
вносьте азотні підживлення во-
сени, це послабить рослину пе-
ред зимою і навесні приріст буде 
слабким.• Хвороби та шкідники. Мо-
лоді кінчики пагонів, приріст, 
дуже чутливий до пошкоджень 
комахами і хвороботворними мі-
кроорганізмами. Вони швидко 
знищують приріст і рослини по-
гано розвиваються.

Виправити помилки мож-
на пересадкою саджанця. Вико-
ристовуйте садові препарати 
від хвороб та шкідників. Для 
активізації зростання засто-
совуйте стимулятори.

Восени підгодівлю полуниць можна 
проводити з вересня по жовтень, поєднуючи 
її з обрізанням листя. При цьому внесення 

деяких добрив пізніше вересня небажано, бо це 
може погіршити зимостійкість рослин.

В якості органічних добрив для підживлення полуниць 
найчастіше використовують пташиний послід, розведений во-
дою 1:15-20. Суміш настоюють 2 доби і поливають борозенки 
між кущами. У жодному разі не можна допускати потрапляння 
настою в розетку листя. Пташиний послід - досить агресивне 
добриво, здатне обпалити коріння рослин, тому його не мож-
на вносити в грунт в сухому вигляді. Підживлення послідом 
обов'язково потрібно поєднувати з рясним поливом.

Крім благотворного впливу на рослини, пташиний послід 
сприяє відновленню мікрофлори і кислотності грунту. Однак 
слід пам'ятати, що передозування цього органічного добрива 
сприяє накопиченню нітратів.

 Деякі городники мульчують міжряддя перепрілим ко-
ров'ячим гноєм, який, розкладаючись протягом кількох років, 
забезпечує рослини поживними речовинами.

У жодному разі не підгодовуйте рослини свіжим гноєм, 
оскільки в процесі його розкладу виділяються метан і аміак, 
що може негативно впливати на рослини.

 Також в якості органічного добрива можна використову-
вати настій кропиви, яка багата азотом, калієм і залізом. Щоб 
приготувати настій з цього бур'яну, велику ємність на 2/3 за-
повнюють кропивою, яку заливають водою, залишивши до 
краю ємності трохи місця для бродіння. Кропиву настоюють 
7-10 днів, потім розбавляють водою 1:10 і поливають рослини 
під корінь.

До кропиви для настоювання можна додати залишки хлі-
ба. Така підгодівля допомагає рослинам формувати здорові 
паростки, а зважаючи на значний вміст калію, покращує сма-
кові якості майбутнього врожаю.

 Наприкінці жовтня рослини бажано підгодувати фосфо-
ром і калієм. З цією метою можна застосовувати комплексні 
препарати. А можна - деревну золу. Її використовують в сухому 
вигляді, готуючи грунт біля основи рослин, або вносячи золу 
під перекопування при осінній підготовці грядок (не більше 1 
склянки золи на 1 кв. м.).

Цей спосіб допоможе додатково захистити рослини від 
деяких шкідників і послужить профілактичним засобом для 
запобігання сірої гнилі.

 Також можна приготувати зольний настій (100-150 г золи 
розчиняють в 10 л води і вносять під кожен кущ не більше 0,5 
л).

У золі з листяних порід дерев міститься більше калію, а в 
попелі з хвойних - більше фосфору.

 Деякі городники восени розкладають на грядках між ку-
щами полуниці скошену траву без насіння, а також подрібнені 
стебла і листя люпину, присипаючи їх невеликим шаром грун-
ту або піску. Ці рослини, розкладаючись взимку, збагачують 
грунт корисними речовинами. 

Варто зазначити, якщо ви запізнилися з внесенням осін-
ньої підгодівлі, краще відкласти її до наступного року, адже 
надлишок азоту може перешкодити рослинам підготуватися 
до зими і вони просто вимерзнуть.

 

Як впливає тирса на грунт? Чим м’якша зем-
ля, тим більше повітря вона містить і краще 
всмоктує рідину. Органічні добавки допомагають 
збільшити рихлість і охороняють від утворення 
кірки на поверхні. Для чого потрібні ці прийоми? 
Рослини за таких умов розвивають повноцінну 
кореневу систему й швидше ростуть. Вмішувати 
в ґрунт можна напівперепрілу або перепрілу тир-
су коричневого кольору. Для того, щоб підготува-
ти матеріал, буде потрібно чимало часу. Чекати 
доведеться більш 10-ти років. Щоб дерево пере-
пріло, йому необхідні живі органічні речовини й 
волога. Але процес можна штучно прискорити. У 
масу можна додати сечовину й використовувати 
в якості мульчі. Або дати їй перепріти, змішавши 
з гноєм, або компостом. Якщо це добриво засто-
совується в великих кількостях, у город додат-
ково вносять вапно або яєчну шкарлупу, бо кис-
лотність підвищується. У цьому, мабуть, єдиний 
мінус застосування тирси.

У регіонах, де посуха триває довгий час, тирса  
може захистити ґрунт від перегрівання і надмір-
ної втрати вологи. Наприклад, так захищають по-
садки помідорів. Цей спосіб корисний і для полу-
ниці. Мульча, насипана під кущ, захищає ягоди від 
забруднень, гниття й слимаків. Бур’яни через цей 
шар дуже погано проростають. Мульча захищає від 
сонця корисні бактерії на місці посадки. Мікроорга-
нізми в ній краще розмножуються й стають більш 
активними. Для мульчування підійде не тільки 
перепріла, а й свіжа тирса. Її насипають у малин-
никах, на грядках і під кущі рослин шаром 3-5 сан-
тиметрів. Свіжий матеріал попередньо збагачують 
азотом. Для цього його висипають на розстелену 
плівку (3 цебра), додають сечовину (200 г) і зво-
ложують 10 літрами води. Зверху висипають нову 
тирсу й повторюють усі дії. Добриво, що утворило-
ся, вкривають плівкою на два тижні. Мульчування 
застосовують на початку літа для того, щоб земляні 
хробаки до осені могли змішати все із землею. 

до зими і вони просто вимерзнуть.

Рецепти гарного врожаю весняних ягід

Ùîá ÏÎËÓÍÈÖ² 
áóëè ñìà÷í³

 ³ ðÿñí³

ÍÅ Â²ÄÕÎÄÈ, À ÊÎÐÈÑÒÜ:
 ÷îìó ïîòð³áíà òèðñà íà ãîðîä³?

Способів застосування тирси безліч. Її змішують із компостом, 
використовують для мульчування, пророщують насіння. 

Але в кожному випадку є свої секрети.

Ïîñàäèâ äåðåâî, à âîíî íå ðîñòå
7 ïîìèëîê, ÿê³ ãàëüìóþòü ðîçâèòîê ñàäæàíö³â
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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: 
тернополянки-випускниці 

Марія Теліжко та Василина Дідушин.

гніздечко
Сімейне

Ви дорослі, красиві, натхненні,
Кращі з кращих на цілій землі.
Не тримайте синицю у жмені,

Хай вас кличуть удаль журавлі.
Ви до мрій своїх линьте крилато,

Не спиняйтеся, щоб не було...
Хай удачі в вас буде багато
І людське зігріває тепло…

Потім було голодне 
дитинство в 
інтернаті, навчання 

в кулінарному училищі, 
де Христина навчилася 
не лише випікати усілякі 
тістечка й торти, але й 
по-справжньому кохати. 
Євген був студентом 
їхнього закладу, на два 
роки старшим від дівчини. 
Коли він запропонував їй 
зустрічатися, здалося, що 
нарешті щастя згадало 
і про неї. Вона ожила, 
снила, дихала ним! За 
стипендію купляла 
коханому невеличкі, 
але завжди доречні 
подарунки, готувала щось 
смачненьке, щоб дізнався 
про її кулінарні здібності. 

«Мабуть, кожен хлопець хо-
тів би взяти за дружину таку 
гарну господиню», - якось ска-
зав Євген.  Христя завмерла, че-
кала, що ще скаже коханий, але 
він промовчав. І тоді вона сама 
наважилася спитати: «А ти не 
хочеш одружитися зі мною?» 
«Чому б ні? Тільки спершу ти 
доведи, що я в тебе єдиний, що 
кохаєш лише мене. Розумієш?» - 
якоюсь чужою усмішкою усміх-
нувся Євген. Але це Христя збаг-
нула уже згодом, коли загубила 
з ним свою голову і честь.

Гадала її вагітність втішить 
коханого, але коли сповістила 
йому про неї, Євгена наче під-
мінили. «Це не входило в мої 
плани. Ми ще не нагулялися, 
щоб дітьми заводитись». Христі 
в цю мить здалося, що під нею 
розплавляється земля. Невже ці 
слова каже той, хто ще недавно 
бажав, щоб вона довела свою 
вірність йому одному? Куди ж 
поділася його вірність? Чому не 
чує від нього красивих слів про 
вічну любов, а лишень те, що їй 
слід позбутися дитини? 

Своєю бідою поділилася з по-
другою Аліною, яка, як і Євген, 
жила у цьому містечку. Та обіця-

ла порадитися зі своєю матір’ю. 
«Вона дуже добра у мене й нео-
дмінно щось придумає». Орис-
лава Петрівна, так звали жінку, 
вирішила поговорити з матір’ю 
Євгена Однак розмова ця була 
безрезультатною  - вона вперто 
захищала сина і соромила непу-
тящу Христю. 

Хлопчик народився здоро-
веньким. Аліна стала йому хре-
щеною  мамою. Пані Орислава 
з Аліною допомагали Христі 
доглядати дитину.  Разом із 
нею раділи його «агуканням», 
милою беззубою усмішкою, 
першим несміливим кроком. 
Згодом Орислава добилася, 
щоб Христі, як одинокій матері 
і вихованці інтернату, надали 
квартиру. Повертатись їй було 
нікуди – в рідному домі давно 
жила сім’я тітки – маминої рід-
ної сестри. 

Коли Артемко підріс, Хрис-
тя віддала його в дитсадок, а 
сама влаштувалася в офіс при-
биральницею. Роботу за про-
фесією знайти не змогла – там 
здебільшого працювали в нічну 
зміну, а в неї ж дитя. У приємних 
клопотах якось забувалася зра-
да коханого. Раділа, що тепер 
їй було для кого жити і працю-
вати. Та доля, здається, не вто-
милася її випробовувати. Якось 
на роботі послизнулася по мо-
крій плитці, коли прибирала. Із 
сильними болями у нозі її за-
брала швидка. 

І знову на допомогу їй при-
йшла Аліна зі своєю матір’ю. 
Вони і Артемчика до себе за-
брали, доки вона у лікарні була, 
і щодня навідували її. Через мі-
сяць її виписали зі стаціонару, 
однак біль у нозі Христя від-
чувала ще довго. Надто ж – на 
роботі, коли доводилося відра 
з водою носити, мити великі 
вікна. Тетяна Олегівна – її на-
чальниця аж сичала від злості: 
«Швидше рухайся! Як сонна 
муха ходиш! Рух – це життя!».

Христі аж пекло біля серця 
від її слів, бо ще ніхто ніколи не 
казав їй, що вона лінива. Лікарі 
забороняли їй виконувати важ-
ку роботу. Але куди їй, сироті, 

іти? Кому пожалітися?
Приходила додому і від вто-

ми валилася з ніг. А ще слід було 
їм їсти з Артемком приготувати, 
випрати руками його одяганки, 
щоб чистеньким у садочок пі-
шов. Ковтала пігулки, щоб вга-
мувати біль, і знесилена засина-
ла. А вранці – знову на роботу, 
під прицільний погляд Тетяни 
Олегівни: «Рухайся! Рухайся 
швидше! Рух  - це життя!», - як 
заведена, кричала та щоразу, і 
тим діймала нещасну Христю 
до сліз.

Господи, та хіба вона винна, 
що впала? Що ще повністю не 
реабілітувалася після травми? 
Вона й так старається. У кож-
ний куточок заглядає, щоб чис-
тенько було. То навіщо дорікати 
їй? «Мусиш терпіти. І не звер-
тай уваги, наче не чуєш своєї 
начальниці», - заспокоювала її 
Аліна. 

О Господи, та хіба це можли-
во, коли Тетяна Олегівна без-
упинно слідкує за нею, наче ін-
ших справ у неї нема. А її слова 
– «Рух – це життя» - вчуваються 
Христі навіть удома.

Час летів швидко, налічуючи 
у життєвому календарі тижні, 
місяці, роки. Виріс і став красе-
нем Артем, вступив у юридич-
ний виш. Євген так і не визнав 
сина. Одружився, переїхав з дру-
жиною в іншу область. Навчан-
ня сина вимагало чималих ко-
штів, тому Христина вирішила 
поїхати в Італію, куди кликала її 
Аліна, яка вже кілька років там 
проживала. Щотижня, коли Ар-
тем навідуватиметься додому, 
до нього буде приходити пані 
Орислава. Так і домовилися. 
Аліна роботу Христі знайшла, і 
коштів на поїздку позичила. Ось 
яка вона – справжня дружба!

Через кілька років з убогої, 
наївної жінки Христина пере-
творилася у шляхетну пані, яку 
важко було впізнати. Зробила 
євроремонт у квартирі, завезла 
сучасні меблі. Якось Артем за-
явив, що хоче одружитися на 
однокурсниці Наталі. Христи-
на не могла повірити, що її син 
уже дорослий, бо для неї він за-

лишався маленьким синочком. 
Звісно, вона справить синові 
гучне весілля, адже він у неї 
один! З мажорним настроєм їха-
ла в Україну. Через тиждень сва-
татися поїдуть, тож вирішила 
вирушити на ринок у Тернопіль, 
аби придбати для себе одяг на 
весілля. Вона має бути бездо-
ганною. Проходила між рядами 
нових моделей, як раптом почу-
ла за спиною: «Христинко!». По-
вернулася і зустрілася з кароо-
ким поглядом якогось чоловіка. 
Тільки – хто він? Не впізнала. 

«А я тебе впізнав, адже ти 
майже не змінилася, Христю. 
Навіть погарнішала», - усміх-
нувся він своїми симпатичними 
ямочками на щоках. 

Ігор! Хлопець з інтернату, з 
яким вона колись подружилася 
і ще довго сумувала, коли його 
всиновила нова сім’я.

«Стільки років ми не бачи-
лися з тобою. Давай поговори-
мо. Запрошую тебе на каву. Он, 
неподалік – тихенький бар». 
Слово за словом, і вони обоє ви-
повіли одне одному свої життє-
ві історії. Христя не втаїла нічо-
го – ні про те, як зрадив її Євген, 
ні про сина і як знущалася з неї 
її начальниця. 

«Але це вже в минулому. Син 
одружується. Скоро збільшить-
ся наша сім’я. І це вже щастя», - 
мовила Христина. І спитала: «А 
ти, звісно, одружився, Ігоре?»

Тихий сум затьмарив його 
усмішку. Він розповів, що похо-
вав дружину і вже три роки сам, 
виховує десятирічну Настуню. 
«Дай мені номер свого мобіль-
ника. Гадаю, нам іще буде про 
що поговорити», - сказав Ігор на 
прощання. 

Уже наступного дня він за-
телефонував їй. Думки пере-
мішалися Христі у голові: про 
сватання, весілля і дзвінки від 
Ігоря, які стали, як повітря, без 
якого не можна жити. Христя 
попросила Ігоря приїхати на ве-
сілля разом із Настусею. Горіли 
закохані очі у молодят за весіль-
ним столом. Горіли щастям очі і 
в Христі та Ігоря. Через пів року 
він запропонував Христі одру-

житися. Обмінявся квартирами 
і переїхав у Христине містечко. 
Забрав Христю до себе. На диво, 
скоро Настя подружилася з нею. 
Вчилася у Христі кулінарного 
мистецтва. Якось пекла Христя 
улюблений Ігорів торт «Напо-
леон», як на її мобільному висві-
тився незнайомий номер. Якась 
жінка хриплим голосом запро-
понувала їй роботу з догляду за 
хворою: «Я щедро оплачувати-
му. Чекаю вас завтра». І хоч Ігор 
був категорично проти, щоб 
вона працювала, все ж вран-
ці Христя пішла за вказаною 
адресою. Звідки у незнайомки 
взявся номер її мобілки? Чомусь 
дуже знайомим здався їй голос. 

«Двері відчинені!», - почула 
Христина, коли натиснула кноп-
ку дзвінка. Несміливо зайшла у 
передпокій і побачила в інвалід-
ному візку сиву, худу-прехуду 
жінку. Не могла повірити своїм 
очам – Тетяна Олегівна! 

«Важко мене впізнати, знаю, 
Христино. Інсульт зробив мене 
такою. Без сторонньої допомо-
ги мені – не обійтися. Прости 
мені, що колись я не розумі-
ла тебе, гримала, насміхалася, 
коли ти з відер воду розливала, 
бо несила було їх носити. Знаю, 
тобі потрібні гроші. Як і обіцяла 
– щедро платитиму, лишень до-
помагай мені», - крізь важке ди-
хання мовила Тетяна Олегівна. 

Христя не сподівалася по-
бачити немічною свою колиш-
ню начальницю – колись горду, 
непідступну, злу. Так і хотілося 
їй сказати: «Вставайте з візка! 
Що ви, як сонна муха? Рух – це 
життя». Але, глянувши на її бла-
гальні очі, ствердно кивнула го-
ловою: «Тепер у мене все гаразд. 
Одружила сина, маю ще добро-
го чоловіка і донечку Настуню. 
Повернулася з-за кордону. Та 
й чоловік мій добре заробляє, 
не шкодує для мене нічого. Він 
проти, щоб я працювала. Але я 
послухаю вас, із завтрашнього 
дня приступаю до роботи. Усе 
ще буде добре, от побачите. Ви 
– тільки вірте…».

Марія МАЛІЦЬКА.  

Невигадана історія «Рух – це життя…»
Не раз Христя задумувалася над тим, що недарма у народі народилася поговірка: 

« Як не щастить спочатку, то так буде до останку». Усе ніби про неї говорилося. Її мати Станіслава раптово 
померла,  коли розвантажувала мішки з цементом на залізничній станції. Не раз туди після роботи ходила, 

щоб додаткову копійку мати. А в той день на станції було роботи більше, ніж завше. Спочатку навіть 
зраділа, що більше заробить, а потім несподівано запекло їй у голові, зм’якло усе тіло. І все. Обірвався тромб 

– обірвалося молоде життя. Виховував доньку батько один. Як міг, намагався замінити Христі матір. Але 
одного дня, коли дівчині виповнилося одинадцять, батька збила машина за кілька метрів від дому. 

Раптом її погляд зупинився на 
юнакові, який стояв із букетом 
хризантем і нетерпляче раз у 

раз поглядав на годинника. Через 
десять-п’ятнадцять хвилин цей 
осінній красивий букет вже був у 
руках дівчини, яка просто світилася 
від щастя. У ту мить усміхнулася й 
Олена. Їй подобалось спостерігати 
за щасливими людьми і подумки, 
по-щирому, бажати їм добра. На 
роботі дівчину називали дивачкою і 
мрійницею.

 – У якому світі ти живеш? – не раз повча-
ли колеги по роботі. – Тепер інші часи, коли 
кожен сам за себе. Тобі вже пора своє життя 
влаштовувати, а не за інших переживати і 
радіти. 

Олена лише знизувала плечима. Може, 
й занадто наївною була, але назавжди 
вкарбувала у пам’яті слова, які їй постійно 
повторювала мати: «Зла у світі багато, і пе-
ремогти його можна тільки добром». А ще 

вона знала про існування так званого за-
кону бумеранга – як ти його кинеш, так він 
тобі і повернеться. У цьому дівчина вже не 
раз переконувалася. Дмитра – новачка у ко-
лективі, в якому працювала Олена, одразу 
не злюбили. Занадто амбіційним, зверхнім 
і егоїстичним видався він усім.

 – Ви придивіться до нього уважніше. Він 
же насправді не такий. Це його захисна обо-
лонка. Дмитрові просто важко адаптувати-
ся у новому оточенні, – переконувала колег 
дівчина. 

Чоловік заприятелював з Оленою. Вона 
допомагала йому ознайомлюватися з новою 
роботою і просто була тією, хто без зайвих 
запитань і зауважень умів вислухати.

– Не довіряй так сліпо малознайомим 
людям, – не переставала туркотіти Віра, ко-
лега по роботі. 

Мов у воду дивилася Віра, коли говорила 
ті слова. Бо вже наступного ранку на своєму 
робочому столі Олена не могла знайти звіту, 
який готувала допізна напередодні.

 – Хіба ж я тебе не попереджала? – доріка-

ла співробітниця. – Це вже він, напевно, хоче 
вислужитися перед начальством, буцімто, 
сам зробив цей звіт. До речі, зранку, поки 
тебе ще не було, Дмитро виходив з нашого 
кабінету. Бачиш, все сходиться. А я тобі каза-
ла… Не хотіла Олена вірити в те, що Дмитро 
так підступно повівся. Вона ж бачить людей 
наскрізь. Невже могла так помилитися щодо 
нього?! Хвиля розчарування огорнула дівчи-
ну. Їй хотілося плакати і заховатися десь по-
далі від усіх, щоб побути наодинці, розібра-
тися зі своїми думками. 

– Привіт, Оленко, – радісно, як нічого не 
трапилось, сказав Дмитро ще з порога кабі-
нету.

– Бач, ще й має нахабність зловтішатися, – 
шепотіла Олені Віра.

Олена крізь сльози ледь усміхнулася і, ні-
чого не сказавши, поринула у пошуки звіту.

– А що ти шукаєш? – намагався продо-
вжити розмову, не розуміючи що трапилось, 
Дмитро. Після тих слів його погляд магне-
тично зупинився на папці, яка лежала під 
столом. Дмитро підняв папку і поклав на стіл.

– О, спасибі, – з невимовною радістю ска-
зала дівчина. – Мені не настільки важливий 
цей звіт, як те, що я повернула віру в людину. 

Дмитро розгублено дивився, не розумі-
ючи змісту цих слів.

 – Та, не зважай, – весело відмахнулася 
Олена, коли зрозуміла, що свої думки, ми-
моволі, висловила вголос. 

З відчуттям якогось особливого спокою 
і з надзвичайно хорошим настроєм Олена 
поверталася з роботи додому. Щоправда, її 
здивувало, коли Дмитро відпросився з ро-
боти ще з обіду. Може, він образився, зро-
зумівши, у чому вона мала необережність 
його запідозрити зранку? Та сумніви ді-
вчини враз розвіялися, коли вона побачила 
біля під’їзду щасливого Дмитра із розкіш-
ним букетом її улюблених пізніх осінніх кві-
тів – хризантем… 

Оля ГЛАДЧУК-ПОПАДЮК

Щоб ти став кращим
Дідусь з онуком йшли великим лісом. Ледь помітна сте-

жинка звивалась поміж високими деревами. Вечоріло. По-
дорожні втомилися. Дідусь уже збирався заночувати десь 
під кущем, аж тут хлопчик побачив у гущавині хатинку.

– Дідусю, он хатинка! – радісно вигукнув онук. – Може, в 
ній переночуємо?

– Так, це хатинка для дорожніх, – сказав дідусь.
Вони зайшли в лісову хатинку. У ній було чисто, на стіні 

висіла гілочка з ялинки. За народним звичаєм це означало: 
заходьте, будь ласка, любі гості.

Дідусь і онук підійшли до столу й побачили на ньому хлі-
бинку та глечик з медом. Поручлежала маленька гілочка 
ялинки. На вікні – відро з водою.

Дідусь і внук умилися і сіли вечеряти.
– Хто це все поставив на стіл? – питає онук.
– Добрий чоловік, – мовив дідусь.
– Як це так? – дивується онук. – Залишив нам добрий чо-

ловік їжу, а ми й не знаємо, хто він. Для чого ж він старався?
– Щоб ти став кращим, – відповів дідусь.

Красуня
Дорогою йшла жінка, гарна як квітка. Раптом вона помі-

тила, що за нею йде чоловік. Жінка звернулась до нього:
– Скажи, навіщо ти йдеш за мною?
Чоловік відказав:
– О, владарка мого серця, твої чари ведуть мене за тобою. 

Тобі я хочу освідчитись у коханні, бо ти полонила моє сер-
це.

Красуня поглянула на юнака і згодом промовила:
– Як ти міг закохатися в мене? Моя молодша сестра на-

багато красивіша і привабливіша за мене. Зачекай трохи, 
вона скоро йтиме цією ж дорогою.

Чоловік поглянув на шлях. Дійсно, вдалині виднівся жіно-
чий силует. Чоловікові хотілося скоріше побачити красиві-
шу жінку, тому він пішов назустріч… Але… жіночий силует 
невдовзі перетворився на стареньку в латаній хустині.

Ображений хлопець наздогнав красиву жінку. Він гукнув 
знавісніло:

– Скажи, як настільки красива жінка може бути такою лу-
кавою?

Красуня посміхнулась і мовила:
– Так, я обманула тебе. Але ти ще гірший брехун, ніж я. Ти 

сказав, що закоханий в мене, але це неправда. Чи не так? 
Інакше ти б не залишився чекати на красивішу дівчину.

Життєві сюжети

Храм душі

Букет хризантем

█ Тримайтеся подалі від людей, які намагаються 
применшувати ваші прагнення. Маленькі люди за-
вжди так роблять, але дійсно великі змушують вас від-
чувати, що ви теж можете стати великими. (М. Твен)

█  Чому ми не закохуємося кожен місяць в когось 
нового? Тому що при розлученні нам довелося б по-
збавляти себе частки власного серця.

█ Можливо, в цьому світі ти всього лише людина, 
але для когось ти - весь світ. (Г. Маркес)

█ Щастя подібне метелику. Чим більше ловиш 
його, тим більше воно вислизає. Але якщо ви перене-
сете свою увагу на інші речі, воно прийде і тихенько 
сяде вам на плече.

█  Ідеальна любов померла, і гірше ніж померла: 
вийшла з моди.

█  Бути закоханим - означає бути в сказі при здо-
ровому глузді. (Овідій Назон)

█  Світло приваблює всіх. А ти спробуй знайти того, 
хто полюбить твою темряву. Твої недоліки. Твої слаб-
кості. Ту особистість, яка залишається, коли летять до 
біса тисячі масок. Хто прийме твоїх демонів...

Устами відомих

Олена сиділа біля вікна, закутавшись у теплий плед. У негожі осінні дні вона частенько 
так робила: приходила з роботи, заварювала чашку міцного чаю і, накинувши на спину 
плед, дивилась у вікно. Он жіночка із важкими сумками наздоганяє маршрутку, а тут 

школяр допомагає старенькій бабусі перейти вулицю… 
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ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ФУТБОЛ СПОРТАРЕНА

У цьому матчі в складі нашої команди 
дебютували двоє захисників - 
Богдан Михайличенко і Олександр 

Тимчик. Для них дебют видався вдалим. 
На 14-й хвилині правий захисник Тимчик 

віддав результативну передачу на Андрія Ярмо-
ленка, а на 68-й хвилині лівий оборонець Михай-
личенко нагородив гольовим пасом Олександра 
Зінченка.

За швейцарців забив форвард Харіс Сеферо-
віч. 28-річний нападник "Бенфіки" відзначився на 
41-й хвилині матчу.

Після 1-го туру Україна посідала перше місце у 
групі A4, адже у паралельному матчі національна 
команда Німеччини зіграла внічию проти Іспанії 
(1:1). 

А ось наступний матч команда Андрія Шев-
ченка зіграла проти Іспанії.  Збірна України невда-
ло розпочала матч у Мадриді та пропустила вже 
на 3-й хвилині. Сергій Кривцов збив поблизу своїх 
воріт Ансу Фаті, пенальті реалізував Серхіо Рамос.

На 29-й хвилині Рамос зробив дубль – він від-
правив м'яч у ворота головою після тривалого ро-
зіграшу кутового.

До розгромного рахунок на 32-й хвилині довів 
ударом з-за меж штрафного майданчика Фаті.

Підсумковий результат на 84-й хвилині вста-
новив Ферран Торрес – 0:4. Тим часом гра у Швей-
царії проти німецької збірної завершилася вні-
чию – 1:1.

Наступний матч наша головна команда зіграє 
10 жовтня у Києві проти Німеччини.

ВИЩА ЛІГА

6 вересня відбулося три поєдинки 10-го туру вищої ліги чемпіо-
нату Тернопільської області: 

 «Дністер» (Заліщики) – «Збруч-Агробізнес» (Підволочиськ) – 
2:1 (2:0)

 «Медобори» (Зелене) – «Зоря» (Хоростків) – 1:1 (0:0)
 «Колос» (Бучач) – «Агронива-ТНПУ» (Тернопіль) – 1:3 (0:2)
Матч «Агрон» (В. Гаї) – «Нива» (Теребовля) перенесено на 9 ве-

ресня через участь команд у чемпіонаті України серед аматорів.

ПЕРША ЛІГА
6 вересня, відбулося чотири матчі 13-го туру першої обласної 

ліги: 
«Вікнини» (Вікно) – ФК «Мельниця» (Мельниця-Подільська) – 

5:1 (3:0)
«Нива» (Підгайці) – «Віго-Острів» (Острів) – 2:0 (1:0)
 «Колос» (Зборів) – ФК «Трибухівці» – 4:1 (1:1)
«Поділля» (Васильківці) – «Нива» (Городниця) – 2:1 (1:0)

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ СЕРЕД АМАТОРІВ
 5-6 вересня стартував новий чемпіонат України з футболу се-

ред аматорських команд сезону 2020/2021. У ньому виступають 
і два колективи з Тернопільщини: чемпіон області – великогаїв-
ський «Агрон» і володар кубка – теребовлянська «Нива».

Вони потрапили до першої групи, де їхніми суперниками будуть 
команди: «Мункач» футбольна академія (МФА, Мукачево, Закар-
патська обл.), «Юність» (Верхня Білка, Львівська обл.), «Довбуш» 
(Чернівці), «Вотранс» (Луцьк), «Варатик» (Коломия, Івано-Фран-
ківська обл.), «ОДЕК» (Оржів, Рівненська обл.).

У першому турі в неділю, 6 вересня, великогаївський «Агрон» 
приймав команду «Варатик». Матч завершився доволі несподіва-
ною нічиєю – 3:3, хоча великогаївські футболісти контролювали 
гру. У першому таймі вони забили двічі, а на початку другого у 
сітку гостей влетів і третій гол.  Чи то «агронівці» рано повірили 
в перемогу, чи гравці, які вийшли з лавки запасних, зіграли нижче 
свої можливостей, але факт залишається фактом – упродовж 30 за-
ключних хвилин наші земляки тричі пропустили. 

Того ж дня мав відбутися поєдинок теребовлянської «Ниви». 
Наші земляки на виїзді мали зустрітися з чернівецьким «Довбу-
шем», однак цей матч відбудеться у резервний ігровий день через 
перебування Чернівців у «червоній» зоні карантину.

ЧЕМПІОНАТ ВЕТЕРАНІВ
5 вересня відбулися два з трьох матчів 8-го туру чемпіонату 

Тернопільської області серед ветеранів. Ось їх результати:
«Нічлава» (Копичинці) – «Ветеран-ЗУКФ» – 1:3 (Володимир Не-

дільський, 58 – Ігор Олексюк, 37, 39, 57);
«Ветеран» (Товсте) – ФК «Гаї Шевченківські» – 1:4 (Іван Гар-

васюк, 63 – Павло Чайковський, 5, Борис Муляр, 11, 47, 68).
«Галич» (Збараж) – «Агрон-Агропродсервіс» (Настасів) – 0:3 

(неявка господарів).

5 вересня футбольний клуб "Нива" Тернопіль у 
першому турі чемпіонату Першої ліги на виїзді зі-
грав внічию з харківським "Металістом -1925". – 1:1.

Та ця перша футбольна зустріч тернопільського 
клубу у Першій лізі запам’ятається ще й тим, що пе-
ред матчем півзахисник «Металіста - 1925» Антон 
Савін зробив пропозицію своїй дівчині. 30-річний 
гравець був одягнений у футболку з написом "Лі, ти 
вийдеш за мене заміж?".  Дівчина відповіла згодою.

*****
Півзахисник Андрій Ярмоленко, забивши гол у 

матчі проти Швейцарії, став найрезультативнішим 
гравцем в історії збірної України. 30-річний футбо-
ліст обійшов нинішнього тренера збірної Андрія 
Шевченка, у якого 48 м'ячів та 9 результативних 
передач.

*****
Збірна України з футзалу дізналась суперників у 

кваліфікаційному раунді Євро-2022.
Національні команди були розбиті на вісім груп 

по чотири збірних, де зіграють один проти одного 
вдома і на виїзді. Матчі гратимуться у період з ли-
стопада 2020-го року по квітень 2021-го року.

Вісім переможців груп і шість кращих збірних, 
які посядуть другі місця приєднаються до Нідер-
ландів (господарів турніру)  у фінальній стадії тур-
ніру. Останню путівку з 14 по 17 листопада 2021-го 
року розіграють два найкращих володарі других 
місць. Фінальний турнір пройде з 9 січня по 6 люто-
го 2022-го року.

Збірна України потрапила в групу 1, де зіграє з 
національними командами Хорватії, Албанії та пе-
реможцем пари Сан-Марино - Данія.

*****
Кіберспорт офіційно став видом спорту в Укра-

їні. Про це повідомив заступник міністра Міністер-
ства цифрової трансформації України Олександр 
Борняков. Таке рішення було прийнято на засіданні 
Комісії з визнання виду спорту в Україні.

"Для нашої країни це історичний момент, адже 
кіберспорт – це вже давно не просто "стрілялки", а 
фундаментальний елемент сучасної цифрової куль-
тури. Ним захоплюються близько 600 мільйонів 
людей, серед яких і мільйони українців", - йдеться 
у повідомленні.

*****
Українка Марина Полапа здобула золото Кубка 

світу з фіт-модель. Змагання відбулися 6 вересня у 
Латвії. Марина Полапа змагалася у категорії +168 

сантиметрів. Її суперницями були майже три десят-
ки учасниць з понад 20 країн світу.

Також на Кубку світу із фіт-модель Україну пред-
ставляла Ірина Лукашук із Хмельниччини. Її катего-
рія — до 168 сантиметрів. Дівчина посіла 5 місце на 
змаганнях.

*****
Колишній головний тренер «Динамо» Олексій 

Михайличенко повернувся на посаду спортивного 
директора клубу. До речі, її він вже обіймав з верес-
ня 2013-го року до призначення головним трене-
ром першої команди у серпні 2019-го року. У липні 
поточного року Михайличенко пішов у відставку.

*****
Олімпіада-2020 у Токіо має відбутися незалежно 

від ситуації з коронавірусом. Про це заявив віцепре-
зидент МОК Джон Коутс. "Олімпіада в Японії відбу-
деться незалежно від перебігу ситуації зі світовою 
пандемією. Тепер наше завдання - розглянути усі 
контрзасоби, щоб Ігри відбулися. Деякі країни кон-
тролюватимуть поширення коронавірусу, деякі - ні. 
У нас будуть атлети з обох типів країн. Загалом при-
буде 206 країн, тож перед організаторами з Японії 
стоїть величезне завдання, як усе це взяти під кон-
троль", - зазначив Коутс. 

*****
6 вересня збірна Україна у матчі Суперфіналу 

Євроліги з пляжного футболу перемогла Францію й 
посіла третє місце на турнірі. На початку матчу ко-
манди обмінялися голами, а потім ігрова перевага 
української збірної стала беззаперечною – 7:2. Най-
кращим у складі українців був Андрій Пашко, який 
оформив хет-трик.

*****
Українська атлетка Марина Бех-Романчук ста-

ла призеркою змагань Golden Roof Challenge-2020, 
які відбувалися в центрі австрійського Інсбрука. 
Марина з результатом 6,82 метра посіла друге міс-
це, поступившись лише білорусці Анастасії Мирон-
чик-Івановій.

Білоруська атлетка у кожній з трьох перших 
спроб покращувала власні результати і врешті за-
фіксувала переможний результат на 6,94 м, що є 
найкращим результатом сезону в світі.

*****
55 років тому київське «Динамо» зіграло першу 

європейську гру на стадії 1/16 фіналу Кубка Кубків 
1965/66 і здобуло переконливу перемогу над пів-
нічноірландським «Колрейном» - 6:1. Дублем від-
значились Біба та Серебрінников, по голу забили 
Базилевич та Хмельницький.

ЗБІРНА УКРАЇНИ: розгром після перемоги
У першому турі Ліги націй збірна України перемогла Швейцарію з рахунком 2:1
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Експозиція загалом 
складається з 69 
ікон. Написані вони у 

візантійському стилі, переважно 
на дереві. Характерною 
особливістю цього напрямку, 
зазначає художник, є видовжені 
та сумні лики святих. Утім, є ще 
одна особливість сакральних 
робіт Володимира Шерстія. У 
них є щось дитинне. В іконах 
часто простежуються українські 
мотиви, одяг святих оздоблений 
вишивкою. У вікна храму, 
чи наших домівок, тихенько 
заглядають добрі ангели, 
в яких ми віримо. До сонця 
тягнуться мальви… А десь і 
соняхи примостилися. Ніби 
відчуваєш легенький порух, від 
якого зараз затріпоче фіранка у 
сільській хаті, де зі стіни лагідно 
усміхаються святі образи… 
Можливо, тому, що сакральне 
мистецтво – взагалі символічне. 

З раннього дитинства майстра 
оточували ікони, які писав його діду-
сь Степан Зозуля. Він розмальовував і 
сільські церкви. Хтозна, на якому під-
свідомому рівні цей талант проявився 
у його онука. Адже, як зазначає Воло-
димир Шерстій, в іконописі він не мав 
ні вчителів, ні наставників. Всю інфор-
мацію з іконографії вишукував по кру-
пинці та випробовував на практиці. Те, 
що народжується з-під його пензля,  – 
це глибина душі, чистота помислів, які 
просто вибухають кольорами. 

На відкриття виставки у Тернопіль-
ський обласний художній музей заві-
тали відомі митці, рідні, друзі майстра. 
Директор музею Ігор Дуда, презенту-
ючи експозицію, зауважив, що роботи 
Володимира Шерстія давно відомі, як в 

Україні, так і за кордоном:
- Традиція іконописання в Укра-

їні була перервана після приходу «виз-
волителів». Але вона продовжилася 
в діаспорі, де серед іконописців було 
багато вихідців з Тернопільщини. А за 
часів незалежності художники повер-
нулися до цієї сакральної теми, почали 
розписувати церкви, малювати ікони, 
створювати іконостаси. Поступово за-
повнюється та прогалина, яка була в 
українському мистецтві. І приємно, 
що наш земляк, Володимир Шерстій, 
- один із тих, хто високопрофесійно 
працює над сакральною тематикою, 
даруючи людям отакі прекрасні, одухо-

творені роботи…
Владика Теодор, єпископ-поміч-

ник Тернопільсько-Зборівської єпархії 
УГКЦ відзначив потужну енергетику, 
яка йде від кожної роботи Володимира 
Шерстія.

- Вірю, що через його творчість світ 
і надалі відкриватиме наше українське 
мистецтво та багатство нашої душі. 
Адже іконопис сприймається не лише 
розумом, а й серцем, - підкреслив вла-
дика.  

Володимир Шерстій – заслужений 
майстер народної творчості України, 
удостоєний премії імені Ярослава Музи-
ки у номінації «Декоративно-ужиткове 
мистецтво» за серію ікон до 1030-річчя 
Хрещення Київської Русі-України.

 Народився майстер у селі Гнилички 
Підволочиського району у сім’ї сіль-
ських інтелігентів. Тож надзвичайно 
теплими були вітання від земляків, 
рідних людей. Привітали талановито-
го митця і колеги, народний художник 
України Богдан Ткачик, заслужений 
художник України Микола  Шевчук, на-
чальник обласного управління культу-
ри Григорій Шергей, гості з Києва. 

До речі, писати ікони Володимир 
Шерстій почав понад 20 років тому, 
коли жив у Бразилії. Якось в одній з 
українських церков у Сан-Паулу знай-
шов книгу «Уклін Марії», що розповіда-
ла про чудотворні ікони. Після її прочи-
тання взявся за реставрацію образів, а 

потім і за їх написання. Перша виставка 
робіт митця відбулася там же, в Латин-
ській Америці, в одному з центрів укра-
їнської культури.

- З Божою поміччю сталося так, що 
мою виставку відвідав Блаженнійший 
Любомир Гузар, якому я подарував 
одну з перших своїх робіт і який бла-
гословив мене на добрі справи, - каже 
митець. 

Загалом у доробку народного май-
стра понад тисяча робіт, які виставля-
лися в десятках українських міст і за 
кордоном. Нині вони прикрашають та-
кож церкви України, Бразилії,  Аргенти-
ни, Італії та приватні колекції в різних 
куточках світу. Одну із робіт художник 
подарував Папі Римському Бенедикту. 
Зараз Володимир Шерстій тісно співп-
рацює із містом Фатіма – центром сві-
тового паломництва, що у Португалії. 

А взагалі, кожна ікона для майстра – 
як рідна дитина.

  - Коли віддаю роботи на виставку, 
то стіни у моїй майстерні пустують. 
Саме це відчуття і наповнює моє серце 
– ніби чогось не вистачає. Є ікони, які 
ніколи не продам. У майбутньому вони 
перейдуть у музей чи родині, - зізна-
ється Володимир Шерстій.

Від початку війни на сході України 
ікони Володимира Шерстія - у наметах 
військових, що захищають нашу зем-
лю від окупантів. Сам майстер, ставши 
волонтером, побував у багатьох гаря-
чих точках. Привезені з-під Попасної 
гільзи він вживлює в свої нові ікони, 
імітуючи ворожі обстріли. Деякі з ікон 
присвячує землякам, що загинули на 
фронті. Одна з таких робіт — «Юрій 
змієборець, який вбиває гаспида, що 
виповз з Кремля». 

Виставка митця «З янголом на пле-
чі» у Тернопільському обласному ху-
дожньому музеї буде ще тривати до се-
редини вересня. Тож завітайте.

А на дереві під пензлем митця ожи-
ває Бог. І добрі ангели. Нехай вони ще 
довго надихають вас, шановний Май-
стре! 

Зіна КУШНІРУК.
Фото Василя БАЛЮХА 

та Ореста ЛИЖЕЧКА.

З ЯНГОЛОМ НА ПЛЕЧІ: 
чистота помислів, які 
вибухають кольорами

В обласному художньому музеї відкрили персональну виставку 
відомого художника-іконописця з Чорткова Володимира Шерстія
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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, 23.00, 01.25, 03.30, 05.20 
Новини.

07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 18.20, 
00.30, 02.00, 04.05 Суспiльна студiя.

09.30 Т/с «Росселла».
10.30 Смаки Європи.
11.00 Дивовижнi сади. Сад Фiн - Iран.
11.25 Телепродаж.
15.10, 21.25, 23.25, 01.50, 03.55, 05.50 

UA:Спорт.
15.20 «Грандiознi проекти: Нова Зеландiя».
16.30 Т/с «Полдарк».
17.30 Д/с «Планета iнновацiй. Енергiя 

вiтру».
18.55 Д/с «Дика прогулянка».
19.55 Д/с «Свiт дивовижних тварин».
21.35 «Зворотнiй вiдлiк».
23.35 Бюджетники.
04.30 Д/ф «Висота 307.5».

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, 04.15 «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».

Iíòер
05.35, 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, 01.55 «Стосується 

кожного».
11.15, 12.25 Х/ф «Любов без пересадок».
13.50 Х/ф «Нянька за викликом».
15.45 «Чекай на мене. Україна».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Особиста справа».
00.00 Т/с «Нитки долi».
03.20 Х/ф «Пострiл в порожнечу».
05.10 «Телемагазин».

ICTV
04.25 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.
10.55 Т/с «Рiшає Онiстрат».
12.00, 13.15 Х/ф «Нацiональна безпека».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.15, 16.25 Х/ф «Хiтмен».
16.50 Х/ф «Хiтмен: Агент 47».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Бiльше нiж правда.
21.30 Т/с «Пес-5».
22.50 Свобода слова.
00.00 Х/ф «Вуличний боєць».
02.00 Т/с «Менталiст».

ÑТБ
06.20, 23.05 Т/с «Доктор Хаус».
08.15 Т/с «Комiсар Рекс».
11.20, 14.50 Т/с «Слiд».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 СуперМама.
19.05 Детектор брехнi.
20.15, 22.45 Т/с «I будуть люди».
01.05 Я соромлюсь свого тiла.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Майлз з майбутнього».
07.20 Вар`яти.
10.10 Божевiльна зiрка.
12.10 М/ф «Геркулес».
14.00 Х/ф «Надзвичайнi пригоди Адель 

Блан-Сек».
16.10 Х/ф «Бандитки».
18.00 Le Маршрут.
19.00 У кого бiльше.
21.00 Х/ф «Клони».
22.50 Х/ф «Район ¹9».
01.10 Х/ф «Мама!».
03.05 Служба розшуку дiтей.
03.10 Зона ночi.
05.00 Абзац.

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, 03.00, 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».
09.35, 01.30 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 Д/с «Сумнозвiснi».
19.25, 00.30 Д/с «Божевiльний свiт. Гаран-

товане взаємознищення».
20.10, 02.15, 05.15 Iнформацiйний вечiр.

21.40 Час-Time.
22.00 Д/с «Собор на кровi».
22.35, 23.15 Д/с «Щоденники Другої 

свiтової вiйни».
03.15, 04.10 Фiз Культ Ура!

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», 17 i 18 с.
23.30 Т/с «Вiкно життя 2», 13 i 14 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с «Вiкно життя 2», 15 с.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.35 Т/с «Доктор Хто».
09.50 Х/ф «Особисте».
12.00 Х/ф «Осiнь у Нью-Йорку».
14.00 Х/ф «Принцеса спецiй».
15.50, 22.00 «Орел i решка. Дива свiту».
18.00 «Орел i решка. Перезавантаження».
19.00 «Орел i решка. Перезавантаження. 

Америка».
21.00 «Орел i решка. Навколосвiтня по-

дорож».
00.10 Х/ф «Серена».
02.10 Х/ф «Трiстан та Iзольда».
04.00 «Нiчне життя».

ÍТÍ
04.45, 05.00 «Top Shop».
05.45 Х/ф «У пошуках мiльйонерки».
07.15, 16.50, 20.50, 02.50 «Випадковий 

свiдок».
07.25 Х/ф «Сiм няньок».
09.00 Х/ф «У зонi особливої уваги».
10.50 Х/ф «Швидкiсть: Автобус 657».
12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.20 «Свiдок».
12.50 «Таємницi свiту».
14.55 «Легенди бандитської Одеси».
18.20 «Свiдок. Агенти».
19.30 «Легенди карного розшуку».
22.30 Т/с «Гоморра».
00.40 Х/ф «Заручники страху».
03.20 «Речовий доказ».
04.00 «Правда життя».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 09.45, 18.15, 20.15 Одного разу пiд 

Полтавою.
08.45 Танька i Володька.
09.15, 10.45, 00.25 Країна У.
11.15, 23.25 Одного разу в Одесi.
12.15 Богиня шопiнгу. Екстремальний 

сезон.
13.15 4 весiлля.
14.15, 01.25 Панянка-селянка.

16.15 Богиня шопiнгу.
19.15 Країна У 2.0.
21.15 Х/ф «Орлиний зiр».
02.25 Щоденники Темного.
03.55 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

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, 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».
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.
08.35, 01.45 Правда життя.
09.45, 00.35 Речовий доказ.
10.55 Природа сьогодення.
11.55, 17.50 Суперчуття.
12.55 Скептик.
13.55, 19.45 Секретнi територiї.
14.55, 23.40 Загадки Всесвiту.
15.50, 21.45 Сучаснi дива.
16.50 Довiдник дикої природи.
18.50, 02.45 Україна: забута iсторiя.
20.45 Таємницi Другої свiтової.
22.45 Галапагоси.
05.45 Квiтка Цисик.

Enter-фіëьм
06.05 Х/ф «Нi пуху, нi пера!»
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00 «Невiдома версiя».
09.30 «Спогади».
10.30, 23.30, 02.45 «Зорянi долi».
10.50 «Моя правда».
11.40 Х/ф «Лiсова пiсня».
13.20 Х/ф «Остання релiквiя».
15.10 Х/ф «Таємниця «Чорних дроздiв».
17.00 Х/ф «Закляття долини Змiй».
19.00, 00.25 Т/с «Загадковi вбивства 

Агати Крiстi».
20.50 Т/с «Моє друге я».
22.50 Х/ф «Провiнцiйний анекдот».
23.50 «Академiя смiху».

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.15 «Спецкор».
06.35, 18.45 «ДжеДАI».
07.10 Т/с «Опер за викликом 4».
11.00 «Помста природи».

11.15 «Загублений свiт».
14.15 Х/ф «Облога».
16.20 Х/ф «Розправа».
19.20 Т/с «Опер за викликом».
20.20 Т/с «Звонар 2».
21.20 Т/с «Звонар».
22.20, 00.10 Т/с «Кiстки 2».
01.50 Х/ф «День патрiота».
03.50 «Облом.UA».

ÍЛО-ТБ
06.20 Телемагазин.
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 «Швидка».
15.50 Т/с «СуперКопи».
19.10 Т/с «Касл».
21.00 Т/с «Новобранець».
22.50 Т/с «Спецпризначенцi».
23.40 Мамареготала. Найкраще.
03.20 Чистоплюї.
03.50 «Роздовбаї».
04.30 Оттак мастак!

ªâроñïорò
02.00, 06.30, 18.30 Тенiс. US Open. Жiнки. 

Фiнал.
03.00, 10.30, 16.50, 21.15 Велоспорт. «Тур 

де Франс». Етап 15.
04.00, 12.30, 22.30 Тенiс. US Open. 

Чоловiки. Фiнал.
08.30, 09.30 Автоперегони. WTCR. Австрiя.
13.30 Велоспорт. «Тур де Франс». Етап 13.
15.10 Велоспорт. «Тур де Франс». Етап 14.
20.00 Тенiс. US Open. Огляд.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 09.50 Yellow.
06.10 Монпельє - Нiцца. Чемпiонат Францiї.
08.00 Ворскла - Iнгулець. Чемпiонат 

України.
10.00 «Великий футбол».
11.45 Топ-матч.
12.00 Ман Сiтi - Реал. 1/8 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
13.50, 00.35 Колос - Львiв. Чемпiонат 

України.
15.40, 22.30 Футбол News.
16.00 Монако - Нант. Чемпiонат Францiї.
17.50 Передмова до сезону. Чемпiонат 

Iталiї.
18.45 Мiнай - Александрiя. Чемпiонат 

України.
20.35 Класичнi матчi Лiги чемпiонiв.
21.30 #залишайсязФутболом.
22.50 Нiм - Ренн. Чемпiонат Францiї.
02.20 Байєр - Рейнджерс. 1/8 фiналу. Лiга 

Європи УЄФА.
04.10 Лiлль - Мец. Чемпiонат Францiї.
05.55 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.
09.30 Т/с «Росселла».
10.30 Смаки Європи.
11.00 Дивовижнi сади. Богорський 

ботанiчний сад - Iндонезiя.
11.25 Телепродаж.
15.10, 21.30, 23.55, 05.50 UA:Спорт.
15.20 «Грандiознi проекти: Нова Зеландiя».
16.30 Т/с «Полдарк».
17.30 Схеми. Корупцiя в деталях.
18.55 Д/с «Вижити в дикiй природi».
19.55 Д/с «Свiт дивовижних тварин».
21.40 Нашi грошi.
22.15 Святi та грiшнi.
00.00 Перша шпальта.
03.30 Д/ф «Висота 307.5».
04.25 Д/ф «Вiйна на нульовому кiлометрi».

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

«1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 

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

жiнку».
14.00 ТСН: «Телевiзiйна Служба Новин».
17.10 Т/с «Жiнка».
19.00 «Секретнi матерiали».
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».
11.05, 12.25 Т/с «Панi Фазiлет i її дочки».
13.20 «Хороше здоров`я».
14.25, 15.25 «Речдок».
16.20 «Речдок. Особливий випадок. Око 

за око».
18.00, 19.00, 01.50 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Особиста справа».
00.00 Т/с «Нитки долi».
03.15 Х/ф «Агата Крiстi. Скорчений 

будиночок».
05.10 «Телемагазин».

ICTV
04.15 Скарб нацiї.
04.25 Еврика!
04.30 Факти.

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

Стогнiєм.
10.10 Секретний фронт.
10.50, 13.25 Х/ф «Iграшковi солдатики».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.40, 16.15 Т/с «Пес».
16.20 Х/ф «Секретнi агенти».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
21.30 Т/с «Пес-5».
22.50, 02.30 Т/с «Менталiст».
00.50 Х/ф «6 днiв».

ÑТБ
05.20, 23.05 Т/с «Доктор Хаус».
07.10, 01.05 Т/с «Комiсар Рекс».
09.15 МастерШеф 8.
11.55, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.35 Т/с «Слiд».
18.00 СуперМама.
19.05 Таємницi ДНК.
20.15, 22.45 Т/с «I будуть люди».

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 «Клони».
12.50 Суперiнтуїцiя.
14.50 Хто зверху? (12+).
16.50 Х/ф «Останнiй мисливець на 

вiдьом».
19.00 Любов на виживання.
21.00 Х/ф «Час розплати».
23.40 Х/ф «Мисливцi на вiдьом».
01.30 Т/с «Пiдступнi покоївки».
02.50 Зона ночi.
05.00 Абзац.

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, 03.00, 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».
09.35, 01.30 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 Д/с «Сумнозвiснi».
19.25, 00.30 Д/с «Божевiльний свiт. Гаран-

товане взаємознищення».
20.10, 02.15, 05.15 Iнформацiйний вечiр.
21.40 Час-Time.
22.00 Д/с «Собор на кровi».

22.35, 23.15 Д/с «Щоденники Другої 
свiтової вiйни».

03.15, 04.10 Фiз Культ Ура!

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», 19 i 20 с.
23.20 Контролер.
00.00 Т/с «Вiкно життя 2», 16 i 17 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с «Вiкно життя 2», 18 с.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.35, 02.25 Т/с «Доктор Хто».
11.10 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
14.50, 22.00 «Орел i решка. Дива свiту».
17.00 «Орел i решка. Перезавантаження. 

Америка».
21.00 «Орел i решка. Навколосвiтня по-

дорож».
00.10 Х/ф «Трiстан та Iзольда».
03.30 «Нiчне життя».

ÍТÍ
06.00 Х/ф «Сказання про двох братiв-

близнюкiв».
07.50, 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 «Хiд у вiдповiдь».
10.35, 22.30 Т/с «Гоморра».
12.50 «Свiдок. Агенти».
14.50 «Легенди бандитської Одеси».
18.20 «Будьте здоровi».
19.30 «Легенди карного розшуку».
00.25 «Реальнi злочинцi».
01.00, 03.05 «Речовий доказ».
03.50 «Правда життя».
04.50 «Top Shop».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 09.45, 18.15, 20.15 Одного разу пiд 

Полтавою.
09.15, 10.45, 19.15 Країна У 2.0.
11.15, 23.35 Одного разу в Одесi.
12.15 4 весiлля.
14.15, 01.35 Панянка-селянка.
16.15 Богиня шопiнгу.
21.15 Х/ф «Спiвучасник».
00.35 Країна У.
02.35 Щоденники Темного.
04.05 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».
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.
08.50, 01.45 Правда життя.
09.50, 00.35 Речовий доказ.
11.00 Природа сьогодення.
12.00, 17.55 Суперчуття.
13.00 Скептик.
14.00, 19.50 Секретнi територiї.
15.00, 23.40 Загадки Всесвiту.
15.55, 21.45 Сучаснi дива.
16.55 Довiдник дикої природи.
18.55 Брама часу.
20.45 Таємницi Другої свiтової.
22.40 Галапагоси.
02.50 Професiя - альфонс.
03.35 Полювання на НЛО.
04.15 Академiк Корольов.
05.05 Запрограмованi долi.

Enter-фіëьм
05.50 Х/ф «Гуси-лебедi летять».
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
08.00 «Невiдома версiя. Екiпаж».
09.30 «Спогади».
10.00 «Моя правда».
10.50 Х/ф «Запорожець за Дунаєм».
12.50 Х/ф «Про принцесу Ясочку».
14.40 Х/ф «4:0 на користь Тетянки».
16.15 Т/с «Тiнi зникають опiвднi».
19.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
20.50, 00.25 Т/с «Моє друге я».
22.50 Х/ф «Нi пуху, нi пера!»
00.05 «Академiя смiху».
02.45 «Зорянi долi».
03.05 Кiноляпи.
04.15 Саундтреки.
05.25 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.15 «Спецкор».
06.35, 18.45 «ДжеДАI».
07.10 Х/ф «Рейд у пустелю».
08.50, 17.20 «Загублений свiт».
13.55 Х/ф «Вiйни дронiв».
15.20 Х/ф «Хижаки».
19.20 «ДжеДАI 2020».

19.55 Квалiфiкацiя ЛЧ. «Динамо» - «АЗ».
22.00, 23.50 Т/с «Кiстки 2».
01.30 Т/с «Зустрiчна смуга».
02.15 «Облом.UA».

ÍЛО-ТБ
06.20 Телемагазин.
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 «Швидка».
15.50 Т/с «СуперКопи».
19.10 Т/с «Касл».
21.00 Т/с «Новобранець».
22.50 Т/с «Спецпризначенцi».
23.40 Мамареготала. Найкраще.
03.20 Чистоплюї.
03.50 «Роздовбаї».
04.30 Оттак мастак!

ªâроñïорò
00.45, 06.30, 12.30 Велоспорт. «Тур де 

Франс». Етап 15.
02.30 Велоспорт. ЧС-2017. Норвегiя. 

Жiнки.
04.00 Велоспорт. «Тур де Франс». Етап 13.
05.15 Велоспорт. «Тур де Франс». Етап 14.
09.45 Тенiс. US Open. Жiнки. Фiнал.
11.00 Тенiс. US Open. Чоловiки. Фiнал.
14.00, 21.00 Велоспорт. «Тур де Франс». 

Етап 16.
18.50, 22.15 Велоспорт. «Тур Люксембур-

га». Етап 1.
19.50 Автоперегони. World Endurance. 

Остiн.
23.15 Авто i мотоспорт. ESET V4 Cup.
23.30 Автоперегони. WTCR. Австрiя.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 01.35, 03.40 Топ-матч.
06.10 Вулверхемптон - Севiлья. 1/4 

фiналу. Лiга Європи УЄФА.
08.10 Колос - Львiв. Чемпiонат України.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20, 20.30 Yellow.
10.30 #залишайсязФутболом.
11.35 Фiнали Лiги чемпiонiв (1993 2015).
12.05 «Великий футбол».
13.50 Мiнай - Александрiя. Чемпiонат 

України.
16.00 Ювентус - Лiон. 1/8 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
17.50 Класичнi матчi Лiги Європи.
18.45 Монпельє - Нiцца. Чемпiонат Францiї.
20.40 МЮ - Лiверпуль. 1/8 фiналу 

(2015/16). Лiга Європи УЄФА.
22.50 Передмова до сезону. Чемпiонат 

Iталiї.
23.45 Монако - Нант. Чемпiонат Францiї.
01.50 Ворскла - Iнгулець. Чемпiонат 

України.
03.55 Сент-Етьєн - Страсбур. Чемпiонат 

Францiї.
05.45 Програма передач.

Поíедіëоê

Віâòороê

14 вересня

15 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.
09.30 Т/с «Росселла».
10.30 Смаки Європи.
11.00 Дивовижнi сади. Чахар Баг - Iсфаган.
11.25 Телепродаж.
15.10, 21.30, 23.55, 05.50 UA:Спорт.
15.20 «Грандiознi проекти: Нова Зеландiя».
16.30 Т/с «Полдарк».
17.30 Нашi грошi.
18.55 Д/с «Вижити в дикiй природi».
19.55 Д/с «Свiт дивовижних тварин».
21.40 Вбивство Гонгадзе. 20 рокiв у по-

шуках правди.
22.40 #@(1)?$0 з Майклом Щуром.
00.00 Спiльно.
03.30 Д/ф «Вiйна на нульовому кiлометрi».
04.25 Д/ф «Одесити на Донбасi».

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

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

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

жiнку».
17.10 Т/с «Жiнка».
19.00 «Секретнi матерiали».
20.45, 21.45 Т/с «Свати».
22.45, 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».
11.05, 12.25 Т/с «Панi Фазiлет i її дочки».
13.20 «Хороше здоров`я».
14.25, 15.20 «Речдок».
16.20 «Речдок. Особливий випадок. Око 

за око».
18.00, 19.00, 01.50 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Особиста справа».
00.00 Т/с «Нитки долi».
03.15 Х/ф «Iм`я Рози».
05.15 «Телемагазин».

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

04.50 Т/с «Вiддiл 44».
05.35, 10.10 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
11.00, 13.10 Х/ф «Вуличний боєць».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.45, 16.25 Т/с «Пес».
16.40 Х/ф «Найманець».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Секретний фронт.
21.30 Т/с «Пес-5».
22.45, 02.55 Т/с «Менталiст».
00.50 Х/ф «Каратель».

ÑТБ
05.30, 23.05 Т/с «Доктор Хаус».
07.25, 01.05 Т/с «Комiсар Рекс».
09.30 МастерШеф 8.
11.55, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.35 Т/с «Слiд».
18.00 СуперМама.
19.05 Про що мовчать жiнки.
20.15, 22.45 Т/с «I будуть люди».

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Майлз з майбутнього».
07.20 Вар`яти.
09.00 Т/с «Шлях чарiвника».
10.50 Х/ф «Справа ¹39».
13.00 Хто проти блондинок.
15.10, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Марсiанин».
00.00 Х/ф «Залiзне небо: Нове пришестя».
01.50 Т/с «Пiдступнi покоївки».
02.45 Служба розшуку дiтей.
02.50 Зона ночi.
05.00 Абзац.

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, 03.00, 04.00, 05.00 Час новин.

06.30 Особливий погляд.
07.10, 08.10, 21.25 Актуально: Економiка. 

Полiтика. Соцiум.
07.15, 17.10 Д/с «Бойовi машини».
08.15 Д/с «Неймовiрнi винаходи».
09.35, 01.30 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».
15.30 Час «Ч».
16.10 Д/с «Бойовi кораблi».
18.10 Д/с «Сумнозвiснi».
19.25, 00.30 Д/с «Божевiльний свiт. Гаран-

товане взаємознищення».
20.10, 02.15, 05.15 Iнформацiйний вечiр.
21.40 Час-Time.

22.00 Д/с «Собор на кровi».
22.35, 23.15 Д/с «Щоденники Другої 

свiтової вiйни».
03.15, 04.10 Фiз Культ Ура!

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», 21 i 22 с.
23.30 Т/с «Вiкно життя 2», 19 i 20 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с «Вiкно життя 2», 21 с.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.40 «Ух ти show».
08.50, 01.00 Т/с «Доктор Хто».
11.10, 00.10 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
14.50, 22.00 «Орел i решка. Дива свiту».
17.00 «Орел i решка. Перезавантаження. 

Америка».
21.00 «Орел i решка. Навколосвiтня по-

дорож».
03.10 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.50 Х/ф «Сiмейний каламбур, або Хто 

кому хто».
07.55, 16.50, 20.50, 02.35 «Випадковий 

свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.05 

«Свiдок».
09.00 Х/ф «Сто грамiв» для хоробростi...»
10.35, 22.30 Т/с «Гоморра».
12.50 «Таємницi кримiнального свiту».
14.30 «Легенди бандитської Одеси».
18.20 «Вартiсть життя».
19.30 «Легенди карного розшуку».
00.35 «Реальнi злочинцi».
01.10, 03.10 «Речовий доказ».
03.55 «Правда життя».
04.55 «Top Shop».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 09.45, 18.15, 20.15 Одного разу пiд 

Полтавою.
09.15, 10.45, 19.15 Країна У 2.0.
11.15, 23.35 Одного разу в Одесi.
12.15 4 весiлля.
14.15, 01.35 Панянка-селянка.
16.15 Богиня шопiнгу.
21.15 Х/ф «Зоряний пил».
00.35 Країна У.
02.35 Щоденники Темного.
04.05 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

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, 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».
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.
08.50, 01.45 Правда життя.
09.50, 00.35 Речовий доказ.
11.00 Природа сьогодення.
12.00, 17.55 Суперчуття.
13.00 Скептик.
14.00, 19.45 Секретнi територiї.
15.00, 23.40 Загадки Всесвiту.
15.55, 21.45 Сучаснi дива.
16.55 Довiдник дикої природи.
18.55 Брама часу.
20.45 Таємницi Другої свiтової.
22.40 Галапагоси.
02.50 Таємницi кримiнального свiту.

Enter-фіëьм
06.30 Х/ф «Провiнцiйний анекдот».
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.30 «Телемагазин».
08.00, 11.10 «Моя правда».
09.30 «Спогади».
10.30, 03.00 «Зорянi долi».
12.00 Х/ф «Цвiтiння кульбаби».
13.25 Х/ф «Перстень княгинi Анни».
14.50 Х/ф «Одиниця з обманом».
16.10 Т/с «Тiнi зникають опiвднi».
19.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
20.50, 00.40 Т/с «Моє друге я».
22.50 Х/ф «Багато галасу з нiчого».
00.20 «Академiя смiху».
03.10 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.15 «Спецкор».
06.35, 18.45 «ДжеДАI».
07.10 Х/ф «Рейд у пустелю».
08.40 «Помста природи».
08.50, 17.15 «Загублений свiт».
13.30 Х/ф «Ворог мiй».
15.30 Х/ф «Командо».
19.20 Т/с «Опер за викликом».
20.20 Т/с «Звонар».
22.20, 00.10 Т/с «Кiстки 2».
01.50 «Облом.UA».

ÍЛО-ТБ
06.20 Телемагазин.
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 «Швидка».
15.50 Т/с «СуперКопи».
19.10 Т/с «Касл».
21.00 Т/с «Новобранець».
22.50 Т/с «Спецпризначенцi».
23.40 Мамареготала. Найкраще.
03.20 Чистоплюї.
03.50 «Роздовбаї».
04.30 Оттак мастак!

ªâроñïорò
00.00 Автоперегони. Суперкубок Porsche. 

Огляд сезону.
00.30, 06.30, 12.00 Велоспорт. «Тур де 

Франс». Етап 16.
02.30, 08.30 Велоспорт. «Тур Люксембур-

га». Етап 1.
03.30 Велоспорт. ЧС-2017. Норвегiя. 

Чоловiки.
04.00 Велоспорт. «Тур де Франс». Етап 14.
05.15 Велоспорт. «Тур де Франс». Етап 15.
09.35, 10.20 Тенiс. US Open. Чоловiки. 

1/2 фiналу.
11.10 Тенiс. US Open. Чоловiки. Фiнал.
13.10, 21.05 Велоспорт. «Тур де Франс». 

Етап 17.
18.35, 22.30 Велоспорт. «Тур Люксембур-

га». Етап 2.
19.40, 23.35 Автоперегони. «24 години 

Ле-Мана - 2018».

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 01.35, 03.40 Топ-матч.
06.10 Лiлль - Мец. Чемпiонат Францiї.
08.10, 01.50 Мiнай - Александрiя. Чемпiонат 

України.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Баварiя - Челсi. 1/8 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
12.05, 20.40 Ворскла - Iнгулець. Чемпiонат 

України.
13.45, 17.45 Yellow.
13.55 Монако - Нант. Чемпiонат Францiї.
16.00 Колос - Львiв. Чемпiонат України.
17.55 Барселона - Наполi. 1/8 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
19.45 Передмова до сезону. Чемпiонат 

Iталiї.
22.50 Класичнi матчi Лiги чемпiонiв.
23.45 Монпельє - Нiцца. Чемпiонат Францiї.
03.55 Вулверхемптон - Олiмпiакос. 1/8 

фiналу. Лiга Європи 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.
09.30 Т/с «Росселла».
10.30 Свiтова медицина. Монголiя - за 

межами степiв.
11.00 Дивовижнi сади. Марокко.
11.25 Телепродаж.
15.10, 21.30, 23.55, 05.50 UA:Спорт.
15.20 «Грандiознi проекти: Нова Зеландiя».
16.30 Т/с «Полдарк».
17.30 #@(1)?$0 з Майклом Щуром.
18.55 Д/с «Вижити в дикiй природi».
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 «Одесити на Донбасi».
04.25 Д/ф «Перехрестя Балу».

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

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

19.30, 04.30 «ТСН».
09.25, 10.25 «Життя вiдомих людей».
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 Т/с «Свати».
21.45 «Право на владу».
00.45 Х/ф «Пригоди «Посейдона».
02.50 «Свiт навиворiт».

Iíòер
05.45, 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».
11.05, 12.25 Т/с «Панi Фазiлет i її дочки».
13.20 «Хороше здоров`я».
14.25, 15.25 «Речдок».
16.20 «Речдок. Особливий випадок. Око 

за око».
18.00, 19.00, 01.50 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Особиста справа».
00.00 Т/с «Нитки долi».
03.20 Х/ф «Чекаючи вантаж на рейдi 

Фучжоу бiля Пагоди».
05.10 «Телемагазин».

ICTV
04.15 Скарб нацiї.
04.25 Еврика!
04.30 Факти.

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

Стогнiєм.
10.10 Секретний фронт.
11.05, 13.15 Х/ф «6 днiв».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.30, 16.25 Т/с «Пес».
16.35 Х/ф «Король злодiїв».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Анти-зомбi.
21.30 Т/с «Пес-5».
22.45, 02.45 Т/с «Менталiст».
00.45 Х/ф «Секретнi агенти».

ÑТБ
05.15, 23.05 Т/с «Доктор Хаус».
07.05, 01.05 Т/с «Комiсар Рекс».
09.05 МастерШеф 8.
12.05, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.35 Т/с «Слiд».
18.05 СуперМама.
19.10 Один за всiх.
20.15, 22.45 Т/с «I будуть люди».

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Майлз з майбутнього».
07.20, 13.00, 01.40 Вар`яти.
09.00 Т/с «Шлях чарiвника».
10.50 Х/ф «Медовий мiсяць».
15.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Трон: Спадщина».
23.50 Х/ф «Анонiм».
02.55 Служба розшуку дiтей.
03.00 Зона ночi.
05.00 Абзац.

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, 03.00, 04.00, 05.00 Час новин.

06.30, 12.30 Невигаданi iсторiї.
07.10, 08.10, 21.25 Актуально: Економiка. 

Полiтика. Соцiум.
07.15, 16.10 Д/с «Бойовi машини».
08.15 Д/с «Неймовiрнi винаходи».
09.35, 01.30 Машина часу.
10.10, 11.10 Д/с «Вiдчайдушнi часи».
13.10, 14.10 Д/с «Крила вiйни».
15.30 Час «Ч».
17.10 Таємницi вiйни.
18.10 Д/с «Сумнозвiснi».
19.25, 00.30 Д/с «Божевiльний свiт. Гаран-

товане взаємознищення».
20.10, 02.15, 05.15 Iнформацiйний вечiр.
21.40 Час-Time.
22.00 Д/с «Собор на кровi».
22.35, 23.15 Д/с «Щоденники Другої 

свiтової вiйни».
03.15, 04.10 Фiз Культ Ура!

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, 03.15 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».
23.20 По слiдах.
00.00 Т/с «Вiкно життя 2», 22 i 23 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с «Вiкно життя 2».

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.40 «Ух ти show».
08.50, 01.00 Т/с «Доктор Хто».
11.10, 00.10 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
14.50, 22.00 «Орел i решка. Дива свiту».
17.00 «Орел i решка. Перезавантаження. 

Америка».
21.00 «Орел i решка. Навколосвiтня по-

дорож».
03.10 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.25 Х/ф «Вiдьма».
07.50, 16.50, 20.50, 02.30 «Випадковий 

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

«Свiдок».
09.00 Х/ф «Свiдоцтво про бiднiсть».
10.25, 22.30 Т/с «Гоморра».
12.50 «Вартiсть життя».
14.50 «Легенди бандитської Одеси».
18.20, 03.55 «Правда життя».
19.30 «Легенди карного розшуку».
00.25 «Реальнi злочинцi».
01.00, 03.00 «Речовий доказ».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 09.45, 18.15, 20.15 Одного разу пiд 

Полтавою.
09.15, 10.45, 19.15 Країна У 2.0.
11.15, 23.20 Одного разу в Одесi.
12.15 4 весiлля.
14.15, 01.20 Панянка-селянка.
16.15 Богиня шопiнгу.
21.15 Х/ф «Менi б у небо».
00.20 Країна У.
02.20 Щоденники Темного.
03.50 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».
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.
08.50, 01.45 Правда життя.
11.05, 20.45 Таємницi Другої свiтової.
12.05, 17.55 Суперчуття.
13.05 Скептик.
14.05, 19.50 Секретнi територiї.
15.00, 23.40 Загадки Всесвiту.
15.55, 21.45 Сучаснi дива.
16.55 Довiдник дикої природи.
18.55 Брама часу.
22.40 Полярний ведмiдь.
00.35 Речовий доказ.
02.50 Ризиковане життя.

Enter-фіëьм
05.40 Х/ф «4:0 на користь Тетянки».
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.35 «Телемагазин».
08.00, 10.40 «Моя правда».
09.30 «Спогади».
10.30, 03.05 «Зорянi долi».
11.30 Х/ф «Гуси-лебедi летять».
12.55 Х/ф «Пригоди маленького Мука».
14.55 Х/ф «Якщо є вiтрила».
16.15 Т/с «Тiнi зникають опiвднi».
19.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
20.50, 00.45 Т/с «Моє друге я».
22.50 Х/ф «Карусель».
00.25 «Академiя смiху».
03.15 Кiноляпи.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.15 «Спецкор».
06.35, 18.45 «ДжеДАI».
07.10 Х/ф «Рейд у пустелю».
08.50 «Помста природи».
09.05, 17.20 «Загублений свiт».
12.55 Х/ф «День патрiота».
15.15 Х/ф «Облога».
19.20 Т/с «Опер за викликом».
20.20 Т/с «Звонар».
22.20, 00.10 Т/с «Кiстки 2».
01.50 «Облом.UA».

ÍЛО-ТБ
06.20 Телемагазин.
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 «Швидка».
15.50 Т/с «СуперКопи».

19.10 Т/с «Касл».
21.00 Т/с «Новобранець».
22.50 Т/с «Спецпризначенцi».
23.40 Мамареготала. Найкраще.
03.20 Чистоплюї.
03.50 «Роздовбаї».
04.30 Оттак мастак!

ªâроñïорò
00.30, 06.30, 12.00 Велоспорт. «Тур де 

Франс». Етап 17.
02.30 Велоспорт. «Тур Люксембурга». 

Етап 2.
03.30 Велоспорт. ЧC. Австрiя. Жiнки.
04.00 Велоспорт. «Тур де Франс». Етап 15.
05.15 Велоспорт. «Тур де Франс». Етап 16.
08.30 Велоспорт. «Тур Люксембурга». 

Етап 1.
09.35 Тенiс. «Ролан Гаррос - 2019». День 8.
10.45 Тенiс. «Ролан Гаррос - 2019», 1/4 

фiналу.
13.00 Велоспорт. «Тур де Франс». Етап 18.
18.45 Велоспорт. «Тур Люксембурга». 

Етап 3.
19.45 Автоперегони. «24 години Ле-Мана 

- 2019».
21.00 Автоперегони. «24 години Ле-Мана». 

Вiльна практика. 00.30, 06.30, 12.00 
Велоспорт. «Тур де Франс». Етап 17.

02.30 Велоспорт. «Тур Люксембурга». 
Етап 2.

03.30 Велоспорт. ЧC. Австрiя. Жiнки.
04.00 Велоспорт. «Тур де Франс». Етап 15.
05.15 Велоспорт. «Тур де Франс». Етап 16.
08.30 Велоспорт. «Тур Люксембурга». 

Етап 1.
09.35 Тенiс. «Ролан Гаррос - 2019». День 8.
10.45 Тенiс. «Ролан Гаррос - 2019», 1/4 

фiналу.
13.00 Велоспорт. «Тур де Франс». Етап 18.
18.45 Велоспорт. «Тур Люксембурга». 

Етап 3.
19.45 Автоперегони. «24 години Ле-Мана 

- 2019».
21.00 Автоперегони. «24 години Ле-Мана». 

Вiльна практика.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Передмова до сезону. Чемпiонат 

Iталiї.
06.55 Нiм - Ренн. Чемпiонат Францiї.
08.45, 18.45, 01.40, 03.40 Топ-матч.
08.55, 22.55 Класичнi матчi Лiги Європи.
09.50, 20.45 Yellow.
10.00, 15.40, 21.45 Футбол News.
10.20 Барселона - Наполi. 1/8 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
12.05, 01.50 Колос - Львiв. Чемпiонат 

України.
13.55 Монпельє - Нiцца. Чемпiонат Францiї.
16.00 Класичнi матчi Лiги чемпiонiв.
16.55 Аталанта - ПСЖ. 1/4 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
18.55 Мiнай - Александрiя. Чемпiонат 

України.
20.55 Live. Арiс - Колос. Лiга Європи 

УЄФА.
23.50 Севiлья - Рома. 1/8 фiналу. Лiга 

Європи УЄФА.
03.55 Монако - Нант. Чемпiонат Францiї.
05.45 Програма передач.

Ñереда

Чеòâер

16 вересня

17 вересня
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.15 Шо? Як?
06.35 М/с «Чорний пiрат».
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.
09.30 Т/с «Росселла».
10.30 Свiтова медицина. Японiя - останнi 

довгомешканцi Окiнави.
11.00 Дивовижнi сади. Iталiя.
11.25 Телепродаж.
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 «Вижити в дикiй природi».
19.55 Д/с «Свiт дивовижних тварин».
21.40 Д/с «Свiт майбутнього. Планета 

Земля 2050».
22.15 Т/с «Модус».
00.00 Схеми. Корупцiя в деталях.
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, 03.55 «ТСН».
09.25, 10.25, 02.35 «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, 23.25 «Вечiрнiй квартал».
00.25 Х/ф «Двадцять сiм весiль».
04.55 «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».
11.05, 12.25 Т/с «Панi Фазiлет i її дочки».
13.20 «Хороше здоров`я».
14.25, 15.25, 23.50 «Речдок».
16.20 «Речдок. Особливий випадок. Око 

за око».
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!
04.25 Служба розшуку дiтей.
04.30, 01.30 Факти.
04.50 Т/с «Вiддiл 44».
05.35 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.10 Анти-зомбi.
11.10, 13.25, 13.45 Т/с «Вижити за будь-

яку цiну 2».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.55, 16.20 «На трьох».
17.10, 20.10 Дизель-шоу.
18.45 Факти. Вечiр.
23.00, 02.00 Скетч-шоу «На трьох 8».

ÑТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома».
06.00 Х/ф «Королiвська сваха».
07.50 Врятуйте нашу сiм`ю.
11.20, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
19.00, 22.50 Т/с «Життя прекрасне».
22.45 Iсторiї успiху.
00.35 Х/ф «Флiрт з сорокарiчною».

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Майлз з майбутнього».
07.20, 01.30 Вар`яти.
07.50 Аферисти в мережах.
09.50 Любов на виживання.
11.50 Хто зверху? (12+).
14.00 Х/ф «Трон: Спадщина».
16.20 Х/ф «Час розплати».
19.00 Х/ф «Нiч у музеї».
21.10 Х/ф «Нiч у музеї 2».
23.30 Х/ф «Некромантiя».
02.25 Служба розшуку дiтей.
02.30 Зона ночi.
05.20 СтендАп шоу.

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, 03.00, 04.00, 05.00 Час новин.

06.30, 12.30 На власнi очi.
07.10, 08.10, 21.25 Актуально: Економiка. 

Полiтика. Соцiум.
07.15, 16.10 Д/с «Бойовi машини».
08.15 Д/с «Неймовiрнi винаходи».
09.35, 01.30 Машина часу.
10.10, 11.10 Д/с «Вiдчайдушнi часи».
13.10, 14.10 Д/с «Крила вiйни».
15.30 Час «Ч».
17.20 Кендзьор.
18.10 Д/с «Сумнозвiснi».

19.25, 00.30 Д/с «Божевiльний свiт. Гаран-
товане взаємознищення».

20.10, 02.15, 05.15 Iнформацiйний вечiр.
21.40 Час-Time.
22.00 Д/с «Собор на кровi».
22.35, 23.15 Д/с «Щоденники Другої 

свiтової вiйни».
03.15, 04.10 Фiз Культ Ура!

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, 04.30 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 «Гра в долю», 1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Гра в долю».

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.40 Т/с «Доктор Хто».
10.40 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
12.30 «Орел i решка. Шопiнг».
14.25, 22.00 «Орел i решка. Дива свiту».
16.30 «Орел i решка. Перезавантаження. 

Америка».
17.35 Х/ф «Закони привабливостi».
19.15 Х/ф «Липучка».
21.00 «Орел i решка. Навколосвiтня по-

дорож».
00.10 «Орел i решка. Навколо свiту».
01.00 Т/с «Три сестри».
02.00 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.55 Х/ф «Поет i княжна».
07.50, 16.50, 20.50, 02.35 «Випадковий 

свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.05 

«Свiдок».
09.00 Х/ф «Чужi тут не ходять».
10.40, 22.30 Т/с «Гоморра».
12.50, 03.55 «Правда життя».
14.55 «Легенди бандитської Одеси».
18.20 «Таємницi свiту».
19.30 «Легенди карного розшуку».
00.20 «Реальнi злочинцi».
01.00, 02.40 «Речовий доказ».
05.00 «Top Shop».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 09.45, 18.15, 20.15 Одного разу пiд 

Полтавою.
09.15, 10.45, 19.15 Країна У 2.0.
11.15, 23.35 Одного разу в Одесi.
12.15 4 весiлля.
14.15, 01.35 Панянка-селянка.
16.15 Богиня шопiнгу.
21.15 Х/ф «Шпигуни-союзники».
00.35 Країна У.

02.35 Теорiя зради.
04.05 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

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».
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.
08.35, 01.50 Правда життя.
09.45, 00.40 Речовий доказ.
10.55, 13.55, 19.45 Секретнi територiї.
11.55 Суперчуття.
12.55 Скептик.
14.55, 23.45 Загадки Всесвiту.
15.50, 21.45 Сучаснi дива.
16.50 Довiдник дикої природи.
17.50 Галапагоси.
18.50 Брама часу.
20.45 Таємницi Другої свiтової.
22.45 Полярний ведмiдь.
02.50 Бандитський Київ.

Enter-фіëьм
05.50 Х/ф «Одиниця з обманом».
07.00, 07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
08.00, 12.25 «Моя правда».
10.35 «Спогади».
11.35, 01.55, 02.45 «Зорянi долi».
13.15 Х/ф «Абiтурiєнтка».
14.40 Х/ф «Гангстери i фiлантропи».
16.15 Т/с «Тiнi зникають опiвднi».
19.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
22.45 Х/ф «Одруження Бальзамiнова».
00.20 Х/ф «Дванадцята нiч».
03.05 Кiноляпи.
04.10 Саундтреки.
05.05 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.15 «Спецкор».
06.35, 18.45 «ДжеДАI».
07.10 Х/ф «Ворог мiй».
09.10, 17.20 «Загублений свiт».
13.50 Х/ф «Вiдкрите море».
15.20 Х/ф «Хижаки».
19.20 Х/ф «Королi вулиць».
21.25 Х/ф «Висота».

23.10 Х/ф «Смертельне падiння».
00.55 Х/ф «Рейд у пустелю».
03.35 «Облом.UA».
04.20 «Цiлком таємно-2017».

ÍЛО-ТБ
06.20 Телемагазин.
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 «Швидка».
15.50 Т/с «СуперКопи».
19.00 Х/ф «Матриця».
22.00 Х/ф «Матриця: Перезавантаження».
00.45 Х/ф «Матриця: Революцiя».
03.00 Мамареготала. Найкраще.
03.45 Чистоплюї.
04.10 «Роздовбаї».
04.50 Оттак мастак!

ªâроñïорò
01.00 Ралi. ERC. Азорськi острови. День 1.
01.30, 06.30, 13.15 Велоспорт. «Тур де 

Франс». Етап 18.
02.30, 08.30 Велоспорт. «Тур Люксембур-

га». Етап 3.
03.30 Велоспорт. ЧC. Австрiя. Чоловiки.
04.00 Велоспорт. «Тур де Франс». Етап 16.
05.15 Велоспорт. «Тур де Франс». Етап 17.
09.35 Автоперегони. «24 години Ле-Мана 

- 2019».
11.00 Автоперегони. «24 години Ле-Мана». 

Вiльна практика.
12.00, 20.00, 23.30 Автоперегони. «24 го-

дини Ле-Мана». Квалiфiкацiя.
12.30, 20.30 Автоперегони. «24 години 

Ле-Мана».
14.25, 21.00 Велоспорт. «Тур де Франс». 

Етап 19.
18.55, 22.30 Велоспорт. «Тур Люксембур-

га». Етап 4.

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

України.
08.10 Iнтер - Хетафе. 1/8 фiналу. Лiга 

Європи УЄФА.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20, 13.00 Класичнi матчi Лiги чемпiонiв.
11.15, 23.20 Арiс - Колос. Лiга Європи 

УЄФА.
13.55 Ворскла - Iнгулець. Чемпiонат 

України.
16.00 Фiнали Лiги чемпiонiв (1999 2005).
16.30 Шахтар - Вольфсбург. 1/8 фiналу. 

Лiга Європи УЄФА.
18.15, 01.10 Чемпiонат Iталiї. Передмова 

до туру.
18.45 Колос - Львiв. Чемпiонат України.
20.35 Передмова до сезону. Чемпiонат 

Iталiї.
21.30 #залишайсязФутболом.
22.50 Фiнали Лiги чемпiонiв (2010 2017).
01.40 МЮ - ЛАСК. 1/8 фiналу. Лiга Єв-

ропи УЄФА.
03.30 Чемпiонат Францiї. Передмова до 

туру.

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.15 Додолики, вип. 3.
06.25, 06.35, 06.50, 08.15, 08.20 Веселi 

саморобки.
06.30, 06.40, 06.45 Книга-мандрiвка.
06.55, 08.25 Уроки тiтоньки Сови. 

Географiя-малятко.
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.45, 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 «Брехати, щоб бути iдеальною».
11.55, 01.05 Плiч-о-плiч.
12.25 Школа майбутнього. Розсудливе 

використання мозку.
13.30 Астероїди: судний день чи день 

оплати?
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 Д/с «Неймовiрнi винаходи».
22.00 Х/ф «Однiєї чарiвної ночi».
00.05 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, 05.15 «ТСН».
20.15, 04.25 «Чистоnews».
20.25, 21.45 «Вечiрнiй квартал».
23.10, 00.10 «Свiтське життя».
01.10 «Лiга смiху».
02.30 Х/ф «Пригоди «Посейдона».

Iíòер
06.30 «Слово Предстоятеля».
06.40 Х/ф «Вусатий нянь».
08.00 «Шiсть соток».
09.00 «Готуємо разом. Домашня кухня».
10.00 «Корисна програма».
11.10 Х/ф «Ласкаво просимо, або 

Стороннiм вхiд заборонено».
12.40 Х/ф «Пригоди Шерлока Холмса 

i доктора Ватсона. Скарби Агри».
15.40 Т/с «По рiзних берегах».
20.00 «Подробицi».
20.30 Концерт «Iнтер. Лайма. Рандеву».
22.20 Х/ф «Принцеса на бобах».
00.30 Х/ф «Iгри дорослих дiвчаток».
03.00 «Подробицi» - «Час».
03.30 «Орел i решка. Шопiнг».
04.45 «Україна вражає».
05.05 Х/ф «Їхали ми, їхали...»

ICTV
04.30 Скарб нацiї.
04.40 Еврика!
04.45 Факти.
05.15 Т/с «Копи на роботi».
06.10 «На трьох».
06.40 Т/с «Вижити за будь-яку цiну 2».
09.40 Т/с «Таємнi дверi».
12.45 Факти. День.
13.05 Т/с «Пес-5».
16.40 Х/ф «Форсаж».
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Подвiйний форсаж».
21.25 Х/ф «Потрiйний форсаж: Токiйський 

дрiфт».
23.25 Х/ф «Адреналiн».
01.00 Х/ф «Адреналiн 2: Висока напруга».

ÑТБ
05.25 Т/с «Кафе на Садовiй».
09.30 Неймовiрна правда про зiрок.
10.55 Т/с «I будуть люди».
16.55, 22.50 Звана вечеря.
19.00 МастерШеф 10.
00.50 Х/ф «Тi, що не сплять у Сiетлi».

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Майлз з майбутнього».
07.20, 00.50 Вар`яти.
08.50 У кого бiльше.
10.50 Хто зверху? (12+).
13.00 М/ф «Думками навиворiт».
14.50 Х/ф «Нiч у музеї».
17.00 Х/ф «Нiч у музеї 2».
19.00 Х/ф «Нiч у музеї: Секрет гробницi».
21.00 Х/ф «Пiкселi».
23.00 Х/ф «Залiзне небо: Нове пришестя».
02.20 Зона ночi.
05.20 СтендАп шоу.

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 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, 04.10 Фiз Культ Ура!

Êаíаë «Óêра¿íа»
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
07.30, 03.15 Реальна мiстика.
08.40 Т/с «Ласкаво просимо на Канари».
12.30 Т/с «Без коливань», 1 i 2 с.
15.20 Т/с «Без коливань».
17.00 Т/с «Довга дорога на щастя», 1 i 2 с.
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с «Довга дорога на щастя».
23.00, 02.15 Т/с «Пробудження любовi».
01.45 Телемагазин.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Кротик i Панда».
08.35 «Ух ти show».
09.10 «Орел i решка. Шопiнг».
11.10 Х/ф «Закони привабливостi».
12.50 Х/ф «Липучка».
14.30 «Орел i решка. Морський сезон».
00.10 Х/ф «Супер Майк».
02.15 «Бiйцiвський клуб».
03.00 «Нiчне життя».

ÍТÍ
06.00 Х/ф «Зворотного шляху немає».
10.00 Х/ф «Єдина дорога».
12.00 «Легенди карного розшуку».
15.35, 03.15 «Випадковий свiдок».
18.05 «Крутi 90-тi».
19.00, 02.45 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Кубанськi козаки».
21.35 Х/ф «Закусочна на колесах».
23.35 Х/ф «Патруль часу».
01.35 «Хвороби-вбивцi».
03.25 «Речовий доказ».
04.20 «Правда життя».
04.50 «Top Shop».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.40 Х/ф «Русалонька».
11.15 М/ф «Реальна бiлка».
12.45 Х/ф «Життя i мета собаки».
14.30 Х/ф «Орлиний зiр».
16.40 Х/ф «Спiвучасник».
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 Одного 

разу пiд Полтавою.
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30 Країна 

У 2.0.
00.00 Країна У.
00.30 Панянка-селянка.
01.30 Теорiя зради.
02.15 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».
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.
06.45, 02.00 Мiстична Україна.
07.35, 19.00 У пошуках iстини.
09.50 Речовий доказ.
11.00, 00.00 Секретнi територiї.
12.00 Таємницi Другої свiтової.
14.00 Єлизавета II: Сiмейна iсторiя.
16.00 Втрачена фреска да Вiнчi.
17.00 Галапагоси.
18.00 Дика Бразилiя.
21.00 Королева в 90 рокiв.
23.00 Невидимий Рим.
01.00 Суперчуття.
02.45 Гордiсть України.

Enter-фіëьм
05.40 Х/ф «Хiд конем».
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
08.00 «Зiркове життя».
09.30 «Невiдома версiя».
10.20 Х/ф «Веронiка».
11.55 Х/ф «Веронiка повертається».
13.25 Х/ф «Осляча шкура».
15.15 Х/ф «Пригоди Електронiка».
19.15 Х/ф «Червоний колiр Бразилiї».
22.55 Х/ф «Небезпечнi друзi».
00.45 Х/ф «Смуга перешкод».
02.45 «Зорянi долi».
03.05 Кiноляпи.
04.15 Саундтреки.
05.20 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 «ДжеДАI».
08.30 «ДжеДАI 2020».
09.30 «Загублений свiт».
13.45 Х/ф «Подвiйний дракон».
15.25 Х/ф «Командо».
17.10 Х/ф «Бамблбi».
19.25 3 тур ЧУ з футболу. «Динамо» - 

«Львiв».
21.25 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв 2».
01.00 Х/ф «Рейд у пустелю».
02.25 «Облом.UA».
04.20 «Цiлком таємно-2017».

ÍЛО-ТБ
06.20 Телемагазин.
07.30 М/ф «Чiп i Дейл - бурундучки-

рятiвнички».
09.40 М/с «Сiмпсони».
11.30 Т/с «Друзi».
13.30, 00.00 Мамареготала. Найкраще.
18.00 Х/ф «Скелелаз».
20.20 Х/ф «Рембо: Перша кров».
22.15 Х/ф «Рембо 2».
03.00 Чистоплюї.
03.50 «Роздовбаї».
04.45 Оттак мастак!

ªâроñïорò
00.00, 11.00, 11.30, 13.00, 15.15 Автопере-

гони. «24 години Ле-Мана».
00.30 Олiмпiйськi iгри. «Foul Play».
01.00 «Живi легенди». Маттiас Штайнер.
01.30 Тенiс. US Open. Огляд.
02.30 Олiмпiйськi iгри. «Бiг в КНДР».
03.30 «Живi легенди». Пiтер ван ден 

Хугенбанд.
04.00 «Живi легенди». Свiтлана Хоркiна.
04.30 Олiмпiйськi iгри. «Сiмейнi традицiї 

на Балканах».
05.30 «Живi легенди». Хiшам Ель-Герруж.
06.00 Олiмпiйськi iгри. «Сила особистостi».
06.30 Велоспорт. «Тур де Франс». Етап 19.
08.30 Велоспорт. «Тур Люксембурга». 

Етап 4.
09.35, 13.30 Автоперегони. «24 години 

Ле-Мана - 2019». Огляд.
10.35, 12.00 Автоперегони. «24 години 

Ле-Мана». Квалiфiкацiя.
14.30 Автоперегони. «24 години Ле-Мана». 

Iнтро.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Базель - Айнтрахт. 1/8 фiналу. Лiга 

Європи УЄФА.
07.45 Чемпiонат Францiї. Передмова до 

туру.
08.15 ПСЖ - Мец. Чемпiонат Францiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20, 18.45 Yellow.
10.30 #залишайсязФутболом.
11.35 Чемпiонат Iталiї. Передмова до туру.
12.05, 19.55 Арiс - Колос. Лiга Європи 

УЄФА.
13.55 Шахтар - Базель. 1/4 фiналу. Лiга 

Європи УЄФА.
16.00 Ман Сiтi - Лiон. 1/4 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
17.50 Топ-матч.
17.55 Live. Ланс - Бордо. Чемпiонат 

Францiї.
21.40 Live. Верона - Рома. Чемпiонат Iталiї.
23.40, 01.50 «Тур Online».
00.05 Александрiя - Ворскла. Чемпiонат 

України.
02.20 Лейпцiг - Атлетiко. 1/4 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
04.10 Iнгулець - Десна. Чемпiонат України.
05.55 Програма передач.

П’яòíиця

Ñóáоòа

18 вересня

19 вересня
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.15 Додолики.
06.25, 06.35, 06.50, 08.15 Веселi само-

робки.
06.30, 06.40, 06.45, 08.20 Книга-мандрiвка.
06.55, 08.25 Уроки тiтоньки Сови. 

Географiя-малятко.
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 23.45, 02.40, 

03.55, 05.35 Новини.
07.15, 08.30 М/с «Кмiтливий Сяо Цзи».
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, 00.05 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. Дубай - оазис 

розкошi».
19.30 Д/с «Планета iнновацiй. Альтерна-

тивна енергiя».
19.55 Д/ф «Острови. Азорськi острови. 

Акули, кити, манти».
21.20 #@(1)?$0 з Майклом Щуром.
22.00 Х/ф «Мерi: створення принцеси».
01.05 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 «Свiт навиворiт».
15.15 Т/с «Свати».
18.15 «Українськi сенсацiї».
19.30, 05.00 «ТСН-Тиждень».
21.00 «Танцi з зiрками».
00.40 Х/ф «Ми купили зоопарк».
03.00 Х/ф «Двадцять сiм весiль».

Iíòер
06.20 Х/ф «Ласкаво просимо, або 

Стороннiм вхiд заборонено».
08.00 «Вдалий проект».
09.00 «Готуємо разом».
10.00 «Iнше життя».
12.00 Х/ф «Чудова п`ятiрка: Таємниця 

стародавнього амулета».
14.00 Т/с «По рiзних берегах».
18.00 Х/ф «У владi стихiї».
20.00 «Подробицi».
20.30 Х/ф «21 мiст».

22.25 Х/ф «Пригоди Шерлока Холмса 
i доктора Ватсона. Скарби Агри».

01.35 «Дiана. 7 Днiв».
03.30 «Речдок».

ICTV
04.50 Скарб нацiї.
04.55 Еврика!
05.05 Факти.
05.35, 07.25 Анти-зомбi.
06.25 Бiльше нiж правда.
08.25 Секретний фронт.
09.25 Громадянська оборона.
10.20 Т/с «Вiддiл 44».
12.15, 13.00 Х/ф «Форсаж».
12.45 Факти. День.
14.40 Х/ф «Подвiйний форсаж».
16.45 Х/ф «Потрiйний форсаж: Токiйський 

дрифт».
18.45 Факти тижня.
21.00 Х/ф «Форсаж 4».
23.10 Х/ф «Форсаж 5».
01.45 Х/ф «Король злодiїв».

ÑТБ
04.15 Х/ф «Два береги».
05.55 Х/ф «Знахар».
08.50 МастерШеф 10.
12.40 СуперМама.
16.55 Хата на тата.
19.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20.00 Один за всiх.
23.15 Я соромлюсь свого тiла.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/ф.
07.20, 02.00 Вар`яти.
09.10 М/ф «Кролик Пiтер».
11.00 М/ф «Думками навиворiт».
12.50 Х/ф «Будинок з приколами».
14.20 Х/ф «Нiч у музеї: Секрет гробницi».
16.20 Х/ф «Пiкселi».
18.20 Х/ф «Варта Галактики».
21.00 Х/ф «Варта Галактики 2».
23.50 Х/ф «Медовий мiсяць».

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 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 «Танцюй, танцюй».
18.00, 01.00, 05.10 Час. Пiдсумки тижня з 

А. Мiрошниченко.
19.15 Спостерiгач.
19.35 Особливий погляд.
21.25 Вечiрнiй преЗЕдент.
21.30 Вечiр з Янiною Соколовою.
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 Фiз Культ Ура!

Êаíаë «Óêра¿íа»
05.50 Сьогоднi.
06.50 Реальна мiстика.
08.50, 03.10 Т/с «Лiнiї життя».
13.00 Т/с «Назавжди».
17.00 Т/с «Рись», 1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом Па-

нютою.
21.00 Т/с «Рись».
23.00 Т/с «Без коливань», 1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Без коливань».

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Кротик i Панда».
08.25 «Ух ти show».
09.30 Х/ф «Сутичка в небi».
11.20 Х/ф «Неймовiрна подорож мiстера 

Спiвета».
13.20 «Орел i решка. Морський сезон».
00.00 Х/ф «Спокуса».
02.10 «Бiйцiвський клуб».
03.00 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.20 Х/ф «Посилка для Свiтлани».
06.40 «Слово Предстоятеля».
06.45 «Будьте здоровi».
07.20 Т/с «Банкiршi».
11.15 Х/ф «Кубанськi козаки».
13.20 Х/ф «Стара, стара казка».
15.15 Х/ф «Старий Хотабич».
17.00 Х/ф «Закусочна на колесах».
19.00 Х/ф «Не можу сказати «прощавай».
20.45 Х/ф «Дiвчина без адреси».
22.30 Х/ф «Атака Юрського перiоду».
00.05 Х/ф «Патруль часу».
02.00 «Речовий доказ».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
10.45 М/ф «Гнiздо дракона».
12.15 Х/ф «Менi б у небо».
14.20 Х/ф «Зоряний пил».
16.40 Х/ф «Шпигуни-союзники».
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Одного разу пiд 

Полтавою.
19.30, 20.30, 22.00, 23.30 Країна У 2.0.
00.00 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».
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.
06.45, 02.00 Мiстична Україна.
07.45, 18.45 У пошуках iстини.
09.45 Речовий доказ.
10.45, 00.00 Секретнi територiї.
11.45 Таємницi Другої свiтової.
13.45 Королева в 90 рокiв.
15.45 Невидимий Рим.
16.45 Полярний ведмiдь.
21.00 Єлизавета II: Сiмейна iсторiя.
23.00 Втрачена фреска да Вiнчi.
01.00 Суперчуття.
02.50 Пiдроблена iсторiя.

Enter-фіëьм
06.00 Х/ф «Якщо є вiтрила».
07.10, 09.00, 02.25 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00 «Зiркове життя».
09.30 «Моя правда».
10.20 «Невiдома версiя».
11.10 Х/ф «Дiд лiвого крайнього».
12.30 Х/ф «Кам`яна душа».
14.30 Т/с «Невиправний брехун».
15.55 Х/ф «Хiд конем».
17.25 Х/ф «Вiрнi друзi».
19.20 Х/ф «Змова проти корони».
23.00 Х/ф «Балада про доблесного лица-

ря Айвенго».
00.50 Х/ф «Чорна стрiла».
02.55 «Зорянi долi».
03.05 Кiноляпи.
04.30 Саундтреки.
05.05 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 «ДжеДАI».
08.55 «ДжеДАI 2020».
09.55, 00.25 «Загублений свiт».
13.45 Х/ф «Обман».
15.20 Х/ф «Королi вулиць».

17.20 Х/ф «Iнферно».
19.05 Х/ф «Поза законом».
21.00 Х/ф «Гра пам`ятi».
22.55 Х/ф «Вiдкрите море».
02.15 «Облом.UA».

ÍЛО-ТБ
06.20 Телемагазин.
07.30 М/ф «Чiп i Дейл - бурундучки-

рятiвнички».
09.40 М/с «Сiмпсони».
11.30 Т/с «Друзi».
13.00, 00.00 Мамареготала. Найкраще.
16.00 Мамареготала.
18.00 Х/ф «Рембо: Перша кров».
20.00 Х/ф «Рембо 2».
22.00 Х/ф «Рембо 3».
02.50 Чистоплюї.
03.40 «Роздовбаї».
04.40 Оттак мастак!

ªâроñïорò
04.00, 20.35 Автоперегони. «24 години 

Ле-Мана».
16.05 Велоспорт. «Тур де Франс». Етап 20.
16.40, 23.05 Велоспорт. «Тур де Франс». 

Етап 21.
22.30 Ралi. ERC. Азорськi острови. Огляд.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Iнтер - Байєр. 1/4 фiналу. Лiга 

Європи УЄФА.
07.45 Фiнали Лiги чемпiонiв (2007 2012).
08.15 Ланс - Бордо. Чемпiонат Францiї.
10.00, 14.45, 23.00 Футбол News.
10.20 Верона - Рома. Чемпiонат Iталiї.
12.10, 18.45, 20.15 Yellow.
12.20 Класичнi матчi Лiги чемпiонiв.
13.15, 01.10, 03.15, 05.20 Топ-матч.
13.30, 15.55 «Тур Online».
13.55 Live. Олiмпiк - Мiнай. Чемпiонат 

України.
16.20 Live. Монпельє - Анже. Чемпiонат 

Францiї.
17.55 Класичнi матчi Лiги Європи.
18.55 Фiнали Лiги чемпiонiв (2011 2004).
19.25 Live. Рух - Колос. Чемпiонат України.
21.20 «Великий футбол».
23.20 Нiцца - ПСЖ. Чемпiонат Францiї.
01.25 Дженоа - Кротоне. Чемпiонат Iталiї.
03.30 Ренн - Монако. Чемпiонат Францiї.
05.45 Програма передач.

Íедіëя 20 вересня

Програма міñцеâих òеëеêаíаëіâ

  TV-4
Поíедіëоê, 14 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, 02.50 Хіт-парад
14.10 Формула здоров’я
15.10 У фокусі Європа
15.40 Shift. Життя в цифрі
17.15 Те, що любиш
17.30 Про нас 
19.30 Наші вітання
21.30 Погляд зблизька
22.40, 04.00 Х.ф. «Люди-тіні» +16 
01.00 Х.ф. «Холостячки» +16

Віâòороê, 15 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 Погляд зблизька
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.40 «Кіндер ШОУ»
10.30, 18.00 Т.с. «Справа Дойлів» 

+16
11.15, 21.00 Українські традиції
11.30 Єдина країна
12.10, 21.20 Добрі традиції
12.15, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф. «Інтенсивна те-

рапія» +16
17.00 Машина часу
17.30 Майстер-клас з Н. Фіцич
19.30 Наші вітання
20.00 Межа правди
21.30 5 хвилин на добру справу
22.35, 04.00 Х.ф. «Летючий ві-

рус» +16 

Ñереда, 16 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 Межа правди
08.30 5 хвилин на добру справу

08.55, 17.55 Добрі традиції
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30 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. «Примара з гли-

бини» +12
15.35 Те, що любиш 
16.40 «Кіндер ШОУ»
17.00 Машина часу
17.30 Українські традиції
18.00 Т.с. «Справа Дойлів» +16
19.30 Наші вітання
20.00 Сім’я від А до Я
21.30 Майстер-клас з Наталкою 

Фіцич
22.40, 04.00 Х.ф. «127 годин» +16 

Чеòâер, 17 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 Сім’я від А до Я
08.30, 20.30 5 хвилин на добру 

справу
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 18.00 Т.с. «Справа Дойлів» 

+16
11.15 Майстер-клас з Н. Фіцич
11.30 Спогади
12.10, 02.30 Хіт-парад
13.45 Те, що любиш 
14.10 Українські традиції
14.30 Євромакс 
15.00, 21.00 Обираємо життя
15.30 Shift. Життя в цифрі
15.45, 20.25 Добрі традиції 
17.00 Машина часу
17.30 «Гал-кліп»
19.30 Наші вітання
20.00 Завтра-сьогодні
21.30 Смачна мандрівка
22.35, 04.00 Х.ф.«Заздрість» +16 
01.00 Х.ф. «127 годин» +16

П’яòíиця, 18 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 Смачна мандрівка 
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30 Т.с. «Справа Дойлів» +16
11.15, 21.00 Українські традиції
11.30 Обираємо життя 
12.10, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф.«Пенелопа» 

16.10 «Кіндер ШОУ»
17.00 Машина часу
17.30 Майстер-клас з Н. Фіцич
18.00 Т.с. «Справа Дойлів» +16
19.30 Наші вітання
20.00 Погляд зблизька
20.40 Слід
21.20 Добрі традиції
21.30 Єдина країна 
22.35, 04.00 Х.ф.«Дорога» +16 

Ñóáоòа, 19 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
12.00 Смачна мандрівка
12.30, 00.30 Х.ф. «Мирний воїн» 

+16 
14.40 «Кіндер ШОУ»
16.30 Shift. Життя в цифрі
17.00, 03.00 Хіт-парад 
18.00 Наші вітання 
19.30 5 хвилин на добру справу 
20.10 Начинка
20.40, 03.40 Х.ф. «Сім років у 

Тібеті» +16
23.00, 02.30 Завтра-сьогодні
23.30 Євромакс
00.10 Вікно в Америку

Íедіëя, 20 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, 21.30 Єдина країна
08.40 Українські традиції 
09.00 Справжня ціна
09.30 У фокусі Європа
10.00 Пряма трансляція Боже-

ственної Святої Літургії з 
Архикатедрального Собору 
УГКЦ м.Тернополя 

11.40 Українські традиції
12.00 «Кіндер ШОУ»
14.00 Сільський календар 
14.30 Межа правди
15.30 Слід 
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, 03.00 «Гал-кліп»
22.10 Добрі традиції
22.15, 04.15 Х.ф.«Кращий із чоло-

віків» +16 
23.45 Час-тайм
01.00 Х.ф.«Дорога» +16 

 UA: Терíоïіëь
Поíедіëоê, 14 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. 
15.00 М/ф «Сандокан» 
15.45 Марійчин першосвіт 
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 Українська читанка 
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 , 15 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. 
15.00 М/ф «Сандокан» 
15.45 Марійчин першосвіт 
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 Українська читанка 
18.40 БУК:Маршрут 
19.20 Тема дня
19.45 Своя земля
20.00 #ВУКРАЇНІ 
21.30 UA:Спорт 
21.40 Д/ф «Гідра» 
 

 Ñереда, 16 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. 
15.00 М/ф «Сандокан»
15.45 Марійчин першосвіт 
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, 22.50 Українська читанка
18.40 БУК:Маршрут 
19.20 Тема дня
19.45 StopFakeNews
20.00 Крим .Реалії
21.30 UA:Спорт 
21.40 ЗміниТи
22.00 Д/ф «Одесити на Донбасі» 
22.45 Книга-мандрівка. 

 Чеòâер, 17 âереñíя
6.00 М/с «Покахонтас» 
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 19.00, 

20.30, 21.00 Новини 
9.10 Втеча до села
10.00 Т/с «Полдарк»
11.05 Архітектура 
12.00, 13.10 Суспільна студія. 
15.00 М/ф «Сандокан» 
15.45 Марійчин першосвіт 
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 Бри-

танію великою
18.35 Книга-мандрівка.
18.40 Street Схід 
19.20 Тема дня
19.45 Своя земля
20.00 #@)[]?$0 з Майклом Щуром 
20.55 ЗаАрхівоване 
21.30 UA:Спорт 
21.40 Сильні
22.00 Т/с «Містер Селфрідж
22.45 Книга-мандрівка.
22.50 Українська читанка
 

 П’яòíиця, 18 âереñíя
6.00 М/с «Покахонтас» 
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 19.00, 

20.30, 21.00 Новини 
9.10 Втеча до села
10.00 Т/с «Полдарк»
11.05 Архітектура 
12.00, 13.10 Суспільна студія. 
15.00 М/ф «Сандокан» 
15.20 Додолики
15.35 Українська абетка.Першосвіт. 
15.45 Лайфхак українською 
16.00 Т/с «Росселла» 
17.15 Книга-мандрівка.
17.20 Д/ц «Стань диким з нами»
17.45 Автомобілі, які зробили Бри-

танію великою
18.35 Мандруємо вдома 
19.20 Тема дня
19.45 Пліч-о-пліч 
20.00 «VoxCheck» 
20.05 Схеми. Корупція в деталях 
21.30 UA:Спорт 
21.40 Роздивись 
22.00 Т/с «Містер Селфрідж
22.45 Книга-мандрівка.
22.50 Українська читанка

Ñóáоòа, 19 âереñíя
6.00 ГІМН УКРАЇНИ
6.00 #ВУКРАЇНІ 
6.30 Своя земля
7.00, 8.00, 9.00 Новини 
7.05, 8.05 Ранок на Суспільному.

Дайджест 
7.30 Смаки Європи 
8.35, 16.15 Пліч-о- пліч 
9.10 Фермер шукає дружину. 

Австралія
10.00 Т/с «Полдарк»
11.05 Енеїда
12.00 Х/ф «Лісова пісня»
13.35 Пишемо історію
14.10 Лайфхак українською 
14.20 Книга-мандрівка
14.25, 15.15 Марійчин Першосвіт
14.30 М/с «Робін Гуд» 
15.30 Книга-мандрівка
15.35 «Шо? Як? « 
15.55 Книга-мандрівка.
16.00 Пишемо історію
16.40 Разом
17.10 Х/ф «Самсон і Даліла» 
18.45 #ВУКРАЇНІ 
19.15 Візуальний код 
19.40 Своя земля
19.55 Ток-шоу “Зворотній відлік”
21.10 Ще більше про діджитал
22.05 Розсекречена історія

 Íедіëя, 20 âереñíя 
6.00 Спільно
6.30 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 

13.30 Енеїда 
14.05 Лайфхак українською 
14.20 Книга-мандрівка
14.25, 15.15 Марійчин Першосвіт
14.30 М/с «Робін Гуд» 
14.50 Додолики 
15.30 Книга-мандрівка
15.35 «Шо? Як? « 
15.55 Українська читанка
16.05 ХОРТИЦЯ online. Чорний 

камінь
16.15 Пліч-о-пліч
16.40 Разом
17.10 Х/ф «Самсон і Даліла» 
18.45 #ВУКРАЇНІ 
19.15 Обличчя , 
19.45 Схеми. Корупція в деталях 
20.15 Святі та грішні 
21.10 «Секрети Сонячної системи» 
22.05 Д/ф «Перехрестя Балу» 
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ЗНАМЕНИТИЙ СЛИВОВИЙ 
ПИРІГ ЗА РЕЦЕПТОМ 
З НЬЮ-ЙОРК ТАЙМС

Рецепт цього пирога публіку-
вався в газеті “New York Times” 
щорічно в період з 1983 по 1995 
роки. на численні прохання аме-
риканських домогосподарок, 
випробовуючи терпіння тодіш-
нього редактора. Нарешті, воно 
(терпіння, тобто) у багатостраж-
дального редактора трісло, і він 
надрукував рецепт в останній 
раз з проханням заламінувати 
його і повісити на двері холо-
дильника.

ПОТРІБНО: цукор (+ 2 ст. л. 
на посипання) – 3/4 скл., масло 
вершкове (або маргарин) – 113 г, 
борошно пшеничне – 1 скл., яйце 
куряче – 2 шт., розпушувач тіс-
та – 1 ч. л., сіль – 1 дрібка, сливи 
(сорт “Угорка”) – 12 шт, кориця – 
1 ч. л. 

ПРИГОТУВАННЯ: збити 
масло з 3/4 ст. цукру. По одно-
му додати яйця, сіль. Збити ще 
раз. Ложкою вмішати муку, пе-
ремішану з розпушувачем. Не до 
фанатизму! Як бачите, тісто до-
сить густе. На цьому етапі вклю-
чаємо духовку на 175-180 гра-
дусів. Форму змастити маслом, 
присипати борошном, викласти 
тісто, розрівняти. (У нас форма 
діаметром 24 см). Сливи розді-
лити на половинки. Зверху, не 
вдавлюючи, розкласти половин-
ки слив. Змішати 2 ст. л. цукру з 1 
ч. л. кориці. І присипати цукром 
сливи. Ставимо в добре розігрі-
ту духовку і випікаємо 40-45 хв. 
до хрусткої скоринки. Цукор на 
сливах карамелізуєтся. Виглядає 
пиріг приголомшливо. Подавати 
бажано теплим з кулькою ва-
нільного морозива. 

ШОКОЛАДНИЙ ПИРІГ
 ЗІ СЛИВАМИ 

ПОТРІБНО: 4 яйця, 220 г тем-
ного шоколаду, 150 г борошна, 
2 ст. л. какао-порошку, 120 г цу-
кру, 150 г вершкового масла, 1 ч. 
л. розпушувача, щіпка солі, 6-7 
штук великих слив.

ПРИГОТУВАННЯ: у мисці 
збити розм’якшене вершкове 
масло і цукор. Додати по одному 
яйця, ретельно збиваючи після 
кожного. До суміші додати роз-
топлений на водяній бані або в 

мікрохвильовій печі шоколад, 
перемішати. Додати какао, сіль - 
перемішати. Потім всипати про-
сіяне разом з розпушувачем бо-
рошно, перемішати. У змащену 
олією роз’ємну форму діаметром 
21 см потрібно викласти тіс-
то, зверху викласти половинки 
слив, злегка вдавивши їх в тісто. 
Відправити в розігріту до 180 
град. духовку на 45-50 хв. 

УКРАЇНСЬКІ МАСЛИНИ

ПОТРІБНО: 10 кг слив, 10 
штук лаврового листка, 10 шт. 
гвоздики, 10 горошин запашно-
го перцю, 10 горошин чорного 
перцю, 1 ст. л. кориці. Для сиропу 
- 3,5 кг цукру, 1,5 літра 9% оцту, 
3 ст. л. солі.

ПРИГОТУВАННЯ: ретель-
но промийте сливи, проколіть 
їх виделкою. Потім помістіть в 
ємність і перемішайте їх зі спе-
ціями. Прокип’ятіть сироп і за-
лийте плоди та залиште на 3 
дні. На четверту добу злийте 
сироп в окрему ємність, заново 
його закип’ятіть і залийте сливи 
ним знову. На 5-6 добу повто-
ріть процедуру з сиропом. А на 
сьому добу знову злийте сироп, 
прокип’ятіть його, залийте ним 
сливи і закрийте в банках. Мари-
новані сливи готові до вживан-
ня, особливо смачною закуска 
буде взимку!

ПІКАНТНІ СЛИВИ 
З ЧАСНИКОМ

ПОТРІБНО: 500 г слив, 100 г 
цукру, 30 мл оцту, 500 мл води, 
2 горошини запашного перцю, 2 
шт. гвоздики, зубчики часнику – 
залежно від кількості слив.

ПРИГОТУВАННЯ: промийте 
сливи, очистіть їх від кісточок, 
розкривши сливи навпіл, але не 
розрізаючи. Якщо зубчики час-
нику маленькі, їх можна вико-
ристовувати цілком, якщо ж  ве-
ликі, то нарізати зубчик уздовж 
на кілька частин. У кожну сливу 
потрібно вкласти по шматочку 
часнику, і обережно відправити 
їх у банку. Для маринаду вилий-
те воду в каструлю, додайте цу-
кор, гвоздику, запашний перець 
і доведіть суміш до кипіння. 
Влийте оцет в сироп. Зніміть ма-
ринад з вогню, відразу залийте 
ним сливи в банках і залиште в 

такому вигляді заготовку при 
кімнатній температурі на 12 
годин. Далі злийте маринад зі 
слив, прокип’ятіть його знову. 
Залийте фрукти гарячим мари-
надом. Закрити банки стериль-
ними кришками, перевернути 
догори дном, і в такому вигляді 
треба дати сливам охолонути.

СЛИВОВЕ ВАРЕННЯ 
З КОРИЦЕЮ

 ВІД ЄВГЕНА КЛОПОТЕНКА

ПОТРІБНО: слива – 1 кг, цу-
кор – 500 г, кориця – 2-3 палички. 

ПРИГОТУВАННЯ: сливи по-
мийте, очистіть від кісточок і пе-
рекладіть в каструлю з товстим 
дном. Засипте цукром і залиште 
на 20 хв. Поставте каструлю на 
маленький вогонь і доведіть до 
кипіння, додайте палички кори-
ці та варіть 10-15 хв. Розкладіть 
по стерильних банкам і закатай-
те кришками. Загусне воно зго-
дом!

ТКЕМАЛІ ПО-ГРУЗИНСЬКИ 

ПОТРІБНО: 2,5 кг слив сорту 
угорка (венгерка), 0,5 кг солод-
кого червоного перцю, 3-6 пер-
чин гіркого перцю, 2-3 головки 
часнику, склянка цукру, 2 ст. л. 
солі, 30 г спецій «хмелі-сунелі».

ПРИГОТУВАННЯ: сливи від-
ділити від кісточки. Перець та 
часник почистити й ретельно 
помити. Потім вам знадобиться 
блендер-млинок із ножами (в 
кого немає, цілком можна обі-
йтися м'ясорубкою, але пере-
кручувати все доведеться двічі). 
Закинути у нього всі овочі й пе-
ретерти їх на кашку. Викласти 
овочеве пюре у каструлю, до-
дати цукор, сіль та хмелі-суне-
лі. Тут все залежить від ваших 
уподобань і смаку самої сливи! 
Але соус повинен бути саме кис-
ло-солодкий. Тільки не перебор-
щіть із сіллю і цукром, адже вони 
не розчиняться моментально! 
Нехай маса трохи постоїть, про-
сочиться, сіль і цукор добре роз-
чиняться, а наприкінці ви вже 
доведете смак до досконалості. 
Довести соус до кипіння (ма-
ють з’явитися маленькі вулкан-
чики). Після цього кип'ятити 
хвилин 15-20, часто й активно 
помішуючи, щоб суміш не підго-
ріла. Потім ще гарячою розлити 

в заздалегідь простерилізовані 
і сухі банки або пляшки (най-
краще підходять скляні пляшки 
від магазинних соків і кетчупів, 
або баночки від томатної пасти). 
Заливати слід по самий краєчок 
горлечка. Швидко щільно зака-
тати (можна кришками, які за-
гвинчуються, або звичайними 
металевими). Накрити ковдрою 
і залишити до ранку. Зберігати, 
як і будь-яку консервацію.

СЛИВОВЕ ВАРЕННЯ 
З М’ЯТОЮ І КОРИЦЕЮ

ПОТРІБНО: 1 кг слив, 1 гі-
лочка м’яти (можна більше, на 
ваш розсуд), 0,3 ч. л. кориці або 
паличку кориці, цукор - 500 г 
(якщо слива кисла, то до 1 кг).

ПРИГОТУВАННЯ: вимийте 
сливи, дайте стекти воді, очис-
тіть від кісточки, розділіть на 
шматочки і покладіть в глибо-
ку ємність, бажано алюмініє-
ву. Кожен шар слив потрібно 
пересипати цукром. А основну 
його частину засипте зверху. За-
лиште на 4 години, щоб сливи 
пустили сік. Поставте ємність 
зі сливами на середній вогонь, 
не перемішуючи, доведіть до 
кипіння. Кип’ятити потрібно 5 
хв. Вимкніть вогонь і дайте ва-
ренню охолонути. Таку проце-
дуру кип’ятіння та охолоджен-
ня повторіть 2-3 рази залежно 
від соковитості слив. У момент 
останнього нагрівання варен-
ня зв’яжіть паличку кориці і гі-
лочку м’яти, опустіть в варення 
після закипання і варіть 15 хв. 
Дістаньте прянощі, а варення 
розлийте в стерилізовані банки.

КЛАФУТІ ЗІ СЛИВОЮ 

ПОТРІБНО: 400 г слив, 1 
склянка молока, 1 склянка муки, 
2 яйця, 1 ст. л. вершкового масла, 
4 ст. л. цукру, 10 г ванільного цу-
кру, 1 ст. л. цукрової пудри, щіпка 
солі.

 ПРИГОТУВАННЯ: сливу по-
мийте, обсушіть, видаліть кіс-
точки і поріжте невеликими 
шматочками - часточками, плас-
тинками або довільної форми. 
Приготуйте тісто. Збийте яйця 
з цукром. Додайте у яєчно-цу-
крову суміш просіяне борошно, 
ванільний цукор, сіль і молоко. 
Перемішайте до однорідності. 

Тісто має вийти рідким, із кон-
систенцією як для млинців. Фор-
му для випічки змастити маслом 
або застелити папером для ви-
пікання. Викласти сливи, трохи 
присипавши їх цукром. Взагалі 
кількість цукру можна корегува-
ти залежно від солодкості слив. 
Залити сливи тістом і відправля-
ти у розігріту до 170°С духовку. 
Через 15 хв. зменшити темпера-
туру до 150°С. Клафуті зі сливою 
готується приблизно 40-50 хв. 
Готовність пирога перевірте зу-
бочисткою - якщо вона суха, кла-
футі готовий. Посипати цукро-
вою пудрою і подавати теплим 
або холодним.  

ПЕЧЕНІ СЛИВИ З ЙОГУРТОМ 
ТА ГРЕЧАНОЮ ХРУСТКОЮ 

ПОСИПКОЮ

ПОТРІБНО: 1,2 кг слив (кож-
ну розрізати навпіл, кісточки 
видалити), 1 паличка кориці 
(поламати), 1 зірка бадьяну (по-
ламати), 2 ст.л. коричневого цу-
кру. Для хрусткої посипки: 30 г 
пшеничного борошна, 50 г гре-
чаного борошна, 70 г чищених 
лісових горіхів (можна замінити 
будь-якими), підрум'янити у ду-
ховці, 50 г вершкового масла, 1 ч. 
л. меленої кориці, 40 г коричне-
вого цукру.

КРІМ ТОГО: 6 ст. л. апельсино-
вого лікеру (можна обійтися без 
нього), 12 ст. л. густого натураль-
ного йогурту, 60 г чищених лісо-
вих горіхів (можна замінити будь-
якими, підрум'янити у духовці).

ПРИГОТУВАННЯ: духовку 
розігріти до 180 ᵒС. Усі інгредієн-
ти для посипки помістити в чашу 
блендера й збити до утворення 
грудок. Велике деко застелити 
пергаментом й викласти всю 
масу просто на пергамент, дещо 
розрівнюючи. Вставити деко до 
розігрітої духовки. Посипка по-
винна підрум'янитись, дістати 
деко з духовки. Залишити ви-
стигати. Тим часом сливи, цукор 
та спеції помістити у глибокий 
жаротривкий посуд, вставити до 
розігрітої духовки й пекти 20-25 
хв., поки сливи дещо зм'якнуть. 
Дістати з духовки й видалити 
цілі спеції. Перед подачею склас-
ти десерт. Для цього сливи роз-
поділити у глибокі миски, при 
бажанні, додати до кожної порції 
по 1 ст.л. апельсинового лікеру 
й перемішати. Зверху на кожну 
порцію викласти по 2 ст. л. нату-
рального йогурту. Щедро поси-
пати зверху хрусткою посипкою 
та рештою лісових горіхів, дещо 
їх потовкши перед подачею.

УКРАЇНСЬКІ МАСЛИНИ – 
НЕЙМОВІРНІ ОСІННІ РЕЦЕПТИ ЗІ СЛИВАМИ

Знаєте, до чого сняться стиглі сливи? Виявляється, до швидкоплинної радості.
 Можна і самостійно здогадатися: наяву все, що пов'язаное з приготуванням слив, дійсно 

обіцяє радість, причому не обов'язково швидкоплинну. Зараз сезон слив, тож ми відібрали 
найкращі рецепти – десерти, варення, маринади і не тільки!
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ВІДПОВІДІ

ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

IV рівня акредитації відповідно до Закону 
України «Про вищу освіту» оголошує конкурс на 

заміщення вакантної посади 
-ПРОФЕСОРА кафедри фінансового менеджмен-
ту та страхування;
- ДИРЕКТОРА БІБЛІОТЕКИ ім. Л. Каніщенка;
- завідувача кафедри економіки та економічної 
теорії;
- ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРИ кримінального права і 
процесу, економічної безпеки та правоохоронної 
діяльності;
- ПРОФЕСОРА кафедри міжнародної економіки;
- ДОЦЕНТА кафедри міжнародних економічних 
відносин (2 ставки).
Вимоги до кандидатур на посаду: науковий сту-
пінь доктора/кандидата наук.
Вимоги до кандидатури на посаду директора бі-
бліотеки ім. Л. Каніщенка: повна вища освіта, стаж 
бібліотечної роботи не менше 10 років, в т. ч. за про-
фесією керівником нижчого рівня – не менше 5 років. 
Термін подання документів – один місяць з дня 
опублікування оголошення. 
Перелік документів, які подаються на ім’я ректора 
університету: заява про участь у конкурсі; особовий 
листок з обліку кадрів; автобіографія; засвідчені в 
установленому порядку копії документів про вищу 
освіту, наукові ступені і вчені звання; список науко-
вих та навчально-методичних праць і винаходів. 
Додаткова інформація щодо основних функціо-
нальних обов'язків, розміру та умов оплати праці 
надається кадровою службою. (Працівники ТНЕУ 
для участі у конкурсі подають заяву на ім'я ректора, 
оновлений список наукових та навчально-методич-
них праць).
Документи надсилати за адресою: 
ЗУНУ, вул. Львівська, 11, м. Тернопіль, 46020.  
Детальніше з умовами конкурсу можна ознайомитись 
у вченого секретаря ТНЕУ за тел. (0352) 47-50-62.

Державі знадобиться 
3,5 мільярдів 
гривень, щоб 

купити всім учителям 
по комп’ютеру додому. 
Про це сказала народна 
депутатка від фракції 
«Голос» Інна Совсун на 
телеканалі Еспресо.

«Наразі у нас є ініціати-
ва, щоб як мінімум учителів 
забезпечити комп’ютерами. 

Це те, що, наприклад, зараз 
починає робити Німеччина, 
яка закуповує комп’ютери 
для вчителів», - сказала Со-
всун. Вона підкреслила, що 
комп’ютерні класи в школі не 
вирішують проблеми наяв-
ності комп’ютера у вчителів, 
які перебувають на карантині 
вдома.

Слід зазначити, що чимало 
українських шкіл не мають ін-
тернету. 

УКРАЇНІ ПОТРІБНО 3,5 МІЛЬЯРДІВ, 
щоб купити вчителям додому комп’ютери
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ГОРОСКОП
З 9 по 15 вересня

ОВЕН 
Партнер буде зачаро-

ваний вашою вразливі-
стю і зробить усе, щоб 
ви тільки посміхалися. 
Не зловживайте чуйні-
стю обранця і приділіть 
увагу стосункам.

ТЕЛЕЦЬ 
Успiх вам гарантова-

но. Ви зумієте залучити 
багато корисних людей. 
Гроші сипатимуться на 
вас з усіх боків, адже ви 
дивним чином їх притя-
гуєте.

БЛИЗНЮКИ 
У будь-якій справі ви 

досягнете успіху. Звер-
ніть увагу на конку-
рентів, серед них знай-
дуться люди, які давно 
мріють бути у вашiй 
командi.

РАК
Особисте життя буде 

багате на любовні зу-
стрічі й побачення, але 
щоб не стати ловела-
сом, намагайтеся три-
мати себе в руках.

ЛЕВ
Ви зарекомендуєте 

себе переможцем по 
життю. Любов чатува-
тиме на вас у будь-яко-
му місці, тому будьте 
завжди у всеозброєнні.

ДІВА
Якщо ви вільні, треба 

знайти обранця, однак 
при виборі постарайте-
ся керуватися не тільки 
зовнішніми характерис-
тиками, а й рівнем інте-
лекту.

ТЕРЕЗИ 
Не драматизуйте сто-

сунки, краще поставте-
ся до всього простіше. 
Мало хто зважиться 
змагатися з вами. Ваші 
вміння та здібності бу-
дуть на висоті.

СКОРПІОН 
Ви станете надзви-

чайно привабливими, 
що допоможе знайти 
другу половинку. На-
магайтеся частіше ви-
ходити у світ, щоб себе 
показати й подивитися 
на iнших.

СТРІЛЕЦЬ 
Вам удасться прояви-

ти таланти й спробу-
вати себе в бізнесі. Не 
потрібно боятися кон-
курентів, просто довір-
теся чуттю і дійте.

КОЗЕРІГ 
Вiдбудуться змiни в 

особистому життi, з 
основної роботи краще 
не звiльнятися. І хоча 
грошей буде достатньо, 
стабільність усе одно 
грітиме душу.

ВОДОЛІЙ 
Зміна вражень просто 

необхідна, спробуйте 
себе в різних видах ді-
яльності. Начальство 
завалить вас різнома-
нітною і дуже цікавою 
роботою.

РИБИ 
Намагайтеся дбайли-

віше ставитися до по-
чуттів свого обранця і 
стежте за своєю пове-
дінкою — недбале сло-
во або дія можуть силь-
но засмутити кохану 
людину.

Â³òàºìî!
Гарну, чуйну, доброзичливу сусідку 

Любов Богданівну
 Зайчук

 з Кременця
 із золотим ювілеєм! 

Летять роки, мов чайки над водою, 
А разом з ними доля непроста,
 А ти завжди лишайся молодою, 
Живи у щасті й радості – до ста! 
Хай звучать найщиріші вітання, 
«З Днем народження!» - скажуть усі.
 Хай здійсняться усі побажання,
 Буде радісно хай на душі. 
Хай здоров’я не зрадить завчасно, 
Мир і злагода будуть в сім’ї, 
Нехай на серці буде осінь ясна, 
Навіть в сірі, нахмарені дні. 
Хай Матінка Божа, Цариця Свята, 
Дарує щасливі і довгі літа.

З повагою – сусіди 
з першого під’їзду, 

а також Олександра Іванівна.

Мар’яна Чихарівська працює 
лікарем інфекційного 
відділення у Тернопільській 

лікарні швидкої допомоги.
 Щодня зі своїми колегами вона надає допо-

могу хворим на коронавірусну інфекцію. І тіль-
ки вони знають, як це нелегко. Зробити все, аби 
людина одужала, знайти підбадьорливі слова 
і для пацієнтів, і для їхніх родичів. Усю зміну 
вибути у захисному скафандрі. Саме медики 
сьогодні найперше у зоні ризику у боротьбі з 
COVID -19. 

Для них, тих, хто щохвилини бореться за 
людські життя, теж дуже важливе розуміння і 
підтримка. Мар’яні пощастило: поруч з нею лю-
блячий чоловік Ігор Лещишин. Учора щасливі 
молодята поєднали свої долі. 

Привітати Мар’яну з Олегом прийшли коле-
ги: заслужений лікар України Олена Герасимен-
ко, завідувачка інфекційним відділенням Тер-
нопільської міської лікарні швидкої допомоги 
Оксана Кадубець, лікарі Світлана Сніцаренко, 
Людмила Кашинська, Ліля Куриляк. А також 
студент 6 курсу Тернопільського медичного 
університету Ростислав Сморщок, який працює 
в інфекційному відділенні медбратом. Нині, 
коли багато хворих на коронавірус, допомога 
студентів дуже потрібна.  

Ми друкуємо це весільне фото, де облич-
чя медиків усміхнені, щасливі, відкриті. 
Життя продовжується. Впізнавайте своїх 
рятівників! А «Наш ДЕНЬ» щиро вітає моло-
дят, зичить міцного здоров’я, любові, тепла 
і сонячних днів на довгі роки!

Â³òàºìî!
Коханого чоловіка, люблячого татка, 

доброго сина і брата
Володимира Михайловича Паночка 

з Бережан 
з Днем народження!

Чудова дата, вік прекрасний,
Щоб відчувати смак життя,
Бажання здійснювати власні,
Плекати світлі почуття!
Твоя зоря на небосхилі
Яскраво й сильно так горить,
Хай Сам Господь благословляє
Твій кожен крок і кожну мить!
Хай щастя сонцем усміхається
І доля сповнює теплом,
Усе задумане збувається
Й дорога стелиться добром! 
Хай кожен день ясніє небом чистим, 
Світанки сяють, скупані в росі, 
У серці радість розквіта іскриста 
І мрії хай збуваються усі!
Хай Матір Божа скрізь охороняє,
В душі панують мир і доброта,
Ісус Христос здоров’я посилає
На многії і благії літа!
 З любов’ю – дружина Христина, дочка Златочка, 

мама Оксана, тато Михайло, брати Назар,
 Василь і вся родина.

Â³òàºìî!
Чудову донечку та онуку, любу похресницю

 Олечку Василюк
 з Теребовлі з 16-річчям!

 Мов хризантеми, зорі золоті 
Зберем тобі на щастя й світлу долю, 
Щоб мала стільки радості в житті,
 Як струн вітрів у пізній пісні поля. 
Бажаєм долі щедрої, тепла, 
Кохання, добрих, вірних друзів, 
Щоб врода не зів’яла, а цвіла, 
Немов калина у широкім лузі! 
Здоров’я тобі міцного, щастя людського, 
Успіхів в навчанні, 
                   в житті — щирого кохання!
 Хай Матір Божа тебе оберігає,
 А Господь із неба гарну долю посилає!

 З любов’ю - мама, тато, бабуся Марта, дідусь 
Василь, хресна Василина, дядько Мирон.

Â³òàºìî!
Найдорожчу, люблячу матусю, 

турботливу бабусю
 Василину Іванівну Куриляк

 з Тернополя
 з 70-річчям! 

Де взяти слів, щоб вдячність передати 
За все добро, за ласку, за любов, 
За світ оцей, що нам подарували, 
І за тепло, що даруєте знов.
 Спасибі за ласку, за ніжну турботу, 
За чуйність, гостинність, невтомну роботу,
 Господь хай дарує здоров’я і силу,
 Спасибі, рідненька, що Ви нас зростили. 
Хай серце у грудях ще довго палає, 
А руки, мов крила, внучат пригортають. 
Щоб здоров’я було, щоб жили – не тужили, 
Ви найбільшого щастя в житті заслужили! 
Багата душею, співуча, метка, роботяща, 
Живіть всім на радість, 
                          бо Ви в нас - найкраща!

З повагою – сини Володимир, Андрій, Павло, 
невістки Анна, Ольга, Марія, внуки Олег, Дми-

тро, Аліна, Олеся, Соломія, Артур.

 

ÊÀÄÐ ÄÍß: òåðíîï³ëüñüêà ë³êàðêà, ÿêà ðÿòóº 
æèòòÿ õâîðèõ íà êîðîíàâ³ðóñ, âèéøëà çàì³æ

Тернополян запрошують на забіг 
довкола Тернопільського ставу

Вже 24-ий раз у Тернополі організовують легкоатлетичний 
забіг навколо ставу «Тернопільська Озеряна – 2020». Захід при-
свячений Дню фізичної культури і спорту.  До участі запрошують і 
дітей, і дорослих. Жодних вікових обмежень немає. Потрібно буде 
здолати дистанцію 9 кілометрів. Змагання особисті, переможці 
визначаються за кращим часом, окремо серед жінок і чоловіків 
у 12-ти вікових категоріях окремо. Кожен учасник, що перетне 
лінію фінішу змагань, отримає пам’ятну медаль. Призовий фонд 
забігу «Тернопільська Озеряна - 2020» - 4500$ від легкоатлетич-
ного клубу «Легонькових». Це легкоатлети, які емігрували закор-
дон, але підтримують спорт у місті. Нагородять переможців серед 
жінок і чоловіків. За перше місце бігуни отримають 800 доларів, 
за друге – 600, за третє – 400, за четверте – 200, а за п’яте – 100. Ре-
єстрація і розминка з 8.00. Старт учасників о 10:30 на Набережній 
Тернопільського ставу біля причалу.

Îçåðÿíà çáèðàº á³ãóí³â


