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Дорогі мої краяни!
Від усього серця вітаю вас із Днем незалежності 

– світлим святом Української Державності. 
Це не просто ювілейний День народження вільної 

України. Це день, коли потрібно думати про 
майбутні покоління, про нашу спільну 

відповідальність перед історією.
Тож від усієї душі зичу міцного здоров'я, щедрої 
долі, успіхів в усіх справах і починаннях заради 
процвітання України та добробуту її народу. 

Хай духмяним серпневим запахом хліба прийде 
у кожен дім щастя і добро, порозуміння та 

згуртованість, спокій, мир і любов!
Із святом, рідна країно!

 З повагою, Олег КаРаваНсЬКий.

дорогі земляки!
 Від усього серця вітаю 

вас із великим націо-
нальним святом - 

Днем 
народження 
незалежної 

України! 
Наш народ завжди 

славився волелюбством, 
мужністю й мудрістю. 
Українці століттями боролися за волю і сувере-
нність. І нині знову триває боротьба. Та Україна 
була, є і буде!

Усім землякам, краянам, усім українцям бажаю 
бути здоровими, щасливими, успішними. Жити і 
творити у вільній, багатій, процвітаючій євро-
пейській державі. 

Нехай Боже благословення буде запорукою 
миру на нашій землі. Хай ваша доля, наче поле, ко-
лоситься щедрими врожаями. Злагоди, достатку, 
віри і щирої любові!

З повагою, Антон БІЛИК, директор 
«Орендне підприємство «Іванівське» на 

Теребовлянщині, заслужений працівник 
сільського господарства України. 

Працівникам ПАП «Аркадія»,  
жителям сіл Гримайлівської 

ТГ та Клювинці 
Хоростківської громади!
Прийміть щирі вітання з нагоди 

30-річчя Незалежності 
Української держави! 

Ця подія яскраво засвідчує величний 
дух патріотизму і гордості за свою націю, яка пройшла важкі ви-
пробування, знаменуючи єдність і силу волі українського народу. 

Нехай це знаменне свято стане важливим стимулом для 
натхненної праці кожного заради Батьківщини, заради кожної 
української родини.

З Днем неЗалежності, Дорога ВітчиЗно! нехай береже 
тебе госпоДь бог і примножУє тВої сили. слаВа Україні!

Микола ПИЛИПІВ, заслужений працівник 
сільського господарства України, 

директор ПАП «Аркадія».

Шановні пайовики, працівники та ветерани 
споживчої кооперації, тернополяни!

Сердечно вітаю Вас з визначною датою в історії нашої держави – 
30-ю річницею Дня незалежності! 

Бажаю Вам щастя, добра і злагоди, мирного неба, порозуміння 
і згуртованості, через які пролягає шлях до нового життя, до кра-
щого прийдешнього! 

Нехай серця наповнюються гордістю за нашу державу, прагнен-
ням до єдності, а плідна праця буде надійною запорукою щасливо-
го майбутнього! 

З повагою, голова правління облспоживспілки Михайло ЛАЗАР.

Незалежна свята Україно, 
Рідна земле в обіймах століть, 
Зичим злагоди кожній родині, 
Миру, щастя і многая літ!

 З повагою - «Наш ДЕНЬ».

любіть Україну! 
    Як сонце любіть!
       Як вітер, і трави, і води…

Роман ПАХОЛОК, директор Чортківського гуманітарно-
педагогічного коледжу імені Олександра Барвінського, 

заслужений працівник культури України.

З  Днем    
    Незалежності,
                    Україно!
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Cто років при в'їзді до 
села Товстеньке, що 
нині територіально 

належить Колиндянській 
громаді Чортківського 
району, височить 8-метрова 
символічна могила. Її 
насипали за ініціативи 
о. Івана Блавацького в 
пам'ять про полеглих у 
Першій світовій війні.

Величавий хрест виготовили 
місцеві ковалі - Михайло Проко-
пович і його сини Іван та Мар'ян. 
Символічна могила неоднора-
зово зазнавала руйнувань від 
польської та радянської влад, але 
за рік до незалежності України її 
відновили.

Аби вшанувати подвиг пред-
ків, місцеві жителі та гості уро-
чисто відзначили 100-літній 
ювілей пам’ятки. Урочини розпо-
чали з молодіжної Хресної ходи, 
яка перемістилася до могили 
Українським січовим стрільцям. 
Відбулася панахида за участі 
священнослужителів, після якої 
військовослужбовці поклали 
до пам’ятки гірлянду пам'яті, а 
представники влади - лампад-
ки.

З вітальними словами зверну-
лися керівники обласної, район-
ної та місцевої влади. Далі від-
бувся концерт за участі творчих 
колективів, духового оркестру 
Тернопільської військової части-
ни А3215 і гурту «Тріода». А на 
завершення запалили Стрілець-
ку ватру.

Мешканці Товстенького вла-
штували також цікаву виставку. 
Бібліотекарка Ольга Качмарська 
підготувала патріотичні видан-
ня, Оксана Гоцалюк та Антоніна 
Грабець показали вишивані та 
солом'яні витвори. Окремо слід 
відзначити спільну діяльність 
учнів, директора та вчительки 

історії місцевої гімназії Марії 
Качмарської. Вони здійснили 
пошуково-краєзнавчі роботи і 
представили спільну працю - «Іс-
торична пам'ятка села Товстень-
ке - могила Січовим Стрільцям». 
Також було виставлено вишиті 
роботи Галини Савуляк із Кри-
венького.

З нагоди знаменної дати на 
фасаді місцевого храму Пресвятої 
Трійці за ініціативи краєзнавця 
Юхима Макотерського встанови-
ли пам'ятну дошку о. Івану Бла-
вацькому.

Максим ОГОРОДНИК,
фото автора.

Голова Тернопільської ОДА 
Володимир Труш спільно з 
міським головою Тернополя 

Сергієм Надалом оглянули стан 
капітального ремонту мосту 
на вулиці Микулинецька, який 
називають «Ватрівським».

Для цього об’єкту застосовують кон-
цептуально новий підхід. Окрім ремонту 
дорожнього полотна, встановлять нове 
освітлення, облаштують тротуари та 
розширяють проїжджу частину.

Володимир Труш зазначив, що цю 
автомобільну розв’язку не ремонтували 
близько 40 років.

- Зараз працівники залили нові пли-
ти перекриття та бетонну основу. До 

першого вересня плануємо відкрити 
міст для проїзду, адже розпочинається 
навчальний рік, тернополяни поверта-
ються з відпусток, тому важливо від-
новити сполучення. Ремонт триває у 
рамках програми Президента України 
Володимира Зеленського «Велике будів-
ництво», - зазначив Володимир Труш.

Міст на вулиці Микулинецькій - один 
із п’яти мостів на Тернопільщині, де на-
разі відбуваються роботи.

Загалом на ремонт обходу міста Тер-
нопіль передбачено 750 млн грн. 

Усі мости розташовані на об’їзній 
дорозі Тернополя, яка є частиною авто-
шляху М-30 - Дороги Єдності. Його про-
тяжність в обласному центрі становить 
8,5 км.

Уперше за 40 років ремонтують «ватрівський міст» у Тернополі

Унікальній могилі - 100 років
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Дорогі земляки, краяни!
 Прийміть сердечні вітання з нагоди 

нашого головного національного свята –

 Дня Незалежності України!
Щиро бажаю Вам та Вашим родинам миру, здоров’я, 

злагоди, взаєморозуміння, добробуту, щастя на рідній 
землі, національної гідності та згуртованості. Нехай ко-
жен день Вашого життя буде сповнений щедрим урожаєм, 
а добрі справи на хліборобській ниві примножать єдність 

і могутність нашої держави. Хай 
духмяним серпневим запахом 
українського хліба прийде у Ваші домівки мир та любов!

З Днем Незалежності, 
дорогі українці!

Як величну святиню ми бережемо пам’ять про 
покоління наших предків, які, жертвуючи собою, 

боролися за Українську державу і в складних умовах 
зберегли дух нації. пройшовши серйозні випробуван-

ня, українці створили свою незалежну Державу, 
якій уже три десятиліття.

Ця дата ставить перед кожним із нас високі вимоги, спонукає до особливої відпо-
відальності перед собою, країною, прийдешніми поколіннями, оскільки це - склад-
ний період сучасної України, бо проливається людська кров, ми потерпаємо від зов-
нішньої збройної агресії. Такою є ціна за прагнення нашого народу до гідного життя 
у цілісній, незалежній та процвітаючій європейській державі.

Тож зичимо нашим краянам й далі відстоювати суверенність нашої держави, 
примножувати її традиції та блага, як того вимагає совість і сумління. 

Нехай Господь береже всіх нас!
Слава Україні! Героям Слава!

Дорогі друзі, 
шановні колеги! 

Від усього серця вітаю вас з голов-
ним державним святом - 

Днем 
незалежності 

України!
24 серпня 1991 року - переломна дата в історії нашого народу, точка 

відліку, з якої розпочала свій поступ у майбутнє вільна, суверенна Украї-
на, народ якої став нарешті господарем своєї землі й творцем власної долі.

Тридцять років, які сплили з того дня, були для України та її громадян 
багатими на події. Чимало з них були щасливими і радісними, інші ви-
магали терпіння та мужності. Випробуванням нашої любові до Батьків-
щини стали останні роки, коли кращі сини і доньки нашої країни стали 
на її захист, а тисячі з них за її волю та незалежність віддали своє життя. 
Тож поняття незалежності та єдності набуло для нас особливого змісту. А 
дух патріотизму об’єднав людей різних національностей в єдину сучасну 
проєвропейську націю. Націю, котра здатна боронити свої цінності, сво-
боду своє майбутнє.

Я вірю, наша перспектива - це  великі зміни на краще. Нехай справдять-
ся наші сподівання, хай настане мир в державі, а в кожному домі запану-

ють мир, злагода, любов та достаток. Зі святом вас!
СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОяМ СЛАВА!
Олександр БОГОМОЛ, начальник ГУНП 

в Тернопільській області, 
генерал поліції третього рангу.

Дорогі краяни!
День Незалежності 

України - 
особливе свято для кожного з нас. 
Тридцять років - так мало з точки зору держа-

вотворення  і так багато пережитого та передума-
ного нами усіма. Цінуймо ту батьківську землю, де 
народилися, де зросли, вилюдніли і вкоренилися. 

Хай  тепле відчуття рідної домівки ніколи не полишає кожного.  Аби були 
щасливі та задоволені життям, здорові та успішні у міцній і заможній дер-
жаві! 

З Днем нароДженнЯ, Україно!
 За дорученням колективу управлін-

ня виконавчої дирекції Фонду соціаль-
ного страхування  України в Тернопіль-
ській області -  начальник управління 

Федір БОРТНяК.

Шановні жителі 
Гримайлівської 

об'єднаної 
територіальної 

громади!
Щиро вітаю  вас із Днем 

Державного Прапора 
та Днем Незалежності України! 

30 років тому нам судилося стати учасниками творення новітньої 
української держави, втілювати одвічну мрію нашого народу. Це вели-
ка честь і велика відповідальність перед власним сумлінням, родиною і 
прийдешніми поколіннями. Саме від кожного з нас залежить, якою буде 
наша держава, як житимуть наші діти, онуки й правнуки. 

Тож давайте і надалі добрими справами будемо примножувати ща-
сливе майбутнє країни. Зичу вам і вашим рідним міцного здоров’я, до-
бробуту, життєвої наснаги, впевненості у власних силах і нових звер-
шень на благо України та нашої громади зокрема.

Зі святом Вас! 
Микола СІДЛяР, голова Гримайлівської ОТГ.

З повагою – Олександр ПЕЛяК, директор ФГ «Вікторія-92».
нехай господь береже Україну!

З Днем Незалежності України!
ШАНОВНІ жИТЕЛІ СІЛ ВЕЛИКИХ 
ТА МАЛИХ ВІКНИН, КОТюжИН! 
ЩИРО ВІТАю ВАС З ГОЛОВНИМ 

НАцІОНАЛЬНИМ СВяТОМ – 30  РІЧНИцЕю 
НЕЗАЛЕжНОСТІ НАШОЇ ДЕРжАВИ. 

Від усього серця бажаю усім стабільності, добра, 
спокою. Міцного здоров’я, гарної долі, родинного за-
тишку, успіхів та наснаги на довгі і щедрі літа! Нехай 

злагода і порозумін-
ня панують у нашому 
спільному домі – Україні. Щоб повернулися до ма-
терів з нікому не потрібної війни сини. Нехай ща-
сливі дитячі усмішки прикрашають світ. 

Миру і процвітання нашій Україні та всім, хто 
дбає про рідну землю!

З повагою, староста сіл 
Василь КОЛяДА.

Урочистості розпочнуть 23 серпня 
з церемонії підняття Державно-
го Прапора на центральній алеї 

парку «Топільче» в Тернополі. Після 
цього впродовж дня на різних лока-
ціях міста проходитимуть флешмоб, 
патріотичні акція та автопробіг. 
Відбудеться також турнір з пляжного 
волейболу «Кубок Незалежності».

О 12:00 23 серпня відбудеться тематична 
стендова виставка «100 перемог України», яка 
буде представлена в музеї національно-ви-
звольної боротьби Тернопільщини. В її експо-
зицію увійшли матеріали, які розповідають 
про історію Української держави: від найдав-
ніших часів – до сучасності. Місце проведення: 
м. Тернопіль, вул. Медова, 5.

З нагоди 30-ї річниці Незалежності Укра-
їни о  23:45  23 серпня відбудеться світлове 
шоу "Здобуття Незалежності". На стінах Тер-

нопільської ОДА транслюватимуть епізод 
проголошення Незалежності у стінах Верхов-
ної Ради України.

24 серпня відзначення Дня Незалежнос-
ті розпочнеться на Театральному майдані 
Тернополя з урочистого масового заходу 
«Україна. Народжені вільними!». Заплановані 
нагородження, спецпогашення марки, при-
свяченої 30-річчю Незалежності України, по-
кладання квітів до пам’ятників і пам’ятних 
знаків. Початок об 11:00.

Святковий концерт з нагоди ювілейної 
дати відбудеться о 19:00 на Театрально-
му майдані. Виступатиме  Андрій Смерека 
(учасник проєкту «Україна має талант»), Іван 
Наві, квартет «Вільні», тернопільські гурти 
«Bugs&Bunny» і «Фіра».

Щодо цікавих заходів на Тернопільщині, то 
22 серпня 2021 року о 9:30 розгорнуть найдов-
ший прапор України між Скала-Подільською 
та Гуківською територіальними громадами.

Як на Тернопільщині свЯТкуваТимуТь 
30-Ту річницю незалежносТі україни
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Упродовж січня-червня цього року населенням 
області оплачено за житлово-комунальні 
послуги 2735,6 млн грн (113,2% нарахованих 

за цей період сум, включаючи погашення боргів 
попередніх періодів), що на 41,6% (на 804,2 млн грн) 
більше, ніж у січні-червні 2020-го.

На кінець червня заборгованість жителів області зі сплати 
за постачання та розподіл природного газу склала 319,8 млн 
грн; електричної енергії - 124,2 млн грн. За постачання тепло-
вої енергії та гарячої води - 111,0 млн грн. За централізоване во-
допостачання та водовідведення - 41,0 млн грн. За управління 
багатоквартирним будинком - 37,2 млн грн. За поводження з по-
бутовими відходами - 14,1 млн грн, повідомляє Головне управ-
ління статистики в області.

В Україні ввели додаткову підтримку 
працівників, які доглядають за 
хворою дитиною в період відпустки 

без збереження заробітної плати. Такий 
період тепер буде зарахований до трудо-
вого стажу працівника, а значить, врахо-
вуватиметься при нарахуванні пенсії. 

Йдеться про догляд за дітьми, які: мають інва-
лідність; хворі на важке перинатальне ураження 
нервової системи; мають важкий вроджений порок 
розвитку; хворі на рідкісні орфанні захворювання; 
мають онкологічні або онкогематологічні захво-
рювання; хворі на дитячий церебральний параліч; 
мають важкий психічний розлад; мають цукровий 
діабет I типу (інсулінозалежний); мають гостре 
або хронічне захворювання нирок IV ступеня; от-

римали важку травму; потребують трансплантації 
органу; потребують паліативної допомоги.

«Уряд вніс зміни до Порядку нарахування і 
сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування... Було прийнято 
рішення про сплату єдиного внеску на загально-
обов’язкове державне соціальне страхування за 
особу, яка отримує надбавку на догляд, перебува-
ючи у відпустці без збереження заробітної плати 
до досягнення дитиною трьох років», - повідомив 
«Пенсійний кур’єр».

Згідно з трудовим законодавством, праців-
никам гарантована за потребою відпустка без 
збереження зарплати, якщо дитина не досягла 
18-річного віку. Раніше період, поки працівник 
був у такій відпустці, до страхового стажу не вра-
ховувався.

Коли йдеться про спадщину, 
як правило, спадкоємці зви-
кли розраховувати лише на 

матеріальні статки та визначені 
права. Але не слід забувати і про 
обов’язки спадкодавця, зокрема 
фінансові борги. На цьому наголо-
шують у пресслужбі Міністерства 
юстиції України.

Згідно з чинним законодавством, ра-
зом із правами до складу спадщини вхо-

дять обов’язки, що на момент відкриття 
спадщини належали спадкодавцеві та не 
припинилися через його смерть.

У спадщину переходять обов’язки: 
які випливають з цивільно-правових до-
говорів; із відшкодування матеріальної 
шкоди (збитків), моральної шкоди (при-
судженої судом за життя спадкодавця); з 
виплати неустойки у вигляді штрафу або 
пені (присудженої судом за життя спад-
кодавця); витрати на утримання, догляд, 
лікування, поховання спадкодавця (але 

не більше, ніж за 3 роки); за договором 
оренди житла з викупом.

Наприклад, після смерті боржника від-
бувається заміна його в кредитному зо-
бов’язанні на спадкоємця, який надалі несе 
відповідальність перед банком у межах 
вартості майна, одержаного у спадщину.

Обов’язок плати за зобов’язаннями 
покладається на спадкоємця, який при-
йняв спадщину. Водночас, неважливо 
- успадковує особа за законом або за за-
повітом.

Кожен зі спадкоємців зобов’язаний 
задовольнити вимоги кредитора особи-
сто, у розмірі, який відповідає його част-
ці у спадщині.

«Наразі у Верховній 
Раді працюють 
4188 помічників, 

переважна більшість із 
них - 3130 - на громадських 
засадах, 990 - за строковим 
трудовим договором на 
постійній основі, а 68 
помічників - за строковим 
трудовим договором за 
сумісництвом». Про це 
інформує Громадський рух 
«Чесно».

Найбільше помічників у найчисельнішій фракції «Слуга народу». Але 
якщо рахувати кількість помічників у середньому на одного нардепа, то 
найбільше їх у «Батьківщини» - 14, групи «Довіра» - 13 та ОПЗЖ - 12.

Найменша кількість помічників на одного нардепа - 8 - у фракції «Голос». 
Максимальну кількість помічників - 31 - має нардеп від ОПЗЖ Юрій Павлен-
ко (3 - за строковим трудовим договором на постійній основі, 1 - за строко-
вим трудовим договором за сумісництвом, решта - на громадських засадах).

На другому місці за кількістю помічників ще один нардеп ОПЗЖ Віктор 
Чорний, який має 30 помічників.

Нардепи часто беруть у помічники дружин та інших родичів, бізнес-парт-
нерів, друзів, власників бізнесу з потенційним конфліктом інтересів або 
осіб, які не мають належного рівня компетенції.

За законом про статус народного депутата, кожен парламентар може 
мати до 31 помічника-консультанта. Помічники допомагають нардепам 
готувати законопроєкти, організовують проведення звітів і зустрічей з ви-
борцями, виконують доручення нардепа у взаєминах із виборцями, а також 
з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, ЗМІ, об’єднан-
нями громадян, підприємствами, установами, організаціями тощо. 

У 2020 році на помічників депутатів із бюджету щомісяця йшло понад 22 
млн грн, або понад 260 млн грн на рік. 

За словами начальника подат-
кової служби області Михайла 
яцини, цей показник переви-

щив минулорічний на 37 млн грн.

«Військовий збір сплачується з ле-
гальних доходів громадян, тож визнач-
ним фактором збільшення загальної суми 
надходжень є не лише ріст мінімальної 
заробітної плати, а й легалізація заробіт-
них плат найманих працівників та бізнесу 

і, відповідно, розширення кола платників 
цього збору», - зазначив Михайло Яцина.

Військовий збір запроваджено з серп-
ня 2014 року. Його ставка складає 1,5% від 
об’єкта оподаткування.

У всьому світі 
тільки Україна та 
Судан не мають 

повних даних про своє 
населення. У випадку 
Судану це хоча б можна 
пояснити тим, що там 
йде великомасштабна 
громадянська війна.

Соціолог Володимир Па-
ніотто в ефірі телеканалу 
«Україна 24» зазначив, що 
Україна, не збираючи жодних 
даних про своє населення, 
втрачає дуже багато. Тому 
проведення перепису в най-
ближчі терміни має велику 
важливість.

«Україна - просто унікаль-
на. Подібна ситуація ще в Су-
дані, але там весь час йде вій-
на, і лише там не провели два 
рази перепис, як рекомендує 
ООН. Ми втрачаємо дані про 
національний склад, сімей-

ний, зайнятість, джерела 
доходу, і ще багато того, що 
збирається під час перепису. 
Наприклад, якщо в якомусь 
місті не побудують потрібну 
кількість дитячих садків, всі 
будуть мучитися, але будуть 
казати, що винна влада, і не 
буде очевидно, що це - через 
відсутність перепису» - роз-
повів соціолог.

Раніше в ООН заявили, 
що Україні необхідно про-
вести перепис населення, 
оскільки на сьогодні його 
точна чисельність невідома. 
Це важливо для надання со-
ціально-економічних послуг 
та прийняття рішень.

Жителі Тернопільщини боргують 
за комуналку сотні мільйонів

Батькам тяжкохворих дітей 
переглянуть стаж для пенсії

Період, коли працівник перебуває в неоплачуваній відпустці по догляду 
за хворою дитиною, зараховуватимуть до трудового стажу.

Які борги передаються у спадок 

У народних депутатів - 
понад 4 тисячі помічників
У Верховній Раді 9 скликання понад 4 тисячі осіб працюють 
помічниками 421 народного депутата: більшість із них на 

громадських засадах, інші - за трудовими договорами. 

«ПаТРіОТичНий ЗБіР»: як платники 
області підтримують армію 

За сім місяців цього року з доходів мешканців Тернопільщини перераховано 
до державного бюджету 200 млн 634 тис грн військового збору. 

Точних даних про своє населення в усьому 
світі немає тільки в України і судану
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Серед подій земного життя 
Ісуса Христа преображення 
на Фаворі перед трьома 

обраними учениками – 
Петром, яковом та Іваном, має 
особливе значення. якщо від 
самого народження у вертепі 
Віфлеємському і до хресної 
смерті на Голгофі втілений 
Син Божий був принижений 
«прийнявши вигляд раба», то 
на Фаворі Він явив ученикам 
Свою Божественну славу в 
тій мірі, в якій вони могли її 
сприйняти. 

Згідно з євангельським оповідан-
ням, подія преображення Спасителя 
полягала в тому, що Господь наш Ісус 
Христос, прийшовши на землю в подо-
бі людській, на горі явив Божественну 
славу в зовнішньому вигляді Свого 
людського образу і одягу. Лице Його 

засяяло, як сонце, і одяг Його став бі-
лим, як світло. Ученики, зворушені 
цим, відчули як душі їх наповнилися 
надзвичайним блаженством. 

Блаженство, яке охопило апосто-
лів, було таке велике, що вони нічого 
більше для себе не бажали, аби тіль-
ки цей стан радості тривав весь час. 
Яка ж була причина такого розчулен-
ня апостолів? А вона полягала в тому, 
що тілесна природа їх прилучилася до 
небесного життя. Цей надзвичайний 
дотик і викликав у людей величезну 
втіху. Хоч апостоли, завжди перебува-
ючи поруч з Ісусом Христом, постійно 
відчували радість від близькості до 
Нього, але в той день сталося щось 
більше і воно особливо зворушило їх, а 
саме – Преображення Господнє.

 На Фаворі учні Христові пережили 
надзвичайні хвилини, побачивши на-
очно можливість преображення, тобто 
очищення, освячення та одухотворен-

ня тіла. Вони зрозуміли, що тіло може 
стати духовним. А коли після свого 
воскресіння Господь увійшов до апо-
столів, що були в зачиненій горниці, 
коли Він з прославленим тілом возніс-
ся, тоді вони зрозуміли, що і для тіла 
відкритий шлях на небо. 

Ми святкуємо Преображення Го-
споднє як день першого свідчення 
про те, що не зачинені і для нас шляхи 
преображення, що ми – Божі, і все в нас 
Боже, тільки часто потьмарене гріхом. 
Ми теж здатні до відродження з допо-
могою благодаті, яка щедро подаєть-
ся Господом через Його Церкву, через 
святі Таїнства і молитви. На пам’ять 
цієї можливості оновлення нашого 
життя ми освячуємо побожно в день 
Преображення Господнього нові пло-
ди і споживаємо їх, показуючи цим, що 
бажаємо жити віднині теж по-новому. 
І просимо Господа, щоб здійснюючи це 
своє бажання, ми з Його допомогою, 

приносили нові духовні плоди у своє-
му земному житті, освячували своє 
існування світлом Преображення ще 
тут, на землі.

НА Горі ПреобрАзився Ти, ХрисТе боже
Завтра, 19 серпня, Преображення Господа і спаса нашого ісуса Христа

О. Богдан ЗіНчЕНКО, 
член національної 

спілки журналістів 
України. 

Святкувати Яблучний Спас почали в IV столітті. 
На горі Фавор відкрили храм, який прославляє Пре-
ображення Господнє. Туди люди стали приносити для 
освячення дари природи - виноград чи яблука. 

Що прийнято освячувати 
Перший Спас – Медовий або, як його ще назива-

ють, Маковея – відзначають 14 серпня. Цього дня в 
церквах святять мак, воду і квіти. А 19 серпня освя-
чують яблука нового врожаю. Вважалося, що до цьо-
го дня їсти їх не можна. Саме тому в народі цей день 
називають Другим, або Яблучним, Спасом. Також по-
декуди несуть до храмів груші, мед і обжинкові вінки 
або жмут колосся жита й пшениці. Церква, благослов-
ляючи принесені плоди, утверджує думку про те, що 
все - від людини до рослини - повинно бути присвяче-
не Богу як Його творіння.

Свято Преображення є одним із найбільших піс-
ля Великодня і Різдва. За народними прикметами, 
Яблучний Спас означає настання осені та перетво-
рення природи. Прийнято вважати, що ночі після 
Спаса стають набагато холоднішими. В середній смузі 
України від цього дня вже можуть починатися примо-
розки, а тому й кажуть: «Прийшов Спас - держи рука-
виці про запас!»

 
стародавні обряди 

На Спаса годилося випікати першу хлібину з но-
вого урожаю, ставити на покуті першого снопа та в’я-
зати дідову бороду з останньої частини нескошеного 
поля.

Зі святом Спаса пов’язані різні обжинкові обряди: 
святять у церкві обжинкові вінки, на ниві ставлять 
«Спасову бороду» - останнє незжате колосся, яке про-
сто на полі урочисто зав’язують червоною стрічкою і 
яким приносять у жертву хлібину. Цей обряд має та-
кож назву Велесової, або Дідової Бороди. 

На Спас поминають померлих. Згідно з давніми 
віруваннями українців, предки сприяють цвітінню і 
дозріванню плодів, охороняють ниви, садки і городи... 
На Яблучний Спас також побутували обряди з водою: 
свяченою водою окроплювали зорану під озимі куль-
тури землю. 

В Україні прийнято також плести ритуальні віноч-
ки. Один із таких – вінок Спаса – плетуть навесні, як 

заквітнуть зозулині черевички та яблуні. Додають 
ще вишневі листочки. Надягають лише на Спаса. До 
віночка прив’язували відповідні стрічки: посереди-
ні – жовтогаряча, далі голубі, сині, жовті, фіолетові – 
кольори Спаса. Жовтий – колір сонця. Розповідають 
таку легенду:

«Йшов Спас до Сонця – Ярила – і просив у нього 
один промінчик весни, щоб освятити ним весняні 
квіти з дівочого віночка. А Ярило відповідало: «Я тобі 
дам промінчик мудрості і здоров’я, але мусиш мені 
принести в долонях дві краплинки голубої водиці 
(тому й голубі стрічки), зіроньки ночі синьої (сині), 
радість життя (жовті) та мудрість людську (фіолето-
ві)». Спас дає на те згоду і через три дні все обіцяне 
приносить Сонцю. А Сонце вручає свій промінь, свя-
тить дерева. Торкається кожної гілочки. Яблука. Сли-
вочки…»

Одягали той віночок дитині з трьох років. На Спа-
са. Давали яблучко та приказували: «Здоровому тілу 
– здоровий дух!».

 
Що готували з діда-прадіда 

Святковою стравою на Спаса були печені яблука. 
Верхівку з хвостиком відрізали, виймали середину з 
насінням, клали туди мед або цукор і запікали в печі. 
Готують пироги й штруделі з яблучною начинкою. 
Їдять їх із узваром або грушівником - киселем зі сві-
жих груш.

Перед Спасом є два тижні посту - «Спасівка». Іс-
нує легенда, що спасівка - це продовження Великого 
посту. Бог призначив для нього дев’ять тижнів, а свя-
ті отці почали просити Господа, аби щось із тим зро-
бив, бо затяжко витримати такий довгий піст. Тоді 
Бог розділив той піст на дві частини: сім тижнів на-
весні перед Великоднем і два тижні вкінці літа перед 
Спасом. Ось чому, за народнім віруванням, у спасівку 
треба так само постити, як і у Великий піст.

 
Народні прикмети

• Прийшов Спас - бери рукавиці про запас.
• Минув Спас - держи кожух про запас.
• До Спасівки бджола робить на пана, а після 

Спасівки на себе.
• Як у Спасівку будуть великі вітри, то зима 

буде з віхолами та лютими морозами.
• Якщо у Спасівку на деревах жовтіє листя, це 

віщує ранню осінь.
• Якщо на Спаса нема дощу, то це прикмета, що 

буде гарна суха осінь. Дощів небагато буде.
• Якщо на Спаса йде дощ, січень наступного 

року буде сніжний, якщо спекотно - січень мо-
розяний.

• Якщо антонівка вродила - наступного року 
хліб уродить.

• Пройшов Спас - пішло літо від нас.

ЯБлУчНий сПас: історія свята, традиції та прикмети
19 серпня православні християни святкують Преображення 

Господнє або Другий Яблучний Спас. Це свято має й інші назви - 
Горохів день, Перші осенини й свято перших плодів.

Господь дарує нам свою любов
…Тож припадем смиренно до святині, 
В молитві висловим свою любов, 
Бо людям дав Господь випробування нині
Для покаяння у невизначений час…
Моліться, люди, щиро, 
Бо кровоточить Спас.
Нехай свята ікона
Просвітить кожного із нас… 
В цей вік, який настав, - 
Зрадливий та лукавий,
Моліться, люди, поки є в нас час, 
Поки Господь терпить 
І милує ще нас… Благословен Господь!
Він творить чудеса. 
Ім’я Його благословенне,
Оспіване у храмах і серцях. 
Моліться, люди,
Аби на нашій зболеній землі, 
На нашій рідній Україні
Місця не було ані біді, ані війні…
Моліться, люди, 
Знайдіть в своїх душах любов - 
До ближнього, до Бога і до світу… 
Живіть в добрі під милістю Його, 
Шануйте Божі заповіти… 
Пречиста кров 
Стікає з-під тернового вінця…
Наші гріхи… не видно їм кінця…
А ми гріхами розпинаєм Його знов, 
А Він дарує нам свою любов… 

Іван ПАНЧУК, село Котюжини 
Кременецького району.
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віддав шахраєві 250 тисяч 
за авто, якого не побачив 

Таку суму втратив 
житель Монастириськ. 
Зловмисник, 

котрий обіцяв чоловікові 
доставити транспортний 
засіб з Німеччини, 
отримавши гроші, перестав 
виходити на зв'язок.

- До поліції із заявою звернув-
ся житель Монастириськ. Він по-
відомив про те, що його ошукав 
чоловік, пообіцявши пригнати 
з-за кордону авто, проте в домовлений час зустріч не відбулася, 
а зв'язок із зловмисником перервався, - розповіли у поліції Тер-
нопільської області. 

Поліцейські встановили, що шахрай до останнього грав 
свою роль, аби видурити у жертви якнайбільше грошей. Пере-
силав потерпілому документи, які свідчили начебто про купів-
лю автомобіля, про перетин кордону, розмитнення, навіть на-
діслав номер талону для реєстрації авто. 

Замовник мав отримати свій транспортний засіб в одному з 
відділень сервісного центру, куди приїхав, аби поставити омрі-
яну автівку на облік. Та ні машини, ні продавця так і не доче-
кався. 

Згодом з’ясувалося, що запису в сервісний центр не було – 
все це ретельно спланована шахрайська схема. Зі слів потерпі-
лого, загалом він перерахував на банківську картку пройдисві-
та понад 250 тисяч гривень.

Поліцейські застерігають краян від подібних афер. Прояв-
ляйте пильність та у жодному випадку не перераховуйте кош-
ти незнайомцям наперед. Зустрічайтеся з продавцем особисто 
і розраховуйтеся за товар лише після його отримання, кажуть 
у поліції.

Поліцейські задокументували факт 
отримання неправомірної вигоди 
викладачем одного з місцевих 

коледжів. Педагог за гроші обіцяв 
учневі автошколи вирішити питання 
отримання ним посвідчення водія.

- Після закінчення автошколи одержати по-
свідчення водія можна було, сплативши 8 400 
гривень хабара. Принаймні, так пояснив учневі 
водійських курсів «процедуру» видачі прав його 
викладач, - розповіли у поліції Тернопільської об-
ласті. 

Відомості за даним фактом внесено до Єдино-
го реєстру досудових розслідувань за частиною 
3 статті 369-2 (одержання неправомірної вигоди 
для себе чи третьої особи за вплив на прийняття 
рішення особою, уповноваженою на виконання 

функцій держави, поєднане з вимаганням такої 
вигоди) Кримінального кодексу України. Санкція 
статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення 
волі з конфіскацією майна.

8 400 ГРивЕНЬ За вОДійсЬКЕ ПОсвіДчЕННЯ 
У Тернополі на хабарі спіймали викладача 

- Посіви снодійного маку в 
рамках профілактичних 
заходів виявили на при-

ватній земельній ділянці жителя одного 
з сіл Козівської територіальної громади. 
Мак був засіяний поміж іншою городи-

ною. Поліцейські виявили та вилучили 
500 рослин маку. Як пояснив порушник, 
рослини вирощував для власних потреб 
- на пиріжки та до куті, - розповіли у по-
ліції Тернопільської області. 

Нарковмісні рослини вирощувала 

на городі і мешканка Тернопільського 
району. На присадибній ділянці поміж 
кукурудзи росли також коноплі. Під час 
санкціонованого обшуку слідчі виявили 
понад 260 рослин.

Вилучене правоохоронці направили 

на експертизу і розпочали кримінальні 
провадження за статтею 310 Криміналь-
ного кодексу України. Правопорушни-
кам загрожує від 3 до 7 років позбавлен-
ня волі.

Правоохоронці застерігають грома-
дян від вирощування маку й конопель. 
За незаконний посів або вирощування 
500 і більше рослин снодійного маку або 
понад 50 конопель передбачена кримі-
нальна відповідальність.

Тіло новонародженого хлопчика на Борщівському сміттєзвалищі ще 29 квітня 
виявили працівники комунального підприємства. Про це вони одразу повідо-
мили в місцеве відділення поліції. Немовля було загорнуте в дитячу ковдру. 

Працівники поліції продовжують пошуки горе-матері і звертаються за допомогою до місцевих 
мешканців.

- Якщо комусь відомі жінки, які в той час перебували на останніх місяцях вагітності або родили, 
а дитини нема, повідомити на лінію «102» й за номерами: (03541) 2-12-45, (098) 750 83 85, (096) 82 
69 993, (067) 67 01 837. Будь-яка інформація може допомогти встановити особу жінки, яка викинула 
на сміття власне немовля. Анонімність гарантується, - повідомили у поліції Тернопільської області.

Продовжують шукати жінку, 
яка викинула немовля

НасіЯли МаК і КОНОПлі ПОМіЖ ГОРОДиНОю 
Мешканці Тернопільського району понесуть покарання за вирощування нарковмісних рослин

ви БЕЗ МасКи? 
ДО вас іДУТЬ ШаХРаї

Аферисти вигадали новий спосіб 
заробітку на карантині 

6300 гривень віддала незнайомцю житель-
ка Тернополя. жінка працює в кіоску 
на ринку, що на вулиці Шептицького. 

- До неї підійшов невідомий чоловік і назвався адміністратором 
ринку, - розповіли у поліції Тернопільської області. - Він повідомив, що 
продавчиня порушила протиепідемічні заходи, торгуючи без маски, і по-
винна сплатити штраф. Аби вирішити проблему, жінка подзвонила робо-
тодавцю і передала трубку "інспектору". За деякий час чоловік повернув 
телефон і сказав, що вона повинна дати йому 6300 гривень. Жінка так і 
зробила, а за деякий час дізналася, що стала жертвою шахрая.

За словами поліцейських, невідомий, коли взяв мобільний, відклю-
чив його, але вдавав, що розмовляє з господарем крамниці. Прощаючись, 
чоловік залишив номер мобільного телефону, аби дзвонити, якщо ви-
никнуть питання.

Як стало відомо, телефон належить працівнику однієї із спецслужб 
Івано-Франківської області, а таке шахрайство - це не перший випадок. 
Неодноразово впродовж 2020-2021 років до поліції надходили заяви від 
потерпілих з Львівської, Дрогобицької та Червоноградської областей 
про шахрайства за таким ж сценарієм. У всіх випадках зловмисник зали-
шав один і той же номер телефону для довідок.

Поліцейські припускають, що шахрай може мати спільника. За слова-
ми потерпілих, підозрюваний розмовляє ламаною українською мовою. 
За попередніми даними, це житель Білорусі, 1987 року народження. 

- Невідомий може представлятися або адміністратором ринку, або 
представником будь-якого контролюючого органу. У всіх випадках ви-
магає кошти. Якщо до вас підходить така особа, одразу телефонуйте на 
лінію "102" і в жодному разі нічого не оплачуйте, - зазначили у поліції.

- Статтю 299 Кримінального ко-
дексу України порушили полі-
цейські Ланівців щодо жителя 

району. У разі доведення вини йому загрожує 
арешт до шести місяців або обмеження волі 
до трьох років, - розповіли у поліції Терно-
пільської області. 

За словами правоохоронців, в інтернеті 
з'явилася публікація та відеоматеріал про те, 

що чоловік знущався над собакою. Тварину 
забрали представники громадської організа-
ції і спробували її реанімувати. Проте їм це не 
вдалося. Цуценя не вижило. Відтак, справою 
зайнялися слідчі.

Чоловік пояснив поліцейським, що соба-
ка забігла до нього подвір'я, де погризлася з 
його псом. Він запевняє, що не бив тварину. 
Так це чи ні, встановить слідство.

ланівчанин знущався над 
цуценям – йому загрожує суд

Чоловіка притягнули до криміналу за жорстке поводженні з тваринами 

Потерпіло від кра-
діжки подружжя 
пенсіонерів, які 

проживають в одному з сіл 
Вишнівецької селищної гро-
мади. Допоки вони поралися 
по господарству, з їхнього 
будинку винесли гроші за-
гальною сумою понад 230 
тисяч гривень та 6 наймену-
вань золотих виробів. Злодії 
скористалися тим, що вхід-
ні двері до помешкання не 
були замкнуті на ключ.

У ході відпрацювання пра-
воохоронці встановили, що 
напередодні місцеві жителі 
бачили у селі незнайомого 
чоловіка та двох жінок, які 
пересувалися на синьому 
автомобілі з іноземною реє-
страцією. Незнайомці, ймо-
вірно, можуть бути причет-
ні до крадіжки. Поліцейські 
розшукують їх.

Жителів області правоохо-
ронці застерігають від подіб-
них випадків. 

- Зачиняйте вхідні двері, 
навіть коли пораєтеся по 
господарству та не залишай-
те ключі від домівок у легко-
доступних місцях – під ки-
лимком, на підвіконні. Якщо 
ви помітили в своєму насе-
леному пункті підозрілих 
осіб, які ходять по будинках 
під різними приводами, за-
телефонуйте на лінію «102», 
- зазначили у поліції.

З будинку пенсіонерів винесли 
230 тисяч гривень
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Більше 90% країн 
Європи відмовилися 

постачати Україні елементи 
для боєприпасів

На сьогодні близько 90% європей-
ських країн категорично відмовляють-
ся поставляти в Україну важливі еле-
менти для створення боєприпасів. Про 
це «Укрінформу» розповів гендиректор 
ТОВ «Корпорація «Таско» Валерій Павлю-
ков. «На сьогоднішній день дуже актуаль-
не питання про створення замкнутого 
циклу боєприпасів. Адже санкції наклали 
на Росію, а блокаду оголосили Україні. 
Так, в даний час близько 90%, а то й біль-
ше, країн Європи, і не тільки, категорично 
відмовилися постачати нам елементи для 
створення боєприпасів», - розповів він. 
Пов’язано це з процесами на політичному 
та економічному рівні, а тому розрахову-
вати на те, що іноземні держави змінять 
своє ставлення до України, не варто. Тому 
обов’язково треба порушувати питання 
про створення власного повного циклу бо-
єприпасів та сприяти розвитку цієї галузі 
в країні. До слова, американська компанія 
планує інвестувати понад $100 млн. у бу-
дівництво патронного заводу в Житомирі.

Китай уклав таємну 
угоду з вООЗ щодо 

походження COVID-19?
Влада Китаю уклала таємну угоду з 

Всесвітньою організацією охорони здо-
ров’я щодо розслідування міжнародної 
групи вчених про походження коронаві-
русу. Про це пише британська «The Sunday 
Times». За інформацією джерел газети, 
домовленості між сторонами стосувалися 
того, що експерти організації вивчатимуть 
версію лише про природне виникнення 
COVID-19. Водночас вони не будуть розгля-
дати теорію про витік хвороби з лаборато-
рії. Як стверджують розслідувачі, ця угода 
є прикладом прокитайської спрямовано-
сті ВООЗ. У статті також ідеться, що Пекін 
активно посилює вплив на ВООЗ із 2002-
2003-го років, коли у Китаї стався спалах 
важкого респіраторного синдрому (SARS, 
атипова пневмонія). Китайська влада за-
лишилася незадоволеною через жорстку 
критику за повільну боротьбу з пандемі-
єю, а також через неготовність надавати 
відомості Міжнародній науковій спільноті. 
Керівництво ВООЗ тоді рекомендувало не 
їздити у райони країни, де виявили хво-
робу. Представник ВООЗ назвав інформа-
цію про ймовірну домовленість вивчати 
версію лише про природне виникнення 
COVID-19 «інформаційним вкидом».

Щохвилини одна людина 
у світі стає жертвою рабства

Від торгівлі людьми щорічно потер-
пає близько 800 тисяч осіб. Самі ж рабо-
торгівці на своїх жертвах заробляють великі 
статки. Лише за один рік нелегальний біз-
нес приносить дохід на суму $140 мільярдів. 
Щодо української статистики, то за офіцій-
ними даними в Україні з 1991 року від тор-
гівлі людьми постраждало 18 тисяч осіб. 
Але реальна кількість в рази більша, сказала 
співробітниця Агентства ООН з питань мі-
грації Анна Чернявська, передає «Gazeta.ua». 

Єгипет запровадить 
мінімальні ціни на 

проживання у готелях
Єгипет має намір боротися з кон-

куренцією між готелями, які знижують 
ціни на проживання та надають турис-
там недостатньо якісний сервіс. Із 1 ли-
стопада мінімальна ціна за проживання 
у 5-зірковому готелі коштуватиме $40 за 
людину, у 4-зірковому - $28. За словами мі-
ністра туризму Єгипту Халеда аль-Анані, та-
кий крок приверне більшу кількість турис-
тів з інших країн та забезпечить якісніший 

рівень обслуговування для відпочивальни-
ків. Крім цього, в Єгипті знизили вартість на 
20-50% на обслуговування літаків в аеро-
порту та запровадили знижки на авіапали-
во, які діятимуть до квітня 2022 року. 

люди відмовляються 
народжувати дітей через 

зміни клімату
У світі зростає кількість людей, які 

не хочуть мати дітей, побоюючись на-
слідків кліматичних змін. Уже зараз 
деякі люди відмовляються народжува-
ти дітей побоюючись, що це посилить 
глобальне потепління, а інші стурбовані 
екстремальними погодними умовами, з 
якими можуть зіткнутися їхні діти, пише 
CNBC із посиланням на аналітичну запис-
ку Morgan Stanley. «Рух за те, щоб не мати 
дітей через побоювання з приводу зміни 
клімату зростає і впливає на рівень на-
роджуваності швидше, ніж будь-яка по-
передня тенденція у сфері зниження на-
роджуваності», - відзначають аналітики. 
А деякі люди вважають за краще не заво-
дити дітей, тому що побоюються, ніби це 
посилить глобальне потепління.

Нові дані про перепис 
населення у сШа: 

що змінилося 
У США Бюро перепису населення 

опублікувало нові дані, які показують, 
як змінилася країна з 2010 року. Пе-
репис пройшов у 2020 році, повідомляє 
«Associated Press». Як сказав співробітник 
Бюро перепису населення Ніколас Джонс, 
найголовніша зміна серед американців - 
білих людей стало менше, хоча вони, як і 
раніше, є найбільш поширеною расовою 
або етнічною групою в США. «Частка бі-
лого населення впала з 63,7% в 2010 році 
- до 57,8% в 2020-у, що є найнижчим по-
казником за всю історію спостережень. Це 
обумовлено зниженням народжуваності 
серед білих жінок, порівняно з латиноа-
мериканськими та азіатськими жінками», 
- йдеться в повідомленні. Чисельність ді-
тей знизилася до 73,1 мільйона через па-
діння народжуваності, водночас, частка 
дорослих навпаки - зросла. 

На яку пенсію 
житиме Меркель

Нинішня канцлерка Німеччини Анге-
ла Меркель після свого відходу з посади 
отримуватиме пенсію в розмірі близько 
15 тисяч євро щомісяця (близько 472 
тисячі грн). Такі розрахунки німецької 
Асоціації платників податків. Розрахунок 
експертів був заснований на її багаторічно-
му перебуванні в німецькому парламенті та 
часу на посаді канцлерки Німеччини, пише 
«De Morgen». 67-річна канцлерка ФРН піс-
ля загальних виборів у вересні покине свій 
пост. Після відставки вона, як і інші колиш-
ні президенти та канцлери, отримає право 
на посаду. Також Меркель отримає гроші на 
офіс-менеджера, двох помічників і водія.

Уперше за 142 роки: липень 
став найспекотнішим місяцем

Липень 2021 року був найспекотні-
шим місяцем у світі та найспекотнішим 
від початку обліку 142 роки тому. Про 
це свідчать дані Національного управлін-
ня океанічних і атмосферних досліджень 
(відомства в структурі Міністерства тор-
гівлі США). «Липень, як правило, найте-
пліший місяць в світі, але липень-2021 
перевершив сам себе як найбільш спекот-
ний місяць із коли-небудь зареєстрова-
них. Цей новий рекорд доповнює тривож-
ний і руйнівний шлях, який зміна клімату 
затвердила для всього світу», - йдеться у 
повідомленні. За інформацією 5.UA, через 
діяльність людини най-
ближчими роками клі-
мат Землі повернеться на 
3 мільйони років назад. 
Науковці пов’язують це з 
рівнем вуглекислого газу.

Тариф на електрику 
буде змінений

Кабмін частково знизив тариф на 
електроенергію для домогосподарств, 
які споживають менше 250 кВт/год 
з нинішніх 1,68 грн до 1,44 грн. Ново-
введення набудуть чинності з 1 жовтня, 
повідомив прем’єр-міністр країни Денис 
Шмигаль. А для тих українських родин, які 
споживають більше 250 кВт-год на місяць, 
тарифи залишаються без змін. Тим часом 
економіст і банкір Сергій Фурса розповів 
про наслідки такого рішення. Він вважає, 
що поки рано радіти зниженню тарифів. 
На його думку, саме платники податків оп-
латять такий жест. Про це Фурса написав 
у своєму фейсбук. За словами економіста, 
де-факто тариф 1,68 грн покриває лише 
доставку. За саму ж електрику споживачі 
платять близько нуля. Тож решту запла-
тить державна компанія «Енергоатом». 
Відповідно, і жителі «хрущовок», і елітних 
будинків отримають дотацію.

70-75-річним пенсіонерам 
планують доплачувати 

по 300 грн
Мінсоцполітики підготувало проєкт 

постанови Кабміну щодо щомісячної 
компенсаційної виплати по 300 гривень 
пенсіонерам у віці від 70 до 75 років. 
Планується почати виплати з 1 жовтня 
2022 року. Про це свідчить проект доку-
менту, оприлюднений на сайті Федерації 
профспілок України. Крім того, планується 
щорічна індексація таких доплат пенсіо-
нерам. Документом передбачено, що по-
чинаючи з 2023 року розмір щомісячної 
компенсаційної виплати щороку з 1 берез-
ня підвищується на коефіцієнт збільшення, 
який визначається Кабміном із одночасним 
визначенням коефіцієнта збільшення по-
казника середньої зарплати. Кожен наступ-
ний перерахунок проводиться з урахуван-
ням збільшеного у попередні роки розміру 
щомісячної компенсаційної виплати.

інтернет і ТБ восени 
можуть подорожчати

В Україні тарифи на інтернет і те-
лебачення можуть зрости на 10-30%. 
«Головна причина збільшення тарифів - 
зростання вартості контенту. За кожного 
користувача потрібно платити відраху-
вання до коаліції аудіовізуальних і музич-
них прав. Ціни можуть зрости цієї осені 
або на початку зими. Учасники ринку по-
ступово переглядатимуть вартість послуг. 
Щоб не дратувати абонентів, провайдери 
підвищать ціни один раз», - розповів ди-
ректор інтернет-оператора «Павутина» 
Олександр Арутюнян у коментарі UBR.ua. 
Середня ціна телебачення може зрости на 
20%. До цього потрібно буде ще додати 2-5% 
відрахувань у КАМП, зауважив Арутюнян.

скільки коштує утримання 
одного в’язня? 

На утримання одного в’язня україн-
ці витрачають в середньому по 10 ти-
сяч гривень на місяць, хоча ще кілька 
років тому сума сягала 5-6 тисяч. Тобто, 
вартість утримання збільшилася вдвічі. 
Про це повідомляє«APnews» з посиланням 
на дані, отримані від Мін’юсту. Станом на 
червень 2021 року в установах виконання 
покарань та слідчих ізоляторах перебува-
ло 49720 осіб. І хоча їх кількість за останні 
20 років значно зменшується, витрачають 
на них щорічно тільки більше. Так, у 2016 
році видатки за бюджетною програмою, за 

якою здійснювалося утримання засудже-
них та осіб, взятих під варту, становили 
3 070 476 грн. Тоді було 69997 ув’язнених 
осіб. У середньому на одну людину йшло 
понад 43 тис. грн на рік (або 3650 грн на 
місяць). А в 2020 році утримувалися у 
в’язницях 52863 особи. Один ув’язнений 
коштував платникам податків 125 680 грн 
на рік або 10 473 грн на місяць. Для порів-
няння: зараз мінімальна зарплата в Украї-
ні - 6 тисяч грн. Прожитковий мінімум для 
працездатних українців - 2379 грн. 

Комунальні борги - шалені
За компослуги українці заборгували 

понад 66 млрд грн. Найбільші борги за 
газ - 25 млрд грн. За тепло та воду винні 
понад 21 млрд грн. За централізоване во-
допостачання та водовідведення борги 
сягнули понад 6 млрд грн. За розподіл 
електроенергії - 7 млрд грн. Від травня за-
гальна сума боргу зменшилась. Тоді забор-
гованість сягала 68,9 млрд грн, передає 
Фінанси.ua.

У липні уклали рекордну 
кількість шлюбів 

В Україні у липні зареєстрували ре-
кордну кількість шлюбів - майже 27 ти-
сяч. Це майже у дев’ять разів більше, ніж 
розлучень. Про це повідомила пресслужба 
Мін’юсту. «Літо - завжди гаряча шлюбна 
пора. Але нинішній липневий бум одру-
жень просто б’є рекорди», - йдеться в по-
відомленні. Так, за минулий місяць уклали 
шлюб 26715 пар, а кількість розірваних 
шлюбів становить 2865. Загалом із по-
чатку 2021 року офіційно свої відносини 
оформили 112675 пар. Розірвали шлюб 
16018 пар. Тобто, за 7 місяців 2021 орга-
ни Державної реєстрації цивільного ста-
ну України в 7 разів частіше реєстрували 
шлюби, ніж розлучення.

Українці масово проїдають 
свої заощадження

Українцям не вистачає зароблених 
грошей на споживчі потреби, тому на-
селення активно витрачає заощаджені 
кошти. Про це в Facebook розповів го-
лова Ради Нацбанку Богдан Данилишин. 
За його словами, скорочення в першому 
кварталі цього року власних заощаджень 
населення склало 60 млрд грн. «Споживчі 
витрати населення зростають, у їх струк-
турі домінують товари і послуги першої 
необхідності - продукти харчування та ко-
мунальні послуги», - зазначив Данилишин.

«Темна» зарплата - у «попиті»
Українці масово перейшли на зарп-

лати «в конверті». Людей, які працюють 
неофіційно - чи не третина країни. Це дані 
Міністерства економіки. Насправді цифра 
може досягати і 40%. За цими показника-
ми Україна - лідер в Європі. Загалом у країні 
працює майже 16 млн осіб. Тих, хто влашто-
ваний без трудової - понад три мільйони..

Працюючих і пенсіонерів - 
уже порівну

Масова міграція призвела до того, 
що кількість зайнятих працівників та 
пенсіонерів зрівнялась, а це може спро-
вокувати демографічну кризу. «У нас 
великий потік трудової міграції з України. 
Маємо співвідношення пенсіонерів до пра-
цюючих 1 до 1. Це дуже важке для економі-
ки країни співвідношення. І якщо так далі 
буде тривати, то ми, фактично, станемо 
країною пенсіонерів. А таке співвідношен-
ня не витримає жоден бюджет жодної кра-
їни», - зазначив економіст Андрій Новак, 
передає 24 канал. Україна отримає шанс 
на краще лише тоді, коли заробітчани поч-
нуть повертатися додому, переконані еко-
номісти. Держава має запровадити низку 
доступних програм для бажаючих відкри-
ти бізнес, знизити оподаткування та по-
ліпшити соціальний захист. А підприємці, 
аби виграти боротьбу за кадри, мають 
модернізувати виробництво, поліпшувати 
умови праці та пропонувати гідні конку-
рентні зарплати. Зараз українські компанії 
вже відчувають кадровий голод - навіть 
попри конкурентний рівень зарплат.

україна світ

Ольга чОРНа.
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моє село - частинка України.
моє село - це неба голУбінь.
моє село - це серцЯ полоВина.
моє село - це ЗУстріч поколінь...

Саме такими словами розпочала і 
відкрила урочистості, приурочені 
Дню села, староста Постолівки, що на 

Гусятинщині, Галина Паньків. Очільниця щиро 
привітала земляків з радісною подією у їхньому 
житті, наголосивши, що це свято усіх, хто тут 
народився і живе, хто приїхав сюди і оселився 
назавжди, хто виїхав, однак думками щоразу 
повертається до отчого порогу. Так було, є, і буде. 
Бо це - історія, яку ми самі творимо... 

Прозвучав Гімн України і ведучі Олена Мостецька та Ми-
хайло Школьний запросили до вітального слова заступни-
ка Гусятинського селищного голови Віктора Гудя та ди-
ректора місцевого ТОВ "Аграрний край" Степана Тхора, які 
привітали присутніх зі святом і висловили найкращі поба-
жання. Мешканці села, гості і запрошені з навколишніх сіл, 
заповнивши площу перед будинком культури та зарядив-
шись гарним настроєм, налаштувались на концертну про-
граму, яка тривала більше двох годин. 

Художні номери переплітались зі словами ведучих. Вра-
жали оригінальним вбранням, дивували і зачаровували 
своїм мистецьким хистом як молоді, зовсім юні і зрілі ар-
тисти. Зокрема, наймолодша виконавиця Вікторія Юзва та 
ансамбль народних інструментів"Барви" КЗ "Гусятинська 
мистецька школа", солістка Гусятинського Центру куль-
тури і дозвілля Вікторія Мазур, дует у складі Катерини 
Ониськів і Сергія Коваля, молода співачка Оксана Явор-
ська з Теребовлі, місцеві самодіяльні аматори Марія Буря-
ківська, Олеся Жаровська, Софія Диць, Олена Подольська, 
Аліна Бугня, Олеся Ольховецька, Валентина Савка, Василь 
Пелещук, "троїсті музики" у складі директора будинку 
культури Петра Дрозди, Василя Дутки, Петра Лихача, Рус-
лана Козачука, вокальний дует Івана Демківа та Ігоря Бу-

ряківського. До речі, виступ останніх зворушив душу не 
одного з присутніх і заставив повернутися у свою далеку 
молодість... 

Тут звучали баян, бубен, скрипка, бандура, гітара і сак-
сафон. Все було на "ура". Публіка була в захваті, бо давно 
такого дійства у селі не було, а тому щедро обдаровувала 
аплодисментами кожен виступ. Приємно здивували і цьо-
горічні випускники, подарувавши односельцям неорди-
нарний танець. 

Свято набирало обертів. Охочих пофотографуватись 
вабили декоративна композиція та фотозони, над якими 
попрацювали Ірина Лапшій, Марія Бабій, Світлана Лапшій 
та відома майстриня Ірина Корніцька. Працювали дитячі 
атракціони - гірки, батути, каруселі, риболовля, близько де-
сяти торгових точок з різноманітним крамом, солодощами 
та напоями. Кожен, починаючи від малечі і до найстарших, 
мав своє заняття й уподобання. Діти ласували морозивом, 
солодкою ватою, займали чергу, щоб отримати красивий 
розпис на обличчі від майстрині бодіарту Наталі Семак.

 Дорослі смакували рибною юшкою, якою залюбки ча-
стували усіх бажаючих кухарки школи Ольга Клим та Зе-
новія Онишко, розбивались на невеликі дружні компанії, 
шукали і знаходили знайомих, ділились враженнями та 
просто спілкувались. Від задоволення обличчя аж світили-
ся. Не можу не сказати, що і я зустріла тут чимало друзів, 
знайомих та однокласників, що було надзвичайно приєм-
но і зворушливо... 

Концертна програма, 
яка видалась яскравою, 
багатою і насиченою, 
завершилась. Старо-
ста села Галина Паньків 
щиро дякувала усім, хто 
брав активну участь у під-
готовці та проведенні за-
ходу, за плідну співпрацю, 
побажала усім здоров'я, 
миру, добра і щастя. 

- Однак свято не було б 
настільки чудовим і повноцінним, - наголосила пані Гали-
на, - якби не фінансова підтримка місцевих підприємців, до-
помога працівників дитячого садка "Казка", Гусятинського 
Центру надання соціальних послуг,за що їм велике спасибі, 
та особлива подяка директору ТОВ "Аграрний край" Степа-
ну Тхору... 

Свято вдалось на славу, продовжувалось допізна і завер-
шилось танцями.

 P.S. За подароване дійство, за прекрасний настрій, за 
емоції, які переповнюють душу, за чудовий день, який 
ввійде в історію рідної Постолівки, її мешканці щиро 
завдячують старості Галині Паньків.

Марія МАЙДАНюК. Фото авторки.

Гріє душу село моє рідНе 
Як у Постолівці на Гусятинщині свій День відзначали

nday.te.ua

 Дорогі односельчани!
прийміть най-

сердечніші вітання 
і побажання з на-
годи великого на-
ціонального свята 
нашої державнос-
ті – 30-річчя неза-
лежності України 
та Дня Державного 
прапора! нехай ці 
свята наповнять 
ваші серця горді-
стю за нашу дер-
жаву, вселять віру 
і надію на краще 

майбутнє, додадуть сили і наснаги у досяг-
ненні великої мети – розквіту нашої бать-
ківщини і рідного села постолівка.

Зичу усім міцного здоров’я, щастя, добра, 
щедрої долі, невичерпного оптимізму, любові 
та добробуту в кожному домі!

 миру і процвітання нашій вільній неза-
лежній соборній державі! 

Галина ПАНЬКІВ, 
староста села.
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За корисністю смородина не поступається 
популярним ягодам годжі та в помірних 
дозах надзвичайно корисна. Проте, не 

завжди й не всім. 

Смородина - одна з найпоширеніших в Україні ягід. 
Вирощувати її на дачі або у дворі дуже просто, тому в 
багатьох біля дому ростуть смородинові кущі. 

ЧИМ КОРИСНА 
Її вживають при застуді, захворюваннях кишечни-

ка, зниженому імунітеті. У цій ягоді міститься величез-
на кількість вітаміну С - до 570 мг в 100 г. Це в десять 
разів більше, ніж у лимоні. У цій ягоді багато кліткови-
ни і мало цукру, тому вона ідеальна для схуднення.

У смородині багато різних кислот, ефірної олії і пек-
тину. Ці речовини корисні для мікрофлори кишечника. 
Високий вміст кумарину і вітаміну С робить її корис-
ною для зміцнення судин, зниження ризику серцевих 
захворювань.

КОМУ НЕ МОжНА
У невеликих дозах ця ягода корисна, але з'їдати 

її занадто багато не рекомендується. Через високий 
вміст кислоти вона протипоказана для людей з вираз-
кою, гастритом, панкреатитом. Навіть здоровій людині 
надлишок кислоти може нашкодити. Не варто їсти по-
над 100 г ягоди за один раз.

Кумарин в смородині сприяє розрідженню крові, 
що корисно людям зі схильністю до тромбозів. Однак 
в дуже великих дозах ягода може підвищити ризик 
відриву тромбу. Чорну смородину не варто давати ма-
леньким дітям, оскільки вона є сильним алергеном.

Вважається, що він лікує 99 хвороб. 
Завдяки своїм властивостям звіробій 
входить до складу багатьох медичних 

препаратів. Але, як і будь які інші лікарські 
засоби, має і протипоказання, і побічну дію. 
Тож, щоб не втрапити в халепу, будь-які 
ліки, навіть якщо це чай, зібраний із зілля 
поблизу власного городу, слід вживати, 
тільки порадившись з лікарем.

 

ЯК ЗБиРаТи Та ЗБЕРіГаТи
Звіробій квітне в червні-вересні. Саме в цей час і 

збирають квітучі верхівки зі стеблом завдовжки 25-30 
см, без грубих безлистих частин. Сушать рослину, роз-
стеливши тонким шаром, в тіні. Висушену траву зві-
робою обмолочують, відділяючи стебла, і зберігають 
не більше 3 років.

 

ЗвіДКи цілюЩа ДіЯ?
Лікарські властивості звіробою пов’язані з досить 

складним хімічним складом. У траві містяться флаво-
ни й антоциани, які мають сечогінну, дезінфікуючу, 
послаблюючу дію, сприяють зменшенню проникності 
кровоносних судин та накопиченню вітаміну С в орга-
нізмі. Ефірні олії звіробою, які впливають на його ха-
рактерний запах, мають ранозагоювальні властивості. 
Дубильні речовини - це органічні речовини різної бу-
дови, які надають рослині терпкого смаку і виявляють 
протизапальну дію, здатні пригнічувати зростання 
бактерій і вірусів. Органічні кислоти звіробою актив-
но беруть участь в обміні речовин, збільшують виді-
лення слини, жовчі і шлункового соку, а смоли мають 
протимікробні властивості.

 
ЗвіРОБій ліКУЄ МайЖЕ всЕ

У традиційній медицині звіробій використовують 
як в’яжучий, протизапальний і тонізуючий засіб при 
кровохарканні, кашлі, проносах, кольках, хворобах пе-
чінки, для зміцнення ясен.

З нього роблять рослинні антибіотики - іманін і 
новоіманін - ефективні антибактеріальні препарати, 
які застосовують при важких опіках, гнійних ранах, 
гострих катарах дихальних шляхів (риніті, гаймори-
ті, фарингіті), при абсцесі, маститі. Препарати з трави 
звіробою застосовують для лікування виразок, рев-
матизму, подагри, різних нервових захворюваннь, як 
антигельмінтний і діуретичний засіб, для зміцнення 
ясен, усунення неприємного запаху з рота. Використо-
вується він для лікування депресивних психозів.

Дослідженнями встановлено, що екстракт росли-
ни при внутрішньовенному введенні стимулює діяль-
ність серця, збільшує амплітуду серцевих скорочень, 
підвищує артеріальний тиск, звужує судини. 

Корисний звіробій при захворюваннях травного 
тракту (проноси, хронічні гастрити, виразкова хво-
роба, спазмах кишок і жовчних шляхів), при захво-
рюваннях печінки і жовчного міхура. Лікують зві-
робоєм нирковокам’яну хворобу, гострий та хронічнй 
пієлонефрити, цистити, розлади нервової системи, 
нейродистонію, мігрені. За деякими припущеннями, 
впливає звіробій і на біохімічні процеси в уражених 
злоякісними пухлинами органах.

У народній медицині звіробій дуже популярний 
лікувальний засіб, який застосовують при шлунко-
во-кишкових, серцево-судинних захворюваннях, як 
кровоспинний засіб при маткових кровотечах; хворо-
бах печінки, при невралгіях, істерії, безсонні, епілепсії, 
паралічах. Відваром трави звіробою миються при діа-
тезах, висипах, наривах, при хворобах молочних залоз 
прикладають компреси. Коріння рослини використо-
вують при дизентерії та туберкульозі кісток.

НАСТІЙ ЗВІРОБОю: 1 ст. л подрібненої трави за-
лити 1 скл. окропу, настоювати 30 хв. і вживати по 1/4 
скл. 3-4 рази на день до їжі.

ВІДВАР: взяти 1 ст. л подрібненої трави на склянку 
води, кип’ятити 15 хв., після охолодження процідити. 
Це добова доза, яку випивають за кілька прийомів.

ОЛІя (ДЛя ЗОВНІШНЬОГО ЗАСТОСУВАННя): 20 г 
свіжих квіток заливають 200 г соняшникової або лля-
ної олії, настоюють 14 днів, періодично збовтуючи. 
Масляний екстракт добре допомагає при ударах, ним 
лікують сильні опіки, рани, виразки, нариви та інші 
гнійні запалення. 

НАСТОяНКА: 4 ст. л трави залити 100 мл спирту, 
настояти в темному місці близько 10 днів. Потім на-
стоянку процідити, приймати 15-20 крапель 3 рази 
на день. Для полоскання горла, для зміцнення ясен і 
зняття запалення, настоянку розводять кип’яченою 
водою - 30-40 крапель на 1/2 скл. води.

 МОЖНа сТаТи… іМПОТЕНТОМ
Часто звіробій вживають не тільки з лікувальною 

метою, а п’ють просто як чай, який, до речі, приємний 
на смак, колір та запах, тож і набув популярності. Але 
зловживати звіробоєм не можна! Недарма він має таку 
грізну назву! Ця рослина може викликати у тварин 
серйозне отруєння, до нього чутливі вівці, коні, вели-
ка рогата худоба, особливо молодняк білої масті. Для 
людей рослина не така шкідлива, але через її слабу 
токсичну дію звіробій не можна приймати протягом 
тривалого часу - з’являться неприємні відчуття у пра-
вому боці та гіркота у роті, можлива кропивниця. Піс-
ля прийому настою (чаю) з трави необхідно утриму-
ватися від засмаги, адже звіробій підвищує чутливість 
шкіри до ультрафіолетових променів.

Протипоказаний звіробій при вагітності, гіперто-
нії (в чистому вигляді, а от у зборі можна). Надто міц-
ний чай викличе симптоми гострого гастриту (спазми 
і болі в кишечнику). 

Але найбільш підступний звіробій для чоловіків - 
при тривалому вживанні (від 3 тижнів і більше) може 
виникнути тимчасова імпотенція (і більшість навіть 
не здогадується, з чим це пов’язано). Але, на щастя, 
через кілька тижнів після припинення прийому пре-
паратів, все нормалізується. 

ЯК ПиТи чай іЗ ЗвіРОБОю?
Для того, щоб отримати максимум користі від си-

ровини, необхідно 2 ст. л. трави залити 300 мл окропу і 
дати постояти близько 15 хвилин. Вживати такий чай 
можна не частіше 2 разів на день протягом 10 діб. По-
тім бажано зробити перерву хоча б на тиждень.

Вживати напій треба теплим, для поліпшення сма-
кових властивостей можна додати 1 ч. л. меду. Звіробій 
можна змішувати з іншими травами. Рослина добре 
поєднується з м'ятою, мелісою і материнкою. Для по-
силення імуностимулюючого ефекту рекомендується 
пити чай з материнкою і звіробоєм. Для поліпшення 
стану жіночого організму краще поєднувати траву з 
мелісою.

При проблемах з шлунково-кишковим трактом ре-
комендується пити чай не частіше 1 разу в день. При 
цьому заварювати сировину потрібно не так, як зазна-
чено вище. 1 ст. л. трави треба залити 300 мл окропу і 
настоювати 15 хвилин. При бажанні у напій можна до-
дати лимон і трохи меду. При болях у животі пий чай 
по 200 мл в день, не більше.

З чиМ НЕ МОЖНа вЖиваТи? 
Не дозволений одночасний прийом звіробою з 

антидепрессантами та засобами від мігрені на основі 
триптанів. Протисудомні препарати втрачають ефек-
тивність, що може призвести до втрати контролю над 
судомами. Несумісний він з гормональними протиза-
плідними засобами. Може знижуватися ефективність 
методів гормональної контрацепції. У цьому списку 
і протиракові препарати. Протипухлинні засоби мо-
жуть знижувати свою ефективність при одночасному 
застосуванні зі звіробоєм. Не варто поєднувати зві-
робій з антигістамінними, антиретровірусними і про-
тигрибковими препаратами.

Наведений вище список не є вичерпним, тому 
обов'язково проконсультуйтеся зі своїм лікарем, щоб 
переконатися, що звіробій підходить та безпечний 
для вас.

Звіробій - поміч від 99 хвороб 
і… вбивця чоловічої сили

Хто з нас не знає про цілющу рослину - звіробій? 

Вчені склали список продуктів, що 
подовжують життя. До нього увійшли 
яблука, вишня, гіркий шоколад, кава, 

зелений чай, шпинат і брокколі. Усі ці 
продукти багаті на поліфеноли, органічні 
сполуки рослинного походження, могутні 
природні антиоксиданти, які позитивно 
впливають на організм, зокрема запобігають 
серцевим захворюванням.

Ці продукти можуть також уповільнити процес старін-
ня. Відсутність їх в раціоні збільшує ризик розвитку хро-
нічних захворювань. 

чОРНа сМОРОДиНа сПРиЯЄ 
розрідженню крові

Що з’їсТи, Аби 
ПодовжиТи жиТТя
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* * * * *

Великогаївський «Агрон» і теребовлян-
ська «Нива» невдало провели свої матчі дру-
гого туру аматорського чемпіонату України.

Теребовлянська «Нива» поступилася 
чернівецькому «Довбушу» (0:1) на його 
полі. Долю матчу вирішив пенальті, який 
був призначений у ворота «Ниви» і реалізо-
ваний гравцями «Довбуша». 

Великогаївський «Агрон» на домашньо-
му стадіоні приймав ОДЕК з Оржева (Рів-
ненська область). Пропустивши в кожному 
з таймів по голу наші земляки поступилися 
0:2. 

* * * * *
Відбулися повторні півфінальні матчі 

кубка Тернопільської області 2021 року з 
футболу. За їхніми підсумками до фіналу 
пробилися лідери аматорського футболу 
нашої області – теребовлянська «Нива» і ве-
ликолгаївський «Агрон-ОТГ».

У Теребовлі зустрічалася місцева «Нива» 
та ФК «Тернопіль-ТНПУ». Після поразки в 
обласному центрі в першому матчі (1:2) 
«Ниві» потрібно було брати реванш, що 
вона і зробила - 4:0.

Другий фіналіст визначився у Бучачі, де 
в гості до місцевого «Колоса» приїхав вели-
когаївський «Агрон», який на власному полі 
святкував перемогу – 4:2. І в другому матчі 
«агронівці» були сильнішими – 1:3

 Отож, у фіналі кубка Тернопільської об-
ласті зустрінуться теребовлянська «Нива» 
і великогаївський «Агрон». Цей матч відбу-
деться у День незалежності, 24 серпня, на 
стадіоні с. Васильківці.

* * * * *
15 серпня відбулися три з п’яти матчів 

12-го туру у вищій лізі чемпіонату Терно-
пільської області: 

«Медобори» (Зелене) – «Збруч-Агробіз-
нес» (Підволочиськ) – 4:2 (4:1)

ФК «Тернопіль-ТНПУ» – «Рідна Борщівщи-
на» – 1:5 (0:3)

ФК «Нараїв» – «Зоря» (Хоростків) – 2:2 (2:2)
Матчі «Кристал-U-19» (Чортків) – «Агрон-

ОТГ»" (В. Гаї), «Поділля» (Васильківці) – 
«Нива» (Теребовля) за календарем були зі-
грані 18 серпня.

* * * * *
Відбулися три матчі десятого туру у пер-

шій лізі чемпіонату Тернопільської області: 
«Нива» (Городниця) – «Нива» (Підгайці) – 

5:2 (1:1)
ФК «Мельниця» (Мельниця-Подільська) – 

ФК «Трибухівці» – 0:0
ФК «Вишнівець» – «Віго-Острів» – 7:0 (2:0)

* * * * *
Відбулися два з трьох матчів десятого 

туру у другій лізі чемпіонату Тернопільської 
області: 

«Збруч» (Гусятинська ТГ) – «Нічлава» (Ко-
пичинці) – 1:1 (0:1)

«ПрофАгро» (Кременець) – «Олімпія» 
(Клювинці) – 3:0 (3:0)

Матч ФК «Скалат» – «Колос» (Зборів) – пе-
ренесено.

* * * * *
Асоціація футболу 

Тернопільщини ви-
словлює щирі співчут-
тя з приводу перед-
часної смерті гравця 
команди «Обрій» з 
Ланівців Андрія Леонідовича Герасимчука.

За попередньою інформацією, 29-річ-
ногому Андрію стало погано під час матчу і 
його замінили. Лікарі здійснювали реаніма-
ційні заходи, але врятувати його не змогли.

Молодий чоловік був родом із села Яки-
мівці Тернопільської області.

* * * * *
У матчі за Суперкубок 

УЄФА «Челсі» зустрічався з 
«Вільярреалом». Гра пройшла 
на стадіоні «Віндзор Парк» в 
Белфасті (Північна Ірландія) і 
завершилася перемогою «Чел-
сі» (1:1, 6:5 – по пенальті).

На 27-й хвилині зустрі-
чі півзахисник «Челсі» Хакім 
Зієш відкрив рахунок. На 73-й 
хвилині форвард «Вільярреа-
ла» Жерар Морено забив м’яч 
у відповідь. У серії пенальті 
сильнішим виявився «Челсі». 

«Сині» вшосте брали 
участь у матчі за Суперкубок 
УЄФА і здобули другу перемо-
гу. «Вільярреал» вперше вибо-
рював трофей. 

* * * * *
Організаційний комітет 

Олімпійських ігор у Пари-
жі опублікував список видів 
спорту, які будуть представле-
ні на змаганнях. У переліку не 

знайшлось місця для карате. 
Також у програмі Ігор-2024 
відсутні бейсбол та софтбол. 
Зате на Олімпіаді з'явиться 
інший новий вид спорту – 
брейкданс.

Цього року карате дебю-
тувало на Олімпіаді в Токіо. 
Українці вдало виступили у 
цій дисципліні та завоювали 
2 нагороди. Анжеліка Терлюга 
виборола срібло, а Станіслав 
Горуна - бронзу. Олімпіада в 
Парижі повинна пройти з 26 
липня по 11 серпня 2024 року.

* * * * *
У віці 75 років помер леген-

дарний німецький футболіст 
Герд Мюллер. Причини смерті 
точно не відомі. Він страждав 
хворобою Альцгеймера.

Мюллер був чемпіоном сві-
ту і чемпіоном Європи, трира-
зовим володарем Кубка євро-
пейських чемпіонів (колишня 
назва Ліги чемпіонів), чоти-

риразовим чемпіоном і воло-
дарем Кубка ФРН. Футболіст 
двічі отримував Золоту бутсу 
і одного разу - Золотий м'яч. 
На рахунку форварда 566 го-
лів в 607 матчах за «Баварію», 
а також 68 голів в 62 іграх за 
збірну. Мюллер є найкращим 
бомбардиром в історії «Бава-
рії» і Бундесліги.

* * * * *
У німецькому Вісбадені 

завершилася чоловіча тради-
ційна шоу-гонка City-Biathlon. 

Українець Дмитро Підручний 
певний час лідирував і боров-
ся за перемогу, однак не зміг 
забігти в призи. Норвежець 
Йоханнес Бьо провів практич-
но ідеальну гонку. У швидко-
сті на дистанції йому не було 
рівних, а в найвідповідальніші 
моменти – і на стрільбі.

Підручний на останню 
стрільбу прийшов другим, але 
використав на ній відразу три 
запасних патрони і пропустив 
вперед кількох суперників. У 
результаті – п’ятий результат.

Українка Юлія Джима, яка 
в кваліфікації була сьомою, 
почала фінал невдало, кілька 
разів їй довелося заходити у 
штрафну зону. У другій ча-
стині гонки 30-річна україн-
ка зібралася і після останньої 
стрільби, яку відпрацювала 
ідеально, піднялася на четвер-
те місце та в підсумку втрима-
ла його.

сПОРТаРЕНа

Тернопільський футбол

Параолімпійський во-
гонь, що виражає надії 
на побудову інклюзив-

ного суспільства, уже з минулого 
четверга запалюють в більш, ніж 
880 місцях по всій Японії. Причо-
му, роблять це різними способа-
ми, які демонструють особливості 
кожної провінції – за допомогою 
світлового променю, кременю 
тощо.

Тим часом, цього ж дня у Киє-
ві відбулася церемонія проводів 
української збірної на літні Пара-
лімпійські ігри в Токіо. У її складі 
виступлять 143 спортсмени, які 
змагатимуться у 15-ти з 22 видів 
спорту, представлених на Іграх. 
Найбільша кількість українських 
паралімпійців виступатиме у пла-
ванні - 40 спортсменів. Також ве-

лика частка змагатиметься у лег-
кій атлетиці - 32.

Загалом на літній Паралімпіа-
ді, яка пройде з 24 серпня по 5 ве-
ресня, розіграють 540 комплектів 
нагород. Очікується участь пред-
ставників 168 країн світу.

Прапороносцями збірної 
України на церемонії відкриття 
Паралімпіади будуть Єлизавета 
Мерешко (плавання) та Віктор 
Смирнов (плавання).
яК РАНІШЕ УКРАЇНА ВИСТУПАЛА 

НА ПАРАЛІМПІЙСЬКИХ ІГРАХ:
• Атланта-1996: 1 "золото"  

+ 4 "срібло" + 2 "бронза"
• Сідней-2000: 3+20+14
• Афіни-2004: 24+12+19
• Пекін-2008: 24+18+32
• Лондон-2012: 32+24+28
• Ріо-2016: 41+37+39.

Їх завоювали у Токіо-2020 
українські спортсмени, які 
представляли інші країни.

ЗОЛОТО
Артем Долгопят (Ізраїль, спор-

тивна гімнастика). Хлопець почав 
займатися гімнастикою ще в Дніпро-
петровську (нині - Дніпро). Коли Арте-
му виповнилось 12 років, його родина 
переїхала до Ізраїлю. Токіо-2020 став 
тріумфальним для Долгопята - золота 
медаль у вільних вправах.

Марина Голядкіна (ОКР, артистич-
не плавання). Уродженка Донецька ще 
в 2013 році була бронзовою призеркою 
чемпіонату світу в складі збірної Укра-
їни, а в 2015 році прийняла російське 
громадянство. У Токіо Голядкіна стала 
чемпіонкою в командних змаганнях у 
складі Олімпійського комітету Росії.

СРІБЛО
Анастасія Близнюк (ОКР, художня 

гімнастика). Близнюк народилася в За-
поріжжі, проте вже в 6-річному віці пе-
реїхала до Росії. Власне кажучи, Анаста-
сія сформувалася як спортсменка в Росії 
- чемпіонка Ігор 2012 (Лондон) і 2016 
(Ріо). У Токіо Близнюк здобула срібну 
нагороду в груповому багатоборстві.

Ірина Зарецька (Азербайджан, кара-

те). Одеситка Зарецька перебралася до 
Азербайджану в 2015 році через кращі 
умови. У 2018 - стала чемпіонкою світу, 
а в Токіо принесла своїй збірній срібну 
медаль. Слід відзначити, що головним 
тренером збірної Азербайджану є оде-
сит Денис Морозов, який є особистим 
тренером нашої Анжеліки Терлюги.

БРОНЗА
Марія Стадник (Азербайджан, 

спортивна боротьба). 33-річна уро-
дженка Львова змінила спортивне гро-
мадянство в 2007 році, не витримавши 
конкуренції з Іриною Мерлені. При-
наймні, така офіційна причина. Багато-
разова чемпіонка світу так і не змогла 
здобути золоту медаль Олімпійських 
ігор - бронза в Пекіні, срібло в Лондоні 
та Ріо, і знову бронза в Токіо.

Відзначимо, що чоловік Марії Стад-
ник, Андрій - є головним тренером збір-
ної України.

Олександр Бондарь (ОКР, стрибки в 
воду). Народився в Луганську та в 2015 
році прийняв російське громадянство. 
У Токіо здобув бронзу в синхронних 
стрибках із 10-метрової вишки.

Сергій Тарновський (Молдова, ка-
ное). Львів'янин Тарновський змінив 
громадянство ще в 2013 році. Бронзо-
ву медаль з Ріо в Сергія забрали через 

допінговий скандал. Однак, у Токіо Тар-
новський все ж зумів здобути медаль 
у змаганнях каное-одиночок. Знову 
бронзову.

Ірина Кіндзерська (Азербайджан, 
дзюдо). В останні роки саме Азербай-
джан є одним із найулюбленіших місць 
для колишніх українців. Ось і уроджен-
ка Кам'янець-Подільського Ірина Кін-
дзерська в 2017 році перебралася на 
узбережжя Каспійського моря після 
того, як вийшла заміж за громадянина 
Азербайджану. На Олімпійських іграх 
2020 року 31-річна дзюдоїстка здобула 
"бронзу" для своєї нової Батьківщини. 
А ще в 2012 році Ірина посіла 5 місце в 
Лондоні під синьо-жовтим прапором.

Глєб Бакши (ОКР, бокс). Глєб на-
родився в 1995 році в Сімферополі та 
одразу з анексією Криму перейшов на 
бік Росії, фактично, зрадивши Україну. 
У Токіо приніс команді ОКР бронзову 
медаль у ваговій категорії до 75 кг. За 
інформацією з Вікіпедії, Бакши був у ря-
дах терористичного угрупування ДНР 
"Оплот".

Антон Плесной (Грузія, важка атлети-
ка). Уродженець Дніпра захищав україн-
ський прапор на юніорському рівні. З 2018 
року представляє Грузію, для якої і здобув 
усі свої головні спортивні нагороди. У То-
кіо 24-річний атлет завоював бронзову 
медаль у ваговій категорії до 77 кг.

УДОМа «Нива» ПЕРЕМОГла
14 серпня футбольний клуб «Нива» у 4 турі 

чемпіонату Першої ліги у домашньому матчі здо-
був мінімальну перемогу над «Гірником-Спорт» з 
Горішніх Плавнів.

До цього поєдинку «Нива» підійшла з без-
програшною домашньою серією, яка триває 
чотири гри: три перемоги і нічия, при цьому во-
рота «жовто-зелених» залишаються «сухими». 
«Гірник-Спорт» обходиться без нічиїх у Першій лізі 
вже 11 матчів поспіль: три перемоги і вісім пора-
зок.

Уже на четвертій хвилині господарі відкрили 
рахунок в матчі. Ігор Семенина ударом з дальньої 
дистанції не залишив шансів голкіперу – 1:0. На-
томість, пройти організований захист тернополян 
гості не могли. 

Другий тайм «Гірник-Спорт» розпочав значно 
активніше і одного разу лише перекладина воріт 
врятувала господарів від голу. Але, «Нива» все ж 
взяла ситуацію під свій контроль і не давала віль-
них зон для швидких атак. У підсумку гра заверши-
лася мінімальною перемогою тернополян, після 
якої, набравши 7 очок, вони перебувають у верхній 
частині турнірної таблиці.

10 медалей не для України

Паралімпіада у Токіо – 
на низькому старті
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яскраві, успішні та 
креативні! Тернопільські 
танцівники вразили 

весь світ своїми талантами 
та артистизмом.  Вихованці 
танцювальної студії «TNG 
dance company» наполегливо 
готувалися близько року, аби 
підготувати цікаві номери, 
відшліфувати техніку і 
продемонструвати свою високу 
майстерність на чемпіонаті світу 
"Dance World Cup". 

Цьогоріч ці змагання незвичайні. Че-
рез ситуацію з пандемією коронавірусу 
їх скасовували і переносили. Тому зараз 
в Англії відбуваються почергово чемпі-
онат за 2020 та 2021 роки. Перший вже 
закінчився, а другий – у розпалі. 

- У цьому заході беруть участь понад 
півсотні країн світу з усіх континентів, 
- розповідає засновниця школи «TNG 
dance company» Любов Борисяк. – Зазви-
чай, чемпіонат відбувався наживо – це 
була масштабна подія. Протягом тижня 
танцівники виступали, спілкувалися, 
переймали досвід один одного. На жаль, 
через потребу 7-денного карантину, від-
криття  візи та інші бюрократичні пере-
пони багато країн не змогли приїхати 
на змагання, тому захід відбувався як 
офлайн, так і онлайн з допомогою відео-
запису виступів. Варто додати, що запи-
сували відео під суворим контролем ор-
ганізаторів, потрібно було дотриматися 
ряду вимог і щодо якості зображення, і 
щодо самого запису. Потрібно було це 
зробити з першого разу. Журі чемпіона-
ту - з різних країн світу. Вони не бачать 
оцінок один одного, а вже комп’ютерна 
програма розраховує бал і визначає пе-
реможців.  

Вихованці танцювальної студії «TNG 
dance company» успішно виступили на 
чемпіонаті 2020 і зараз ще беруть участь 
у змаганнях "Dance World Cup" 2021. 
Всього у збірній команді – 28 дітей ві-
ком від 7 до 15 років. Зараз у скарбничці 
команди – 5 золотих, 4 срібних і 5 брон-
зових медалей. 

- Зізнаюся, емоції переповнювали, 
коли дізналася про перше золото, - роз-
повідає Любов Борисяк. – Ми мріяли про 

це з 2018 року. Підступний коронавірус 
і карантин змінили наше життя. Але 
наші вихованці наполегливо працювали 
і отримали нагороду за свої старання. 
Коли я була в Португалії вперше на чем-
піонаті світу, в мене з`явилась ідея для 
тріо. Здається, в успіх тоді вірила лише 
я одна. Переконувала своїх вихованок 
Арінку Шамрай, Христинку Палій та На-
стю Зелену, що з цим номером вони ма-
ють усі шанси перемогти. Вони зробили 
все, що могли! 

Арінці Шамрай – 13 років. Займати-
ся танцями почала у 6 років – побачи-
ла кліп відомої співачки і зацікавилася 
танцями.  Дівчинка до змагань готува-
лась одразу після закінчення чемпіона-
ту світу в 2019 році, який відбувався у 
португальському міста Брага.

- На цих змаганнях нагороджують 
дітей, які зайняли перші шість місць, 

- розповідає мама дівчинки Ірина 
Шамрай. - Аріна тоді заняла 6 місце в ка-
тегорії «Акро соло чілдрен» серед дітей 
віком 10-14 років. Це гарний результат 
для дебютантки – їй тоді було 11 років.  
Відтоді ціллю Аріни стали п’єдестал і ме-
даль. Донька дуже серйозно готувалася 
до чемпіонату – займалася без вихідних 
щодня по 2-6 годин.  Цьогоріч Аріна вже 
отримала дві срібні й одну бронзову на-
городи за соло, а також золото за виступ 
у тріо. 

Любов Борисяк переконана, її вихо-
ванці здобули так багато перемог зав-
дяки наполегливості та великій праце-
любності. 

- Нашій танцювальній школі «TNG 
dance company» - 30 років, - розповідає 
жінка. – У нас займається близько 180 
студійців. До карантину було більше 
дітей в підготовчих групах. Зараз заці-
кавлення у різних гуртках, не лише тан-
цях, знизилося. І дарма. Адже ці заняття 
розвивають дитину, відволікають від 
гаджетів, соціалізують. Ми радо беремо 
ми на навчання з 4-ох років, адже це чу-
довий вік для того, аби почати займати-
ся танцями і досягати результатів.

У танцювальній школі «TNG dance 
company», аби пережити карантинні об-
меження, максимально переформатува-
ли свою роботу. 

- Ми придумували різні оригінальні 
активності, аби зберегти запал дітей, 
організовували конкурси, рейтинги, - 
розповідає Любов Борисяк. – Сформу-

вали маленькі групи, ставили багато ін-
дивідуальних номерів. Карантин змусив 
нас бути креативними і, як показує чем-
піонат світу, нам вдалося це зробити. 

Тернопільські танцівники щиро спо-
діваються, наступного року вирушать 
на чемпіонат світу вже у сонячну Італію. 
А зараз з нетерпінням чекають підсум-
ків змагань і танцюють. Ці діти і їхні тре-
нери, як ніхто, знають, 
що саме наполеглива 
праця і старання прино-
сять результати. 

ТерНоПільсьКі ТАНцівНиКи – 
одНі з КрАЩиХ у свіТі

Колектив "TNG dance company" здобув понад десяток 
нагород на чемпіонаті світу "Dance World Cup" в англії

юля ТОМчиШиН.
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 09.30 «Мiй прапор».
07.00, 08.00, 16.40, 21.00, 00.05, 05.25 

Новини.
07.10 М/ф «Як козаки сiль купували».
07.20 М/ф «Як козаки прибульцiв 

зустрiчали».
07.40 М/ф «Як козаки олiмпiйцями 

стали».
08.10 М/ф «Як козаки наречених 

виручали».
08.30 Урочистостi з нагоди Дня держав-

ного прапора України.
10.25 Повернення.
11.20 Мiжнародний самiт «Кримської 

платформи».
17.00 Д/с «Колапс. Як українцi зруй-

нували iмперiю зла».
21.35 «Зворотнiй вiдлiк».
23.30 #ВУкраїнi.
00.40 Д/с «Боротьба за виживання».
02.00 Х/ф «Вавилон ХХ».
03.40 Бюджетники.
04.30 Енеїда.

Êаíаë “1+1”
06.30, 19.30, 04.45 «ТСН».
07.00 Х/ф «Папiк 2».
20.13 «ПроCпорт».
20.15 «Спецiальний святковий Вечiрнiй 

квартал».
22.30 «Премiя «Нацiональна легенда 

України».
23.45 Х/ф «Сек`юрiтi».
01.40 Х/ф «Євротур».
03.05 Х/ф «Як позбутися хлопця за 

10 днiв».
05.35 «Життя вiдомих людей».

Iíòер
02.40 Х/ф «Поживемо-побачимо».
03.50 «Україна вражає».
04.15 «Орел i решка. На краю свiту».
04.55 «Телемагазин».
05.25, 22.35 «Слiдство вели...» з Л. 

Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.25 «Ранок з Iнтером».
10.05, 18.00 «Стосується кожного».
12.25 Х/ф «Високий блондин в чорно-

му черевику».
14.10 Х/ф «Повернення високого 

блондина».
15.50 Х/ф «Iграшка».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Кавказька полонянка, або 

Новi пригоди Шурика».
00.25 «Речдок».
02.05 «Україна: забута iсторiя».

ICTV
04.25 Скарб нацiї.
04.35 Еврика!

04.40 Служба розшуку дiтей.
04.45 Факти.
05.10, 02.10 Громадянська оборона.
06.55 Х/ф «Толока».
09.15 Х/ф «Бiблiотекар: У пошуках 

Списа Долi».
11.15, 13.00 Х/ф «Iндiана Джонс: У 

пошуках втраченого ковчега».
12.45 Факти. День.
14.00 Х/ф «Iндiана Джон i Храм Долi».
16.25, 19.10 Х/ф «Iндiана Джонс i 

Останнiй хрестовий похiд».
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Х/ф «Iндiана Джонс i Королiв-

ство кришталевого черепа».
22.00 Х/ф «Безславнi крiпаки».
00.00 Х/ф «Шляхетнi волоцюги».
02.55 Я зняв!

ÑТБ
04.30, 09.30, 14.50 Т/с «Нiщо не тра-

пляється двiчi».
09.00 Урочистостi з нагоди Дня Дер-

жавного Прапора України.
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.40, 18.05 Т/с «Слiд».
19.05 Супербабуся.
20.15, 22.50 Т/с «Життя прекрасне».
01.50 День Незалежностi. Нескоренi.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/ф.
07.20 Орел i решка.
09.30 Х/ф «Страшилки».
11.45 Х/ф «Пiкселi».
13.45 Х/ф «Варта галактики».
16.10 Х/ф «Варта галактики 2».
19.00 Хто зверху? (12+).
21.05 Х/ф «Красуня».
23.45 Х/ф «Бар «Бридкий койот».
01.45 Вар`яти.
02.50 Служба розшуку дiтей.
02.55 Зона ночi.

5 êаíаë
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
Час новин.

06.25 Вечiр з Янiною Соколовою.
07.10, 08.30, 20.55 Актуально: Еко-

номiка. Полiтика. Соцiум.
07.15 Д/с «Найнебезпечнiшi польоти».
08.35 Д/с «Iсторiя навколо нас».
09.00 Урочиста церемонiя пiдняття 

Державного Прапора України.
10.10 Концерт гурту Лiсапетний Баталь-

йон «Великий ювiлейний».
13.10, 17.10, 18.10, 19.15, 22.00 Х/ф.
15.30, 01.10 Невигаданi iсторiї.
16.10, 00.10 Машина часу. «Україна! 30 

рокiв Незалежностi».
21.00 Час новин. Пiдсумки дня.
21.40 Час-Time.
02.10, 05.10 Iсторiя з Братами Капра-

новими.
03.10 Обережно, дiти!
04.10 Фiзкульт ура!

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

годнi.
08.45 Сьогоднi. Церемонiя пiдняття 

Прапора України.
09.00 Зоряний шлях.
10.00 Т/с «Корзина для щастя».
14.00 Т/с «Все одно тебе дочекаюся», 

1 i 2 с.
15.30 Т/с «Все одно тебе дочекаюся».
20.00, 23.10 Т/с «Непрекрасна ледi».
00.10 Велика деолiгархiзацiя.
01.30 Телемагазин.
02.00 Iсторiя одного злочину.
03.30 Т/с «Формула щастя».

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.25 «Ух ти show».
09.10 «Орел i решка. Шопiнг».
10.00 «Орел i решка. Незвiдана Єв-

ропа».
11.00, 18.10 «Орел i решка. Морський 

сезон».
12.50 Х/ф «Вчитель року».
14.50 Т/с «Беверлi-Хiлс, 90210».
16.30 Х/ф «Одружуся з першою зу-

стрiчною».
20.10 «Орел i решка. Iвлєєва vs Бєд-

няков».
00.00 Х/ф «Основний iнстинкт 2: Жага 

ризику».
02.00 Т/с «Три сестри».
03.45 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.00 «Top Shop».
06.00, 16.55, 03.15 «Випадковий свi-

док».
06.25 Х/ф «Нi пуху, нi пера!»
07.40 Т/с «Захват».
11.35, 19.30 Т/с «CSI: Маямi».
15.05, 23.00 Т/с «Слiпа зона».
18.20 «Свiдок. Агенти».
19.00, 02.45 «Свiдок».
00.40 Х/ф «Драконовi оси».
02.20, 03.30 «Речовий доказ».
04.30 «Правда життя. Професiйнi 

байки».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.00 Х/ф «Грейфрайєрс Боббi».
11.00 Х/ф «Сам вдома 2».
13.00 4 весiлля.
14.00, 17.00 Богиня шопiнгу. Битва 

блондинок.
15.00, 02.15 Зiрки, чутки та Галлiвуд.
16.00, 03.05 Панянка-селянка.
18.00 СуперЖiнка.
19.00, 20.00, 22.30 Одного разу пiд 

Полтавою.
19.30, 23.00, 01.00 Країна У 2.1.

22.00 Танька i Володька.
23.30 Країна У 2.0.
00.00 Iгри приколiв.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00 

«Репортер». Новини.
09.10, 10.10, 11.10, 12.10 «Новини кра-

їни» з К. Ашiон, П. Рольником, 
О. Близнюком, С. Вардою, М. 
Стецюк та А. Мiщенко.

13.15 «Великий день» з А. Сайчуком, 
Ю. Шпачинською i Д. Щасливою.

15.10 «Дзвiнок» з В. Волошиним.
16.00, 20.00 Концерт М. Поплавського.
17.00 Д/ф «Україна 3.0».

МÅГА
06.00 Випадковий свiдок.
09.40 Гордiсть України.
10.35, 18.10 У пошуках iстини.
11.25 Речовий доказ.
12.35 Фантастичнi iсторiї.
13.35 Стежина вiйни.
14.35 Ритуали.
19.00 Мадагаскар.
21.00 Вiдень - столиця iмперiї.
23.55 Крiзь простiр i час з Морганом 

Фрiменом.
00.50 Мiстична Україна.
01.50 Код доступу.
03.30 Легендарнi замки України.
04.25 Великi українцi.
05.15 Природа сьогодення.

Enter-фіëьм
05.50 Х/ф «Вiдданий друг».
07.10, 09.05, 03.15 «Телемагазин».
07.40, 09.00 М/ф.
08.10 «Невiдома версiя».
09.30 «Спогади».
10.30 «Моя правда».
11.20 Х/ф «Провiнцiйний роман».
13.45 Т/с «Мерi Гiггiнс Кларк».
17.25 Т/с «Джекiл i Хайд».
23.15 Т/с «Крах».
01.25 «Iнспектор Лаварден».
03.45 Кiноляпи.
04.45 Саундтреки.
04.55 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 «ДжеДАI».
06.15 Т/с «Опер за викликом 4».
10.15 Х/ф «Леон-кiлер».
12.40, 16.50 «Загублений свiт».
17.50 Х/ф «Правдива брехня».
20.30, 21.35 Т/с «Плут».
22.40, 00.15 Т/с «CSI: Мiсце злочину».
02.05 Х/ф «Люди Iкс: Початок. Ро-

сомаха».
03.40 «Вiдеобiмба 2».
05.10 «Зловмисники».

ÍЛО-ТБ
06.15 Телемагазин.
07.20 М/ф «Зорянi вiйни: Рух опору».
08.10 М/ф «Вартовi Галактики».

09.05 М/ф «Аладдiн».
09.30 М/с «Сiмпсони».
11.10 Мамареготала.
15.30 Т/с «Сiмпсони».
17.00 СуперКопи. Шафа таємниць.
18.00 СуперКопи. Весiлля Цопи.
19.00 Х/ф «Матриця».
21.35 Х/ф «Матриця: Перезаванта-

ження».
00.10 Мамареготала. Найкраще.

ªâроñïорò
01.00, 08.00, 18.30 Автоперегони на ви-

тривалiсть. «24 години Ле-Мана». 
Перегони.

02.30, 05.30, 17.00 Велоспорт. «Вуель-
та». Етап 9.

04.00 Кiнний спорт. Global Champions 
Tour. Валкенсвард. Конкур.

07.00 «Зал слави». Токiо-2020.
09.30, 20.25 «The Minute».
09.35 Спринт на каное. Суперкубок. 

Оклахома.
11.05 Велоспорт. «Вуельта». Етап 5.
12.30 Велоспорт. «Вуельта». Етап 6.
14.00 Велоспорт. «Вуельта». Етап 7.
15.30 Велоспорт. «Вуельта». Етап 8.
20.30 «Живi легенди». Абхiнав Бiндра.
21.00 «Живi легенди». Наталi Коглiн.
21.30 «Живi легенди». Тадахiро Но-

мура.
22.00 Тенiс. ATP 250. Вiнстон-Сейлем. 

Коло 1.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 15.20, 16.30, 23.40, 01.45, 

03.45 Топ-матч.
06.10 Твенте - Аякс. Чемпiонат Нiдер-

ландiв.
08.10 Колос - Олександрiя. Чемпiонат 

України.
10.00 «Великий футбол».
11.40 Фенербахче - Антальяспор. Чем-

пiонат Туреччини.
13.20 Верес - Мiнай. Чемпiонат України.
15.00, 18.15, 22.30 Футбол News.
15.35 Чемпiонат Нiдерландiв. Огляд 

туру.
16.45, 19.25 «Перша Online».
17.25 Live. Подiлля - Полiсся. Чемпiонат 

України. Перша Лiга.
20.00 Чорноморець - Шахтар. Чемпiонат 

України.
21.40 Live. Галатасарай - Хатайспор. 

Чемпiонат Туреччини.
23.55 Феєнорд - Гоу Ехед Iглс. Чемпiо-

нат Нiдерландiв.
01.55 Марiуполь - Зоря. Чемпiонат 

України.
03.55 Газiантеп - Бешикташ. Чемпiонат 

Туреччини.
05.45 Програма передач.

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 04.25 Енеїда.
07.00, 07.55, 17.40, 21.00, 00.05, 05.25 

Новини.
07.05 М/ф «Як козаки наречених 

виручали».
07.25 М/ф «Як козаки на весiллi 

гуляли».
07.45 М/ф «Як козак щастя шукав».
08.00 Молебень «Благословення Укра-

їни» у Соборi Святої Софiї з 
нагоди 30-лiття вiдновлення Не-
залежностi України.

08.40 Урочистостi з нагоди 30-ї рiчницi 
Незалежностi України.

13.30, 17.00 Студiя «Паралiмпiйськi 
iгри».

14.00 XVI лiтнi Паралiмпiйськi iгри. 
Церемонiя вiдкриття.

18.00 Д/с «Колапс. Як українцi зруй-
нували iмперiю зла».

21.35 «Зворотнiй вiдлiк». 30 рокiв 
Незалежностi.

23.30 #ВУкраїнi.
00.40 Д/с «Боротьба за виживання».
02.00 Х/ф «Iван Миколайчук. Посвята».
03.20 Бюджетники.
04.20, 05.20 Погода.

Êаíаë “1+1”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з 

«1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 04.15 «ТСН».
09.30 «Урочистостi з нагоди Дня Неза-

лежностi України».
12.20 «Твiй день».
13.40 Х/ф «День незалежностi».
17.05 Х/ф «День незалежностi. Вiдро-

дження».
19.30 ТСН: «ТСН. 30 рокiв Незалеж-

ностi».
21.00 «Концерт «Незалежнiсть у твоїй 

ДНК».
00.45 «Вечiр прем`єр з Катериною 

Осадчою».
03.15, 05.35 «Життя вiдомих людей».

Iíòер
02.50, 18.00 «Стосується кожного».
04.20 «Україна вражає».
05.25 «Слiдство вели...» з Л. Кане-

вським».
07.00, 08.00, 09.00 Новини.
07.10, 08.10 «Ранок з Iнтером».
09.25 Х/ф «За двома зайцями».
11.00 Х/ф «Весiлля в Малинiвцi».
12.55 Х/ф «Татусi без шкiдливих 

звичок».
14.55 Т/с «У пошуках любовi».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Королева бензоколонки».
22.30 Концерт «Таїсiя Повалiй. Україна. 

Голос. Душа».
00.35 Т/с «Олiвiя».
02.35 «Україна: забута iсторiя».

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.25 Факти.
04.50 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45, 12.30, 13.05 «На трьох».
09.45 Факти: Урочистостi з нагоди Дня 

Незалежностi України.
12.45 Факти. День.
13.10 Х/ф «Полiцейська академiя 2».
15.00 Х/ф «Полiцейська академiя 3».
16.50, 19.10 Х/ф «За бортом».
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Дизель-шоу.
22.30 «Велика Україна».
00.40 Х/ф «Безславнi крiпаки».
02.35 Я зняв!

ÑТБ
04.55, 12.30, 14.50 Т/с «Нiщо не тра-

пляється двiчi».
10.00 Урочистий парад з нагоди 30-ї 

рiчницi Незалежностi України.
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.40, 18.05 Т/с «Слiд».
19.05 Супербабуся.
20.15, 22.50 Т/с «Мама».
01.15 День Незалежностi. Нескоренi.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.00 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.05 Х/ф «Черепашки нiндзя».
09.00 Х/ф «Черепашки нiндзя 2».
11.20 М/ф «Викрадена принцеса».
13.10, 18.00 Т/с «Будиночок на 

щастя».
19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Святковий концерт до дня 

Незалежностi України. Пряма 
трансляцiя.

00.01 Х/ф «Секс i нiчого особистого».
02.00 Вар`яти.
02.55 Зона ночi.

5 êаíаë
06.00, 07.00, 08.00, 14.00, 16.00, 00.00, 

01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
Час новин.

06.25 Особливий погляд.
07.10, 08.30, 20.55 Актуально: Еко-

номiка. Полiтика. Соцiум.
07.15, 00.10 Машина часу. «Україна! 

30 рокiв Незалежностi».
08.35 Д/с «Iсторiя навколо нас».
09.00 Урочистий парад з нагоди 30-ї 

рiчницi Незалежностi України.
11.00 Концерт Оксани Бiлозiр «Спо-

вiдь».
14.10 Марш Захисникiв України 2021.
16.10, 19.00 Святковий концерт «Укра-

їна! 30 рокiв Незалежностi».

18.00, 02.10, 05.10 «Пiдсумки з Анною 
Мiрошниченко».

21.00 Час новин. Пiдсумки дня.
21.40 Час-Time.
22.00 Концерт гурту Лiсапетний ба-

тальйон «Про любов жартома 
та всерйоз».

01.10 Невигаданi iсторiї.
03.10 Обережно, дiти!
04.10 Фiзкульт ура!

Êаíаë «Óêра¿íа»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Сьо-

годнi.
07.10, 08.15, 09.15 Ранок з незалеж-

ною Україною.
09.50 Сьогоднi. Пряма трансляцiя па-

раду до дня Незалежностi.
12.50 Т/с «Олена i капiтан», 1 i 2 с.
15.30 Т/с «Олена i капiтан».
17.40, 19.40 Концерт «З Днем народ-

ження, Україна!»
21.00 Святковий концерт «Незалеж-

нiсть в нашому ДНК. День Неза-
лежностi країни».

00.00, 02.00 Т/с «Вiкно життя».
01.30 Телемагазин.
02.40 Гучна справа.
03.25 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.25 «Ух ти show».
09.10 «Орел i решка. Шопiнг».
10.10 «Орел i решка. Незвiдана Єв-

ропа».
11.10, 18.10 «Орел i решка. Морський 

сезон».
14.40 Х/ф «Одружуся з першою зу-

стрiчною».
16.20 Х/ф «Хлопчик у дiвчинцi».
20.10 «Орел i решка. Iвлєєва vs Бєд-

няков».
00.00 Т/с «Хейвен».
03.00 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.00 «Top Shop».
06.00, 09.40, 16.40, 03.00 «Випадковий 

свiдок».
06.30 М/ф «Пригоди козака Енея».
07.05 М/ф «Як козаки...»
11.25, 19.00 Т/с «CSI: Маямi».
14.55, 22.30 Т/с «Слiпа зона».
18.20 «Будьте здоровi».
00.10 Х/ф «Дiм сонця, що сходить».
02.00 «Легенди бандитського Києва».
03.05 «Речовий доказ».
04.05 «Правда життя. Професiйнi 

байки».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.00 М/ф «Принцеса та жаба».
10.45 Х/ф «Сам вдома».
12.45 4 весiлля.
14.00, 17.00 Богиня шопiнгу. Битва 

блондинок.

15.00, 02.15 Зiрки, чутки та Галлiвуд.
16.00, 03.05 Панянка-селянка.
18.00 СуперЖiнка.
19.00, 20.00, 22.30 Одного разу пiд 

Полтавою.
19.30, 23.00, 01.00 Країна У 2.1.
22.00 Танька i Володька.
23.30 Країна У 2.0.
00.00 Iгри приколiв.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
08.00 Марафон до 30-рiччя Незалеж-

ностi України.
22.00 Концерт М. Поплавського.

МÅГА
06.00 Випадковий свiдок.
09.15 Гордiсть України.
10.05, 18.05 У пошуках iстини.
11.00 Речовий доказ.
12.10 Фантастичнi iсторiї.
13.10 Стежина вiйни.
14.10 Вiдень - столиця iмперiї.
17.05 Iсторiя Києва.
19.00 Дика Бразилiя.
21.00 Кров i золото: створення Iспанiї.
23.55 НАСА: нез`ясовне.
00.50, 05.15 Мiстична Україна.
04.20 Природа сьогодення.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф «Моя старша сестра».
07.10, 09.05, 03.00 «Телемагазин».
07.40, 09.00 М/ф.
08.10 «Невiдома версiя».
09.30 «Фантастичнi українцi. Про 

кiно».
10.20 Х/ф «Небезгрiшний».
11.35 Х/ф «Поводир».
13.50 Т/с «Мерi Гiггiнс Кларк».
17.30 Т/с «Джекiл i Хайд».
23.20 Т/с «Крах».
01.20 Х/ф «Перегони «Гарматне 

ядро».
03.30 Кiноляпи.
04.30 Саундтреки.
04.45 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 «Шаленi перегони».
07.15, 14.45, 16.45 «Загублений свiт».
09.30 «Парад вiйськ до Дня Незалеж-

ностi».
12.30 Х/ф «Люди Iкс: Остання битва».
17.45 Х/ф «Трансформери: помста 

полеглих».
20.30, 21.35 Т/с «Плут».
22.40, 00.15 Т/с «CSI: Мiсце злочину».
02.05 «Вiдеобiмба 2».
04.45 «Цiлком таємно-2017».
05.10 «Зловмисники».

ÍЛО-ТБ
06.15 Телемагазин.
07.20 М/ф «Зорянi вiйни: Рух опору».
08.10 М/ф «Вартовi Галактики».
09.05 М/ф «Аладдiн».

09.30 М/с «Сiмпсони».
11.30 Мамареготала.
17.05 Х/ф «Iнфоголiк».
19.00 Х/ф «Матриця: Перезаванта-

ження».
21.35 Х/ф «Матриця: Революцiя».
00.00 Мамареготала. Найкраще.

ªâроñïорò
00.00, 02.00, 04.00, 06.00 Тенiс. ATP 

250. Вiнстон-Сейлем. Коло 1.
06.30 «Бiг в КНДР».
07.30 «Speed Boarders».
08.00, 12.30, 19.30 Тенiс. Australian 

Open. Жiнки. Фiнал. Осака - 
Брейдi.

09.30, 14.00 Велоспорт. «Вуельта». 
Етап 9.

11.00 Кiнний спорт. Global Champions 
Tour. Валкенсвард. Конкур.

15.50 Велоспорт. «Вуельта». Етап 10.
18.45 Снукер. British Open. Фiнал.
21.00 Автоперегони на витривалiсть. 

«24 години Ле-Мана». Ревью.
22.00 Тенiс. ATP 250. Вiнстон-Сейлем. 

Коло 2.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 20.10 Топ-матч.
06.10 Вiтесс - Вiллем II. Чемпiонат 

Нiдерландiв.
08.10 Львiв - Iнгулець. Чемпiонат 

України.
10.00, 15.00, 19.00, 22.30 Футбол News.
10.15, 12.40 «Перша Online».
10.55, 22.45 Подiлля - Полiсся. Чемпiо-

нат України. Перша Лiга.
13.15 «Великий футбол».
15.15, 22.15 Yellow.
15.25 Галатасарай - Хатайспор. Чемпiо-

нат Туреччини.
17.15 Колос - Олександрiя. Чемпiонат 

України.
19.15 Чемпiонат Туреччини. Огляд туру.
20.25 Газiантеп - Бешикташ. Чемпiонат 

Туреччини.
00.30 Твенте - Аякс. Чемпiонат Нiдер-

ландiв.
02.15 Ворскла - Металiст 1925. Чемпiо-

нат України.
04.00 Фенербахче - Антальяспор. Чем-

пiонат Туреччини.
05.45 Програма передач.

Поíедіëоê

Віâòороê

23 серпня

24 серпня
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UA:Перший
06.00, 18.20, 22.05 XVI лiтнi Паралiм-

пiйськi iгри.
16.30 Студiя «Паралiмпiйськi iгри».
18.00, 21.00, 00.30, 05.25 Новини.
21.45 Доба Паралiмпiйських iгор.
00.00 Перша шпальта.
01.05 Д/с «Боротьба за виживання».
01.55 Х/ф «Бiлий птах з чорною оз-

накою».
03.30 Бюджетники.
04.25 Енеїда.

Êаíаë “1+1”
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, 10.20, 03.50, 05.35 «Життя вiдо-

мих людей».
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день».
14.45 «Одруження наослiп 7».
17.10 Т/с «Величне столiття. Роксо-

лана».
20.43 «ПроCпорт».
20.45 Х/ф «День незалежностi. Вiдро-

дження».
23.00 Х/ф «День незалежностi».
02.05 Х/ф «Дзвiнок».

Iíòер
03.15, 18.00, 19.00 «Стосується кож-

ного».
04.55 «Телемагазин».
05.25, 06.05, 22.55 «Слiдство вели...» з 

Л. Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
09.50 Т/с «Пригадати молодiсть 2».
12.25 Т/с «Детектив Ренуар».
14.35, 15.30 «Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий випадок».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Весiлля в Малинiвцi».
00.35 Т/с «Олiвiя».
02.35 «Україна: забута iсторiя».

ICTV
04.05 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей.
04.25 Факти.
04.50 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.15, 13.15 «На трьох».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.55, 16.15 Т/с «Пес».
16.55 Х/ф «Полiцейська академiя 4».
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.25, 01.50 Секретний фронт.
21.35 Т/с «Дiльничний з ДВРЗ».
23.45 Х/ф «Саботаж».
02.40 Я зняв!

ÑТБ
05.25 Т/с «Комiсар Рекс».
09.10 МастерШеф.
13.05, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.40, 18.05 Т/с «Слiд».
19.05 Супербабуся.
20.15, 22.50 Т/с «Нiщо не трапляється 

двiчi. Продовження».
00.20 Т/с «Пограбування по-жiночому».

Íоâий êаíаë
05.55, 07.00 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.05 Орел i решка.
10.15 Т/с «Надприродне».
12.10 Любов на виживання.
14.00 Х/ф «Красуня».
16.50 Т/с «Будиночок на щастя».
19.00 Хто зверху? (12+).
21.05 Х/ф «Чого хочуть жiнки».
23.50 Х/ф «Серцеїдки».
02.20 Вар`яти.
02.50 Служба розшуку дiтей.
02.55 Зона ночi.

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

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 22.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
Час новин.

06.25 Невигаданi iсторiї.
07.10, 08.20, 20.55 Актуально: Еко-

номiка. Полiтика. Соцiум.
07.15 Д/с «Найекстримальнiший».
08.25, 09.50, 23.40 Д/с «Iсторiя навко-

ло нас».
08.50 М/ф.
09.30 Машина часу.
10.10, 14.10 Д/с «Авiакатастрофи: 

причини i наслiдки».
11.10 Д/с «Свiт Гiтлера: повоєннi 

плани».
13.10 Д/с «Найєкстремальнiший».
15.15 Час «Ч».
15.40 Час-Online.
16.10, 00.10 Д/с «Майстри вiйни».
17.10, 01.10 Д/с «Найнебезпечнiшi 

польоти».
18.10, 02.10 Д/с «Вирiшальнi битви 

Другої свiтової вiйни».
19.15, 22.10 Х/ф.
21.00 Час новин. Пiдсумки дня.
21.40 Час-Time.
03.10 Обережно, дiти!
04.10 Фiзкульт ура!
05.10 Д/с «Великi танковi битви».

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

годнi.
09.00 Зоряний шлях.
10.30 Т/с «Виходьте без дзвiнка».
13.30, 15.30, 18.00 Iсторiя одного 

злочину.
16.00 Т/с «Хiд прокурора».
20.10 «Говорить Україна».
21.00, 23.10 Т/с «Капiтан 2».
00.10, 02.00 Т/с «Вiкно життя».
01.30 Телемагазин.
02.40 Гучна справа.
03.10 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.35 «Ух ти show».
09.10 «Орел i решка. Шопiнг».
10.15 «Орел i решка. Незвiдана Європа».
11.10, 18.10 «Орел i решка. Морський 

сезон».
15.00 Х/ф «Хлопчик у дiвчинцi».
16.45 Т/с «Беверлi-Хiлс, 90210».
20.10 «Орел i решка. Iвлєєва vs Бєд-

няков».
00.00 Т/с «Хейвен».
03.00 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.00 «Top Shop».
06.15 «Будьте здоровi».
07.45, 17.00, 02.55 «Випадковий свiдок».
10.45, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: Маямi».
12.30, 16.30, 19.00, 02.20 «Свiдок».
14.50, 23.00 Т/с «Слiпа зона».
18.20 «Вартiсть життя».
00.45 «Легенди бандитського Києва».
01.45 «Реальнi злочинцi».
03.00 «Речовий доказ».
04.00 «Правда життя. Професiйнi 

байки».
ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.00 Х/ф «Холодне серце».
10.45 Х/ф «Сам вдома 3».
12.45 4 весiлля.
14.00, 17.00 Богиня шопiнгу. Битва 

блондинок.
15.00, 02.15 Зiрки, чутки та Галлiвуд.
16.00, 03.05 Панянка-селянка.
18.00 СуперЖiнка.
19.00, 20.00, 22.30 Одного разу пiд 

Полтавою.
19.30, 23.00, 01.00 Країна У 2.1.
22.00 Танька i Володька.
23.30 Країна У 2.0.
00.00 Iгри приколiв.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.45 «Репортер». Новини.

07.10, 08.10 «Новий день» з Л. Вакулюк 
та М. Шамановим.

09.10, 10.10, 12.10, 13.15 «Новини краї-
ни» з К. Ашiон, П. Рольником, О. 
Близнюком, С. Вардою, М. Стецюк 
та А. Мiщенко.

11.10 «Новини країни» з К. Ашiон, П. 
Рольником, О. Близнюком, Д. Ща-
сливою, М. Стецюк та А. Мiщенко.

15.10 «Дзвiнок» з В. Волошиним.
16.10 «Година пiк» з О. Курбановою.

17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук.
18.15 «Ехо України» з М. Ганаполь-

ським.
20.00 «Прямий ефiр» з В. Калнишем та 

О. Курбановою.
22.00 «Прямий» контакт» з Т. Бере-

зовцем.
23.00 «Новини вiд Христини» з Х. 

Чернегою.

МÅГА
06.00 Страх в твоєму будинку.
06.45 Бандитська Одеса.
09.15 Правда життя.
10.25, 01.30 Речовий доказ.
11.35 Вирiшальнi битви 2-ї свiтової.
12.35 Юрiй Нiкулiн.
13.20 Теорiя Змови.
14.15, 04.20 Природа сьогодення.
15.05, 19.50 Фантастичнi iсторiї.
16.05, 21.45 Друге життя звичайних 

речей.
17.00, 22.40 Шукачi неприємностей.
17.55 Мадагаскар.
18.55 НАСА: нез`ясовне.
20.45 Дика Бразилiя.
23.35 Крiзь простiр i час з Морганом 

Фрiменом.
00.30 Апокалiпсис: Сталiн.
03.25 Пiдроблена iсторiя.
05.10 Мiстична Україна.

Enter-фіëьм
05.35 Х/ф «Кам`яна душа».
07.10, 09.05, 02.55 «Телемагазин».
07.40, 09.00 М/ф.
08.10, 10.20 «Моя правда».
09.30 «Спогади».
11.10 Х/ф «Провiнцiйний роман».
13.35 Х/ф «Король Дроздовик».
15.15 Х/ф «Оцеола: Права рука вiд-

плати».
17.15, 23.15 Т/с «Крах».
19.35 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
01.15 Х/ф «Ульзана».
03.25 Кiноляпи.
04.25 Саундтреки.
04.55 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.50 «ДжеДАI».
06.35 Х/ф «Люди Iкс».
09.15 Х/ф «Люди Iкс 2».
12.00 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
13.55, 16.55, 19.30 «Загублений свiт».
17.55 «Секретнi матерiали».
18.15, 03.25 «Спецкор».
19.25 «Спорт Тайм».
20.25, 21.30 Т/с «Плут».
22.35, 00.10 Т/с «CSI: Мiсце злочину».
02.00 Х/ф «Кинджали-близнята».
03.55 «Вiдеобiмба 2».
05.10 «Зловмисники».

ÍЛО-ТБ
06.15 Телемагазин.
07.20 М/ф «Зорянi вiйни: Рух опору».
08.10 М/ф «Вартовi Галактики».
09.05 М/ф «Аладдiн».
09.30 М/с «Сiмпсони».

11.10 Мамареготала.
15.00 Т/с «СуперКопи».
16.30 Т/с «Швидка».
17.40 Т/с «Зарядженi 2».
19.10 Т/с «Полiцiя Гаваїв».
21.00 Т/с «Приватний детектив Маг-

нум».
22.40 Т/с «Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць».
00.20 Мамареготала. Найкраще.

ªâроñïорò
00.00, 02.00, 04.00, 06.00, 20.45, 22.00 

Тенiс. ATP 250. Вiнстон-Сейлем. 
Коло 2.

06.30 Футбол. Д/ф «Любити Мара-
дону».

08.00, 12.30, 19.30 Тенiс. Australian 
Open. Чоловiки. Фiнал. Медведєв 
- Джоковiч.

09.30, 14.00 Велоспорт. «Вуельта». 
Етап 10.

11.00 Автоперегони на витривалiсть. «24 
години Ле-Мана». Перегони.

15.50 Велоспорт. «Вуельта». Етап 11.
18.45 Кiнний спорт. Global Champions 

Tour. Валкенсвард. Конкур.
20.15 «Beyond Human».
21.30 Тенiс. «ATP: За кадром».

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 22.15 Топ-матч.
06.10 Феєнорд - Гоу Ехед Iглс. Чемпiонат 

Нiдерландiв.
08.10, 17.10 Черноморець - Шахтар. 

Чемпiонат України.
10.00, 15.00, 19.00, 22.30 Футбол News.
10.15, 12.35 «УПЛ Online».
10.45 Львiв - Iнгулець. Чемпiонат Укра-

їни.
13.10 Фенербахче - Антальяспор. Чем-

пiонат Туреччини.
15.15 Подiлля - Полiсся. Чемпiонат 

України. Перша Лiга.
17.00, 20.10 Yellow.
19.15 Чемпiонат Нiдерландiв. Огляд 

туру.
20.25 Галатасарай - Хатайспор. Чемпiо-

нат Туреччини.
22.45 Металiст - Оболонь. Чемпiонат 

України. Перша Лiга.
00.30 Вiтесс - Вiллем II. Чемпiонат 

Нiдерландiв.
02.15 Колос - Олександрiя. Чемпiонат 

України.
04.00 Твенте - Аякс. Чемпiонат Нiдер-

ландiв.
05.45 Програма передач.

UA:Перший
06.00, 18.20, 22.05 XVI лiтнi Паралiм-

пiйськi iгри.
16.30 Студiя «Паралiмпiйськi iгри».
18.00, 21.00, 00.30, 05.25 Новини.
21.45 Доба Паралiмпiйських iгор.
00.00 Схеми. Корупцiя в деталях.
01.05 Д/с «Боротьба за виживання».
01.55 Х/ф «Сватання на Гончарiвцi».
03.20 Бюджетники.
04.20, 05.20 Погода.
04.25 Енеїда.

Êаíаë “1+1”
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, 10.20, 03.50, 05.35 «Життя вiдо-

мих людей».
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день».
14.45 «Одруження наослiп 4».
17.10 Т/с «Величне столiття. Роксо-

лана».
20.43 «ПроCпорт».
20.45 «Право на владу».
00.00 Х/ф «Дзвiнок 2».
02.05 Х/ф «Дзвiнок».

Iíòер
03.20, 18.00, 19.00 «Стосується кож-

ного».
04.55 «Телемагазин».
05.25, 22.30 «Слiдство вели...» з Л. 

Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
09.50 Т/с «Пригадати молодiсть 2».
12.25 Т/с «Детектив Ренуар».
14.35, 15.30 «Речдок».
16.25 «Речдок. Особливий випадок».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «За двома зайцями».
00.10 Т/с «Олiвiя».
02.10 «Україна: забута iсторiя».

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.25 Факти.
04.50 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.15, 13.30 «На трьох».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.45, 16.15 Т/с «Пес».
16.50 Х/ф «Полiцейська академiя 5».
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.25, 01.35 Анти-зомбi.
21.30 Т/с «Дiльничний з ДВРЗ».
23.45 Х/ф «Еверлi».
02.20 Я зняв!

ÑТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома».
05.50 Т/с «Комiсар Рекс».
09.50 МастерШеф.
13.05, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.40, 18.05 Т/с «Слiд».
19.05 Супербабуся.
20.15, 22.50 Т/с «Нiщо не трапляється 

двiчi. Продовження».
00.20 Т/с «Пограбування по-жiно-

чому».

Íоâий êаíаë
05.55, 07.10 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.15 Орел i решка.
10.15 Т/с «Надприродне».
12.10 Любов на виживання.
14.05 Х/ф «Серцеїдки».
16.50, 18.00 Т/с «Будиночок на щастя».
19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Покоївка з Манхеттену».
23.05 Х/ф «Привид».
01.50 Вар`яти.
02.40 Служба розшуку дiтей.
02.45 Зона ночi.

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

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Час 
новин.

06.25 Вечiр з Янiною Соколовою.
07.10, 08.20, 20.55 Актуально: Еко-

номiка. Полiтика. Соцiум.
07.15, 13.10 Д/с «Найєкстремальнi-

ший».
08.25, 09.45, 00.45 Д/с «Iсторiя навко-

ло нас».
08.50 М/ф.
09.30 Машина часу.
10.10, 14.10, 05.10 Д/с «Авiакатастро-

фи: причини i наслiдки».
11.10, 23.40, 00.10 Д/с «Майстри 

вiйни».
15.30 Час «Ч».
16.10 Таємницi вiйни.
16.45 Vоїн - це я!
17.10, 01.10 Д/с «Найнебезпечнiшi 

польоти».
18.10, 02.10 Д/с «Вирiшальнi битви 

Другої свiтової вiйни».
19.10, 22.00 Х/ф.
21.00 Час новин. Пiдсумки дня.
21.40 Час-Time.
03.10 Обережно, дiти!
04.10 Фiзкульт ура!

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

годнi.
09.00 Зоряний шлях.
10.30 Т/с «Виходьте без дзвiнка».
13.30, 15.30, 18.00 Iсторiя одного 

злочину.
16.00 Т/с «Хiд прокурора».
20.10 «Говорить Україна».
21.00, 23.50 Т/с «Капiтан 2».
23.10 Слiдами української корупцiї. 

Каламутнi нульовi.
00.50 Гучна справа.
01.45 Телемагазин.
02.15 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.35 «Ух ти show».
09.15 «Орел i решка. Шопiнг».
10.15 «Орел i решка. Незвiдана Єв-

ропа».
11.15, 18.10 «Орел i решка. Морський 

сезон».
15.00 Т/с «Беверлi-Хiлс, 90210».
20.10 «Орел i решка. Iвлєєва vs Бєд-

няков».
00.00 Т/с «Хейвен».
03.00 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.00 «Top Shop».
06.20 «Вартiсть життя».
07.55, 09.00, 17.00, 02.55 «Випадковий 

свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.25 «Свi-

док».
10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: Маямi».
14.45, 23.00 Т/с «Слiпа зона».
18.20 «Правда життя».
00.45 «Легенди бандитського Києва».
01.50 «Реальнi злочинцi».
03.00 «Речовий доказ».
04.00 «Правда життя. Професiйнi 

байки».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.00 Х/ф «Принцеса Мален».
10.45 Х/ф «Сам вдома 4».
12.45 4 весiлля.
14.00, 17.00 Богиня шопiнгу. Битва 

блондинок.
15.00, 02.15 Зiрки, чутки та Галлiвуд.
16.00, 03.05 Панянка-селянка.
18.00 СуперЖiнка.
19.00, 20.00, 22.30 Одного разу пiд 

Полтавою.
19.30, 23.00, 01.00 Країна У 2.1.
22.00 Танька i Володька.
23.30 Країна У 2.0.
00.00 Iгри приколiв.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«Репортер». Новини.

07.10, 08.10 «Новий день» з Л. Вакулюк 
та М. Шамановим.

09.10, 10.10, 11.10, 12.10 «Новини кра-
їни» з К. Ашiон, П. Рольником, 
О. Близнюком, С. Вардою, М. 
Стецюк та А. Мiщенко.

13.15 «Великий день» з А. Сайчуком, 

Ю. Шпачинською i Д. Щасливою.
15.10 «Дзвiнок» з В. Волошиним.
16.10 «Година пiк» з О. Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук.
18.15 «Ехо України» з М. Ганаполь-

ським.
19.30 Д/ф «UA - 30».
20.00 «Прямий ефiр» з В. Калнишем та 

О. Курбановою.
22.00 «Прямий» контакт» з Т. Бере-

зовцем.

МÅГА
06.00 Страх в твоєму будинку.
06.45 Бандитський Київ.
09.05 Правда життя.
10.15, 01.35 Речовий доказ.
11.25 Вирiшальнi битви 2-ї свiтової.
12.25 Ролан Биков.
13.20 Теорiя Змови.
14.15, 04.20 Природа сьогодення.
15.05, 19.55 Фантастичнi iсторiї.
16.05, 21.50 Друге життя звичайних 

речей.
17.05, 22.45 Шукачi неприємностей.
18.00 Довiдник дикої природи.
19.00, 23.40 Крiзь простiр i час з Мор-

ганом Фрiменом.
20.50 Дика Бразилiя.
00.35 Апокалiпсис: Сталiн.
02.40 Богдан Ступка.
03.30 Володимир Iвасюк.
05.10 Мiстична Україна.

Enter-фіëьм
05.55 Х/ф «Кам`яний хрест».
07.10, 09.05, 02.15 «Телемагазин».
07.40, 09.00 М/ф.
08.10, 10.45 «Моя правда».
09.30, 01.15 «Спогади».
10.20, 02.45 «Зорянi долi».
11.35 Х/ф «Небезгрiшний».
12.50 Х/ф «Король Дроздобород».
14.05 Х/ф «Текумзе».
15.45, 21.45 Т/с «Крах».
18.05 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
23.45 Х/ф «Северiно».
03.00 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.
04.50 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.50, 02.30 «ДжеДАI».
06.45 Х/ф «Люди Iкс: Остання битва».
08.50 Х/ф «Люди Iкс: Початок. Ро-

сомаха».
10.55 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
12.50, 16.55, 19.30 «Загублений свiт».
17.55 «Секретнi матерiали».
18.15, 02.00 «Спецкор».
19.25 «Спорт Тайм».
20.25, 21.30 Т/с «Плут».
22.35, 00.10 Т/с «CSI: Мiсце злочину».
03.00 «Вiдеобiмба 2».
05.10 «Зловмисники».

ÍЛО-ТБ
06.15 Телемагазин.
07.20 М/ф «Зорянi вiйни: Рух опору».
08.10 М/ф «Вартовi Галактики».

09.05 М/ф «Аладдiн».
09.30 М/с «Сiмпсони».
11.10 Мамареготала.
15.00 Т/с «СуперКопи».
16.30 Т/с «Швидка».
17.30 Т/с «Зарядженi 2».
19.00 Т/с «Полiцiя Гаваїв».
20.50 Т/с «Приватний детектив Маг-

нум».
22.30 Т/с «Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць».
00.15 Мамареготала. Найкраще.

ªâроñïорò
00.00, 02.00, 04.00, 06.00, 21.00 Тенiс. 

ATP 250. Вiнстон-Сейлем. Коло 2.
07.00 «Сiмейнi традицiї на Балканах».
08.00, 12.30 Тенiс. «Ролан Гаррос». 

Жiнки. Фiнал. Павлюченкова - 
Крейсчикова.

09.30, 14.00 Велоспорт. «Вуельта». 
Етап 11.

11.00 «GolfTV Weekly».
11.30 «Beyond Human». Трiатлон.
12.00 ETCR. Кубок свiту. Хунгарорiнг. 

Ревью.
15.50 Велоспорт. «Вуельта». Етап 12.
18.45 Велоспорт. «Тур де л`Авенир». 

Етап 9.
19.00 Футбол. Жеребкування групового 

етапу Лiги чемпiонiв.
20.00 Велоспорт. Тур Нiмеччини. Етап 1.
22.00 Тенiс. ATP 250. Вiнстон-Сейлем. 

1/4 фiналу.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 19.15, 21.20 Топ-матч.
06.10, 04.00 ПСВ - Камбюр. Чемпiонат 

Нiдерландiв.
08.10 Ворскла - Металiст 1925. Чемпiо-

нат України.
10.00, 15.00, 19.00, 22.30 Футбол News.
10.15, 18.50 Yellow.
10.25 Газiантеп - Бешикташ. Чемпiонат 

Туреччини.
12.20 Чемпiонат Туреччини. Огляд туру.
13.15 Чорноморець - Шахтар. Чемпiонат 

України.
15.15 Металiст - Оболонь. Чемпiонат 

України. Перша Лiга.
17.00, 02.15 Верес - Мiнай. Чемпiонат 

України.
19.30 Фенербахче - Антальяспор. Чем-

пiонат Туреччини.
21.35 Чемпiонат Нiдерландiв. Огляд 

туру.
22.45 Львiв - Iнгулець. Чемпiонат Укра-

їни.
00.30 Галатасарай - Хатайспор. Чемпiо-

нат Туреччини.
05.45 Програма передач.

Ñереда

Чеòâер

25 серпня

26 серпня
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UA:Перший
06.00, 18.20, 22.05 XVI лiтнi Паралiм-

пiйськi iгри.
16.30 Студiя «Паралiмпiйськi iгри».
18.00, 21.00, 00.30, 05.25 Новини.
21.45 Доба Паралiмпiйських iгор.
00.00 Д/с «Дикi Дива. Дикi тварини в 

зоопарку Сан-Дiєго».
01.05 Д/с «Боротьба за виживання».
01.55 Х/ф «Веселi Жабокричi».
03.05 Я вдома.
03.35 Бюджетники.
04.25 Енеїда.

Êаíаë “1+1”
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, 10.20 «Життя вiдомих людей».
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день».
14.45 «Одруження наослiп 4».
17.10 Т/с «Величне столiття. Роксо-

лана».
20.13 «ПроCпорт».
20.15 «Одруження наослiп 7».
22.10 «Концерт «Українська пiсня. 

Ukrainian Sing Project».
00.10 Х/ф «Багрова м`ята».
02.10 Х/ф «Дзвiнок 2».

Iíòер
02.55, 18.00 «Стосується кожного».
04.25 М/ф.
04.55 «Телемагазин».
05.25, 23.00 «Слiдство вели...» з Л. 

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

вини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
09.50 Т/с «Пригадати молодiсть 2».
12.25 Т/с «Детектив Ренуар».
14.40, 15.35, 00.45 «Речдок».
16.25 «Речдок. Особливий випадок».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Ягуар».

ICTV
04.05 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей.
04.25, 01.25 Факти.
04.50 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.15, 20.10 Дизель-шоу.
11.40, 23.05, 01.50 «На трьох».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.30 «На троих».
14.10, 16.15 Х/ф «Бiблiотекар: У по-

шуках Списа Долi».
16.55 Х/ф «Полiцейська академiя 6».
18.45 Факти. Вечiр.

03.30 Я зняв!

ÑТБ
03.55 Х/ф «Перукарка i чудовисько».
06.00 Врятуйте нашу сiм`ю.
11.35, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
20.15, 22.50 Т/с «Нiщо не трапляється 

двiчi. Продовження».
00.20 Х/ф «Мама мимоволi».

Íоâий êаíаë
05.55, 07.00 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.05 Орел i решка.
09.15 Аферисти в мережах.
14.30 Х/ф «Хеллбой: Золота армiя».
16.50 Х/ф «Мисливцi за привидами».
19.00 Х/ф «Моя суперколишня».
21.00 Х/ф «Янголи Чарлi».
23.35 Х/ф «П`ятниця, 13-е».
01.30 Вар`яти.
02.10 Служба розшуку дiтей.
02.15 Зона ночi.

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

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Час 
новин.

06.25 Особливий погляд.
07.10, 08.10, 20.55 Актуально: Еко-

номiка. Полiтика. Соцiум.
07.15, 13.10 Д/с «Найєкстремальнi-

ший».
08.15, 12.30 Форшмак.
08.40 Натхнення.
08.50 М/ф.
09.25 Машина часу.
09.50, 00.40 Д/с «Iсторiя навколо нас».
10.10, 14.10, 05.10 Д/с «Авiакатастро-

фи: причини i наслiдки».
11.10, 16.10, 23.40, 00.10 Д/с «Майс-

три вiйни».
15.30 Час «Ч».
17.10, 01.10 Д/с «Найнебезпечнiшi 

польоти».
18.10, 02.10 Д/с «Вирiшальнi битви 

Другої свiтової вiйни».
19.15, 22.00 Х/ф.
21.00 Час новин. Пiдсумки дня.
21.40 Час-Time.
03.10 Обережно, дiти!
04.10 Фiзкульт ура!

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

годнi.
09.00 Зоряний шлях.
10.30 Т/с «Виходьте без дзвiнка».
13.30, 15.30, 18.00 Iсторiя одного 

злочину.
16.00 Т/с «Хiд прокурора».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Капiтан 2».

23.10 Т/с «Все одно тебе дочекаюся», 
1 i 2 с.

01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с «Все одно тебе дочекаюся».
03.45 Т/с «Лабiринт».

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.25 «Ух ти show».
09.30 «Орел i решка. Шопiнг».
10.25 «Орел i решка. Незвiдана Єв-

ропа».
11.15 «Орел i решка. Морський сезон».
15.00 Т/с «Беверлi-Хiлс, 90210».
18.15 Х/ф «Крихiтка на мiльйон до-

ларiв».
20.50 «Орел i решка. Iвлєєва vs Бєд-

няков».
23.40 Х/ф «Американська незаймана».
01.10 Т/с «Хейвен».
02.45 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.00 «Top Shop».
06.20 «Правда життя».
07.55, 09.00, 17.00, 02.55 «Випадковий 

свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.20 «Свi-

док».
10.50, 13.05, 19.30 Т/с «CSI: Маямi».
14.50, 23.00 Т/с «Слiпа зона».
18.20 «Таємницi свiту».
00.45 «Легенди бандитського Києва».
01.45 «Реальнi злочинцi».
03.00 «Речовий доказ».
04.00 «Правда життя. Професiйнi 

байки».
ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.00 М/ф «Синдбад: Легенда семи 

морiв».
10.45 Х/ф «Сам вдома 5: Святкове 

пограбування».
12.45 4 весiлля.
14.00, 17.00 Богиня шопiнгу. Битва 

блондинок.
15.00, 02.15 Зiрки, чутки та Галлiвуд.
16.00, 03.05 Панянка-селянка.
18.00 СуперЖiнка.
19.00, 20.00, 22.30 Одного разу пiд 

Полтавою.
19.30, 23.00, 01.00 Країна У 2.1.
22.00 Танька i Володька.
23.30 Країна У 2.0.
00.00 Iгри приколiв.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Репор-
тер». Новини.

07.10, 08.10 «Новий день» з Л. Вакулюк 
та М. Шамановим.

09.10, 10.10, 11.10, 12.10 «Новини кра-
їни» з К. Ашiон, П. Рольником, 
О. Близнюком, С. Вардою, М. 
Стецюк та А. Мiщенко.

13.15 «Великий день» з А. Сайчуком, 
Ю. Шпачинською i Д. Щасливою.

15.10 «Дзвiнок» з В. Волошиним.
16.10 «Година пiк» з О. Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук.
18.00 «П`ята колонка» з Х. Чернегою.
18.30 «Влада хохотала» з Ю. Петру-

шевським.
19.00 «Ехо України» з М. Ганаполь-

ським.
22.00 «Мiнiстерство правди».
22.30 «Запорєбрик News» з О. Кур-

бановою.
22.45 «Watchdogs».

МÅГА
06.00 Страх в твоєму будинку.
06.45 Бандитська Одеса.
09.05 Правда життя.
10.15, 01.35 Речовий доказ.
11.25 Вирiшальнi битви 2-ї свiтової.
12.25 Володимир Басов. Бiгун на довгi 

дистанцiї.
13.20 Теорiя Змови.
14.15, 04.20 Природа сьогодення.
15.05 Фантастичнi iсторiї.
16.00, 21.50 Друге життя звичайних 

речей.
17.00, 22.45 Шукачi неприємностей.
17.55 Довiдник дикої природи.
18.55, 23.40 Крiзь простiр i час з Мор-

ганом Фрiменом.
19.50 Їжа богiв.
20.50 Дика Бразилiя.
00.35 Апокалiпсис: Сталiн.
02.40 Скептик.
05.10 Мiстична Україна.

Enter-фіëьм
05.40 Х/ф «Король Дроздовик».
07.10, 09.05, 02.50 «Телемагазин».
07.40, 09.00 М/ф.
08.10, 10.55 «Моя правда».
09.30 «Спогади».
10.30 «Зорянi долi».
11.45 Х/ф «Поводир».
14.00 Х/ф «Золотий гусак».
15.10 Х/ф «Ульзана».
16.50, 22.50 Т/с «Крах».
19.10 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
00.50 Х/ф «Оцеола: Права рука вiд-

плати».
03.20 Кiноляпи.
04.20 Саундтреки.
04.25 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.50, 01.10 «ДжеДАI».
06.45 Х/ф «Солдатики».
08.55 Х/ф «Ворог мiй».
11.00 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
12.55 «Загублений свiт».
17.55 «Секретнi матерiали».
18.15, 00.40 «Спецкор».
19.25 «Спорт Тайм».
19.30 Х/ф «Люди Iкс: Перший клас».
22.05 Х/ф «Росомаха. Безсмертний».
01.50 «Цiлком таємно-2017».
02.15 «Вiдеобiмба 2».
05.10 «Зловмисники».

ÍЛО-ТБ
06.15 Телемагазин.
07.20 М/ф «Зорянi вiйни: Рух опору».
08.10 М/ф «Вартовi Галактики».
09.05 М/ф «Аладдiн».
09.30 М/с «Сiмпсони».
11.10 Мамареготала.
15.00 Т/с «СуперКопи».
16.30 Т/с «Швидка».
17.00 Т/с «Зарядженi 2».
19.10 Т/с «Полiцiя Гаваїв».
21.00 Т/с «Приватний детектив Маг-

нум».
22.40 Т/с «Морська полiцiя: Полюван-

ня на вбивць».
00.25 Мамареготала. Найкраще.

ªâроñïорò
00.00, 02.00, 04.00 Тенiс. ATP 250. 

Вiнстон-Сейлем. 1/4 фiналу.
06.30, 07.00, 07.30 «Всупереч усьому».
08.00, 12.30, 18.45 Тенiс. «Ролан Гар-

рос». Чоловiки. Фiнал. Джоковiч 
- Циципас.

09.30, 14.00 Велоспорт. «Вуельта». 
Етап 12.

11.00 Снукер. British Open. Фiнал.
15.50, 21.00 Велоспорт. «Вуельта». 

Етап 13.
20.00 Велоспорт. Тур Нiмеччини. 

Етап 2.
23.00 Тенiс. US Open. Жiнки. Фiнал. 

Осака - Азаренко.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 16.10, 18.15, 22.00 Топ-

матч.
06.10 Газiантеп - Бешикташ. Чемпiонат 

Туреччини.
08.10 Марiуполь - Зоря. Чемпiонат 

України.
10.00, 15.00, 20.15, 22.30 Футбол News.
10.15 Металiст - Оболонь. Чемпiонат 

України. Перша Лiга.
12.05 Чемпiонат Нiдерландiв. Огляд 

туру.
13.00 Колос - Олександрiя. Чемпiонат 

України.
14.50 Yellow.
15.15 Чемпiонат Туреччини. Огляд туру.
16.25 Фенербахче - Антальяспор. Чем-

пiонат Туреччини.
18.30, 21.25 «УПЛ Online».
19.25 Live. Чорноморець - Олександрiя. 

Чемпiонат України.
22.45 Кривбас - Подiлля. Чемпiонат 

України. Перша Лiга.
00.30 ПСВ - Камбюр. Чемпiонат Нiдер-

ландiв.
02.15 Львiв - Iнгулець. Чемпiонат 

України.
04.00 Феєнорд - Гоу Ехед Iглс. Чемпiо-

нат Нiдерландiв.
05.45 Програма передач.

UA:Перший
06.00, 18.20, 21.50 XVI лiтнi Паралiм-

пiйськi iгри.
16.30 Студiя «Паралiмпiйськi iгри».
17.00 «Єднаємось Україною». Другий 

вiртуальний форум Свiтового 
Конгресу Українцiв.

18.00, 21.00, 00.00, 02.30, 05.35 Но-
вини.

21.30 Доба Паралiмпiйських iгор.
00.25 Д/ф «93: бiй за Україну».
02.55 Д/с «Суперчуття».
04.15 Енеїда.
05.05 Я вдома.

Êаíаë “1+1”
07.00, 06.00 «Життя вiдомих людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00 «Свiт навиворiт».
19.30, 05.15 «ТСН».
20.13 «ПроCпорт».
20.15 «Вечiрнiй квартал».
22.30 «Жiночий квартал».
23.30 «Концерт «Ковчєг - 10 столiть 

української пiснi».
00.35 Х/ф «Iловайськ 2014. Батальйон 

«Донбас».
03.00 Х/ф «Штучний розум».

Iíòер
03.05 «Подробицi» - «Час».
03.50 М/ф.
04.25, 05.45 «Орел i решка. На краю 

свiту».
05.15 «Телемагазин».
06.50 «Слово Предстоятеля».
07.00 Х/ф «Ягуар».
09.00 «Готуємо разом. Домашня 

кухня».
10.00 «Корисна програма».
11.00 «Позаочi».
12.00 Х/ф «Королева бензоколонки».
13.30 Х/ф «Гараж».
15.35 Х/ф «Кавказька полонянка, або 

Новi пригоди Шурика».
17.10 Т/с «Свiдок звинувачення».
20.00 «Подробицi».
20.30 «Всi зiрки в Юрмалi».
22.15 Т/с «Мiсце зустрiчi змiнити не 

можна».
02.20 «Богдан Ступка. Забудьте слово 

«смерть».

ICTV
05.25 Скарб нацiї.
07.00 «Велика Україна».
09.10, 13.00 Т/с «Пес».
12.45 Факти. День.
16.15 Х/ф «За бортом».
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Нестримнi».
21.10 Х/ф «Нестримнi 2».
23.05 Х/ф «Сингулярнiсть».
01.00 Громадянська оборона.

02.45 Секретний фронт.
04.35 Еврика!
04.40 Факти.
05.05 «На трьох».

ÑТБ
04.20, 10.55 Т/с «Життя прекрасне».
07.55 Неймовiрна правда про зiрок.
11.50 Супербабуся.
16.40, 00.05 Звана вечеря.
19.00 МастерШеф.

Íоâий êаíаë
06.00 Хто проти блондинок? (12+).
07.55, 09.55 Kids` Time.
08.00 М/ф «Кролик Пiтер».
10.00 Орел i решка. Земляни.
11.00 Орел i решка. Чудеса свiту.
12.00 Хто зверху? (12+).
14.10 Х/ф «Хоббiт: Несподiвана по-

дорож».
17.45 Х/ф «Хоббiт: Пустка Смауга».
21.00 Х/ф «Хоббiт: Битва п`яти во-

їнств».
23.55 Х/ф «Полювання на янголiв».
02.00 Зона ночi.

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

12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 20.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 Час новин.

06.10, 07.10, 02.10 Д/с «Найєкстре-
мальнiший».

07.50, 08.50, 21.25 Актуально: Еко-
номiка. Полiтика. Соцiум.

08.15 Д/с «Масштабнi iнженернi 
помилки».

08.40 Натхнення.
09.10 Д/с «Найнебезпечнiшi польоти».
10.15 Майстри ремонту.
10.35 Медекспертиза.
11.10, 00.10 Д/с «Ретроавтомобiлi».
12.15, 14.15, 22.00 Концерт.
15.15 Х/ф.
18.10, 01.35 Невигаданi iсторiї.
19.00 Д/с «Вердикт iсторiї».
20.10 Рандеву.
21.00 Час новин. Пiдсумки дня.
21.20 Вечiрнiй преЗЕдент.
21.35 Вiкно до Америки.
01.10 Є сенс.
03.10 Обережно, дiти!
04.10 Фiзкульт ура!
05.10 Д/с «Авiакатастрофи: причини 

i наслiдки».

Êаíаë «Óêра¿íа»
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
07.25, 03.30 Реальна мiстика.
10.45 Т/с «Ти тiльки вiр».
14.40 Т/с «Намалюй менi маму», 1 

i 2 с.

15.20 Т/с «Намалюй менi маму».
20.00 Головна тема.
21.00 Спiвають все!
23.10 Т/с «Непрекрасна ледi», 1 i 2 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с «Непрекрасна ледi».

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Кротик i Панда».
08.35 «Орел i решка. Шопiнг».
09.35 Х/ф «Модна штучка».
11.25 Х/ф «Чоловiк нарозхват».
13.20 «Орел i решка. Навколосвiтня 

подорож».
17.20, 02.10 «Орел i решка. Навколо 

свiту».
00.10 Х/ф «Пiсля весiлля».
03.50 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.00, 04.45 «Top Shop».
06.00 «Легенди бандитської Одеси».
06.55 Т/с «Право на захист».
10.30 «Легенди карного розшуку».
12.25 «Випадковий свiдок. Навколо 

свiту».
13.40 Т/с «Смерть у раю 9».
18.05 «Крутi 90-тi».
19.00, 02.20 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Сутичка».
21.50 Х/ф «Остання куля».
23.35 Х/ф «Небезпечний пасажир».
01.05 «Таємницi кримiнального свiту».
02.55 «Випадковий свiдок».
03.45 «Речовий доказ».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
10.00 Одного разу пiд Полтавою.
12.30 Х/ф «Сам вдома 2».
14.45 Х/ф «Сам вдома 4».
16.30 Х/ф «Сам вдома 5: Святкове 

пограбування».
18.20 М/ф «Як приборкати дракона».
20.10 Х/ф «Сторожова застава».
22.20 Iгри приколiв.
23.20 Панянка-селянка.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
08.45 «Щасливий снiданок».
09.00 «Щасливе iнтерв`ю».
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 

17.00 «Репортер». Новини.
10.10 «Cоцiальний статус» з В. Бiр-

зулом.
10.40 «Перша передача» з О. Фед-

ченко.
11.15, 12.15 «Акценти» з Н. Фiцич.
13.15, 21.30 «Влада хохотала».
13.45 «Новини вiд Христини» з Х. 

Чернегою.
14.15 Концерт.
16.15 Д/ф «Україна 3.0».
17.15 «Не наша Russia» з М. Гаєм та 

I. Лапiним.

18.00 «Анатомiя тижня» з П. Рольни-
ком та О. Близнюком.

20.00 Д/ф «UA - 30».
20.30 «Вiйна за незалежнiсть».
21.00 «Прямий доказ».
22.00 «The Week». Мiжнародний огляд 

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

МÅГА
06.00 Випадковий свiдок.
08.40 Гордiсть України.
09.35, 20.00 У пошуках iстини.
10.30 Речовий доказ.
11.40 Фантастичнi iсторiї.
12.40 Таємнича свiтова вiйна.
13.40 Таємницi Адольфа Гiтлера.
14.35 Мисливцi за скарбами.
16.40 Дика Бразилiя.
17.40 Дикi Кариби.
18.40 Iсторiя українських земель.
21.00 Безжальний Всесвiт.
23.35 Їжа богiв.
00.35 Мiстична Україна.
01.20 Iлюзiї сучасностi.
04.20 Природа сьогодення.

Enter-фіëьм
06.00 Х/ф «Цвiтiння кульбаби».
07.10, 09.05, 03.00 «Телемагазин».
07.40, 09.00 М/ф.
08.00 «Свiтова кухня по-українськи».
09.30 «Моя правда».
10.20 Х/ф «Головне встигнути».
12.00 Х/ф «Фантоццi».
14.05 Х/ф «Другий трагiчний Фан-

тоццi».
16.00 Т/с «Мiс Марпл Агати Крiстi».
19.40 Т/с «Пуаро Агати Крiстi».
23.40 Х/ф «Цар Давид: Iдеальний 

володар».
03.30 Кiноляпи.
04.30 Саундтреки.
05.05 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 «Шаленi перегони».
07.00 «ДжеДАI».
07.20 «Загублений свiт».
09.15 Т/с «Перевiзник».
11.15 Х/ф «Правдива брехня».
14.10 Х/ф «Трансформери: Помста 

полеглих».
17.10 Х/ф «Перше вбивство».
19.25 6 тур ЧУ з футболу. «Динамо» 

- «Колос».
21.25 Х/ф «Зелена миля».
01.15 Х/ф «Посланець».
02.55 «Помста природи».
04.20 «Цiлком таємно-2017».

ÍЛО-ТБ
06.10 Телемагазин.
07.15 Мамареготала. Найкраще.
08.20 М/ф «Темний плащ».
09.40 М/ф «Качинi iсторiї».
11.00 Мамареготала.
14.40 Т/с «Сiмпсони».
16.10 Т/с «Швидка».

17.50 Т/с «Друзi».
20.30 Х/ф «Матриця: Революцiя».
23.00 Назустрiч пiтьмi.
00.45 Шлях до незалежностi.
05.00 Check-in. Україна.

ªâроñïорò
00.30 «Прожектор спорту».
01.00 Тенiс. ATP 250. Вiнстон-Сейлем. 

1/4 фiналу.
02.00, 04.00, 06.00 Тенiс. ATP 250. 

Вiнстон-Сейлем. 1/2 фiналу.
07.00, 07.30 «Олiмпiйський форпост».
08.00, 11.00 Тенiс. US Open. Жiнки. 

Фiнал. Осака - Азаренко.
09.30, 14.00 Велоспорт. «Вуельта». 

Етап 13.
12.30 Тенiс. US Open. Чоловiки. Фiнал. 

А. Зверев - Тiм.
15.50 Велоспорт. «Вуельта». Етап 14.
18.45 Кiнний спорт. Global Champions 

Tour. Гамбург. Конкур.
20.15 Велоспорт. Тур Нiмеччини. 

Етап 3.
21.15 Маунтiнбайк. Етап ЧЄ. Валь-дi-

Солє. Жiнки. Крос-кантрi.
22.15 Маунтiнбайк. Етап ЧЄ. Валь-дi-

Солє. Чоловiки. Крос-кантрi.
23.15 Ралi. ERC. Чехiя. День 1.
23.45 «The Minute».
23.50 «Trailblazers». Серена Вiльямс.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 15.35, 17.40, 21.25, 23.40, 

01.45, 03.45 Топ-матч.
06.10 Фенербахче - Антальяспор. 

Чемпiонат Туреччини.
08.10 Верес - Мiнай. Чемпiонат Укра-

їни.
10.00, 15.00, 19.30, 22.30 Футбол 

News.
10.20, 12.50 «УПЛ Online».
11.10 Чорноморець - Олександрiя. 

Чемпiонат України.
13.15 Кривбас - Подiлля. Чемпiонат 

України. Перша Лiга.
15.20, 21.15 Yellow.
15.50, 01.55 Галатасарай - Хатайспор. 

Чемпiонат Туреччини.
18.00, 20.40 «Перша Online».
18.40 Live. Волинь - Металiст. Чемпiо-

нат України. Перша Лiга.
21.40 Live. Бешикташ - Фатiх Карагюм-

рюк. Чемпiонат Туреччини.
23.55 Металiст 1925 - Днiпро-1. Чем-

пiонат України.
03.55 Iнгулець - Марiуполь. Чемпiонат 

України.
05.45 Програма передач.

П’яòíиця

Ñóáоòа

27 серпня

28 серпня
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UA:Перший
06.00, 10.01, 14.30, 18.00, 21.50 XVI лiтнi 

Паралiмпiйськi iгри.
10.00 Хвилина мовчання: День пам`ятi 

захисникiв України, якi загинули 
в боротьбi за незалежнiсть, суве-
ренiтет i територiальну цiлiснiсть 
України.

13.30 День пам`ятi захисникiв України.
16.30 Студiя «Паралiмпiйськi iгри».
21.00, 00.00, 02.30, 05.35 Новини.
21.30 Доба Паралiмпiйських iгор.
00.25 Х/ф «Тiнi забутих предкiв».
02.00, 02.55 Д/с «Суперчуття».
03.20 Д/с «Планета iнновацiй».
04.10 Енеїда.
05.05 Я вдома.

Êаíаë “1+1”
07.00 «Життя вiдомих людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
09.00, 02.30 «Свiт навиворiт».
18.30 «Свiтське життя. Найкраще».
19.30, 05.35 «ТСН».
20.15 Х/ф «Пульс».
22.10 Х/ф «Леон-кiлер».
00.20 Х/ф «Найкращий стрiлець».

Iíòер
03.15 Х/ф «Тiнi забутих предкiв».
04.45 Х/ф «Екiпаж машини бойової».
05.50 Х/ф «Людина без обличчя».
08.00 «Вдалий проект».
09.00 «Готуємо разом».
10.00, 10.55, 11.50, 12.45 «Iнше життя».
13.30 «Речдок. Особливий випадок. 

Шрами вiйни».
18.05 Х/ф «Пiдозри мiстера Уїчера: 

Вбивство на Енджел Лейн».
20.00 «Подробицi тижня».
22.00 Т/с «Мiсце зустрiчi змiнити не 

можна».
01.10 «Речдок».

ICTV
04.55 Скарб нацiї.
05.10 Факти.
05.35 Секретний фронт.
07.35 Громадянська оборона.
08.35 Х/ф «Iндiана Джонс: У пошуках 

втраченого ковчега».
10.55, 13.00 Х/ф «Iндiана Джон i Храм 

Долi».
12.45 Факти. День.
13.45 Х/ф «Iндiана Джонс i Останнiй 

хрестовий похiд».

16.10 Х/ф «Iндiана Джонс i Королiвство 
кришталевого черепа».

18.45 Факти тижня.
21.15 Х/ф «Нестримнi 3».
23.55 Х/ф «Вбивство у Схiдному екс-

пресi».
02.05 Х/ф «Еверлi».
03.30 Я зняв!

ÑТБ
04.45 Х/ф «Мама мимоволi».
07.00 Х/ф «Знахар».
09.55 МастерШеф.
15.00 СуперМама.
19.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
21.00 Один за всiх 2021. Осiнь.
22.10 Таємницi ДНК.

Íоâий êаíаë
06.00 Х/ф «Майбутнiй король».
07.15 Х/ф «Хронiки Спайдервiка».
09.10 Х/ф «Хоббiт: Несподiвана по-

дорож».
12.40 Х/ф «Хоббiт: Пустка Смауга».
16.00 Х/ф «Хоббiт: Битва п`яти во-

їнств».
19.00 Х/ф «Сьомий син».
21.00 Х/ф «Ван Хельсiнг».
23.40 Х/ф «Геймер».
01.20 Improv Live Show.

5 êаíаë
06.00 Вiкно до Америки.
06.10, 07.10, 01.10, 02.15 Д/с «Найєкс-

тремальнiший».
07.00, 08.00, 08.50, 15.00, 19.00, 20.00, 

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 Час новин.

07.50, 21.25 Актуально: Економiка. 
Полiтика. Соцiум.

08.05 Невигаданi iсторiї.
08.20 Vоїн - це я!
08.35 Драйв.
09.00 Божественна лiтургiя ПЦУ.
11.00 Божественна лiтургiя УГКЦ.
12.45 Х/ф.
15.15, 22.00 Концерт.
19.10 Д/с «Майстри вiйни».
20.10 Машина часу.
21.00 Час новин. Пiдсумки дня.
21.20 Вечiрнiй преЗЕдент.
21.30 Вечiр з Янiною Соколовою.
00.30 Iсторiя з Братами Капрановими.
03.10 Обережно, дiти!
04.10 Фiзкульт ура!
05.10 Д/с «Авiакатастрофи: причини i 

наслiдки».

Êаíаë «Óêра¿íа»
05.50 Сьогоднi.
06.50 Реальна мiстика.
11.00 Х/ф «Нульовий цикл».
13.00 Т/с «Тростинка на вiтрi».
17.00 Т/с «Гра в долю», 1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом 

Панютою.
21.00 Т/с «Гра в долю».
23.20, 02.00 Т/с «Ти тiльки вiр».
03.30 Гучна справа.
04.15 Зоряний шлях.
04.45 Т/с «Хiд прокурора».

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Кротик i Панда».
08.40 «Орел i решка. На краю свiту».
10.25 Х/ф «Пiсля весiлля».
12.30 Х/ф «Крихiтка на мiльйон до-

ларiв».
15.00 «Орел i решка. Навколосвiтня 

подорож».
17.00 «Орел i решка. Навколо свiту».
00.30 Х/ф «Модна штучка».
02.20 Т/с «Три сестри».
03.15 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.15 Х/ф «Вiнчання зi смертю».
06.40 «Слово Предстоятеля».
06.50 «Випадковий свiдок. Навколо 

свiту».
09.15 Т/с «Смерть у раю 9».
13.45 Х/ф «Сутичка».
16.05 Х/ф «Остання куля».
17.50 «Легенди карного розшуку».
19.00 Т/с «Захват».
22.55 Х/ф «Порятунок».
00.45 Х/ф «Небезпечний пасажир».
02.10 «Речовий доказ».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.40 Х/ф «Грейфрайєрс Боббi».
11.40 Х/ф «Макс».
13.50 Х/ф «Макс 2: Герой Бiлого 

Дому».
15.30 М/ф «Як приборкати дракона».
17.15 М/ф «Панда Кунг-Фу».
19.00 Х/ф «Фантастична четвiрка».
21.00 Х/ф «Фантастична четвiрка 2. 

Вторгнення Срiбного Серфера».
22.45 Х/ф «Виннi зiрки».
01.15 Країна У 2.1.
02.30 Панянка-селянка.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 17.00 

«Репортер». Новини.

09.15 «Медексперт» з К. Трушик.
10.10 «Про особисте» з Н. Фiцич.
11.15, 12.15 «Акценти» з Н. Фiцич.
13.10, 22.00 «Ехо України».
13.40 «Запорєбрик News» з О. Кур-

бановою.
14.00 Д/ф.
17.15 «Не наша Russia» з М. Гаєм та 

I. Лапiним.
18.00 «Анатомiя тижня» з П. Рольником 

та О. Близнюком.
20.00 «Прямий доказ».
20.20 «Watchdogs».
20.45 «Sound.чєк».
21.00 «Великi новини» з Т. Березовцем.

МÅГА
06.00 Випадковий свiдок.
09.10 Гордiсть України.
10.05, 20.05 У пошуках iстини.
11.05 Речовий доказ.
12.15 Фантастичнi iсторiї.
13.15 Таємнича свiтова вiйна.
14.15 Безжальний Всесвiт.
16.50 Дикi Кариби.
18.50 Iсторiя українських земель.
21.00 Мисливцi за скарбами.
23.05 Таємницi Адольфа Гiтлера.
00.00 Їжа богiв.
01.00, 05.15 Мiстична Україна.
01.50 Брама часу.
04.20 Природа сьогодення.

Enter-фіëьм
06.05 Х/ф «Король Дроздобород».
07.10, 09.05, 02.55 «Телемагазин».
07.40, 09.00 М/ф.
08.00 «Свiтова кухня по-українськи».
09.30 «Моя правда».
10.15 «Невiдома версiя».
10.20 Х/ф «Сьома пелюстка».
12.10 Х/ф «Сiм днiв до весiлля».
13.55 Х/ф «Сiнг-Сiнг».
16.05 Т/с «Мiс Марпл Агати Крiстi».
19.45 Т/с «Пуаро Агати Крiстi».
23.45 Х/ф «Iсус. Бог i людина».
03.40 Кiноляпи.
04.30 Саундтреки.
05.05 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 «Помста природи».
08.40, 00.30 «Загублений свiт».
13.55 Х/ф «Люди Iкс: Перший клас».
16.20 Х/ф «Росомаха. Безсмертний».
19.00 Х/ф «Люди Iкс: Днi минулого 

майбутнього».
21.40 Х/ф «Люди Iкс: Апокалiпсис».
02.20, 04.30 «Вiдеобiмба 2».
04.25 «Найкраще».

ÍЛО-ТБ

06.00, 10.20 Check-in. Україна.
07.45 М/ф «Темний плащ».
09.00 М/ф «Качинi iсторiї».
15.00 Х/ф «Рембо: Перша кров».
16.50 Х/ф «Рембо 2».
18.50 Х/ф «Рембо 3».
20.50 Х/ф «Скелелаз».
23.00 Назустрiч пiтьмi.
00.40 Мамареготала. Найкраще.

ªâроñïорò
00.00 Тенiс. ATP 250. Вiнстон-Сейлем. 

Фiнал.
02.00 Лiтнiй бiатлон. Чоловiки. Спринт.
02.30, 05.30, 09.30 Велоспорт. «Вуель-

та». Етап 14.
04.00, 08.00 Тенiс. US Open. Чоловiки. 

Фiнал. А. Зверев - Тiм.
07.00 «Зал слави». Токiо-2020. Тенiс.
10.55, 21.55 «The Minute».
11.00 Тенiс. US Open. Огляд.
12.00 Автоперегони на витривалiсть. «24 

години Ле-Мана». Перегони.
12.40 Автоспорт. Суперкубок Porsche. 

Бельгiя. Iнтро.
13.05, 23.30 Автоспорт. Суперкубок 

Porsche. Бельгiя.
13.55, 21.15 Велоспорт. «Вуельта». 

Етап 15.
18.45 Велоспорт. «Бретань Класик». 

Чоловiки.
20.15 Велоспорт. Тур Нiмеччини. Етап 4.
22.00 Трiатлон. Collins Cup.
23.00 Ралi. ERC. Чехiя. Ревью.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 12.55, 01.15, 03.20, 05.30 

Топ-матч.
06.10 Чорноморець - Олександрiя. Чем-

пiонат України.
08.10 Бешикташ - Фатiх Карагюмрюк. 

Чемпiонат Туреччини.
10.00, 13.00, 14.45, 17.45, 20.15, 23.00 

Футбол News.
10.20, 23.15 Yellow.
10.30 Волинь - Металiст. Чемпiонат 

України. Перша Лiга.
12.20 «Перша Online».
13.10, 15.55, 16.25, 18.55 «УПЛ Online».
13.55 Live. Десна - Верес. Чемпiонат 

України.
16.55 Live. Мiнай - Шахтар. Чемпiонат 

України.
19.25 Live. Рух - Львiв. Чемпiонат 

України.
21.20 «Великий футбол».
23.25 Касимпаша - Галатасарай. Чемпiо-

нат Туреччини.
01.30 Мiнай - Шахтар. Чемпiонат Укра-

їни.
03.40 Алтай - Фенербахче. Чемпiонат 

Турцiї.
05.45 Програма передач.
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  TV-4
Поíедіëоê, 23 ñерïíя 
06.00 Кіндер клуб
06.45 За спорт
07.00 Провінційні вісті. Тиждень
07.45 Оголошення. Бюро знахідок
07.50 Міська рада інформує 
08.00 Єдина країна 
08.30 Завтра-сьогодні
09.00 Древо
09.15 За спорт
09.30 Кіндер клуб
10.05 Цінуй справжнє
10.15 За спорт
10.30 Т.с. «Розслідування Мер-

дока» 
11.15 Shift. Життя в цифрі
11.30 Дивовижне й небезпечне
12.00 Хіт-парад
12.45 Слід
13.00 Кіндер клуб
14.00 Межа правди
15.00 Т.с. «Розслідування Мер-

дока» 
16.00 Кіндер клуб
17.00 Древо
17.30 Про нас
18.00 Т.с. «Розслідування Мер-

дока» 
19.00 Єдина країна
19.30 Наші вітання
20.00 Віктор Павлік. Акустика
21.30 Сільський календар
22.00 У фокусі Європа
22.35 Цінуй справжнє
22.40 Х.ф.«Вікна навпроти» +16 
00.30 Час-Tайм

Віâòороê, 24 ñерïíя
06.00 Кіндер клуб
06.45 За спорт
07.00 Єдина країна
07.35 Сільський календар 
08.00 Мандри країною
09.00 Час-Tайм
09.15 За спорт
09.30 Кіндер клуб
09.40 «Кіндер ШОУ»
10.15 За спорт
10.30 Т.с. «Розслідування Мер-

дока» 
11.15 Українські традиції
11.30 Х.ф. «Чорна долина»
13.00 Кіндер клуб
14.00 Хіт-парад
15.00 Т.с. «Розслідування Мер-

дока» 
16.00 Тарас Петриненко. Сад не-

розкручених пісень
18.00 Т.с. «Розслідування Мер-

дока» 
19.00 Завтра-сьогодні
19.30 Наші вітання
19.55 Цінуй справжнє
20.00 ТНМК & Схід Side - Jazzy 
22.05 Х.ф. «Кохання : інструкція із 

застосування» +16
00.15 Час-Tайм
00.30 Євромакс

Ñереда, 25 ñерïíя
06.00 Кіндер клуб
06.45 За спорт
07.00 Євромакс
07.35 Відкрита зона
08.00 Євромакс
08.30 Древо
08.55 Цінуй справжнє
09.00 Час-Tайм
09.15 За спорт
09.30 Кіндер клуб
10.15 За спорт
10.30 Т.с. «Розслідування Мер-

дока» 
11.15 Shift. Життя в цифрі
11.30 Дивовижне й небезпечне
12.00 Хіт-парад

13.00 Кіндер клуб
14.00 Провінційні вісті
14.10 Машина часу
14.30 Відкрита зона
15.00 Т.с. «Розслідування Мер-

дока» 
16.00 Провінційні вісті
16.10 Кіндер клуб
16.40 «Кіндер ШОУ»
17.00 Древо
17.30 Українські традиції
17.55 Цінуй справжнє
18.00 Т.с. «Розслідування Мер-

дока» 
19.00 Провінційні вісті
19.30 Наші вітання
20.00 Український гастротур
21.00 Дивовижне й небезпечне
21.25 Оголошення.Бюро знахідок
21.30 Смачна мандрівка
22.00 Провінційні вісті
22.40 Х.ф.«Мільярдер» 
00.15 Час-Tайм

Чеòâер, 26 ñерïíя
06.00 Кіндер клуб
06.45 За спорт
07.00 Провінційні вісті
07.35 Український гастротур
08.30 Древо
09.00 Час-Tайм
09.15 За спорт
09.30 Кіндер клуб
10.00 Провінційні вісті
10.15 За спорт
10.30 Т.с. «Розслідування Мер-

дока» 
11.15 ПроОбраз з Наталкою Фіцич
11.30 Дивовижне й небезпечне
12.00 Хіт-парад
13.00 Кіндер клуб
14.00 Провінційні вісті
14.10 Машина часу
14.30 Відкрита зона
15.00 Т.с. «Розслідування Мер-

дока» 
15.45 Цінуй справжнє
16.00 Провінційні вісті
16.10 Кіндер клуб
17.00 Древо
17.30 Євромакс
18.00 Т.с. «Розслідування Мер-

дока» 
19.00 Провінційні вісті
19.30 Наші вітання
19.55 Цінуй справжнє
20.00 Бла Бла таксі
20.30 Завтра-сьогодні
21.00 Машина часу
21.35 ПроОбраз з Наталкою Фіцич
22.00 Провінційні вісті
22.35 Х.ф.«Довірся чоловікові» 

+16 
00.15 Час-Tайм

П’яòíиця, 27 ñерïíя
06.00 Кіндер клуб
06.45 За спорт
07.00 Провінційні вісті
07.35 Бла Бла таксі
08.00 Завтра-сьогодні
08.30 ПроОбраз з Наталкою Фіцич
09.00 Час-Tайм
09.15 За спорт
09.30 Кіндер клуб
10.00 Провінційні вісті
10.15 За спорт
10.30 Т.с. «Розслідування Мер-

дока» 
11.15 Shift. Життя в цифрі
11.30 Дивовижне й небезпечне
12.00 Хіт-парад
13.00 Кіндер клуб
14.00 Провінційні вісті
14.10 Машина часу
14.30 Відкрита зона
15.00 Т.с. «Розслідування Мер-

дока» 
16.00 Провінційні вісті
16.10 «Кіндер ШОУ»

16.30 Кіндер клуб
17.00 Древо
17.30 ПроОбраз з Наталкою Фіцич
18.00 Т.с. «Розслідування Мер-

дока» 
19.00 Провінційні вісті
19.30 Наші вітання
20.00 ЗУНУ NEWS
20.10 Сільський календар
20.40 Дивовижне й небезпечне
21.10 Українські традиції
21.20 Цінуй справжнє
21.30 Єдина країна 
22.00 Провінційні вісті
22.35 Х.ф.«Сент Анж» +16 
00.15 Час-Tайм
00.30 Провінційні вісті

Ñóáоòа, 28 ñерïíя
06.00 Кіндер клуб
06.45 За спорт
07.00 Провінційні вісті
07.35 Про нас 
08.00 Єдина країна
08.30 Завтра-сьогодні
08.55 Цінуй справжнє
09.00 Час-Tайм
09.15 За спорт
09.30 Кіндер клуб
10.30 Про нас 
11.00 Мандри країною
12.00 ПроОбраз з Наталкою Фіцич
12.30 Народжена Україною. Кон-

церт О. Білозір 
14.40 «Кіндер ШОУ»
15.00 Кіндер клуб
16.30 Те, що любиш 
17.00 Хіт-парад 
17.50 ЗУНУ NEWS
18.00 Наші вітання
19.00 Єдина країна
19.30 У фокусі Європа
19.55 Цінуй справжнє
20.10 Шлягер року. Для тебе 

кохана 
22.10 Х.ф. «Брат воїна» +16
00.10 Вікно в Америку

Íедіëя, 29 ñерïíя
06.00 Кіндер клуб 
07.00 За спорт
07.15 Українські традиції
07.40 Х.ф. «Диявольський вітер»
09.15 За спорт
09.30 Єдина країна 
10.00 Пряма трансляція Боже-

ственної Святої Літургії з 
Архикатедрального Собору 
УГКЦ м.Тернополя 

11.40 Те, що любиш
12.00 «Кіндер ШОУ»
12.30 Кіндер клуб
14.00 Погляд зблизька
14.30 Мандри країною . Хотин
16.00 Бла Бла таксі
16.25 Цінуй справжнє
16.30 Євромакс
17.00 Вікно в Америку 
17.30 Про нас
18.00 Х.ф. «Посттравматична 

рапсодія»
19.00 Провінційні вісті. Тиждень
20.00 Огляд світових подій
20.30 Про нас
21.00 Єдина країна
21.40 Цінуй справжнє
21.45 Х.ф.«Ключ від дому» 
23.30 Бла Бла таксі
00.00 Провінційні вісті. Тиждень
01.00 Х.ф. «Диявольський вітер»

 UA: Терíоïіëь
  Поíедіëоê, 23 ñерïíя
6.00 Маршрутом змін
6.30 Ранок на Суспільному.
7.00 Новини 
7.05 Ранок на Суспільному.
8.00 Новини
8.05 Ранок на Суспільному.
9.00 Загадки чернівецьких атлантів

9.10 піщана казка
9.15 М/ф «Як козаки у футбол 

грали»
9.35 М/ф «Як козаки на весіллі 

гуляли
9.55 М/ф «Як Козаки у хокей 

грали
10.10 М/ф «Як козаки куліш 

варили «
10.20 піщана казка
10.35 Ок, я тобі поясню
10.40 Лайфхак українською
11.00 Українська музика в архітек-

турі. Академічний симфоніч-
ний оркестр «Філармонія»

11.55 Хортиця online.Музей суд-
ноплавства

12.20 Міста і містечка 
12.55 Пишемо історію
13.30 До 30-ї річниці Незалежності. 

Д/ц «Наші 30
13.55 Д/ф «Поліські тенета»
15.00 #ВУКРАЇНІ 
15.35 «Незалежні разом» Концерт 

симфонічного оркестру до 
Дня Прапора України

16.15 Документальний фільм 
«Бовсунівські бабусі» 

17.20 Х/ф «Вавилон ХХ»
19.00 #ВУКРАЇНІ
19.30 До 30-ї річниці Незалежності. 

Д/ц «Наші 30
20.30 Пишемо історію. Українська 

незалежність
20.55 Загадки чернівецьких ат-

лантів
21.00 30 на 30. Уроки Незалеж-

ності
22.35 Хортиця online.
23.00 Розсекречена історія 
23.55 загадки чернівецьких атлантів
0.00 Х/ф «Лісова пісня»
1.30 Загадки чернівецьких атлантів
1.35 Хортиця online.
2.00 Новини 
2.40 Документальний фільм «Спра-

ва «Рифи»» 
4.30 Ковбасна революція
5.45 Лайфхак українською

 Віâòороê , 24 ñерïíя
6.05 М/ф «Як козаки олімпійцями 

стали»
6.30 Ранок на Суспільному.
7.00 Новини 
7.05 Ранок на Суспільному.
7.55 Новини
8.00 Ранок на Суспільному.
9.05 Українська музика в архітек-

турі. Академічний ансамбль 
пісні і танцю «Сіверські 
клейноди»,

10.00 До 30-ї річниці Незалежності. 
Д/ц «Наші 30

10.30 Пишемо історію. Українська 
незалежність

10.45 30 на 30. Уроки Незалежнос-
ті (повтор)

12.25 Незвідана Україна
13.00 Марш Захисників України
14.30 Міста і містечка
14.45 Дятячі потрети . Україна
14.50 М/ф «Як козаки інопланетян 

зустрічали»
15.10 М/ф «Як козаки на весіллі 

гуляли «
15.30 М/ф «Як Козаки У Хокей 

Грали»
15.45 М/ф «Як козаки куліш 

варили»
16.00 Міжрегіональний концерт «» 

Незалежніть єднає»»
17.45 Д/ф «З України до Голлі-

вуду» ЗА
19.00 Новини 
19.15 Сьогодні головне
20.00 Цикл «Наші тридцять, 
20.30 Міжрегіональний концерт «» 

Незалежніть єднає»» 
22.15 Міста і містечка
22.30 Пишемо історію
22.45 Загадки чернівецьких ат-

лантів
23.00 Документальний фільм «Хто 

створив Змієві Вали

23.55 загадки чернівецьких атлантів
0.00 Х/ф «Тіні забутих предків» 
1.30 Шукачі пригод 
1.45 Шерифи для нових громад

 Ñереда, 25 ñерïíя
6.00 М/ф «Коп і Штик - завзяті 

кроти»
6.10 Додолики 
6.25 Цикл Українська абетка всес-

віт першосвіт 
6.30 Ранок на Суспільному.
8.45 Загадки чернівецьких атлантів
8.55 Маршрутом змін
9.10 Телевізійний серіал « Доктор 

Блейк» 
11.05 Д/ц «Світ дикої природи» 
11.30 Культ Особистості
11.40 Візульний код
12.10 Я вдома 
12.35 Край пригод 
12.50 Буковинські загадки
13.00 Новини 
13.05 Д/ц «Супер - чуття»
13.35 Лайфхак українською
13.45 Кіношкола вдома 
13.50 «Шо? Як? « 
14.10 Піщана казка
14.20 Уроки тітоньки Сови.
14.30 М/ф «Некмітливий горо-

бець»
14.40 М/ф «Лис і дрізд»
14.45 М/ф «Двоє справедливих 

курчат»
15.00 Новини 
15.05 Маршрутом змін
15.25 Помилка 83
16.15 Крутий заміс
16.30 Д/ц «Світ дикої природи» 
17.00 Новини
17.15 Культ особистості
17.25 Країна пісень
17.55 Шукачі пригод 
18.15 #ВУКРАЇНІ
18.40 Загадки чернівецьких ат-

лантіве
18.45 Недалечко 
19.00 Сьогодні головне
19.55 Задача з зірочкою 
20.00 StopFakeNews 
20.10 Схеми. Корупція в деталях 
20.40 Новини
21.00 Телевізійний серіал «Віра»
22.35 Небезпечна зона
22.45 Земля, наближена до неба 
23.00 Сьогодні головне
23.55 загадки чернівецьких атлантів
0.00 Документальний фільм «Аме-

риканська мрія. У пошуках 
правди» 

1.30 Незвідана Україна 
1.45 Шерифи для нових громад

 Чеòâер, 26 ñерïíя
6.00 М/ф « Маленький великий 

пес «
6.10 Додолики 
6.25 Цикл Українська абетка всес-

віт першосвіт 
6.30 Ранок на Суспільному.
8.45 Загадки чернівецьких атлантів
8.55 Маршрутом змін
9.10 Телевізійний серіал « Доктор 

Блейк» 
11.05 Д/ц «Світ дикої природи» 
11.30 загадки чернівецьких атлантів
11.40 Енеїда 
12.10 Я вдома 
12.35 Край пригод 
12.50 Буковинські загадки
13.00 Новини
13.05 Д/ц «Супер - чуття»
13.35 Лайфхак українською
13.45 Ок, я тобі поясню 
13.50 «Шо? Як? « 
14.10 Піщана казка
14.20 Уроки тітоньки Сови.
14.30 М/ф «Паперовий змій»
14.40 М/ф «Кривенька качечка»
14.45 М/ф «Дівчинка і зайці»
15.00 Новини
15.05 Маршрутом змін
15.25 Чемпіонату світу з літнього 

біатлону 2021. Суперспринт, 
дівчата, фінал

16.15 Крутий заміс
16.30 Д/ц «Світ дикої природи» 
17.00 Новини
17.15 Культ особистості
17.25 Країна пісень
17.55 Шукачі пригод 
18.15 Чемпіонату світу з літнього 

біатлону 2021. Суперспринт, 
хлопці, фінал

19.00 Сьогодні головне
19.55 Задача з зірочкою
20.00 Шерифи для нових громад
20.10 ВУКРАЇНІ
20.40 Новини
21.00 Телевізійний серіал «Віра»
22.35 Небезпечна зона
22.45 Земля, наближена до неба 
23.00 Сьогодні головне
23.55 загадки чернівецьких атлантів
0.00 Х/ф «Іван Франко» ЗА
1.30 ЗміниТИ

 П’яòíиця, 27 ñерïíя
6.00 М/ф « Курка, яка несла всяку 

всячину»
6.10 Додолики 
6.25 Цикл Українська абетка всес-

віт першосвіт 
6.30 Ранок на Суспільному.
8.45 Загадки чернівецьких атлантів
8.50 Маршрутом змін
9.05 Документальний фільм «Ве-

ронські скарби» ЗА
10.05 Культ Особистості
10.20 Документальний фільм 

«Бовсунівські бабусі» 
11.20 Незвідана Україна 
11.40 Енеїда 
12.10 Я вдома 
12.35 Край пригод 
12.50 Буковинські загадки
13.00 Новини
13.05 Д/ц «Супер - чуття»
13.35 Лайфхак українською
13.45 Кіношкола вдома 
13.50 «Шо? Як? « 
14.10 Піщана казка
14.20 Уроки тітоньки Сови.
14.30 М/ф «Свара»
14.40 М/ф «Велика подорож»
14.45 М/ф «День, коли щастить»
15.00 Новини
15.05 Маршрутом змін
15.25 Чемпіонату світу з літнього 

біатлону 2021. Суперспринт, 
жінки, фінал

16.15 Крутий заміс
16.30 Д/ц «Світ дикої природи» 
17.00 Новини
17.15 Незвідана Україна
17.25 Країна пісень
18.00 Дебати
19.00 Сьогодні головне
19.55 Задача з зірочкою 
20.00 Брехня від політиків.Пе-

ревірка
20.15 Крутий заміс 
20.40 Новини
21.00 Телевізійний серіал «Віра»
22.35 Люди Є
22.45 Роздивись 
23.00 Сьогодні головне
23.55 загадки чернівецьких атлантів
0.00 Документальний фільм «Спра-

ва «Рифи»» 

 Ñóáоòа, 28 ñерïíя
6.05 Разом
6.30 #ВУКРАЇНІ
7.00 Шерифи для нових громад
7.10 Еко-люди
7.15 Ранок на Суспільному.Дай-

джест
7.20 Недалечко 
7.40 Невідомі Карпати 
8.00 Задача з зірочкою
8.10 Ранок на Суспільному.Дай-

джест
8.30 Геолокація: ВОЛИНЬ. 
9.00 Новини
9.10 Дитячі портрети
9.15 Піщана казка
9.30 М/ф «Як козаки на весіллі 

гуляли
9.40 Цикл Українська абетка всес-

віт першосвіт
9.50 М/ф «Іванко та воронячий 

цар»
9.55 М/ф «День, коли щастить»
10.05 М/ф «Уроки тітоньки Сови
10.20 «Шо? Як? « 
10.40 Ок, ятобі поясню
10.45 Лайфхак українською
11.05 Чемпіонат світу з літнього 

біатлону 2021 . Спринт, 
дівчата

12.15 Енеїда
12.50 Чемпіонат світу з літнього бі-

атлону 2021 . Спринт, хлопці
14.10 Загадки чернівецьких ат-

лантів
14.20 Культ. особистості
14.35 Х/ф «Білий птах з чорною 

ознакою»
16.10 Крутий заміс 
16.35 Чемпіонат світу з літнього бі-

атлону 2021. Спринт, жінки
18.00 Візуальний код 
18.35 Чемпіонат світу з літньо-

го біатлону 2021. Спринт, 
чоловіки

20.00 «Створюй із Суспільним.
Розслідування 

20.20 Суспільно-політичне ток-шоу 
«Зворотний відлік» 

22.00 Документальний фільм «Ве-
ронські скарби» ЗА

23.00 Розсекречена історія.
23.55 Бийся як дівчина 
00.00 Д/ф «Блаженніший» 
1.50 Загадки чернівецьких атлантів

Íедіëя, 29 ñерïíя
6.05 М/ф «Дерево і кішка»
6.10 М/ф «Велика подорож»
6.25 М/ф «Ватажок»
6.30 М/ф «Дівчинка та зайці»
6.40 Піщана казка вип 10,16
7.00 Задача з зірочкою
7.10 Еко-люди
7.15 Ранок на Суспільному.Дай-

джест
7.20 Артефакти 
7.50 Всі ,хто хотіли, поїхали.
8.00 Задача з зірочкою
8.10 Ранок на Суспільному.Дай-

джест
8.30 Пишемо історію
8.40 Всі ,хто хотіли, поїхали.
8.45 Сильні. Іван Казаєв
9.05 Д/ф «Війна на нульовому 

кілометрі» 
10.00 Хвилина мовчання
10.01 Д/ф «Перехрестя «Балу» 
10.55 Спецпроєкт «Іловайськ» 

08.2014
11.35 Обличчя
12.05 Чемпіонат світу з літнього 

біатлону 2021 . Гонка пере-
слідування, дівчата

13.10 Всі ,хто хотіли, поїхали.
13.20 Депортовані
14.05 Чемпіонат світу з літнього 

біатлону 2021 . Гонка пере-
слідування, хлопці

15.10 Сильні. Іван Казаєв
15.25 Спецпроєкт «Іловайськ» 

08.2014
16.05 «Створюй із Суспільним.

Розслідування 
16.20 Чемпіонат світу з літнього 

біатлону 2021 . Гонка пере-
слідування, жінки

17.25 Всі ,хто хотіли, поїхали
17.30 #ВУКРАЇНІ
18.05 Чемпіонат світу з літнього 

біатлону 2021. Гонка пере-
слідування

19.10 Обличчя 
19.45 «Створюй із Суспільним.

Розслідування . 
20.00 Еко люди 
20.05 Дебати 
21.10 Д/ф «Заміновані вірністю» 
22.00 Д/ф «Перехрестя «Балу» 
23.00 Розсекречена історія.
23.55 Бийся як дівчина 
0.00 Х/ф «Білий птах з чорною 

ознакою»
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«Наш ДЕНЬ» підготував 
для вас, дорогі 
читачі, перевірені 

і смачні рецепти, щоб взимку 
ви смакували смачними 
помідорчиками.

ПОМіДОРи КваШЕНі 
З аРОМаТНиМи ТРаваМи

ПОТРІБНО: помідори, петрушка, селе-
ра, листя вишні і смородини, базилік, 1-2 
китиця сухого кропу, цибуля, морква, ко-
рінь хрону, 5-6 горошин духмяного пер-
цю, 2-3 лаврових листки, 2-3 гвоздики, 
кусочок пекучого перцю і листок хрону 
на 3-літрову банку. Для заливки: 1200 мл 
холодної води, 2 ст. л. з чубком солі , 1 ст. 
л. рівна цукру. 

ПРИГОТУВАННя: у банки розкласти 
зелень. Далі шар помідорів. Притрусити 
його кільцями цибулі, тертою морквою, 
зубцями часнику, стружками кореня хро-
ну. Так викладати, допоки банки не бу-
дуть заповнені. Зверху покласти спеції. 
У воді розвести цукор і сіль, залити цим 
банки і закрити пластмасовою кришкою. 
Через 10 днів в теплі їх можна їсти. Якщо 
готуєте на зберігання на зиму, то закрити 
грубою кришкою і винести на холод .

аРОМаТНі КваШЕНі ПОМіДОРи
ПОТРІБНО: для розсолу (якщо готуєте 

в 3-літрових банках – вистачає на 6-7 ба-
нок): 10 л води, 2 скл. солі, 1 скл. мелено-
го або тертого коріння хріну, 1 скл. меле-
ного часнику, 1 скл. меленого червоного 
солодкого болгарського перцю.

ПРИГОТУВАННя: На дно банок по-
класти зелень (листя хрону, парасольки 
кропу, листя вишні і смородини, селера, 
петрушка – на ваш смак). Скласти помі-
дори, залити розсолом, зверху покласти 
теж листя, закрити кришкою. Потримати 
спершу в теплі, щоб підкисли. Далі вине-
сти в льох.

КОНсЕРвОваНі ПОМіДОРи
 З лиМОННОю КислОТОю

ПОТРІБНО: На 10 кг помідорів - 2 пуч-
ки зелені кропу. Для заливки: 1 л води, 1 
ст. л. солі, 2,5 ст. л. цукру, 0,5 ч. л. лимонної 
кислоти.

ПРИГОТУВАННя: на дно банок по-
класти трохи кропу, щільно укласти під-
готовлені помідори і прикрити їх кро-
пом. Залити помідори киплячою водою, 
накрити банки кришками, укутати руш-
ником і залишити на 10 хв. Приготувати 
заливку з води, солі, цукру і лимонної 
кислоти. Обережно злити воду, залити 
помідори киплячим маринадом і відразу 
ж закатати.

 

ПОМіДОРи в ТОМаТНОМУ 
сОці іЗ сПЕціЯМи

ПОТРІБНО: на 3,5 кг помідорів – 2,5 кг 
стиглих помідорів для томатного соку, 
0,5 скл. солі, пучок петрушки, пучок кро-

пу, 5 листків хріну, 8-10 зубчиків часнику, 
2 стручки гіркого перцю, 5 лаврових ли-
стів, 5 ст. л.солі.

ПРИГОТУВАННя: помідори для томат-
ного соку розрізати на 2-4 частини, про-
пустити через м’ясорубку. Нагріти майже 
до кипіння і гарячими протерти через 
сито. Протерте пюре помістити в чисту 
емальовану каструлю, поставити на во-
гонь і кип’ятити 3-5 хв., додавши в кінці 
варива на 1 л соку - 2 ст. л. солі. На дно 
підготовлених стерилізованих 3-літро-
вих банок покласти 1/3 частини спецій і 
зелені, потім до половини банок - помідо-
ри, на них –ще 1/3 частини спецій і зеле-
ні і знову помідори, які зверху необхідно 
накрити частиною спецій і зелені, що за-
лишилися. Наповнену банку залити гаря-
чим томатним соком, накрити кришкою. 
Стерилізувати 10-15 хв., закатати.

 
 ЗЕлЕНі ПОМіДОРи ПО-ГРУЗиНсЬКи

 ПОТРІБНО: на 1,5 кг зелених помідо-
рів - 2 невеликі стручки гіркого перцю, 2 
голівки часнику, 2 листки хрону, 1 корінь 
хрону, 2-3 парасольки кропу, 2-3 лавро-
вих листки. Для заливки: 2 л води, 1 скл. 
цукру, 0,5 скл. солі, 0,5 скл. 9%-го оцту.

ПРИГОТУВАННя: гіркий перець, очи-
щений від насіння, і часник пропустити 
через м’ясорубку, змішати. Помідори роз-
різати на половинки, але не до кінця. У 
розріз покласти 0,5 ч. л. (можна менше) 
приготованої начинки. На дно 3-літрової 
банки покласти нарізаний корінь і листя 
хріну, кріп, лавровий лист, потім обереж-
но укласти фаршировані помідори. При-
готувати маринад з води, солі , цукру і 
оцту. Залити помідори гарячим марина-
дом, стерилізувати 10-15 хв. і відразу ж 
закатати.

ПОМіДОРи З ЯБлУКаМи
ПОТРІБНО: на 3-літрову банку – неве-

ликі помідори, 3-4 скибочки яблука, гі-
лочка кропу та петрушки, цибулина кіль-
цями, 2-3 зубчики часнику. На 3 л води 
– 4 ст. л. солі, 6 ст. л. цукру, 6 ст. л. оцту, 
лавровий лист, чорний перець горошком 
(кілька перчин).

ПРИГОТУВАННя: укласти на дно бан-
ки спеції, цибулю, яблука – упереміж з 
помідорами. Залити спочатку окропом 
на 10 хв., а потім киплячим маринадом. 
Закатати, укутати. Можна одразу залити 
киплячим маринадом, закатати, укутати.

в’ЯлЕНі ПОМіДОРи
ПОТРІБНО: 3 кг помідорів, 0,5 л. олив-

кової олії, 4 зуб. часнику, італійські трави 
та сіль за смаком.

ПРИГОТУВАННя: помідори розрізати 
навпіл та вирізати плодоніжку. Посолити 
та викладати на решітку, сушити протя-
гом 12-16 годин при температурі 60-70 
градусів. Все залежить від потужності 
електросушарки. Можна і в духовці. В та-
кому випадку викладаємо на пергамент, 
змащений олією, томати та сушим при 
температурі не більше, ніж 100 градусів 
протягом 6 годин.

У стерилізовані банки викласти в’ялені 
помідори та часник, кожен шар пересипа-
ти спеціями. Залити банки гарячою олі-
єю. Закрити кришками.

Помідори обирати цілі, невеликого 
розміру, без пошкоджень та зі щільною 
м’якоттю, ідеально підійдуть – сливки. 
Солити варто на початку приготування, 

так вони краще вберуть сіль та довше 
зберігатимуться.

Головним в приготуванні є те, щоб по-
мідори не були недосушені, або ж навпа-
ки – пересушені. В першому випадку, при 
розламуванні буде відчуватись волога, 
такий продукт не буде довго зберігатись 
і може з’явитись пліснява. Якщо ж пере-
сушити, вони не розламуватимуться та 
будуть тверді. В ідеалі вони повинні бути 
м’які, легко розламуватись та без вологи 
всередині. Стерилізовані банки обов’яз-
ково мають бути сухими. З 15-20 кіло-
грамів свіжих овочів вийде приблизно 2 
кг в’ялених. Для соління краще вибрати 
крупну морську сіль, вона не пересолить 
овочі, так як через великий розмір крис-
тали не зможуть пройти крізь шкірку. 
Оливкову олію можна замінити і соняш-
никовою, але лише рафінованою. Якщо 
томати у вас дуже соковиті, м’якоть кра-
ще видалити за допомогою ложки.

МаРиНОваНі ПОМіДОРи
 БЕЗ сТЕРиліЗації

ПОТРІБНО: на одну 3-літрову банку - 2 
кг помідорів, близько 1,2 л води, пряно-
щі: гілочка селери, 3 лаврові листочки, 5 
горошин чорного перцю, 3 зубці часнику, 
листя хрону, кріп, 1 ст. л. з чубком або 2 ст. 
л. без чубка солі, 2 ст. л. без чубка цукру, 
1 ст. л. оцтової есенції (2 ст. л. винного 
чи яблучного оцту або 9%-го), для при-
крашання можна покласти трохи цибулі 
кільцями, смужки болгарського перцю 
(зеленого) і моркви.

ПРИГОТУВАННя: помідори для ма-
ринування треба брати стиглі і тверді. 
У простерилізовані банки покласти на 
дно підготовлені спеції: перець горошок, 
селера, часник, кріп. Укласти вимиті по-
мідори зверху на прянощі, чергуючи їх 
зі свіжими овочами. Залити вміст банок 
крутим окропом, прикрити кришками і 
вистояти 15-20 хв. Щоб помідори зали-
шилися ціленькими та не потріскалися 
від окропу, потрібно перед тим, як склас-
ти їх у банку, наколоти кожен помідор 
зубочисткою в будь-якому місці. Тепер 
злити воду з банок в каструлю і готувати 
маринад. Взяти 2 ст. л. без верху цукру і 1 
ст. л. кам’яної солі з верхом. Хто любить 
солодше, тоді покладіть 3-4 ст. л. цукру. 
Довести маринад до кипіння, в кожну 
банку налити по одній столовій ложки 
есенції і залити киплячим маринадом. 
Закрутити кришками, укутати в ковдру, 
кришками вниз, і залишити до повного 
охолодження.

ЗЕлЕНі ПОМіДОРи 
З часНиКОМ і аДЖиКОю

ПОТРІБНО: 5-6 кг зелених, бурих по-
мідорів, 200 г часнику зубцями, 1-1,5 кг 
червоних помідорів великого розміру, 6-7 
стручків свіжого червоного гострого пер-
цю довжиною 10 см, 125 г оцту (9%), кра-

ще яблучного, сіль (2 ст. л. в маринад, 125 
г для засолювання помідорів), 150 г рафі-
нованої олії, 1 пучок кропу, 2,5 л холодної 
очищеної води, 1 корінь хрону (можна 
замінювати його на саліцилову кислоту).

ПРИГОТУВАННя: ретельно промити 
зелені, бурі томати, нарізати часточками. 
Сіль на розсіл необхідно розчинити у воді, 
залити цим підготовлені овочі. Настою-
вати 2 години. Для маринаду нарізати, 
змішати часник, пекучий червоний пе-
рець, зелень, стиглі помідори, хрін, оцет. 
Коли зелені томати настояться у воді, їх 
потрібно злити, а потім, не просушуючи, 
залити маринадом. Після перемішуван-
ня всіх овочів з рослинною олією, суміш 
розкласти в літрові банки, додатково не 
гасити, закрити капроновими або мета-
левими кришками.

чЕРі в сОлОДКОМУ МаРиНаДі
ПОТРІБНО: помідори чері, морква, ци-

буля, петрушка, листя вишні та смороди-
ни, лавровий листок та перець чорний 
горошком (все на смак).

Маринад: на 2 л води – 10 ст. л. цукру, 2 
ст. л. солі, 150 г оцту.

ПРИГОТУВАННя: чері добре поми-
ти і відібрати тільки цілі плоди. Кожну 
помідорку проштрикнути зубочисткою 
декілька разів навколо місця, де є плодо-
ніжка (щоб при заливці маринаду плоди 
не потріскалися). Цибулю та моркву по-
чистити і нарізати кільцями й кружаль-
цями. Зелень петрушки та листя вишні й 
смородини добре промити. Банки прос-
терилізувати або облити окропом. Також 
потрібно прокип'ятити кришки.

В приготовані банки на дно викласти 
по декілька листочків вишні й смороди-
ни, 3-4 горошини перцю, лавровий листо-
чок (також можна додати селеру, якщо є. 
А якщо любите гостреньке, можна дода-
ти кілька шматочків гіркого перцю без 
насіння). Далі викласти помідори чері (до 
половини банки), нарізані цибулю, мор-
кву, знову помідори. Зверху – петрушку. 
Маринад закип’ятити й ще гарячим зали-
ти банки з помідорами. Накрити кришка-
ми і стерилізувати доти, поки петрушка 
не змінить колір (буквально декілька 
хвилин). Банки закатати, перевернути 
догори дном, добре вкутати і залишити 
так охолоджуватися на 24 години.

ПОМіДОРи чЕРі ПіКаНТНі
ПОТРІБНО: 1 кг помідорів чері, 4 ст. л. 

цукру, 2 ч. л. солі, 5-6 зубчиків часнику, 5 
горошин чорного перцю, 0,75 ч. л. лимон-
ної кислоти, вода для розсолу і кип'ятін-
ня

ПРИГОТУВАННя: помідори акурат-
но звільнити від плодоніжок, ретельно 
вимити і висушити. Щільно укласти в 
простерилізовану банку і залити окро-
пом. Залишити на 10 хвилин вистигати. 
Приготувати маринад. Закип'ятити воду, 
додати сіль, цукор, перець, часник і пере-
мішати. Кип'ятити маринад 10 хв.

З банки з помідорами злити воду, що 
вистигла. Помідори залити киплячим 
маринадом зі спеціями і прянощами. 
Додати лимонну кислоту. Накрити бан-
ку стерилізованою кришкою і закатати 
ключем. Банку перевернути. Накрити 
теплою ковдрою і залишити до повного 
охолодження.

Квашені, гостренькі, солодкі та ароматні:
топ-11 рецептів

консервування помідорів
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18 серпня - 
хмарно, місцями 
можливий дощ, температура повітря 
вночі 11-14, вдень 20-21 градус тепла. 
Схід сонця - 6.13, захід - 20.29. 

19 серпня - ясно, без опадів, темпе-
ратура повітря вночі 10-11, вдень 22-23 
градуси тепла. Схід сонця - 6.14 захід - 
20.27. 

20 серпня - хмарно з проясненням, 
без опадів, температура повітря вночі 
12-13, вдень 23-24 градуси тепла. Схід 
сонця - 6.16, захід - 20.25. 

21 серпня - хмарно з проясненням, 
можливий дощ, температура повітря 
вночі 15-16, вдень 22-23 градуси тепла. 
Схід сонця - 6.17, захід - 20.23. 

22 серпня - хмарно з проясненням, 
без опадів, температура повітря вночі 
14-15, вдень 21-22 градуси тепла. Схід 
сонця - 6.19, захід - 20.21. Повний місяць.

23 серпня - хмарно з проясненням, 
без опадів, температура повітря вночі 
12-13, вдень 20-22 градуси тепла. Схід 
сонця - 6.20, захід - 20.19. 

24 серпня - хмарно з проясненням, 
без опадів, температура повітря вночі 
11-14, вдень 22-23 градуси тепла. Схід 
сонця - 6.22, захід - 20.17.

погода в Тернополі 
й області

ОВЕН 
Насолоджуйтеся останні-

ми днями літа. Прийшов час 
відірватися по повній. Давнi 
проблеми вдасться вирішити з 
блиском, обійшовши суперни-
ків на повороті.

ТЕЛЕцЬ
Суперечливі бажання не 

принесуть спокою. Хочеться 
одночасно равликом сховати-
ся у власному будиночку й не 
пропустити чергове гучне збі-
говисько. На вихідних поста-
райтеся відпочити і відновити 
внутрішню гармонію.

БЛИЗНюКИ 
Якщо є якісь питання до на-

чальства, радимо приберегти 

їх на потiм. Цілком можливо, 
що вас підвищать на посадi. 
Тиждень принесе приємні не-
сподіванки. 

РАК 
Звичайно, мовчання — золо-

то, але його можна розміняти 
на срібло слів і подарувати дру-
зям і коханій людинi. Ощаслив-
те їх своєю увагою.

ЛЕВ 
Доведеться розібратися у 

власному характері. Щоб до-
сягти бажаного, необов’язково 
проявляти силу, але й не варто 
поступатися чиїмось бажан-
ням. Присвятіть час відновлен-
ню душевної рівноваги і гармо-
нії. 

ДІВА 
Більше уваги приділяйте 

зовнішності та одягу. Не забу-
вайте, що максимум інформації 
ви зможете отримати під час 
приємного чаювання з коле-
гами. На вихідні вирушайте на 
шопінг. 

ТЕРЕЗИ 
Ваш найлютіший ворог — 

нудьга. Не бійтеся яскравих 
фарб, сплесків емоцій, а також 
несподіваних злетів і падінь. В 
особистому життiвiдбудуться-
деякiзмiни. Будьте уважні до 
коханої людини. 

СКОРПІОН 
Новий роман таїть привабли-

ві перспективи, але круїз під 
знаком любові не позбавить 

вас підводних рифів. Будьте 
обережнi у виборi партнера. І 
добре подумайте перш ніж при-
йняти рішення. 

СТРІЛЕцЬ 
Ви вiдстоюватимете власну 

оману й запевнятимете оточу-
ючих у її непорушності. Зізнай-
теся, що були не праві, й одразу 
вiдчуєтелегкiсть на душi. У важ-
ку хвилину допоможуть друзі. 

КОЗЕРІГ
 Нарешті результати вашої 

праці гідно оцінять. Ви отри-
маєте прибуток і підпишете 
вигідну угоду. На вихідних ор-
ганізуйте маленьку подорож. 
Не забувайте – літо от-от закін-
читься. 

ВОДОЛІЙ
 Кохана людина хотіла б пере-

конатися, що безроздільно па-
нує у вашому серці. Час покаже, 
що це дiйсно глибоке почуття, 
а не легкий флiрт. Не бійтеся 
проявляти свої емоції. 

РИБИ 
Уважно перегляньте ділові 

папери, підписані ранiше. Ве-
лика ймовірність обману, але 
йому можна запобігти. Через 
недогляд можуть зменшити 
премію. На вихідні вирушайте 
в мандрівку.

ГОРОсКОП З 18 по 24 серпня
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Вітаємо!
гарну людину, надійну колегу, листоношу 

ВпЗ Вікнини Вишнівецької отг
Наталю дмитрівну Гушпет

з Днем народження!
Хай сонечко світить із ясного неба,
Бажаємо всього, чого тільки треба:
Міцного здоров’я і теплого сонця,
Хай стукає радість у кожне віконце.
Ласкавої долі і довгого віку,
Усяких гараздів і щастя – без ліку!
Добра і любові ще зичим багато,
Хай дім обминає біда,

І будуть веселими будні і свята,
Як чиста джерельна вода!
Іще раз здоров’я – з роси і води, 
Бадьорість і настрій хай будуть завжди.
Пречиста Діва скрізь допомагає
І Господь з неба милість посилає!
І ще побажаєм Тобі наостанок:
Нехай буде гарним кожнісінький ранок!

З повагою – колеги. 

Замовити вітання для своїх рідних, 
близьких та друзів можна безпосередньо 

у редакції тижневика

 “Наш ДЕНЬ“ 
або за телефоном :

(068) 364-08-54. 
ціна привітання - від 100 грн. 

Для передплатників "Нашого ДНЯ" - знижки.

Вітаємо!
надзвичайно хорошу 

людину, інструктора з 
передплати тернопільської 

дирекції ат «Укрпошта»
віру Петрівну сень
з Днем народження!

 Бажаємо фантастичного 
щастя, 

Безкрайнього моря чудових подій.
 Хай все, що бажаєте, легко удасться, 
А також цікавого втілення мрій. 
Хай зорями радість Вас осипає, 
Природа здоров’ям наділить міцним. 
Від душі із святом щиро вітаєм, 
Хай тільки все гарне завертає у дім! 
 А доля хай наснаги додає 
Десятки літ ще мріяти, любити, 
Щоб Ви зуміли все життя своє 
Під Божою опікою прожити!
 Під мирним небом, в радості без меж
Живіть в достатку, в спокої, в любові,
Від долі, кажуть люди, не втечеш,
Тож хай вона складається казково!
 З повагою і вдячністю за гарну співпрацю – 

колектив «нашого ДнЯ».

Вітаємо!
Відповідальну, порядну людину, 

доброго, щирого друга
ярослава Климовича 

Кубінського
із с. Великий кунинець кременецького району

з Днем народження!
Ніхто не знає, що нас завтра жде,

Зірки хоч відають, мовчать на видноколі,
Тож проживи усі наступні дні
По вінця повні у щасливій долі. 
Хай будуть поруч віра і надія,

Як два крила, що впасти не дадуть,
І сам Господь по милості наділить

Ще довгих літ, що сонцем виграють!
Бажаєм здоров’я багато-багато,

Хай спокій і мир залишаються в хаті.
Легкою хай буде життєва дорога,

Опіка і ласка від Господа Бога!
Тож світлого неба і теплого сонця, 

Хай стукає радість  у кожне віконце! 
Статків усяких, хліб і до хліба

Господь хай дарує на многії літа!
З повагою – друзі Василь, 

григорій, іван. 

Вітаємо!
люблячу донечку і маму, добру дружину і 

тьотю
Тетяну Петрівну шарку

із с. Великі Вікнини кременецького району
з Днем народження!

 Бажаємо щастя, яке є у світі,
 Гарного настрою, 

радості, квітів!
 Хай спокій і мир панують в родині,
 Хай сонце всміхається в кожній хвилині!
 Хай горе минає дім стороною, 
Все добре приходить і ллється рікою. 
Нехай всі тривоги ідуть в небуття, 
Удачу і радість дарує життя!
 Щоб була щаслива, а також багата, 
Щоб сміхом веселим повнилася хата! 
Як сон негаразди щоби забувались,
 А краще, щоб зовсім вони не з’являлись!
Хай буде здоров’я міцним, як граніт, 
Прожити бажаєм Тобі до ста літ!
Хай ангели Божі Тебе бережуть,
Все добре і світле на крилах несуть!

 З любов’ю – рідні. 

І знову теплий серпневий день 
зібрав жителів Городища на 
Козівщині та гостей на свято. 

Уже стало доброю традицією у 
цей час відзначати День села. 

Цьогоріч Городище відзначає 554 
роки від часу першої писемної згадки. 
Свято в цьому мальовничому і давньому 
селі розпочалося з молитви. Парох Бог-
дан Зінченко привітав усіх присутніх і 
подякував Господу за Його милосердя. 
До речі, минулого року через пандемію 
коронавірусу свято села не відбулося. 
Парафіяни разом з отцем Богданом уста-
ми і серцем просили за мир і спокій в 
Україні, за здоров’я рідних, за одужання 
хворих…  

Радість, посмішки наповнювали свя-
то. Для кожного знайшлася забава до 
душі. Дорослі спілкувалися, згадували, 
насолоджувалися культурною програ-
мою. Дітей вабили різноманітні анімації, 
розваги на атракціонах.  

 Не обійшлося без спортивних зма-
гань. Охочі вправлялися у грі у міні-фут-
бол, волейбол… 

Усі смакували стравами виїзної кухні. 
Діти ласували морозивом та іншими со-
лодощами.

Біля імпровізованої сцени усіх зібрав 
святковий концерт. Присутніх розважа-
ли мистецькі колективи, заслужений 
артист України Василь Хлистун, дирек-
торка Козівського будинку культури, за-
служений працівник культури України 
Світлана Андрушків. Пісні, танці, весело-

щі додавали драйву забаві.   
 Але свято не відбулося б, якби не 

його головний організатор та натхнен-
ник Василь Пушкар, директор місце-
вого будинку культури. Взагалі, у Дня 
села було багато меценатів. Як тих, що 
проживають у рідному краї краї, так і за 
кордону. Зокрема, Олександр Пеляк, Во-
лодимир Зарудний, Олег Богдан, Василь 
Бендюга, Іван Кир’янчук, Богдант Гера-
симів, Володимир Гач, Юрій Гач, Віталій 
Гач, Юрій Андрухів, Олег Гураль, Василь 
Грушинський,  Василь Мілян, Ігор Но-

вацький, Дмитро Булашов, Олег Мудрий, 
Василь Пушкар…  

  Такі свята збирають людей разом, 
гуртують, додають настрою. Кличуть на 
свою маленьку батьківщину… 

Олеся ЗАРІЧНА.

Як сТародавнє Городище відзначило день села


