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Як у Вікні 
на Спаса 
розважались

ГРиМайліВ 
відсвяткував 

день народження 
України

УкРаїНа: 
30 років 

боротьби за 
незалежність

Минуло рівно 30 років з того дня як Україна здобула свою 
незалежність. Тридцять непростих років: гіперінфляція, 
бандитизм, спроба узурпації влади, як наслідок дві 

революції і на кінець війна. Напевно в найстрашнішому сні 
неможливо було собі уявити такої непростої долі для нашого 
народу. Але, попри все, ми зберегли державу, в країні народи-
лось громадянське суспільство і саме воно є основним рушієм 
змін останніх вісім років. Хто б і що не говорив, а ми маємо чим 
пишатися, більше того, ми може сміливо заявити – Україна як 
суверенна держава відбулася! Розбиваючи марафон нашої дер-
жавності на десятилітні соціально-політичні етапи, я чітко бачу 
еволюційний ріст України крізь терни, що називається, до зірок. 

Перша декада – буремні 90-ті
Тріумфальний референдум, загибель радянської імперії і розпад Варшав-

ського військового блоку відповідали очікуванням українців і живили їхні спо-
дівання на позитивні зміни. До очільників відновлення самостійності у народу 
був значний кредит довіри. Економічний та науково-технічний потенціал краї-
ни давав солідні стартові можливості для трансформації пострадянської коло-
нії в потужну європейську державу.

У 1991 році Україна опинилася на роздоріжжі вибору шляху розвитку. Не 
менш важливим виявився і вибір людини, яка повинна була очолити цей про-
цес. Для значної частини України таким авторитетом був В’ячеслав Чорновіл. 
Напередодні 24 серпня 1992 року він опублікував велику аналітичну статтю 
«Перемога комуністичного путчу в Україні (До річниці Акту проголошення не-
залежності України)», яка зробила гучний резонанс в Україні і поза її межами. 
Чорновіл підкреслював, що представники еліт у своїй більшості не оперували 
категорією розбудови національної держави, а створювали «авторитарний 
заповідник комуністичної партократії», той самий відокремлений «совок». 
Причиною поразки молодої української демократії, яка не скористалася спри-
ятливими умовами після серпневого путчу та першогрудневого референдуму, 
було, на переконання Чорновола, те, що народ не забрав владу в комуністичної 
номенклатури. Демократичні сили не змогли об’єднатися та зрозуміти, що про-
голошену незалежність необхідно наповнити змістом, національною ідеєю. 

На перших всеукраїнських виборах президента України демократичні ліде-
ри не змогли об’єднатися навколо єдиної реальної кандидатури. Роз’єднаність 
демократії призвела до втрати впливу колишніх лідерів на політичні процеси 
відновленої держави.

Прикро, але ознаменувалася нова українська доба не проголошенням нового 
суспільного договору, а розгулом організованої злочинності, як наслідком спаду 
економіки. Причиною падіння економіки були – розрив виробничих зв’язків, за-
непад промисловості, відсутність прозорих ринкових відносин. Старі підприєм-
ства після руїни Союзу відмирали, а нових ще не створили. Ті, що якось трима-
лися на плаву, швидко потрапили під приціл злочинних угрупувань, які до цього 
промишляли рекетом на стихійних ринках. Так звані ОЗУ починали криваві міжу-
собні війни за цінні активи, чим власне і «прославилися» 90-ті роки. Переділ від-
бувався у всіх сегментах економіки і галузях промисловості. В економіці країни 
просто не було грошей. Люди бідували і тому не рідко молодь обирала кримінал.

Влада вирішила перекривати проблеми з нестачею грошей  їхнім друкуван-
ням. У 1993 році ціна продуктового кошика за рік виросла у тисячу разів. Ен-
циклопедичний термін гіперінфляція швидко увійшов у лексикон українців. До 
нього додалося незвичне для народу слово – бартер. 

Продовольча криза вивела людей на вулиці. В 1993 році страйкували бюджет-
ники, робітники і шахтарі. 7 червня 1993 року почався наймасовіший в історії 
України страйк шахтарів Донбасу. 220 тисяч робітників вийшли на ву-
лиці і площі. 

Процеси, які розпочалися тоді призвели до радикальних політич-
них змін в країні і навіть дострокових президентських виборів.

3
стор.

30 років тому нездійснена мрія багатьох поколінь втілилася 
в життя -  ми стали вільною та незалежною Україною! 
У столітній боротьбі наших предків народилася i 

загартувалася єдина нація сміливих та щирих людей. 
Сьогодні ми пишаємося нашою країною, з гордістю в серці дивимося військовий парад 

і захоплюємося її міццю. 
Наша країна така багатогранна і фантастична. Вона ніжна й тендітна. Вона - сильна. Ве-

села й співуча. І невимовно сумна, коли, вклякаючи на коліна, зустрічає свого сина-Героя 
з війни, що став Ангелом. 

Вона багата й щедра. Любляча й терпелива. Вона - горда. Вміє дивувати й закохувати у 
себе світ. Вона - матір для кожного з нас. Наша совість, наша святість, наш оберіг...          

Вона святкує День народження. Вона ще дуже молода. Їй лише 30... І вона така зріла 
водночас, пережита-переболена, древня... 

З ДНЕМ НаРоДжЕННЯ, УкРаїНо! З ДНЕМ НЕЗалЕжНоСТі! 
любиМо ТЕбЕ! Ти – НайкРаща!

З ДНЕМ НЕЗалЕжНоСТі, 
УкРаїНо!  Зі СВЯТоМ, 

ДоРоГі 
УкРаїНці! 

Правда 
на небесах
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Майже 3 тисячі 
мешканців Скала-
Подільської громади 

Тернопільщини та Гуківської 
громади в Хмельницькій 
області встановили 
Національний рекорд України. 
Вони розгорнули державний 
прапор України завдовжки у 3 
кілометри і шириною в 1 метр.

- Напередодні 30-річчя Незалеж-
ності України ми символічно об‘єдна-
ли дві області. Цей стяг сьогодні озна-
чає єднання усіх регіонів держави: ми 
цілісні, ми самодостатні, а наша сила 
- в єдності! - розповідає голова Терно-
пільської облдержадміністрації Воло-
димир Труш. 

Рекорд, встановлений на честь 30-ї 

річниці Незалежності України, зафік-
сували представники Національного 
реєстру рекордів.

Кожен, хто долучився до події, от-
римав пам‘ятний сертифікат учасника 

досягнення.
Після фіксації рекорду відбувся 

флешмоб «Заплетемо Україну разом», 
а також святковий концерт з мистець-
кою програмою народних колективів 

Тернопільщини і Хмельниччини
Зазначимо, що раніше найдовший 

прапор України розгортали в 2018 
році в Києві у Дарницькому районі. 
Його довжина сягала 2700 метрів. 

Між Тернопільщиною та Хмельниччиною 
розгорнули найдовший прапор України

Його Всесвятість 
надає моральну та 
духовну підтримку 

Україні та українському 
народу. Молиться за нас, 
за мир на нашій благо-
словенній Богом землі. Це 
Людина, яка відновила 
історичну справедливість 
і з рук якої майже три 
роки тому український 
народ отримав Томос, що 
утвердив омріяну духовну 
незалежність.   

У Києві, в Михайлівському Зо-
лотоверхому соборі, відбулася 
урочиста зустріч та подячна мо-
литва (доксологія) Вселенсько-
го патріарха з нагоди прибуття 
в Україну.

Промовистим та емоційним 
стало те, що перед цим урочи-
стим Богослужінням Його Всес-
вятість разом з іншими поваж-
ними гостями вшанували жертв 
Голодомору та новітніх героїв 
- воїнів, які віддали життя за 
нашу державу в неоголошеній 
війні Росії проти України.

Вселенський патріарх Варфо-
ломій разом із предстоятелем 
Православної церкви України 
Епіфанієм також відслужили 
літургію на території заповід-
ника Софії Київської. Саме тут, 
в соборі Святої Софії, 15 грудня 
2018 року відбувся Об’єднавчий 
Собор, який з трьох розділених 
гілок утворив єдину Помісну 
Українську Православну Церкву.

Після літургії Епіфаній подя-
кував Вселенському патріарху 
за надання Томосу для ПЦУ та 
експрезидентові Петру Поро-
шенку за його сприяння. 

Вселенський Патріарх Варфо-
ломій втретє звершив богослу-
жіння у цьому особливому місці 
- Святій Софії. Вперше це було 
рівно 30 років тому, коли ще 

як митрополит Халкидонський 
прибув до Києва. А невдовзі в 
Україні відбулися історичні змі-
ни - вона відновила свою Неза-
лежність. 

Вдруге Його Всесвятість мо-
лився тут у 2008 році. Цей візит 
був визначною віхою, від якої 
розпочався складний, але успіш-
ний процес, що завершився на-
данням Томосу для України.

«Нині Патріарх Варфоло-
мій втретє молиться тут, і цей 
його візит є винятковим, бо 
він назавжди увійде в історію 
як перший візит Вселенсько-
го Патріарха до Православної 
Церкви України, вже визнаної 
автокефальної Церкви-Сестри, 
утвердженої у Диптиху Поміс-
них Церков. Віримо, що цей 
візит Вселенського Патріарха 
Варфоломія і його сьогоднішня 
молитва разом з нами так само 
позначать історичну віху в бутті 
понад тисячолітньої Церкви Ки-
єва, Церкви Руси-України», - на-
голосив Блаженнійший Митро-
полит Київський і всієї України 
Епіфаній.

За словами Епіфанія, важко 
переоцінити те, що Його Всесвя-
тість зробив і продовжує робити 
для вирішення давнього цер-
ковного питання в Україні. Тому 
ми й шануємо Патріарха Варфо-

ломія як великого благодійника 
українського народу, який під-
тримав і ствердив велике благо 
- право молитися в рідній Церкві 
рідною мовою і мати рівні права 
з іншими Помісними Православ-
ними Церквами світу. 

У своїй промові під час Собор-
ної Служби Предстоятелів у Киє-
ві владика Варфоломій, зокрема, 
сказав: «Блаженнійший Митро-
полите Київський, владико Епі-
фаніє, вельми любий у Христі 
брате, я ще раз наголошую, що 
сьогодні Константинопольська 
Церква-Матір, як і Патріарх, ра-
діє та тішиться поступу та до-
бробуту Православної Церкви 
України. Не бійтеся проблем 
та труднощів, оскільки Велика 
Церква будує на непорушному 
та непохитному  фундаменті «а 
він є Ісус Христос». 

Перебування владики Вар-
фоломія в Україні вельми на-
сичене. Вселенський Патріарх 
та Блаженнійший Митрополит 
Епіфаній зустрілися у Київській 
православній богословській 
академії з маленькими україн-
цями. Як поінформували у прес-
службі Київської Митрополії 
Православної Церкви України, 
на зустріч з Предстоятелями за-
вітали діти українських воїнів, 
які полягли захищаючи Батьків-

щину від російської агресії, діти 
кримських татар, діти зі склад-
ними життєвими обставинами 
- сироти й напівсироти та діти з 
інвалідністю, якими опікується 
Синодальне управління соціаль-
ного служіння та благодійності 
Православної Церкви України.

Вселенський Патріарх Варфо-
ломій і Блаженнійший Митро-
полит Епіфаній благословили 
дітей і на згадку про зустріч по-
дарували їм пам’ятні подарунки 
та іконки.

Також Патріарх Варфоломій 
та Митрополит Епіфаній взяли 
участь у IV Міжнародному вете-
ранському та волонтерському 
форумі. 

На заході за участі Глави дер-
жави Володимира Зеленського, 
зокрема, йшлося про сприяння 
Збройним Силам України, під-
тримку ветеранів та вшануван-
ня пам’яті полеглих героїв.

«Ми згадуємо тих військових, 
добровольців і лікарів, які за-
хищали цю благородну землю, 
починаючи з 2013 року. Сьогод-
ні, коли ми визнаємо й шануємо 
тих, хто служив у Збройних Си-
лах, ми також згадуємо й шану-
ємо тих, хто віддав найбільшу 
жертву за свою країну та свою 
націю, - нехай вічно святиться 
їхня пам’ять», - сказав на форумі 
Його Всесвятість Вселенський 
Патріарх Варфоломій.

Вселенський Патріарх також 
мав зустріч із Президентом 
України Володимиром Зелен-
ським. До слова, в Україну Вар-
фоломія запросив Володимир 
Зеленський ще у жовтні 2020 

року, під час поїздки до Стамбу-
лу. Глава держави тоді зазначив, 
що приїзд Вселенського Патрі-
арха буде важливим моментом 
у житті України. Кульмінацією 
300-річної боротьби за Україн-
ську Помісну Церкву.

...Велика кількість вірян з усіх 
куточків нашої країни приїха-
ли в столицю, аби на власні очі 
побачити й почути Патріарха 
Варфоломія. Його Всесвятість, 
не втомлюючись, вітав їх, як 
вітають рідних дітей, бажав до-
бра та любові. Усміхалися люди. 
Усміхалися золотим сонечком 
чисті голубі Небеса...

На знак особливої пошани до 
Всесвятійшого Владики і всього 
того, що Він зробив та робить 
для Української Православної 
Церкви й для України, Блажен-
нійший Митрополит Епіфаній 
від себе особисто та від ПЦУ 
вручив Вселенському Патріарху 
особливу нагороду, спеціально 
встановлену з цієї нагоди - Ве-
ликий Хрест Ордена святого Ар-
хистратига Михаїла, покровите-
ля Золотоверхої столиці - Києва, 
і помічника всіх, хто бореться зі 
злом.

Дякуємо Всевишньому за му-
дрість наших духовних провід-
ників та наставників. За цей іс-
торичний візит Всесвятійшого 
Вселенського Патріарха Варфо-
ломія. На нашу Українську Пра-
вославну Церкву.   

Боже Великий, Єдиний, нам 
Україну храни!

Україна вітала Вселенського Патріарха 
Осяяна щедрим серпневим сонцем Україна зустрічала 

Вселенського Патріарха Варфоломія. Цей візит символічний 
та важливий для нашої держави. Бо співпав з величною 

датою - 30-ю річницею відновлення нашої Незалежності. 
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Продовження. Початок на 1 стор.

5 грудня 1994 року Україна, США, 
Росія та Велика Британія підписали 
угоду про неядерний статус України 
- Будапештський меморандум. Украї-
на вважалася третьою за потенціалом 
ядерною державою у світі після Росії та 
США і під їхнім тиском втратила статус 
ядерної держави. Якби Україна не пішла 
назустріч партнерам, це суттєво усклад-
нило б процес міжнародного визнання 
України, а також серйозно погіршило б 
відносини із США та іншими західними 
країнами. Можливо, ми б втратили по-
літичну та економічну підтримку захід-
них партнерів, залишившись наодинці з 
агресивною Росією. Усвідомлюючи всі ці 
фактори, Україна діяла як цивілізована 
держава. На жаль, світ цього не оцінив. 

Не дивлячись на втрату ядерного 
потенціалу, Україна максимально відір-
валася від зовнішніх впливів, у чому є 
справедлива заслуга Леоніда Кучми з 
його дещо кострубатою, але дієвою на 
той час «багатовекторністю».

Наприкінці 90-х років в Україні вво-
дять єдиний податок для малого бізне-
су, як частини дерегуляційного пакету. 
Насамперед завданням ініціативи був 
захист дрібного бізнесу від дискреції (а, 
значить, і здирництва) податківців та 
спонукання підприємців більше спла-
чувати до бюджету. Обидві цілі були 
досягнуті і станом на 2004 рік в Украї-
ні було вже кілька мільйонів представ-
ників справжнього середнього класу, 
які згодом відіграють вирішальну 
роль у Помаранчевій революції. 

Пізніше, у 2010 році порушення були 
використані як привід для уряду Яну-
ковича-Азарова гранично звузити та 
вихолостити спрощену систему оподат-
кування. Хоча насправді вони скоріше 
за все намагалися зруйнувати середній 
клас як політико-економічний базис 
для демократії та конкурентного ринку. 

Відповідно до указу Леоніда Кучми з 
2 по 16 вересня 1996 року в Україні від-
булася грошова реформа.  Сам указ був 
оголошений у ЗМІ 25 серпня 1996 року. 
Безпосередньо виконання грошової ре-
форми було покладене на Національний 
банк України, який тоді очолював Ві-
ктор Ющенко. У перший же день рефор-
ми за встановленим курсом було пере-
раховано у гривні ціни, тарифи, оклади 
заробітної плати, стипендії, пенсії, кош-
ти на рахунках підприємств, установ та 
організацій, а також вклади громадян. 
Карбованцеві вклади населення було 
перераховано у гривні за курсом 100000 
карбованців за одну гривню без будь-
яких обмежень і конфіскацій із вільним 
їх використанням у гривнях.

Після проголошення Незалежності 
в Україні розпочалося системне форму-
вання «організму» держави, найперше, 
її Конституції. Конституція України 1996 
року стала першою загальновизнаною у 
всьому світі Конституцією незалежної 

Української держави. Вона визначала 
основи суспільного і державного ладу, 
права і свободи людини і громадянина, 
порядок організації і функціонування 
органів державної влади та органів міс-
цевого самоврядування.

На противагу Конституції СРСР та її 
сумнозвісній статті 6 про керівну роль 
Комуністичної партії, наші законодавці 
закріпили норму, що носієм сувереніте-
ту і єдиним джерелом влади в Україні 
є народ. Народ здійснює владу безпосе-
редньо, а також через органи державної 
влади та органи місцевого самовряду-
вання. Право визначати і змінювати 
конституційний лад в Україні належить 
виключно народові і не може бути узур-
поване державою, її органами або поса-
довими особами. Це було прагненням 
системно знищити тоталітарність в 
Україні та надати повний контроль над 
державою не вузькому колу номенкла-
турної еліти, а народу України.

Друга декада – 
олігархічні нульові 

Нове тисячоліття для українців по-
чинається з акцій протесту «Україна 
без Кучми» по всій країні. Леонід Кучма, 
поборовши організовану злочинність, 
породжує нову «мафію» в країні – мілі-
цейську. Міліція замінює собою ОЗУ і 
бере під контроль бізнес і політику. Вби-
вають журналіста Георгія Ґонґадзе. 

Навколо Леоніда Кучми з’являється 
невелика група людей, які отримують 
величезний вплив в сфері економіки і, 
одночасно, в політиці та медіа-просторі. 
Згодом їх назвуть олігархами. Їхня поява 
тісно пов'язана з проведенням великої 
приватизації в другій половині 1990-х 
років, яка припала на перший прези-
дентський термін Леоніда Кучми. Цю 
приватизацію тепер прийнято називати 
олігархічною.

Кучма намагався тримати олігархів 
рівновіддалено від себе, збалансовую-
чи таким чином їхні інтереси і вплив. 
Представники великого бізнесу нама-
галися вибудовувати відносини з пре-
зидентом і не прагнули до самостійної 
ролі.  Вже пізніше, коли стало зрозуміло, 
що в Україні відбуватиметься регулярна 
зміна влади, олігархи дійшли висновку, 
що для захисту своїх інтересів потрібно 
впливати на політику, зберігаючи ло-
яльні відносини з президентом країни, 
ким би він не був. 

Поява корупційно-олігархічної сис-
теми стала однією з основних причин 
невдоволення народу і, як наслідок, 
Помаранчевої Революції 2004 року. Ле-
онід Данилович боявся віддати владу 
демократу Ющенку і тому, сфальшував-
ши вибори, спробував поставити своїм 
наступником Віктора Януковича. Грома-
дянське суспільство відповіло – «Банду 
геть!».  

У 2005 році главою держави стає Ві-
ктор Ющенко і, як це не парадоксально, 
саме при ньому українські олігархи ста-
ють тими, ким їх і прийнято вважати: 
великими бізнесменами, що впливають 
на політику. 

У цей час з’являється і починає ак-
тивно розвиватися «ракова пухлина» 
державного «організму»  – «Партія ре-
гіонів» з відверто проросійською полі-
тикою, Януковичем на чолі і фінансу-
ванням потужного донецького олігарха 
Ріната Ахметова. Після 2005 року з’явля-
ється новий політичний клас зрадників 
ідеалів Майдану – «вишивані корупціо-

нери», так звані «любі друзі», які однією 
рукою намагаються боротися з «хворо-
бою», а іншою самі ж сприяють її розвит-
ку. Вони не гидують вступати у колабо-
рацію з «регіоналами» і навіть сприяють 
подальшому приходу Януковича до кер-
ма країни. У цей самий час остаточно 
формується громадянське суспільство, 
яке невдало, але все ж спробувало сказа-
ти своє слово під час першого Майдану 
– Помаранчевої революції. 

Путін, який підтримував Януковича, 
отримує свою першу поразку в Україні, 
затамовує образу і системно працює 10 
років, вмонтовуючи в державну маши-
ну України своїх ставлеників. Наведу 
два яскравих приклади – міністр оборо-
ни Дмитро Саламатін, перебуваючи на 
посаді, був громадянином Росії. Голова 
СБУ Олександр Якименко теж навчався і 
служив у Росії. У біографічній довідці на 
сайті СБУ не було відомостей про набут-
тя українського громадянства.

Третя декада  - 
Революція Гідності 

У 2005–2013 роках країною проко-
тилася друга хвиля рейдерства – захо-
плення нерухомості та підприємств, яка 
з приходом до влади Януковича стала 
звичним і майже легальним  явищем. 

Тотальна корумпованість суддів 
створила широкі можливості для пору-
шення процесуальних вимог. Рішення у 
спорах виносилися з грубим порушен-
ням правил підсудності, без виклику 
сторін, за явно надуманими обстави-
нами та на підставі сумнівних доказів. 
Основним завданням для рейдера було 
таємне отримання потрібного йому судо-
вого рішення, на підставі якого він міг би 
внести в державні реєстри зміни та роз-
почати переоформлення підприємств, 
нерухомості чи корпоративних прав че-
рез ланцюг «добросовісних» набувачів. 

Тенденцію щодо нових правил гри 
задають самі ж члени сім’ї Януковича і 
Україною ширяться історії про те, як в 
різних частинах України посланці Яну-
ковича нахабно «віджимають» бізнес і 
беруть під контроль найприбутковіші 
«теми». 

Одночасно з легальним рекетом, 
Янукович одноосібно приймає рішення 
про відмову від угоди про асоціацію з Єв-
росоюзом. Цим невдоволені як пересічні 
громадяни, так і представники бізнесу. 

Після спроби «донецьких» розверну-
ти державу у бік Росії, неначе після три-
валої підготовки, «вистрілює» грома-
дянське суспільство, в Україні гримить 
Революція Гідності і країна починає 
безповоротний рух на Захід. Тут теж ви-
никає безліч проблем, але народ України 
власноруч і назавжди визначив страте-
гічний та цивілізаційний курс держави.

З таким розвитком подій категорич-
но не погоджується Кремль і тому вже 
сім років на території України триває 
війна. У той момент, коли народ України 
заліковував рани після подій Євромай-
дану і загибелі найкращих синів і дочок, 
Росія окуповує Крим. Одночасно Кремль 
починає підступно захоплювати Донбас. 
На захист цілісності держави підніма-
ється вся Україна, залишки війська ЗСУ, 
за підтримки добробатів і народу Укра-
їни, зупиняють варварську навалу ро-
сійських найманців і регулярних частин 
збройних сил РФ. 

За даними ООН, під час бойових дій 
на Сході України загинуло від 13 200 до 
13 500 людей. Із них майже 3500 цивіль-

них осіб, приблизно 4200 українських 
військових. Крім того, з початку бойових 
дій на Донбасі поранили 29 500–33 500 
людей. Із них від 7 до 9 тисяч цивільних, 
9 700-10 700 українських військових. В 
Україні близько 1,5 мільйона внутріш-
ньо переміщених осіб. Ці загублені душі 
та скалічені долі і є справжньою ціною 
за Незалежність України, проголошену 
30 років тому. 

Не дивлячись на «приватизовані» 
президентом Порошенком здобут-
ки щодо відновлення і забезпечення 
Збройних сил, українці добре усвідом-
люють, що поява дієвої і мотивованої 
армії – це наше загальне надбання: во-
лонтерів, громадських активістів, пере-
січних українців, західних партнерів. 

Попри те, що Петро Олексійович за-
йняв стратегічно вірну позицію щодо 
подій на Сході у міжнародному поряд-
ку денному, всередині країни виника-
ють чисельні скандали щодо корупцій-
них схем із забезпечення армії. У вкрай 
складний час і не дивлячись на тиск 
Росії, владі вдається мобілізувати Захід 
навколо українського питання. На тлі 
сильної позиції у міжнародній політиці, 
проявляються бізнесові інтереси владної 
верхівки, раз за разом виникають гучні 
скандали. Як наслідок, патріотичне гас-
ло «Армія, Мова. Віра» розбивається об 
примітивний і популістський заклик Зе-
ленського «Зробимо їх разом» і «Весна 
прийде – саджати будемо». До влади при-
ходять недосвідчені і розгублені від успіху 
електоральної революції «нові обличчя».

Погляд в майбутнє
Протягом цих 30 років нам довелося 

пройти непростий шлях. Україну, яка ге-
ографічно знаходиться на межі, по суті, 
двох геополітичних полюсів, не раз нама-
галися розірвати на шматки як зовнішні, 
так і внутрішні вороги. Навіть зараз, коли 
здавалося б ми набрали крейсерську 
швидкість в напрямку розвитку, все одно 
старі «хвороби» даються взнаки. Суспіль-
ство, виснажене під час цього тридцяти-
річного блукання в пустелі, геть втрати-
ло віру і надію на світле майбутнє. 

Що говорити, люди настільки розча-
рувалися у політиках, що пішли на відчай-
душний крок – обрали своїм президентом 
шоумена! Усвідомлюючи його непідго-
товленість, знаючи про сумнівні зв’язки з 
тими ж олігархами, народ, все ж вирішив 
зіграти у «рулетку». Що з цього вийде 
побачимо вже за кілька років, але з впев-
неністю можу сказати лише одне - тільки 
громадянське суспільство вправі визнача-
ти і змінювати напрямки для політиків і 
топ-менеджерів держави. Так було за По-
рошенка, так є при Зеленському.

Тому я хочу сьогодні закликати укра-
їнців – не опускайте руки! Наша «Обі-
тована земля» не за горами! Ми повин-
ні набратися мужності і терпіння, і не 
відступати! Ми на такому етапі шляху, 
коли навпаки потрібно зосередитися і 
проявити волю. Історія знає багато зви-
тяг наших національних героїв, а разом 
з ними й українського народу. Україна 
відбулася як суверенна держава, але 
попереду боротьба за Велику Україну з 
сильною економікою та армією. Ми ма-
ємо довести усьому світу і собі - в нас є 
майбутнє заради пам’яті наших славет-
них предків і для наших нащадків.

СЛАВА УкРАїНі!
ігор ТУРСЬкИЙ, 

депутат міської ради, д.е.н., 
доцент, громадський діяч.

Україна: 30 років 
боротьби за незалежність
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Працівники служби 
зайнятості 
докладають 

усіх зусиль, аби 
максимально допомогти 
шукачам роботи знайти 
прийнятні місця праці, 
а роботодавцям - 
необхідних працівників. 

Ринок ПРаці 
ТеРноПільщини

За 7 місяців 2021 року в міс-
цевих підрозділах служби за-
йнятості області соціальними 
послугами зі сприяння у пра-
цевлаштуванні скористалися 
31,3 тисячі осіб, з них 24,6 ти-
сячі були визнані безробітними 
через відсутність прийнятних 
пропозицій роботи (торік - на 
5,7% менше). 

На Тернопільщині, порівняно 
з аналогічним періодом мину-
лого року, на 36,2% зменшилася 
потреба в робочій силі. Служба 
зайнятості області оперувала 
інформацією про наявність май-
же 10,2 тисячі вільних робочих 
місць, з них 5,9% із заробітною 
платою вищою від середньої по 
області, 45% - з мінімальною 
платнею. 

Цьогоріч вдалося знайти ро-
боту більше 7,7 тисячам кра-
ян, із них 20 - з компенсацією 
роботодавцям витрат єдиного 
соціального внеску, 53 уклали 
контракти на проходження вій-
ськової служби, 4 відкрили влас-
ну справу, отримавши одноразо-
во допомогу по безробіттю. 

До участі в громадських та ін-
ших роботах тимчасового харак-
теру було залучено 981 особу, 
після їх завершення 427 - отри-
мали постійні місця праці.

Профпідготовкою було охо-
плено 1500 безробітних; 1423 
– його завершили, з них 1400 
змогли працевлаштуватись. 
Також 12 краян отримали без-
коштовні ваучери на оплату 
навчання; троє підтвердили ре-
зультати неформального нав-
чання за професією кухар.

Відтак, центри зайнятості не 
лише виплачують допомогу по 
безробіттю у разі настання стра-

хового випадку, а й пропонують 
безробітним ряд соціальних 
послуг, аби допомогти їм пере-
жити нелегкий період втрати 
роботи та якнайшвидше знову 
увійти в трудове русло. 

Станом на 1 серпня 2021 року 
неукомплектованими залиша-
лися 853 вакансії. Найбільше 
шансів знайти місце праці мали 
водії, продавці, кухарі, підсоб-
ники, трактористи, офіціанти, 
слюсарі, електромонтери, ван-
тажники. Сталою залишається 
потреба у лікарях (анестезіолог, 
офтальмолог, загальної практи-
ки). 

Серед них - 47 місць праці для 
осіб з інвалідністю із середнім 
розміром зарплати у 7000 гри-
вень. Найбільше таких вакансій 
для контролерів енергонагляду, 
водіїв, слюсарів, інженерів.

На 1 серпня цього року за 
допомогою обласної служби за-
йнятості роботу шукали 9,2 ти-
сячі безробітних. Із них 59,6% 
- жінки, третина - молодь віком 
до 35 років, більше половини 
- жителі сільської місцевості, 
30,2% - особи, які мають додат-
кові гарантії щодо сприяння у 
працевлаштуванні,57% - мають 
вищу освіту, 1202 - колишні пра-
цівники РДА та місцевих рад, 
160 - демобілізовані учасники 
АТО/ООС. 

Послуги он-лайн
Усе більше, особливо під час 

карантину, у наше повсякденне 
життя входять електронні серві-
си, які надають можливість без-
контактної взаємодії клієнта та 
тієї чи іншої служби з викорис-
танням сучасних інформацій-
но-комунікаційних технологій. 
За останніми даними компанії 
GlobalLogic 71% українців що-
дня користуються інтернетом. 

Служба зайнятості також 
пропонує ряд послуг в режимі 
он-лайн: «Електронна черга», 
«Електронний кабінет робото-
давця», «Електронний кабінет 
шукача роботи», «Платфор-
ма профорієнтації», «Освітній 
портал», які доступні на Інтер-
нет-ресурсі ДСЗ та в додатках до 

мобільного телефону. 
Для прикладу, через власний 

«Електронний кабінет шукача 
роботи» можна: дізнатися дату 
і час наступного візиту, розмір 
нарахованої допомоги з безро-
біття, можливості профнавчан-
ня; підібрати роботу; створити 
резюме. 

На онлайн-порталі держав-
них послуг «Дія» одним із сер-
вісів є електронна реєстрація 
у службі зайнятості та оформ-
лення виплат допомоги по без-
робіттю. Лише цьогоріч такою 
можливістю скористалися біль-
ше 200 краян.

Для реєстрації, а також під 
час чергових відвідувань центру 
зайнятості можна використову-
вати е-документи в застосунку 
Дія.

Ще один мобільний сервіс 
- Інтерактивна карта вакансій 
Тернопільської області з вико-
ристанням Google maps (https://
bit.ly/3gwHT32). Шукач роботи 
зможе отримати інформацію 
про кожну з актуальних ва-
кансій: вимоги до кандидата, 
обов’язки, зарплату, контакти 
рекрутера. Роботодавець може 
звернутися до рекрутерів міс-
цевого підрозділу служби за-
йнятості і вони розмістять його 
пропозиції роботи на цій карті 
вакансій. 

Якісний ПідбіР 
ПеРсоналу - важлива 

складова усПіху бізнесу
Якщо роботодавець бажає 

підібрати на постійну чи тим-
часову роботу персонал, який 
відповідав би необхідним про-
фесійним вимогам, - необхідно 
звернутися у місцевий підроз-
діл служби зайнятості Терно-
пільщини, фахівці якого пові-
домлять про вакансію шукачів 
роботи із відповідною освітою 
і професійним досвідом. Її вне-
суть у всеукраїнську базу ва-
кансій, за бажанням - розміс-
тять на ФБ-сторінках обласного 
центру зайнятості та місцевого 
підрозділу служби зайнятості; 
поінформують про наявність на 
ринку праці спеціалістів за по-

трібним професійним напрям-
ком; доберуть із числа безро-
бітних осіб тих, хто відповідає 
вимогам вакансії, та проведуть 
ряд заходів для зручної кому-
нікації із претендентами; за 
потреби, здійснить профвідбір 
потенційних кадрів з викорис-
танням сучасних психодіагнос-
тичних методик.

ПРофнавчаннЯ 
доРослого населеннЯ 

Під конкретні робочі місця 
служба зайнятості може орга-
нізувати професійне навчання 
безробітних. Головна вимога – 
узгодження потреб роботодав-
ця та інтересів шукача роботи, 
що сприяє якнайшвидшому пра-
цевлаштуванню, закріпленню 
на робочому місці. 

ПРофнавчаннЯ 
здійснюєТьсЯ на базі 

Різних закладів освіТи, 
ПідПРиємсТв 

Все популярнішими стають 
центри професійно-технічної 
освіти державної служби за-
йнятості. Це спеціалізовані на-
вчальні заклади європейського 
рівня для підготовки дорослого 
населення за більш як 300-ма 
напрямками та професіями сфер 
будівництва, послуг, промисло-
вості, ІТ-технологій, сільського 
господарства. 

Загалом, навчання може бути 
групове та індивідуальне, дис-
танційне та безпосередньо у за-
кладі, з елементами дуального 
навчання. 

легальна зайнЯТісТь - 
одна з головних 

Тем сьогоденнЯ
Виплата «білої» зарплати, 

передбачена законодавством 
чесна фіксація трудових відно-

син, дає найманим працівникам 
можливість належного страху-
вання, соціального захисту на 
випадок непрацездатності чи 
втрати роботи, підтвердження 
трудового та страхового стажу, 
достойну пенсію у майбутньому. 
Роботодавці, які легально пра-
цевлаштовують працівників, не 
лише зекономлять значні кошти 
на штрафи, а й приваблять цінні 
кадри, їх бізнес не постраждає 
від шкоди недобросовісних не-
легальних працівників та тощо. 

На сьогодні для людини під 
час пошуку роботи одними з ви-
рішальних є належний рівень 
зарплати та легальна праця, 
отож мудрі роботодавці офі-
ційно працевлаштовують та 
завчасно закладають високий 
рівень оплати праці, якщо вони 
хочуть виграти конкуренцію за 
працівників не лише в Україні, а 
й у інших країн. 

Служба зайнятості Терно-
пільщини вносить свій вклад у 
справу легалізації зайнятості.

Вакансії, які є в базі служби - 
офіційні. 

Є ряд виплат, на які можуть 
претендувати лише ті робото-
давці, які мають легальні тру-
дові відносини з працівниками: 
компенсація єдиного соціально-
го внеску за працевлаштування 
безробітних, виплати з частко-
вого безробіття тощо.

З нагоди Дня Незалежності 
України хочу від щирого серця 
привітати соціальних парт-
нерів та клієнтів служби 
зайнятості Тернопільщини з 
цим великим святом та по-
бажати миру, здоров`я, бла-
гополуччя! 

василь олещук, 
директор обласного 

центру зайнятості.

СЛУЖБА ЗАЙНЯТОСТІ - ПОМІЧНИК І ПОРАДНИК НА РИНКУ ПРАЦІ
День Незалежності - свято, яке єднає всіх нас, сповнює серця 

гордістю за Батьківщину та вселяє віру в завтрашній день. 
Державна служба зайнятості - ровесниця незалежності 

держави. Вона забезпечує дієву систему соціального захисту 
населення від безробіття, ефективне використання трудового 

потенціалу, дбає про повернення громадян до продуктивної 
зайнятості, оперативно реагуючи на виклики сьогодення. 

за декілька днів 
розпочнеться новий 
навчальний рік. 

західноукраїнський 
національний університет 
вітатиме чималу кількість 
студентів. 

Цьогоріч, приміром, студентами 
фахових коледжів Західноукраїнсько-
го національного університету стали 
понад 700 осіб, що є рекордом для на-

вчального закладу.
«Вітаємо в нашій університетській 

родині всіх здобувачів освіти - студен-
тів нового набору, а також старших 
курсів, які з 1 вересня почнуть навча-
тися, розвивати критичне мислення 
та формувати лідерські якості... Пере-
конані, що перспективна й таланови-
та молодь здобуде омріяну професію 
та відкриє нові горизонти успіху. Усім 
студентам бажаємо наснаги, наполег-
ливості та натхнення для досягнення 

поставлених життєвих цілей», - ка-
жуть в університеті.

У виші переконані: сучасна молодь 
із новим світоглядом, відмінними 
знаннями, практичними навиками та 
активною громадянською позицією 
розвиватиме економічний та інтелек-
туальний потенціал України й берег-
тиме надбання попередніх поколінь. 

А поки юнаків та дівчат очікують 
неймовірні, насичені цікавими подія-
ми, студентські роки...

У КЛАСИЧНОМУ УНІВеРСИТеТІ ТеРНОПОЛЯ НАВЧАТИМеТьСЯ РеКОРДНА КІЛьКІСТь СТУДеНТІВ
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Росію назвали основною 
загрозою безпеки для СШа

Росія становить основну загрозу 
для національної безпеки й цілісності 
США. Про це заявив голова північного ко-
мандування ЗС США Ґлен Вангерк під час 
онлайн-виступу в центрі стратегічних і 
міжнародних досліджень. «Росія стано-
вить першочергову військову загрозу на-
шій батьківщині. Вони розвивають засоби, 
яких не було ще 20 років тому», - повідо-
мив генерал. РФ просунулася в розвитку й 
дослідженні ракетних озброєнь і будівни-
цтві безшумних підводних човнів. Росія та-
кож має «потужні засоби» в кібернетичній 
і космічній галузях, підкреслив Вангерк.

У китаї регулюватимуть 
«надмірні» доходи 

мільярдерів
Влада комуністичного китаю здійс-

нюватиме більш жорсткий контроль за 
доходами власників корпорацій та ве-
ликого бізнесу. Про це заявив президент 
країни Сі Цзіньпін, пише «The Guardian». 
Наразі у Китаї діє так звана програма 
спільного процвітання: вона з’явилася на 
тлі збільшення у країні нового класу ба-
гатих підприємців. Влада штучно стримує 
приватні компанії, аби їхнє керівництво 
не змогло стати «багатшими, ніж потріб-
но». Для цього, зокрема, використовують-
ся такі методи, як: недопущення компаній 
на Шанхайську та Гонконзьку біржі; великі 
штрафи за мінімальні порушення (напри-
клад, жорстких екологічних правил); підви-
щення податків на прибуток від капіталу, 
спадщину та майно. За даними аналітиків 
«Financial Times», внаслідок такої політики 
комуністичного уряду Китаю лише з почат-
ку літа сукупний статок двох десятків ки-
тайських мільярдерів упав на 16%.

білоруським спортсменам 
заборонили брати участь у 

змаганнях за кордоном
Міністерство спорту Білорусі забо-

ронило своїм спортсменам виїжджати 
на змагання в інші країни. Про це пові-
домили білоруські легкоатлети Андрій 
Кравченко і Христина Тимановська, пише 
«Gazeta.ua». Наказ стосується усіх видів 
спорту. Порушення наказу дорівнює звіль-
ненню. Кравченко у серпні 2020 року від-
крито засуджував насильницький режим 
самопроголошеного президента Олексан-
дра Лукашенка та протиправні дії силови-
ків. Спортсмена заарештували на 10 діб і 
звільнили зі збірної Білорусі. У цьому році 
легкоатлет прийняв рішення залишитися 
жити із сім’єю у Німеччині. А Тимановська 
виступила з критикою білоруських спор-
тивних чиновників. У Білорусі зажадали її 
повернення в країну. Проте спортсменка 
знайшла політичний притулок у Польщі.

До виборчої платформи в 
канаді опозиція включила 

безвіз із Україною
Найбільша опозиційна консерва-

тивна партія канади обіцяє в разі пе-
ремоги на майбутніх федеральних ви-
борах запровадити безвізовий режим з 
Україною. Про це пише «Укрінформ». «Ми 
запровадимо безвізовий режим для укра-
їнців, які відвідують Канаду», - йдеться 
в документі. Консерватори також обіця-
ють «розширити та поглибити економіч-
ні, політичні, розвідувальні та безпекові 
зв’язки із країнами Балтії та Україною». 
«Ми більше використовуватимемо закон 
Магнітського про санкції, аби притягну-
ти режим Володимира Путіна до відпові-
дальності», - сказано у виборчій програмі.

«Запахло» імпічментом: що 
очікує байдена?

член палати представників Рес-
публіканської партії США Марджорі 

Тейлор Грін направила три резолюції 
про імпічмент щодо президента США 
джо Байдена. Про це вона повідомила в 
Twitter, передає УНН. «Я представила три 
резолюції про імпічмент проти Джо Байде-
на за невиконання ним своїх обов’язків в 
Афганістані, порушення імміграційного 
законодавства, що викликало кризу наці-
ональної безпеки на нашому південному 
кордоні та узурпацію ним влади в Конгре-
сі, ігноруючи Верховний суд США», - напи-
сала Грін. Крім того, Байдена критикують 
за відмову продовжувати санкції проти 
компаній, що будують суперечливий газо-
провід між Росією та Німеччиною. Критики 
«Північного потоку-2», зокрема, і в Конгре-
сі США, називають газопровід найбільшим 
геополітичним виграшем Кремля.
Таліби в афганістані захопили 

американську зброю
Бойовики терористичної органі-

зації Талібан захопили американську 
зброю на мільярди доларів, яку було 
поставлено для сил безпеки Афганіста-
ну. Зокрема, під контроль талібів потра-
пили вертольоти Black Hawk, штурмовики 
A-29 Super Tucano, броньовики HMMWV, 
карабіни M4, гвинтівки M16, а також інше 
озброєння, передає ICTV. Станом на 30 
червня на озброєнні армії Афганістану 
перебував 211 літак американського ви-
робництва. 46 із них зараз знаходяться в 
Узбекистані, оскільки літальні апарати 
були використані військовими для втечі. 
За останні 20 років США поставили в Аф-
ганістан техніки і озброєнь на $83 млрд. 
Зокрема, афганцям була передана майже 
76 тисяч транспортних засобів, 208 літа-
ків, майже 600 тисяч одиниць озброєння, 
більше 160 тисяч засобів зв’язку і більше 
16 тисяч одиниць обладнання для веден-
ня розвідки.

Відвідування Венеції може 
стати платним

жителі Венеції скаржаться на по-
стійно зростаючу кількість туристів. 
Тому, починаючи з літа 2022 року, муніци-
палітет планує обмежувати число турис-
тів в місто і брати з них гроші за в’їзд. Про 
це повідомляє «Bloomberg». За даними 
видання, міська влада також може почати 
вимагати від потенційних туристів зазда-
легідь резервувати час відвідувань, а на 
основних під’їзних шляхах до історичного 
центру встановлять турнікети. При цьому 
ціна квитка буде варіюватися від трьох до 
десяти євро, залежно від сезону і кількості 
туристів, очікуваних у певний день. Від 
купівлі дозволу на відвідування будуть 
звільнені місцеві жителі, родичі жителів і 
туристи, які забронювали номер у готелі 
Венеції. Також влада популярного серед 
туристів італійського міста розглядає й 
інші варіанти вирішення питання, зокре-
ма пропонується обмежувати доступ не 
у місто, а тільки в особливо багатолюдні 
райони, такі як площа Сан-Марко.
В італії фермери підпалили ліс 

задля збільшення пасовищ
На Сицилії поліція заарештувала 

двох фермерів через підозру в розпа-
люванні недавніх лісових пожеж, щоб 
створити пасовища для худоби. Про це 
інформує «Європейська правда». «Мета 
злочинців полягала в тому, щоб збільшити 
площу випасу своїх тварин, аби заощади-
ти гроші на корми», - повідомили в поліції. 
Чоловіки планували ще одну пожежу, щоб 
очистити набагато більшу територію. Мі-
ністр з екологічних питань Роберто Чінго-
лані заявив, що майже 70% лісових пожеж 
цього літа виникли навмисно або з необе-
режності. Влада посилається на різні мо-
тиви підпалу - від розчи-
щення землі для випасу 
худоби - до страхових ви-
плат і навіть створення 
понаднормової роботи 
для пожежних.

більшість українців 
хочуть в ЄС і НаТо

Вступ України до євросоюзу підтри-
мують 64% українців, у НАТо - 54%. Про 
це свідчать результати опитування Со-
ціологічної групи «Рейтинг». Найбільше 
тих, хто підтримує європейське майбутнє 
України, серед наймолодших (16-24 роки): 
66% - за вступ у НАТО, 75% - за вступ в ЄС. 
Але й у старших категоріях не менше, ніж 
половина респондентів, - за рух України в 
західному напрямку. Серед противників 
вступу до ЄС лише чверть висловлюються 
за рух у напрямку Росії.

щастя стало менше
згідно з дослідженням, за індексом 

щастя Україна посідає 110 місце, тоді як 
чехія - 18, Польща - 44, Латвія - 51. При-
чиною такого становища є низький рівень 
доходів населення, низька тривалість здо-
рового життя, слабкий стан здоров’я. Про 
це повідомив директор економічних про-
грам Українського інституту майбутнього 
Анатолій Амелін, пише «Бізнес.ua». «Крім 
того, Україна відстає від сусідніх країн і 
за рівнем якості освіти. За Індексом люд-
ського капіталу наша країна втратила 10 
позицій (з 2010 - до 2020 року), посівши 53 
місце в рейтингу. За індексом рівня освіти 
Україна поступається майже всім сусіднім 
країнам», - додав Амелін.

Смертність зросла на 20%, 
порівняно з минулим роком

дані держстату свідчать, що за сі-
чень-червень 2021 року смертність 
населення в Україні перевищила рі-
вень 2020 року на 21,6%, у тому числі у 
червні - на 4,3%. З початку року померла 
349041 людина. Це на 62031 смерть біль-
ше, аніж за січень-червень 2020-го, коли 
померло 287010 осіб. У тому числі в черв-
ні померло 49077 людей (у червні 2020-
го - 47043 осіб). Щодо народжуваності, то 
з початку року на світ з’явилося 132595 
немовлят (торік - 139134). У січні-червні 
на 100 померлих було 38 новонародже-
них. Міграційний приріст склав 11274 осіб 
(минулоріч - 7598). З початку 2021-го на-
селення України скоротилось на 205172 
особи (за червень - на 25057). На 1 липня 
чисельність українців склала 41 млн 383 
тис 182 особи. Якщо цьогорічну смерт-
ність порівняти з 2020 роком, то за цей пе-
ріод Україна втратила 616835 осіб, що на 
35721 людину більше, ніж у 2019-у, коли 
померло 581114 осіб. За 2020 рік населен-
ня скоротилося на 314062 особи. Держстат 
офіційно повідомив: у 2020-у від Covid-19 
померло 20709 українців. Грип і пневмонія 
забрали 11358 життів.

Восени злетять ціни на 
продукти й комуналку

«Подорожчає все - від продуктів хар-
чування - до комуналки. На нас чекає 
новий виток інфляції. Вона вдарить по до-
бробуту мільйонів українців. Інтуїція під-
казує, що ми всі втратимо 20-30 відсотків 
платоспроможності. Гірше за всіх - мільйо-
нам пенсіонерів. Для них ані девальвація, 
ані стабільність із жахливою інфляцією не 
несуть нічого доброго», - сказав ексміністр 
фінансів Ігор Уманський, пише ТСН. Подо-
рожчання опалення на 40-70% вдарить 
по жителях міст, прогнозує експерт. «На 
його сплату йде велика частина вартості 
компослуг. Причина - подорожчання газу 
й вугілля для забезпечення опаленням», - 
зазначив він.

Третина співвітчизників хотіли 
би працювати за кордоном
Про це свідчать дані соцопитування 

«Покоління незалежності: цінності та 
мотивації», проведеного соціологічною 
групою «Рейтинг». Так, 32% хотіли би 
працювати за кордоном, 65% - не хотіли 
б. Найбільше охочих поїхати на заробітки 
серед наймолодших - 54%, а найменше се-
ред людей віком 60+ (лише 18%). На Дон-
басі бажаючих виїхати на роботу за кордон 
вдвічі менше, ніж у західних областях (20-
23% проти 40%). Основними причинами, 
чому хочуть працювати за кордоном, люди 
обрали вищу зарплату (71%) і кращі умо-
ви життя (57%). Ще по 20% обрали кращі 
умови праці й можливості самореалізації.

Проведуть аудит усіх 
архітектурних цінностей

На засіданні Ради нацбезпеки і обо-
рони прийнято рішення провести аудит 
всіх архітектурних цінностей в Україні. 
Про це повідомляє «РБК-Україна» з поси-
ланням на брифінг прессекретаря прези-
дента Сергія Нікіфорова та секретаря РНБО 
Олексія Данілова. Секретар РНБО зокрема, 
зазначив: «Це стосується не тільки Києва, а 
всіх наших великих міст... У нас 461 місто із 
такими зареєстрованими об’єктами». Всім 
місцевим адміністраціям доручено прове-
сти перевірку об’єктів, які підпадають під 
Закон «Про охорону культурної спадщини». 
«На найближчому засіданні РНБО, щойно 
документи будуть готові, ми розглядатиме-
мо це питання», - наголосив Данілов.

бездомні тварини: 
наша країна в топ-10

В українських притулках для тварин 
проживають десятки тисяч котів і со-
бак. А ніякого даху над головою не мають 
значно більше нікому непотрібних чоти-
рилапих, які бродять вулицями міст і сіл. 
Достовірна загальна чисельність україн-
ських тварин-безхатьків невідома: такий 
підрахунок ведеться лише в деяких містах. 
У 2017 році, за даними «Washington Post», 
в Україні було близько 7,5 мільйонів без-
домних котів і собак. Ми - у десятці лідерів 
серед країн світу за найбільшою кількістю 
тварин, у тому числі й безпритульних. 
Більшість притулків зараз у руках волон-
терів, в яких не вистачає ні сил, ні коштів, 
ні їжі для чотирилапих. Доля бездомних 
тварин - тест на зрілість кожної країни. На 
жаль, Україна цей тест майже провалила. 
Майже, тому що цьогоріч усе ж зроблено 
перший суттєвий крок: президент підпи-
сав ухвалений Верховною Радою закон 
про запровадження в Україні стандартів 
ЄС щодо гуманного ставлення до тварин.

коли скасують обов’язковий 
військовий призов

із 2023 року в Україні планують ска-
сувати обов’язковий військовий призов, 
який є одним з кроків України на шляху 
до НАТо. Про це пише видання «Україн-
ські новини». З прийняттям законопроєк-
ту про національний спротив поступово 
буде втілюватися військова стратегія, 
підписана президентом. Вона передбачає 
заміну обов’язкового призову службою в 
резерві. Це можливо вже із 2023 року. Та-
кож реформа очікує на військкомати. 

Як розпочнеться новий 
навчальний рік

очільник головного управління 
шкільної та дошкільної освіти МоН 
юрій кононенко розповів про особли-
вості нового навчального року та орга-
нізацію освітнього процесу. Так, рішен-
ня щодо проведення святкової лінійки 1 
вересня приймає заклад освіти з ураху-
ванням епідемічної ситуації. Зараз всі ре-
гіони країни знаходяться у зеленій зоні, 
тому навчальний процес розпочнеться в 
стандартному режимі, пише «В світі». Кон-
троль за ситуацією в закладі освіти покла-
дається на директора школи. Стосовно ж 
вакцинації дітей, то наразі немає жодних 
вказівок щодо цього питання.

Україна світ

ольга ЧоРНа.
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Минуло чотири роки, від-
коли в серпні стартував 
новоутворений із двох 

структур фонд соціального 
страхування України. отримав-
ши шанс дієво реформувати, 
фінансувати чи не найнеобхід-
ніші для працездатних людей 
виплати, рухатися вперед. за 
цей час змінилися суспільні 
акценти. особливо минулий рік 
додав обов’язків та відповідаль-
ності, пов’язаних із пандемією 
COVID-19. 

- Як забезпечували потреби по-
тенційних споживачів послуг фонду, 
адже в часи пандемії ці потреби, ма-
буть, виросли багатократно? - запи-
тую в начальника управління вико-
навчої дирекції фонду соціального 
страхування України в Тернопіль-
ській області федора БоРТНЯкА.

- Фонд соціального страхування 
України після медичних установ та 
служб порятунку разом із організація-
ми соціальної сфери стоїть на передо-
вій фінансового захисту людини праці. 
Того захисту, який тепер допомагає 
вижити усім, хто захворів чи отримав 
травму на виробництві, збирається ста-
ти матір’ю. Усім 12 мільйонам застрахо-
ваних осіб, які платять єдиний соціаль-
ний внесок. У Тернопільській області 
таких людей майже 190 тисяч. А ще по-
над дві тисячі - потерпілих на виробни-
цтві та членів їх сімей. І для усіх Фонд 
- соціальний партнер, який виплачує 
кошти за тимчасовою втратою працез-
датності, по вагітності та пологах на 
поховання й фінансує близько тридця-
ти видів допомог і медико-соціальну 
реабілітацію людям з інвалідністю, які 
потерпіли на виробництві. 

А тепер під час епідемії до переліку 
фінансових виплат від Фонду додалися  
кошти для працівників, які перебува-
ють на самоізоляції під медичним наг-
лядом, медичних працівників, які отри-
мали гостре  професійне захворювання 
на COVID-19 та інші. За 7 місяців цього 

року загальна сума виплат з тимчасо-
вої втрати працездатності в Тернопіль-
ській області складає 106,5 мільйонів 
гривень. Загалом, в Україні пандемія 
COVID-19 спричинила суттєве зростан-
ня кількості та тривалості лікарняних 
українських працівників, яке спостері-
гається досі. З початку року на оплату 
до Фонду передали листки непрацез-
датності на суму 9 мільярдів гривень, 
що на 65,8% вище минулорічної потре-
би у фінансуванні.

- здорові люди - хороші працівни-
ки, а відповідно, здорове суспільство 
- міцна держава. кожна зі сторін несе 
не лише економічні втрати, коли го-
ловна складова - життя та здоров’я 
людей - під загрозою.

- Скажіть мені, чи можуть компенсу-
вати гроші втрачене здоров’я, набуту 
інвалідність чи життя? Тому постійно 
фахівці управління та відділень Фон-
ду проводять роз’яснювальну та про-
філактичну роботу серед населення. 
В цей непростий час, коли COVID-19 
не відпускає людей, мутує, кожен має 
зробити вибір. Вибір бути свідомим 
громадянином, який знає, що засоби ін-
дивідуального захисту, власна обереж-
ність, вакцинація дають більші шанси 
на життя. Навіть просто бути свідомою 
людиною, якій притаманний інстинкт 
самозбереження. Влітку на теренах 
області проходило чимало велелюд-
них заходів, які збирали десятки тисяч 
жителів не лише нашого краю. Чи до-
тримувались люди особистих каран-
тинних вимог? Адже від кожного з нас 
значно залежить, чи буде можливість 
через місяць пригорнути кохану, взяти 
на руки дитину, обійняти батьків, насо-
лодитись спілкуванням із друзями…

- знаю, що від початку пандемії 
на усіх інформаційних майданчиках 
працівники фонду в Тернопільській 
області зверталися до краян із поси-
лом: зупинити коронавірусну інфек-
цію можна лише спільними діями і 
самосвідомістю.

 - Так, люди мають зрозуміти, що 
досі їхнє життя та здоров’я - це дотри-
мання карантинних вимог. Від цього 
залежить не лише їхнє самопочуття 
та подальше життя, а й усіх, хто поруч. 

Зокрема, медиків. На теренах нашого 
краю за участі страхових експертів з 
охорони праці управління виконавчої 
дирекції Фонду в Тернопільській об-
ласті та його відділень завершено 2611 
розслідувань гострих професійних за-
хворювань медичних працівників. 274 
випадки - пов’язані з виконанням про-
фесійних обов’язків медпрацівниками 
на підставі актів розслідування нещас-
них випадків. Здійснено відповідні ви-
плати.

Звісно, кожна проблема дається нам 
не для скарг, а для вирішення. І для 
цього усі працівники Фонду трудяться 
в посиленому режимі. І це - не пафосні 
слова, а звичайні реалії. 

У серпні завершується перехідний 
період впровадження електронних лі-
карняних. Фонд загалом вже прийняв 
на оплату майже 3 тисячі е-лікарня-
них. У працівників, які захворіли, а та-
кож в роботодавців виникає чимало 
запитань щодо впровадження в обіг 
з 1 вересня 2021 року електронного 
документу - листка тимчасової непра-
цездатності. Тому працівники Фонду 
активно інформують громадян з цього 
питання. Чимало потрібної інформації 
можете почерпнути в пресі, на сайті 
ФССУ, на facebook-сторінці управлін-
ня ВД ФССУ в Тернопільській області, 
сайтах різних установ та організацій 
області, ОТГ - під рубрикою «Фонд соці-
ального страхування інформує». 

- е-лікарняні - вимога дня. Гадаю, 
це дозволить автоматизувати процес 
і дасть можливість відстежити оформ-
лення лікарняного на всіх етапах.

- Фонд здійснює фінансування на 
підставі отриманої від роботодавця 
заяви-розрахунку - саме від числа її по-
дачі часто залежить дата виплати. Вже 
зараз в он-лайн режимі відбувається 
опрацювання цього документу, моніто-
ринг та аналіз виданих і продовжених 
листків непрацездатності з метою діє-
вого контролю за видатками Фонду на 
матеріальне забезпечення, упереджен-
ня нецільового використання коштів. 

Фонд соціального страхування за-
безпечив перехід в електронний режим 
подання заяв-розрахунків вже давно. 
Це дало можливість швидко та ефек-

тивно оплачувати лікарняні без фізич-
них контактів, гарантувати обґрунто-
ваність виплат та економити державні 
кошти. 

Тепер слідкувати за виплатами 
можна онлайн у телеграм-каналі ФССУ: 
t.me/socialfund, де в оперативному ре-
жимі оновлюється інформація щодо 
сум і дат, за які Фондом профінансова-
но матеріальне забезпечення і страхові 
виплати. На сьогодні є деякі затримки у 
фінансуванні тимчасової непрацездат-
ності. Тривалість її коливається, адже 
залежить від суми щоденних надхо-
джень до бюджету Фонду - у міру спла-
ти ЄСВ роботодавцями, кошти одразу 
направляються Фондом на фінансуван-
ня матеріального забезпечення і стра-
хових виплат.

- Так, усе в державі взаємопов’я-
зано. Усі знаємо: вона існує, охоро-
няється і розвивається особистою 
участю кожного. Усі ми - держава, 
яка міцна кожним із нас. і неправда, 
що від кожного нічого не залежить. 
що б хотіли побажати краянам у дні 
святкування 30-ліття Незалежності 
України…

- Ми щодня маємо шанс зробити 
щось корисне не лише для себе, розма-
лювати ватман життя по-новому. Осо-
бливо в організації, яка фінансово допо-
магає вразливим верствам населення.

Назвіть мене невиправним опти-
містом, однак я звик вперто крокува-
ти вперед. Часом роблячи зупинки на 
шляху, часом ідучи повільніше. Так і в 
державі. Але немає нічого, що не дола-
лося б працею. Головне, аби не застиг-
нути на місці й рухатися, бо розвиток, 
зміни - це завжди шанс стати краще і 
поліпшити світ навколо. Для бідкання 
потрібен час і, головне, сили. Так що не 
будемо їх даремно витрачати. Дев’ять 
десятих нашого щастя залежить від 
здоров’я, вважав Артур Шопенгауер. 
Отож, найперше, бережіть себе і будьте 
здоровими.

Дбати про розвиток та добробут 
держави як про особистий - це є глиби-
на християнської чесноти, це і припис, 
як маємо поводитися і ставитися до 
тих, хто поруч чи залежить від нас. 

зоряна зАМкоВА.

Платити необхідно 
власникам житла, 
площа якого 

перевищує встановлену 
норму. Про це інформує 
«Бізнес.ua».

Податок нараховують тіль-
ки на площу квартири понад 
60 кв м, а для будинку - понад 
120 кв м. Якщо є і будинок, і 
квартира, то «норма» збільшу-
ється до 180 «квадратів».

Розмір податку - 1,5% мі-
німалки за минулий рік. За-
раз це 70,8 грн за кожен кВ м. 
Якщо площа квартири 90 кв м, 
то потрібно заплатити за 30 
кв м - 2,1 тис грн.

Якщо квартира поділена на 
частини й має кількох власни-
ків, то норму застосовувати-
муть для кожного.

До 1 липня за місцем ре-
єстрації українці отримали 
квитанцію. У ній мали вказати 

розмір податку й реквізити 
для оплати. Якщо квитанції 
немає, це не означає, що не по-
трібно платити податок.

Якщо площа житла пере-
вищує зазначену норму, але 
квитанція не надійшла, у по-
датковій за місцем реєстрації 
можна уточнити: чи потрібно 
платити за житло та як отри-
мати квитанцію.

Податок за 2020 рік спла-
чується у 2021-ому. Якщо лю-

дина стала власником житла 
нещодавно, квитанція прийде 
в наступному році.

За несплату податку вста-
новили штрафи для тих, хто 
відмовиться сплатити впро-
довж 60 днів з моменту отри-
мання квитанції або не пізні-
ше 1 вересня.

Якщо затримати платіж 
до 30 днів, нарахують штраф 
в розмірі 10% боргу. Якщо 
затримати платіж на понад 

30 днів - штраф становитиме 
20% боргу.

Для тих, хто хоче запла-
тити, але бракує грошей, пе-
редбачили систему на виплат. 
Для цього потрібно звернути-
ся письмово до податкової за 
місцем реєстрації, обґрунту-
вати складне матеріальне ста-
новище і попросити розбити 
платіж для сплати частинами 
без штрафних санкцій.

Зібрані гроші надійдуть у 
місцеві бюджети на ремонти 
доріг, лікарень, шкіл та на реа-
лізацію міських проєктів.

Федір боРТНЯк: «На Тернопільщині 
сума виплат з тимчасової втрати 

працездатності сягнула 106,5 мільйонів»

До кінця літа потрібно заплатити податок за «зайву» нерухомість
До кінця серпня українці мають заплатити податок на квартири й 

будинки. Якщо цього не зробити, податківці нарахують великі штрафи.

Хочеш змін? Змінюйся, кажуть мудрі люди. кожен росте і зростає зі 
своїми задумами і планами. Та лише справами змінює життя. 
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Чорнобривці: цілющий 
символ УкраїниЦілісіньке літо і осінь - аж до перших морозів 

- ці яскраві невимогливі квіти прикрашають 
сільські садиби, міські клумби та дачні ділян-

ки, даруючи радість і тепло. Справді, квітники наче 
випромінюють сонячне світло. А ще чорнобривці - 
відома лікарська рослина, яка допоможе у боротьбі з 
багатьма недугами.

У народній медицині водний настій квіток чорнобривців у 
давнину застосовували як сечогінний, потогінний і протиглисний 
засіб. Пили чай із чорнобривців для лікування діареї та шлунко-
вих кольок. Мексиканські індіанці використовували настоянки 
чорнобривців для посилення лактації в матерів-годувальниць. 

Сучасні дослідження під¬тверджують цілющі властивості цієї 
рослини. Чорнобривці допомагають вилікувати печінку й нирки, 
а при запальних процесах - знімають біль. Червоно-коричневі кві-
ти дуже багаті каротином (провітамін А), тож їх рекомендують 
для запобігання катаракти. Свіжовичавлений сік чорнобривців 
допомагає позбутися від хворобливих відчуттів, набряку та свер-
бежу після укусів комах.

Квіти відновлюють шкіру після ран та опіків; лікують стома-
тит і ангіну; позбавляють від закрепів; знижують тиск; нормалі-
зують стан судин; знімають стрес та заспокоюють нервову систе-
му (настої та квіткові ванни); зміцнюють імунітет і запобігають 
застудним недугам.

щоб волосся не випадало 
Настій із чорнобривців при випаданні волосся допомагає кра-

ще, ніж дорогі маски. Потрібно залити окропом висушені листоч-
ки зі стеблами чорнобривців, залишити на кілька годин. Настій 
процідити, змочити ним волосся на півгодини, тоді помити і зно-
ву сполоснути цим настоєм. Волосся перестане випадати і зага-
лом стане здоровішим.

 Знизять цукор
Загалом проблема випадання волосся зазвичай пов’язана із 

порушеним обміном речовин, як і псоріаз, вітиліго, діатез, ней-
родерміт, а також цукровий діабет. При цих недугах добре пити 
настій із чорнобривців: 1 квітка залити 1 скл. окропу. Вживати 4 
рази на день по чверті склянки.

Цукровий діабет: 50 квіток із темним відтінком залити 0,5 л 
горілки, настояти тиждень, а потім приймати настоянку по 1 ч. л. 
тричі на день до їди.

Якщо болить живіт
Чорнобривці можна і пот¬ріб¬но додавати в їжу людям із за-

хворюваннями шлунково-кишкового тракту. Квіти нормалізу-
ють травлення і приведуть в порядок загальне самопочуття. Для 
лікування та профілактики захворювань підшлункової залози: 
1 квітку чорнобривців подрібнити, заварити в 1 склянці окропу, 
настояти до охолодження й приймати по 1/4 скл. 4 рази на день. 

біль у суглобах
Потрібно взяти 4 ст. л. висушених і подрібнених квіточок, 

залити літром кип’яченої, але трохи охололої води. Закрити, об-
горнути, дати, щоб настоятися. Коли рідина у каструлі охолоне, 
процідити, відтиснути і випити протягом дня. Курс - три місяці. 
Лікування повторювати кожні півроку або щорічно, в залежності 
від того, яке самопочуття у період лікування і після нього.

 З дозуванням обережно
Слід бути обережним із кількістю чорнобривців, оскільки кві-

ти й  листя багаті ефірними оліями. Для початку спробуйте такий 
настій: одну квітку покладіть у кухлик, залийте окропом. Через 
15 хв. процідіть і випийте. Відразу відчуєте, підходить вам таке 
лікування чи ні.

Робимо олію та лосьйон
При гнійничкових висипаннях, пролежнях, подразненнях 

шкіри, згрубілій шкірі на п’ятах, ліктях і колінах допоможе олія 
чорнобривців. Для її приготування потрібно наповнити півлітро-
ву банку подрібненими квітковими кошиками чорнобривців, за-
лити їх до верху рафінованою соняшниковою олією, настоювати 
тиждень в темному місці, а потім процідити й відтиснути. Засіб 
слід зберігати в холодильнику та змащувати проблемні зони 1-2 
рази на день.

Лосьйон для обличчя омолоджувальний: 2 ст. л. подрібнених 
квіткових кошиків залити 1 скл. окропу, настоювати ніч, проці-
дити, відтиснути. Додати 1 ст. л. горілки й 1 ч. л. лимонного соку. 
Настій зберігати в холодильнику. Протирати обличчя двічі-тричі 
на день.

Кукурузу люблять майже всі. Солодка, запашна, 
ледь притрушена сіллю для контрасту – вона є улю-
бленим смаколиком для дітей і дорослих. І, на відміну 
від цукерок і печива, несе організму користь, насичу-
ючи його важливими вітамінами та мікроелементами.

До складу кукурудзи входить одразу 26 корисних 
для людини хімічних елементів, майже всі групи вітамі-
нів (В, С, D, Е, К та інші), а також кислоти, мікроелементи. 
А ще цей злак – один із лідерів по вмісту вітамінів групи 
В. Завдяки цьому смачна культура заспокоює нервову 
систему та допомагає подолати напруження та стрес.

Кукурудза – незамінний продукт для жіночого 
здоров`я, оскільки сприятливо впливає на репродук-
тивну систему, зменшує менструальний біль і навіть 
полегшує симптоми клімаксу.

Ця культура має позитивний вплив на роботу ки-
шечника і стане у нагоді тим, хто страждає на часті 
запори.

Спортсменам на замітку: вітаміни групи В і К 
допомагають відновлювати сили після тренувань, а 
крохмаль бере активну участь у формуванні м’язів.

З обережністю варто вживати кукурудзу тим, хто 
має такі проблеми зі здоров`ям: виразка шлунку або 
дванадцятипалої кишки, високий ризик тромбозу, 
знижена маса тіла.

колаген – протеїн, який 
підтримує структуру шкі-
ри та додає їй гнучкості. 

З кожним роком колагену у на-
шому організмі стає все менше. 
Через це з’являються зморшки, а 
ми стаємо старішими на вигляд. 

Нині популярні усілякі дієтич-
ні добавки, які містять колаген. 
Проте експерти радять: насампе-
ред потрібно починати з раціону. 
До меню слід включити продук-
ти, які містять цей білок. Отож, 
які продукти містять колаген?

Курятина - в ній багато кола-
гену, адже має багато сполучної 
тканини. Саме це робить м’ясо ку 
джерелом харчового колагену. 

Риба та морепродукти - «мор-
ський» колаген є одним із най-
більш легкозасвоюваних. Є ці-
кавий момент. Вживання лосося 
чи тунця безумовно позитивно 
вплине на ваш організм. Але саме 
«м’ясо» риби містить менше ко-
лагену, ніж інші її частини. Багато 

цього білка є у голові, лусці та оч-
них яблуках риби. 

Бульйон на кістках - попри те, 
що останні дослідження виявили, 
що кістковий бульйон не може 
бути надійним джерелом кола-
гену, цей варіант отримання по-
трібного білка досі лишається по-
пулярним. Такий бульйон містить 
також кальцій, магній, фосфор, 
глюкозамін, хондроїтин, амінокис-
лоти та багато інших поживних 
речовин. Проте тут важлива якість 
самих кісток. Якщо хочете зварити 
такий бульйон, купуйте продукти 
у перевіреного м’ясника.

Яєчні білки хоча і не містять 
сполучних тканин, але вони ма-

ють велику кількість проліну. Це 
амінокислота, яка потрібна для 
вироблення колагену.

Часник не лише додає аромату 
до страв. Він також може збіль-
шити вироблення колагену. Цей 
продукт багатий на сірку – мі-
кроелемент, що допомагає син-
тезувати колаген. Проте для того, 
щоб ефект від часнику справді 
був відчутний, споживати його 
треба у великих кількостях.

Цитрусові та ягоди - вітамін 
С відіграє важливу роль у виро-
бленні проколагену, що є попе-
редником колагену в організмі. 
Достатнє надходження цього 
вітаміну до організму є надзви-
чайно важливим. Цитрусові – апе-
льсини, грейпфрути, лимони та 
лайм – є чудовим джерелом цієї 
речовини.

Ягоди також містять багато ві-
таміну С. Тому охоче додавайте 
малину, ожину, чорниці до свого 
раціону.

Немає, напевно, такої людини, 
яка не любить баклажанів. 
кулінари винайшли безліч 

рецептів! Це не дивно, адже ба-
клажани смачні та корисні для 
організму. з настанням осінньо-
го сезону включайте їх в раціон, 
і ви станете помітно стрункіши-
ми. Це відбувається завдяки високо-
му вмісту клітковини, а ось вуглеводів 
у «синеньких» мало. обмін речовин 
налагоджується, маса тіла знижується. 
Проте, хоча справді для багатьох цей овоч 
надзвичайно корисний, є люди, яким слід 
відмовитися від його споживання.

коРИСНі дЛЯ СеРЦЯ ТА іМУНіТеТУ 
Перерахуємо корисні речовини, якими багаті ба-

клажани. Це вітаміни - А, С, Д, В6, В12, РР.  Мікроеле-
менти - залізо, магній, кальцій, мідь, фосфор. Овоч 
містить білки, поліненасичені жирні кислоти. А в сто 
грамах м'якоті міститься всього 24 Ккал.

Вживання баклажанів допомагає вберегти орга-
нізм від серцево-судинних захворювань, діабету, раку, 
туберкульозу; налагодити роботу імунної системи; 
поліпшити перистальтику кишечника; уповільнити 
старіння шкіри і організму в цілому.

Цей овоч вважається афродизіаком. Прийміть це до 
уваги і готуйте або замовляйте в ресторані страви з 
нього, вирушаючи на романтичне побачення.

АЛе МожНА… оТРУїТИСЯ 
Водночас перезрілий плід містить органічну сполуку 

соланін, яка може привести до отруєння. У баклажанах 
міститься всього 0,3% цієї речовини, саме вона надає 

їм гіркого смаку. За зовнішнім виглядом можна 
визначити присутність сполуки: овоч має міс-

цями коричневий відтінок. Більше соланіну 
міститься в шкірці. Шкідливо вживати пере-
стиглі, старі, пом’яті плоди, там концентрація 
речовини збільшена. 

Отруїтися можна після потрапляння всере-
дину організму 200-400 мг речовини, це при-

близно 4 кг овочів. Інтоксикація проявляється 
такими симптомами: біль у голові, животі; діарея; нудо-
та, блювота; підвищена температура тіла. Протиотру-
тою є яєчний білок, молоко, супи слизової консистенції. 
При виникненні таких симптомів необхідно звертати-
ся за медичною допомогою. 

Як ГоТУВАТИ 
Аби уникнути неприємностей, не переїдайте «си-

неньких» і правильно їх готуйте. Невеликі плями по-
трібно зрізати, у перезрілих плодів чистять шкірку і 
видаляють насіння. Гіркоту усувають так: нарізані 
шматочками баклажани засипають сіллю, перемішу-
ють і залишають на 15-20 хвилин, після чого ретель-
но промивають водою.

Також овоч вживають з особливою обережністю 
при деяких недугах: гостра форма запалення шлунка, 
виразка дванадцятипалої кишки, патології печінки, 
підшлункової залози або жовчного міхура, панкреа-
тит, коліт чи діарея. 

Не варто захоплюватися баклажанами тим, хто 
страждає на цукровий діабет. Все тому, що ці малока-
лорійні овочі можуть призвести до зниження рівня 
глюкози в крові.

Якщо у вас є проблеми з нирками, теж потрібно від-
мовитися від вживання баклажанів. Все через вели-
кий вміст оксалатів (солі щавлевої кислоти), що може 
загострити хронічні захворювання.

ГаРЯЧа кУкУРУДЗа! 
СМакУЄМо і оЗДоРоВлюЄМоСЬ

На ЗаМіТкУ жіНкаМ: які 
продукти містять колаген

кому не можна їсти «синенькі»
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З душі моєї ллється пісня
Коли я бачу цю красу.
Її відлуння незабутнє

Для тебе в серці я несу. 
Для тебе ніжне і єдине,

Моє прекраснеє село Вікно,
Бо більш такого в цілім світі

Нема, не буде й не було...

Напрочуд теплим  і соняч-
ним видався день Пре-
ображення Господнього 

та Яблучного Спаса. Люди, 
освятивши в церкві дари по-
лів  і садів, скуштувавши їх та 
паляниці з маком,  поспішали 
хто відпочити, хто до рідних в 
гості чи на храмовий празник. 
жителі ж Вікна Гримайлівської 
оТГ та навколишніх сіл  цілими 
родинами прямували на місце-
вий стадіон, який ще з самого 
ранку вабив надзвичайними  
декоративними композиціями і 
високо піднятими розгорнути-
ми національним прапором та 
прапором села. до свят тут не 
звикати. завдяки директору ПП 
"Вікнини" Василю Ванярсі, який 
є фундатором і будівничим 
добрих справ, винахідником та 
ідейним натхненником, його 
маленька батьківщина поступо-
во перетворюється на унікаль-
ний мальовничий туристичний 
куточок.  і кожна подія у Вікні 
- свято. Саме на Спаса, як гово-
рять у народі, тут відзначали 
день села. ще задовго до його 
початку відбулися перегони на 
мотоблоках та  спортивні зма-
гання з тенісу та дартсу...

З вітальним словом до земляків 
звернулася староста села Галина Том-
чишин та оголосила урочистості від-
критими. Хлібом-сіллю на рушникові 
зустрічали гостей, звучав Гімн Укра-
їни, козацький марш. Ведуча свята та 
організатор художньої частини Уляна 
Данилків запросила до слова голову 
Гримайлівської територіальної грома-
ди Миколу Сідляра і директора при-
ватного підприємства Василя Ванярху, 
які привітали присутніх із святом, що 
проходить напередодні важливої події 
- 30-річчя незалежності України, та по-
бажали усім здоров'я, достатку, благо-
получчя, миру. 

Урочистості продовжила насичена 
концертна програма. Дивували і зача-
ровували  своїми виступами місцеві 
аматори - чоловічий  та жіночий ан-

самблі, хор сільського клубу, сімейний 
дует Антонишинів. Не поступалися 
хистом перед дорослими і молоді ви-
конавці – школярі, члени клубного 
гуртка,  та найменші учасники - ви-
пускники дитячого садочка" Сонечко". 
Усі пісні, танці, вірші Олександри Ма-
тьоли, Гімн села на слова та музику 
Романа  Шупера, дитячі ігри й розва-
ги сприймалися на "ура". Далі публіку 
взялися забавляти заслужений артист 
України Святослав Край з дочкою 
Христиною та народний артист краї-
ни, гуморист Гриць Драпак. Паралель-
но працювали торгові точки, атракці-

они для дітей, усі бажаючі смакували 
червоним борщем з пампушками, со-
лодкою випічкою від місцевих куха-
рок і кулінарних майстринь, напоями 
та ягодою малиною, яку вирощують у 
"Вікнинах". І коронною стравою кав-
казької кухні - шурпою, над якою до-
бре потрудилися Володимир Воробій 
та Богдан Сарабун.

Вечір наближався до завершення. 
Староста Галина Томчишин щиро дя-
кувала усім, хто долучився до органі-

зації та проведення Дня рідного села, 
особливу подяку висловила Василю 
Ванярсі - основному меценату, без яко-
го свято не було б таким яскравим та  
пишним, багатим і радісним.  Продов-
женням стали  танці. Вже було дале-
ко за північ, але розходитись ніхто не 
хотів. Свято вдалось на славу, і, безза-
перечно, надовго запам'ятається усім, 
хто побував на ньому.

Марія МАЙдАНюк. 
фото авторки. 

Як У вікні на спаса розважались
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кінець серпня -  початок вересня - 
найбільш сприятливий період для 
розподілу й пересадження півоній. 

Стебла півоній перед тим, як викопати, 
зрізують майже до рівня ґрунту, потім 
обережно обкопують рослину на відстані 
20 см від кореневища, розхитують кущ 
за допомогою вил та лома й акуратно 
виймають його із землі, намагаючись 
якнайменше ушкодити коріння. 

Коріння очищають від землі за допомогою де-
рев’яного кілочка й рослину ставлять на рівну по-
верхню, потім обережно миють несильним стру-
менем води зі шланга, не допускаючи поломки 
бруньок-вічок. 

Коріння й вічка півоній у період розподілу дуже 
тендітні, легко обламуються, тому відмитий від зем-
лі кущ на кілька годин рекомендується залишити 
на відкритому повітрі, щоб коріння трохи підв’яло й 
стало більш гнучким. Гострим ножем видаляють хво-
рі й підгнилі частини. Старе товсте коріння підріза-
ють на 10-15 см під кутом 45-60°. Рослини ретельно 
оглядають, визначають, у якому місці коріння з’єдну-

валося з кореневою шийкою й де перебувають вічка, 
і лише потім приступають до розподілу.

У середину старих великих кущів молотком заби-
вають клин. Місце треба вибрати таке, щоб менше 
ушкоджувалися бруньки. Цим клином кущ розділя-
ють на дві або більше частин. 

У центрі старих кущів півоній часто бувають 
«діри» - підгнилі частини, які необхідно очистити 
від гнилизни, продезінфікувати міцним розчином 
марганцівки й припудрити деревним вугіллям або 
фунгіцидом. 

Ділити рослини треба дуже уважно, щоб не відла-
мати коріння й вічка. Кущ ділять на стандартні від-
садки, що складаються із частини кореневої шийки з 
3-4 добре розвиненими вічками й декількох коренів, 
у тому числі й дрібних, що виходять із кореневища 
недалеко від вічка. З них згодом утворюються коре-
неві бульби із запасами живильних речовин.

Дуже дрібні й дуже великі відсадки небажані, 
тому що рослини з них гірше формують нове корін-
ня, у результаті отримують недостатньо харчування 
й погано розбудовуються.

Для того щоб одержати красиво й рясно квітучу 
півонію, необхідно не тільки мати якісний посадко-

вий матеріал, але й правильно вибрати й підготу-
вати ділянку під посадку. До ґрунтів ця рослина не 
дуже вимоглива, однак краще півонії висаджувати 
на добре окультурені, багаті живильними речовина-
ми суглинні ґрунти, на піщаних в них утворюється 
багато листя, але мало квіток, на глинистих - великі 
квітки, але рослини розбудовуються дуже повільно.

Земля повинна бути середньої вологості, тому що 
півонії рівною мірою не переносять як занадто сухі, 
так і сирі заболочені місця. Розміщуйте півонії на со-
нячній, досить відкритій, але захищеній від сильних 
вітрів ділянці. Вони легко переносять невелике за-
тінення, але їх не можна саджати близько до будов, 
біля дерев і чагарників.

Перед посадкою півоній ями проливають водою, 
щоб ґрунт осів. Відсадки поміщають у яму таким чи-
ном, що бруньки опинилися нижче рівня землі на 3-5 
см. При більш глибокій посадці кущі будуть добре ро-
сти, але не цвісти, при надто мілкій - можуть підмер-
зати бруньки. При розподілі півоній нерідко відла-
муються дрібні відсадки з однієї брунькою. Їх можна 
висадити в парник або на грядку в борозенки глиби-
ною 10-15 см, полити й замульчувати. Через рік-два з 
них може вийти непоганий посадковий матеріал.

Гарний врожай полу-
ниці напряму зале-
жить від правильно-

го догляду за рослиною. 
Важливо не тільки 
поливати й удобрювати 
кущі, але й обприскувати 
їх різними хімічними й 
народними засобами для 
усунення хвороб і шкід-
ників. обробка полуниці 
восени допомагає підго-
тувати рослини до зими 
й поліпшити подальше 
плодоносіння.

Улітку й навесні рекомен-
дується уважно стежити за 
кущами, щоб орієнтуватися, 
з якими шкідниками й хворо-
бами боротися восени. Осіння 
обробка допомагає від борош-
нистої роси, гнилизни, пля-
мистості, попелиці, суничного 
кліща, білокрилки, довгоноси-
ків, слимаків і равликів, три-
псів.

Ціль осінньої обробки - зни-
щення хвороб полуниці й 
шкідників, які ховалися в ли-
сті й кореневій системі у вес-
няно-літній період. Восени 
можна використовувати більш 
агресивні препарати. Також 
вдасться приділити більше 
часу на обробку полуниці, ніж 
навесні.

Починати обробляти гряд-
ки можна після збору врожаю. 
При вирощуванні простої по-
луниці (суниці) обприскувати 
кущі можна у вересні. Для ре-
монтантних рослин обробка 
переноситься на жовтень і ли-
стопад.

Спочатку потрібно прибрати 
грядки: зрізати з кущів ста-

ре листя, зібрати слимаків і 
равликів, позбутися бур’янів і 
опалого листя. Щоб препарат 
швидко проникнув у ґрунт, 
можна перерити міжряддя. 
При цьому важливо стежити, 
щоб у ґрунт не потрапило ли-
стя, бо саме воно є основним 
джерелом поширення грибко-
вих спор. Коли всі підготовчі 
роботи виконані, можна по-
чинати обприскувати кущики 
попередньо підготовленим 
препаратом.

Осінній час найкраще підхо-
дить для використання хіміка-
тів. При їх використанні важ-
ливо пам’ятати про запобіжні 
заходи і неухильно дотримува-
тись інструкцій. 

Та не варто забувати і про на-
родні способи. 

• Відвар помідорового ба-
дилля від павутинного кліща. 
Для відвару потрібно залити 
1 кг помідорового бадилля 10 
л окропу. Потім засіб має на-
стоятися 5-6 годин, після чого 
його кип’ятять 2 години. Для 
приготування відвару можна 
використовувати листки й па-
синки томатів. Засобом рясно 
змочують листя з обох боків 
кілька разів за сезон з інтерва-
лом в 5-7 днів.

• Часниковий настій від по-
пелиці. Для приготування на-

стою потрібно залити цебром 
води 200-300 г здрібненого 
часнику. Потім його настою-
ють тиждень. Засіб розпоро-
шують на листя полуниці три-
чі за сезон з інтервалом в 9-10 
днів.

• Настій з кульбаби від су-
ничного кліща. Щоб зробити 
настій, потрібно 800 г куль-
баби залити 10 л окропу. Далі 
засіб настоюють 4-5 годин. 
Препарат наносять на листя 
пульверизатором 2-4 рази за 
сезон з інтервалом - 5-7 днів.

• Попіл від гнилі. На 1 м2 
площі буде потрібно від 70 до 
100 г золи. Восени обробку по-
трібно проводити один раз.

• Настій гірчиці від борош-
нистої роси. Для приготування 
необхідно 100 г порошку роз-
чинити в цебрі води й настою-
вати кілька днів. Готовий засіб 
розводять з водою у співвідно-
шенні 1:2 і рясно розприску-
ють на листя 2-3 рази за сезон 
з інтервалом в 10-14 днів.

• Розчин марганцівки. Допо-
магає від борошнистої роси й 
суничного кліща. Марганцівку 
розводять до ясно-рожевого 
відтінку й застосовують в га-
рячому стані. Кущі поливають 
засобом з розрахунком 10 л на 
10 м2. Восени обробку прово-
дять один раз за сезон.

ОЗиМий часНиК 
МожНа СаДиТи і В СЕРПНі

Багато городни-
ків садять час-
ник пізньої осе-

ні. однак при такому 
періоді посадки вони 
позбавляють себе 
рясного і якісного 
врожаю. щоб зібрати 
велику кількість ве-
ликих головок, бажа-
но взятися за роботу 
вже в серпні або на 
початку вересня. 

Рання посадка часнику 
має кілька переваг

По-перше, в останній місяць літа городники не так силь-
но зайняті роботою на грядках. Тому шукати вільне віконце 
не доведеться.

По-друге, погодні умови дозволять успішно посадити 
культуру.

По-третє, до настання холодів озимий часник встигне 
відростити потужну кореневу систему. Підземний орган, 
глибоко обґрунтовуючись в ґрунті, допоможе рослині спо-
кійно пережити зимовий період.

По-четверте, часник, посаджений у серпні, має міцніше 
стебло і пишнішу зелену масу. А добре розвинена надземна 
частина позитивно впливає на зростання цибулин. В резуль-
таті - головки вийдуть дуже великими.

Витративши трохи часу і сил зараз, ви забезпечите себе 
багатим урожаєм в майбутньому. Шкодувати за рослинами, 
які не пережили зиму, точно не доведеться.

З ХВоРобаМи ПолУНиці боРЕМоСЯ ВоСЕНи

ЩОБ піВОНіЇ рясНО КВіТли, Їх 
пОТріБНО праВильНО рОЗсаДжуВаТи
Як правильно розділяти коріння і чому варто 

позбутися «дір» у ньому, радять фахівці
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СТРУНИ СЕРЦЯ

До України
Україно! Болять мене рани твої,
Ниють ночами, 

днями криваво ятряться. 
Твої думи обвуглюють скроні мої, 
Душу кременем крає тяжка 

твоя праця.

В твоїй суті – жита 
золотавим вінком

На розп’ятті страждальної 
сонце свободи. 

На устах твоїх білим п’янким молоком
 Розвивається цвіт яблуневої вроди.

Чую стогін і тихі зітхання твої,
Що розносяться вітром в 

густім верболозі. 
Україно моя! Ще не стихли бої
У серцях. Ще у душах не 

висохли сльози.

Ти у Всесвіті – зболена пісня доріг,
Вічна мрія, у сяйві життя молодого. 
Україно – ти хліб, ти святий оберіг,
Стоголоса, благальна молитва до Бога...

* * * * *
Все перейде у нашому житті,
Печальний день і радісна година. 
Запроменяться свічі золоті,
І свято, наче добрий птах прилине. 

Бо все минуче, лиш правічний дух, 
Свободи дух вкраїнського народу.
 Прадавня наша пісня і дідух,
І вишиванок генетичні коди.

Це незнищенні вічності скарби, 
Що не бояться бурі, ані грому.
В них символи калини і верби,
І тризуб у колоссі золотому.

Єднаймося, хай плачуть вороги, 
Любімося, хай згинуть злі сатрапи. 
Хай буде все нам нині до снаги,
Ми будемо молитись і співати. 

Добро творити, славити життя,
І звичаї народні шанувати.
Хай наші діти мають майбуття,
Щоб будувати, а не воювати.

І прославляти рідне все, своє,
Щоб про Вкраїну в цілім світі знали.
І коли клятву вірний син дає,
То так, щоб в небі ангели кружляли. 

Родино українська, ти прийми
Зі святами прийдешніми вітання. 
Здоров’я, щастя, миру зичим ми, 
Безмежної любові і єднання!

 * * * * *
Екран вікна світився голубим,
У мармеладній тиші млів світанок,
І зовсім не жаліла я за тим,
Що не сказала слова наостанок.

Мій план здавався дивним і хистким,
У чашці кави грілися надіі,
На клені цілувалися листки,
Напевно вітер ніжності повіяв...

Однак цього разу не було з ким 
залишити Ларису: чоловік 
на роботі, а Віра з сином 

на базар у райцентр поїхали. 
Звісно, могла б Одарка і не йти 
сьогодні до матері. Якби не сон, 
що уже кілька ночей тривожив її. 
Ніби мати сильно плаче, просить 
яблук з їхнього саду, котрих 
цьогоріч багато вродило. Одарці 
і досі вчувається голос матері: 
«Я скучила за смаком наших 
антонівок, доню». Поклала Одарка 
кілька великих яблук у кульочок 
і, взявши за руку Ларису, пішла 
на цвинтар. Як завше, приклякла 
помолитися біля могили. Лариса і 
собі перехрестилася і приклякла. 
А потім несподівано притулилася 
до пам’ятника і поцілувала 
світлину на ньому. Одарці аж 
моторошно стало. І чомусь лячно 
за доньку. Пригадала, як була 
вона маленькою, боялася була 
на кладовищі. Лариса вела себе 
тут на диво спокійно, з усмішкою 
на личку. Підбігала до чужих 
могилок, нюхала квіти на них, 
гладила рученятами хрести.

Схвильована Одарка навіть зілля 
не просапала на маминій могилі, щоб 
чимшвидше відвести донечку додому. По 
дорозі дівчинка стала розпитувати, чому 
бабуся не вийшла до них, не взяла яблуч-
ка, які їй принесли, чи їй не сумно там, під 
землею. 

Зранку Одарка знову зібралася на кла-
довище, щоб прибрати на маминій могилі. 
Ларису зоставила з чоловіком. Однак не 
встигла вийти за браму, як донька наздог-

нала її: «Візьми мене з собою, мамочко. 
Там гарно, тихенько і квітів більше, ніж 
у нас», - заплакала. І хоч як не вмовляла 
Одарка доньку залишитись з татом, обі-
цяла нову ляльку купити, та не відставала 
від неї. Що за дитина така дивна? Одарку 
саму і досі насторожує цвинтарна тиша, 
чомусь тут страшно їй, хоч і покійна мати 
не раз казала: « Мертвих боятися не треба, 
боятися слід живих». 

Усі наступні рази Одарка ходила на 
кладовище крадькома і донька більше не 
просилася з нею до бабусі. 

Лариса була дуже веселою, цікавою ді-
вчинкою. Гарно вчилася в школі, співала 
і танцювала на різних конкурсах. Таємно 
від батьків вела щоденник, писала вірші. 
Після закінчення школи разом з подругою 
Олею вступила у культосвітнє училище. 

Якось вони каталися на велосипедах. 
Поїхали в поле за волошками. Дорогою 
назад Лариса розігнала швидкість. Озир-
нулася: «Наздоганяй!» - гукнула Олі. Не зо-
гледілась, як колесо сковзнуло по камені і 
вона впала з велосипеда. Сльози горохом 
покотилися по її симпатичному личку: 
«Ой, як боляче», - застогнала. Оля заспоко-
ювала подругу, дмухала на рану на її нозі. 

Усю ніч Лариса кидалася від болю. За-
ледве відсиділа на парах. Через кілька 
днів відчула важкість у травмованій нозі. 
Провела рукою по ній і заціпеніла, нама-
цавши невеличку, як горошина гульку. 
Збагнула, без лікаря їй не обійтися. Коли 
в поліклініці їй дали направлення до вузь-
ких спеціалістів, а звідси у столичну кліні-
ку, Одарка зрозуміла: у неї біда…

Висновок столичних лікарів і справді 
був невтішний: у Лариси прогресує сарко-
ма. Дівчині призначили опромінення. Але 
воно не допомогло. Лікарі наполягали: 
слід ампутувати ногу. Ні Одарка, ні сама 
дівчина не могли повірити в це. Лариса ж 
на дев’ятий поверх після опромінення без 
ліфта добиралася. Лікарі помиляються. 
Вони хоч уявляють, як їй, молодій дівчині 
жити без ноги? 

З тяжкою душею Одарка з донькою 
поверталися додому. Стали шукати на-
родних цілителів, які б допомогли Лари-
сі одужати. Понавозила Одарка усіляких 
настоянок і мазей. Лариса ретельно при-
ймала їх за рецептами, які дали знаха-
рі. Вона вірила: все буде добре і вона ще 
станцює свій танець. А ще обнадіювали 
дівчину листи від коханого. З Ігорем вона 
познайомилася у столичній клініці. Таєм-
но від усіх ходила до нього на побачення. 
Хлопець ненароком вдарився бедром об 
прилавок у магазині. І невдовзі на місці 
синяка появилася пухлина, яка переросла 
у злоякісну. Ігор тримався оптимістично, 
просив Ларису погодитися на ампутацію. 
Але вона була категоричною.   

Попри сильний біль, який дошкуляв 
усе частіше, Лариса не хотіла здаватися: 
вивчила три іноземні мови, писала вірші, 
вела щоденник і… співала! Співала, щоб 
мати не чула її стогону. Худесенька, з дов-
гим хвилястим волоссям і великими не-
бесними очима, дівчина щодень падала з 
сил. І невдовзі уже не могла звестися з ліж-
ка. Увесь її світ був тепер у вікні, за яким 
брунькувала весна. Швидше б одужати і 
зустрітися з коханим – мріяла Лариса. 

Та одного разу Одарка застала донь-
ку в сльозах. Лариса кивнула на конверт, 
який принесла поштарка. Він був розірва-
ний. Одарка пробігла очима по рядках і 
усе збагнула. Писала сестра Ігоря, що два 
тижні тому він помер. Перед смертю про-
сив сповістити Ларисі, що дуже її кохав. 
«Скільки мені ще лишилося, мамо?», - ледь 
чутним голосом спитала Лариса. Вона ні-
кого не хотіла бачити. Тримала біля себе 
світлину коханого і безутішно ридала. 

Згодом у дівчини почалася сильна 
задишка. Вона жадібно хапала повітря. 
Одарка викликала «швидку». Ларису по-
клали у стаціонар. Від крапельниць їй 
стало легше і одного ранку дівчина по-
просила їсти:: «Піди, мамо, додому і звари 
мені зеленого борщику. Чомусь так сильно 
борщику захотілося. Побільше кропу і пе-
трушечки насип. Не бійся мене залишати. 
Мені вже легше і я точно знаю, що буду 
жити. Хочеш, встану з ліжка сама?» - весе-
лим тоном щебетала Лариса. Враз відки-
нула ковдру, встала з ліжка і перекрутила-
ся на підлозі. «Я так тебе люблю, мамочко! 
Борщику принесеш?»

Одарка землі не чула, коли бігла до-
дому. Вона нічого не розуміла: її донька, 
її Ларисонька, закружляла на хворій нозі. 
Лікарі у Києві прогнозували їм щонайбіль-
ше два місяці життя, а пішов вже другий 
рік! Може, вони помилялися? Хіба таке не 
буває? 

Коли Одарка повернулася з борщиком 
у лікарню, Лариса сумно лежала в ліжку, 
втупившись у стелю очима, повними сліз. 
Чоло її вкрилося потом. «Прости, мамочко, 
я більше не хочу борщику. Розхотілося чо-
мусь», - вона простягнула Одарці холодну 
руку, затріпотіла, як  листя на вітрі і навіки 
закрила очі.

Одарка важко перенесла смерть 
дев’ятнадцятирічної доньки. Після дев’я-
тин стала роздивлятися щоденник, який 
знайшла у Ларисиному ліжку. Знайшла 
там кілька світлин. На них Лариса фото-
графувалася на цвинтарі, біля чужих мо-
гил. На одній, обняла пам’ятник, де була 
похована молода дівчина, яка трагічно 
загинула. Серед світлин знайшла Одарка 
й Олину, де дівчину впізнати було немож-
ливо, бо була невиразна і розмита. Лариса 
ж на світлинах вийшла чітко, виглядала 
щасливою, сонячною навіть серед могил. 
Одарка гадала, що Лариса була востаннє 
на цвинтарі ще маленькою, коли ходила 
разом з нею. Та виявилось це сумне, зако-
сичене різноманітним цвітом місце, чо-
мусь завжди приваблювало її, тягнуло до 
себе… Їй тут було спокійно і добре. Може, 
це якась потойбічна сила готувала її до 
Вічності заздалегідь? Одарка ставила собі 
сотню запитань, на які так і не знайшла 
відповіді. І одного разу жінка спалила ці 
світлини. Повісила на стіні у рамочці інші: 
де Лариса обриває яблука в їх саду, тан-
цює, грає на акордеоні… Вродлива, щасли-
ва, жива… Такою вона була для Одарки до 
останніх днів її життя. 

Нині вони там, там не небесах, разом. І 
тепер, мабуть, знають усю правду… 

Марія МАЛІЦЬКА. 

Невигадана історія

Як заграє та бандура 
веселкова

та й на всі свої 
проміння-голоси -

не мелодія росте у ній, 
а слово, помережене 

краплинами роси.
І сумну струну
весела доганяє,

і за струнами видзвонює 
трава...

Коли грають діти з 
«Дивострунів»,
І земля, і серце, 
і душа співа…

гніздечко
Сімейне

Раїса 
ОБШАРСЬКА

Усе починалося буденно і просто. 
Я жила удвох з сином. Чоловік 
залишив нас, коли малий важко 

захворів. Безсонні ночі, постійні 
переживання, лікарні і поліклініки – усе 
це було не для нього. 

Але, дякувати Богу, син одужав, лише ходити 
сам ще не міг. Я перевела свого хлопчика на індиві-
дуальне навчання, тож педагоги проводили уроки 
у нас вдома. А потім я знайшла тебе. Тоді, коли ку-
пила для сина піаніно. У газеті натрапила на твоє 
оголошення про те, що навчаєш музики. 

Ви розучували з Ігорчиком нудні й незрозумі-
лі мені гами. Після цього я пригощала тебе кавою. 
Ти випивав її швидко і завжди спішив. Напевне, до 
інших своїх учнів. А, може, додому. Якось ти обмо-

вився, що у тебе красива дружина, підростають дві 
донечки. 

У тебе були теплі голубі очі, лагідний погляд. Ти 
обдаровував ним мого малого сина. Я ж заздрила у 
душі твоїй дружині. Інколи твій погляд я ловила на 
собі. Тоді у душі ще довго було тепло. 

Якось у гості приїхала моя мама. І забрала Ігор-
чика з собою до села. Ти ж прийшов, як завжди, 
вчасно.

 - А сина – нема. Пробачте, я мала вам зателефо-
нувати.

 Ти посміхнувся. 
- Хочете, я заграю для вас?
 - Грайте, але щось гарне, романтичне... 
Чому я сказала ці слова? Не знаю. Але ти не за-

перечив, лише знову загадково усміхнувся. Я запа-
лювала свічки. Відкрила пляшку доброго старого 
вина.

 А – ти грав. З-під твоїх пальців зринали ніжні 
мелодії. То плакали, то сміялися чорнобілі клавіші. 
Тремтіло полум’я свічок. За вікном згасав серп-
невий вечір, розсипаючи охололими пелюстками 
айстр  твої акорди.

 Моя рука лежала у твоїй долоні. У цьому світі 
були тільки ти і я. І ніжна, загадкова, хвилююча ме-
лодія для двох... 

А потім знову усе стало звично, буденно. Ти ще 
кілька разів приходив на уроки до мого сина. Однак 
щось уже було не так. Щось недомовлене, до болю 
жагуче, але недозволене, стало між нами.

 - Я більше не прийду. Простіть, але вам дове-
деться знайти для сина іншого учителя, - сказав ти 
котрогось дня. - Прости і відпусти мене, - благали 
твої очі. 

Хіба у мене був вибір? Я – тільки жінка, незахи-

щена, земна, яка на мить забула про усі турботи. На 
вечір, на одну-єдину ніч украла краплину щастя. 
Утім, воно, це щастя, розтануло разом із звуками 
музики, що зринала з-під твоїх рук.

 То що ж між нами було? Хтось скаже: нічого. Бо 
як назвати один-єдиний вечір, одну ніч, які з’єдна-
ли нас? Але хіба це можна виміряти часом?

 Наталя С. 

Заповіт
- Не прощу, таки не прощу! Хату чужим лю-

дям відпишу, нехай за «дякую» забирають. Або 
сусідці, яка мене щодня відвідувала, їсти, щось 
гаряченьке, завжди приносила. І ліки з аптеки, 
як я хворіла. А гроші? Хіба то гроші тепер? Папір. 
Якраз на похорон вистачить. Аби добрі люди ви-
пили сто грамів за мій упокій. 

Бабця Василина гріє на сонці натомлені 
ноги. І стиха переповідає історію свого життя 
новій сусідці по кімнаті. Хоча що там розказува-
ти? Привіз її Стась у будинок престарілих. І як 
тільки добився? Кажуть, що ніяк, ну ніяк при 
живих дітях у той дім не приймають. 

А її Стась усе може. Добився. Привіз її аж з 
Херсону сюди. Якось нянечка обмовилася, що 
Стась переказав на будинок гроші. І директору 
хату добудувати помагає. 

Вона ж просила сина: залиши мене вдома ще 
на місяць –два. Більше не протягну. А він: «А що 
вам бракує? Ви мене пережити можете». І не-
вістка не вступилася за Василину. А внучка за 
кордоном, у неї – своє, далеке життя. 

 - Не переживу тебе, сину, - гірко всміхнулася 
своїм думкам старенька. - Але не прощу, не від-

пишу тобі ні хати, ні городу, ні паю, нічого... 
Не вгадала Василина. Замість двох прожила 

три місяці. До останку мешканці будинку, мед-
сестрички чули одне-єдине  слово, яке злітало з 
її уст.

- Не прощу, - відлунювали стіни і верховіття 
високої сосни, під якою просиджувала остан-
ні дні Василина. – Не прощу... Перестеляла ня-
нечка ліжко Василини. Знайшла під подушкою 
хустинку. А в ній – пучок зілля якогось. Певно, з 
її сонячної сторони, бо щось не бачили такого у 
наших краях. І жменька землі . Може, з її городу? 
А ще – листок паперу. Заповіт. У ньому відказу-
вала хату і все майно – своєму єдиному синові. 
Стасеві своєму... 

Тая ЗАРНЮК.   

На фото Івана ПШОНЯКА: ансамбль 
бандуристів «Дивоструни», село Острів 

Тернопільського району.

Намалюю серцем 
УКРАЇНУ…

Намалюю серцем Україну,
Квітами весняними в гаю,
Ніжним, щирим співом солов'їним.
Як же сильно я тебе люблю!
Намалюю в полі волошковім,
В соняхах, в ромашковім вінку.
Намалюю в кетягах калини,
В ароматах синього бузку.
Намалюю у очах коханих,
У серцях, що полум'ям горять.
Намалюю у полях безкраїх ,
Де в боях боронять рідний стяг.
Намалюю в голубих озерах,
Намалюю в сонці з висоти.
В рушниках вкраїнських й вишиванках
Хрестиком нашию на віки.
Намалюю у своєму серці ,
В погляді і у своїй душі,
Знаю, ти найкраща в цілім світі,
Лиш завада вітер і дощі.
Я буду молити в Бога долі,
Щоб Вкраїну не зламать вітрам,
Моя Нене, мила й найдорожча,
Я тебе нікому не віддам!

ПРАвДА НА НебесАх
Одарка не розуміла дивної поведінки доньки Лариси, коли 
вперше взяла її з собою на кладовище, де похована її мама. 

Уже п’ять років минуло, як не стало неньки. Одарка часто 
приходила на її могилу, але донечку з собою ніколи не брала. 
Залишала з чоловіком, а коли той був на роботі – з сусідкою 

Вірою, в якої був син Мишко, ровесник Лариси. Діти гарно 
ладили між собою, і Одарка була спокійна за доньку. Не хотіла, 

щоб дитина бачила на кладовищі сумні обличчя, могили з 
хрестами, пам’ятники зі скорботними надписами. 

Сумні сюжети

Віра СИРОТА-ЯБЛОНЬ.

Що між нами було? МелоДія Для Двох
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* * * * *
Генеральною репетицією перед фі-

налом кубка Тернопільської області став 
матч 3-го туру аматорського чемпіонату 
України між теребовлянською «Нивою» 
та великогаївським «Агроном». У так зва-
ному тернопільському дербі перемогу 
святкувала команда з Великих Гаїв – 2:0.

* * * * *
У Вишнівці на місцевому красені-ста-

діоні відбувся фінал Ліги чемпіонів Тер-
нопільщини, в якому зустрілися ФК «Пло-
тича» (Білецька громада, Тернопільський 
район) та «Колос-Бровар» з Сидорова 
(Чортківський район). З рахунком 5:2 пе-
ремогу святкувала команда з Плотичі, яка 
вдруге поспіль заволоділа цим трофеєм.

* * * * *
У Збаражі на місцевому стадіоні «Ко-

лос» відбувся фінал Ліги Тернопільщи-
ни 2020/21 років, в якому зустрілися ФК 
«Вишнівець» (Кременецький район) та 
ФК «Івачів» (Білецька громада, Тернопіль-
ський район). З рахунком 2:0 перемогу 
святкувала команда з Вишнівця.

* * * * *

22 серпня відбулися два з трьох матчів 
одинадцятого туру у першій лізі чемпіо-
нату Тернопільської області:

ФК «Трибухівці» – «Нива» (Підгайці) – 
4:0 (1:0)

 «Віго-Острів» – «Колос» (Бучач) – 0:1 
(0:1)

Матч ФК «Вишнівець» – «Нива» (Го-
родниця) перенесено на резервний день. 

* * * * *

22 серпня відбулися два з трьох матчів 
одинадцятого туру у другій лізі чемпіона-
ту Тернопільської області:

 «Колос» (Зборів) – «ПрофАгро» (Кре-
менець) – 1:0 (1:0)

 «Олімпія» (Клювинці) – «Поділля» (В. 
Березовиця) – 1:4 (1:1)

Матч ФК «Скалат» – «Збруч» (Гусятин-
ська ТГ) – перенесено.

* * * * *
У першому матчі плей-офф кваліфі-

кації Ліги чемпіонів донецький "Шах-
тар" переміг "Монако". Єдиний гол у 
зустрічі був забитий на старті. На 19-й 
хвилині бразильський вінгер Педрінью 
здійснив чудовий сольний прохід, пере-
грав кількох суперників та пробив з-за 
меж штрафного майданчика. Голкіпер 
"Монако" не мав жодних шансів, аби до-
тягнутись до м'яча.

Другий матч плей-офф раунду ЛЧ 
відбудеться 25 серпня. Переможець зі-
грає у груповому раунді турніру.

* * * * *
У плей-офф раунді кваліфікації Ліги 

Європи луганська "Зоря" програла ві-
денському "Рапіду". Зустріч закінчила-
ся розгромною поразкою луганців 3:0. 
Матч-відповідь плей-офф кваліфікації 
відбудеться 26 серпня. Переможець зі-
грає у груповому етапі турніру.

* * * * *
Українська стрибунка у висоту Ірина 

Геращенко вперше в кар’єрі виграла етап 
Діамантової ліги. Сталося це в Юджині, 
в перестрибці з бронзовою призеркою 
чемпіонату світу-2019 Вашті Каннінгем. 
Обидві атлетки подолали 1.98 з другої 
спроби й обом не підкорилися 2.00 м. 
Для визначення переможниці довелося 
звернутися до перестрибки, у якій Гера-
щенко вирвала перемогу. 1.98 стали для 
Геращенко повторенням найкращого 
результату сезону.

Юлія Левченко зі стрибком на 1.90 
м посіла четверте місце й лише за спро-

бами на попередній висоті поступилася 
польці Камілі Лічвінко.

* * * * *
Збірна України з боксу завоювала 

рекордну кількість медалей на чемпіо-
наті Європи серед юнаків та дівчат. Наші 
спортсмени здобули 23 нагороди та по-
сіли 2 місце у медальному заліку. Україн-
ська команда була представлена макси-
мальною кількістю атлетів – 16 хлопців 
та 13 дівчат, які й зуміли принести у 
скарбничку збірної 7 золотих, 9 срібних 
і 7 бронзових медалей.

Чемпіонами Європи стали: Артем 

Міхальов (40 кг), Васіф Керімов (46 кг), 
Іван Безуглий (54 кг),  Кіра Макогоненко 
(42 кг), Уляна Безфамільна (46 кг), Юлія 
Ступакова (54 кг), Анастасія Таран (60 кг).

* * * * *
У столиці Кенії Найробі завершився 

Чемпіонат світу з легкої атлетики серед 
юніорів. У медальній таблиці Україна з 
одним сріблом і однією бронзою посіла 
25 місце, а у таблиці за місцями у фіналі 
команда посіла 15-те місце.

Українські призери: Артур Фельф-
нер завоював срібло з метання списа, 
а стрибунка у довжину Марія Горєлова 
здобула бронзову медаль.

СПоРТаРЕНа

Тернопільський футбол

Єврокубки

Вдалий старт «Ниви» у боротьбі за кубок

18 серпня футбольний клуб "Нива" Тернопіль на 2 
попередньому етапі кубка України у виїзній грі 
переміг "Ужгород" - 0:1.

Єдиний гол, який став вирішальним у матчі, забив на 54 хвилині поє-
динку Вовченко.

А вже наступного дня відбулося жеребкування третього попередньо-
го раунду Кубка України з футболу, матчі якого пройдуть 31 серпня.

оСЬ ЙоГо РезУЛЬТАТИ:
• «Епіцентр» (Дунаївці) — «Нива» (Тернопіль)
• «Буковина» (Чернівці) — «Прикарпаття» (Івано-Франківськ)
• «Карпати» (Львів) — «Волинь» (Луцьк)
• ЛНЗ (Черкаси) — «Олімпік» (Донецьк)
• «Оболонь» (Київ) — «Полісся» (Житомир)
• «Чернігів» (Чернігів) — «Альянс» (Липова Долина)
• «Нікополь» (Нікополь) — «Таврія» (Сімферополь)
• «Балкани» (Зоря) — «ВПК-Агро» (Вишневе)
• «Скорук» (Томаківка) — «Металіст» (Харків)
• «Миколаїв» (Миколаїв) — «Вовчанськ» (Покотилівка)
• «Металург» (Запоріжжя) — «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні)
У четвертому раунді (1/16 фіналу) виступатимуть 11 переможців 

третього попереднього раунду та 11 клубів УПЛ (окрім учасників євро-
кубків-2021/2022). Базовий день проведення матчів - 22 вересня.

В 1/8 фіналу до 11-ти переможців четвертого раунду (1/16 фіналу) 
приєднаються п'ять представників України в єврокубках-2021/2022 - 
«Динамо», «Шахтар», «Зоря», «Колос» та «Ворскла». Базовий день прове-
дення матчів - 27 жовтня.

Матчі 1/4 фіналу та 1/2 фіналу заплановано на 2 березня та 20 квітня 
2022 року відповідно.

Володар трофею визначиться 11 травня 2022 року.

оксана Баюл прокинулася знаменитою 26 
лютого 1994 року. На олімпіаді у Ліллехам-
мері вона не просто стала першою в історії 

України олімпійською чемпіонкою із зимових 
видів спорту, а й закохала у себе США.

Це була неймовірно драматична перемога. Напередодні 
вирішального виступу Баюл зазнала жахливої травми — під 
час тренування вона випадково зіштовхнулася із німкенею 
українського походження Танею Шевченко, яка зачепила 
Оксану ковзаном — лезо на 3 см розітнуло гомілку.

Подальші виступи опинилися під загрозою, але Баюл 
ніби не помічала біль та вийшла на довільну програму з на-
кладеними швами та під дією знеболювального.

Після виступу Баюл не стримувала сліз, плакала під час 
нагородження, яке затрималося майже на годину, через те, 
що організатори не могли знайти Національний прапор 
України та запис нашого Гімну.

У підсумку прапор підвісили догори жовтим, а по касету 
з Гімном їздили аж до готелю - запис був у тренера Баюл - 
Галини Змієвської.

У майбутньої зірки було важке дитинство. Батько поки-
нув сім'ю, коли Оксані біло лише 2 роки. А коли їй виповни-
лося 13 - від раку померла мати, а ще за якийсь місяць  зали-
шила цей світ бабуся.

Дівчинка зосталася сиротою та рятувалася від відчаю на 
Дніпропетровському катку "Метеор", де буквально днюва-
ла і ночувала - мешкала Баюл у гуртожитку поблизу спорт-
комплексу. У важкий момент талановиту спортсменку під-
тримали тренери Валентин Ніколаєв та Галина Змієвська, 
які перевезли її до Одеси, де Оксана остаточно сформувала-
ся як фігуристка світового рівня.

До речі, Галина Змієв-
ська відіграла у житті Окса-
ни велику, але, водночас, су-
перечливу роль. Саме вона 
у 1994 році перевезла свою 
підопічну у США, де та на хвилі популярності виступала у про-
фесійних змаганнях та льодових шоу. З одного боку це принес-
ло фігуристці великі гроші, яких вона не мала шансів заробити 
в Україні, з іншого - призвело до ще однієї драми у житті.

Згодом американські ЗМІ були шоковані перетворенням 
Попелюшки, про яку тепер більше писали у жовтій пресі, че-
рез її походеньки по барах та ресторанах та постійні сканда-
ли, які вона там влаштовувала. 

Пізніше Баюл зізналася, що, отримавши все, про що 
тільки можна було мріяти у такому юному віці, вона про-
сто втратила життєві орієнтири і почала випивати. 12 січня 
1997 року Оксана, кермуючи напідпитку, на порожній трасі 
врізалася у дерево. Суд дав Баюл умовний термін ти відпра-
вив на примусове лікування від алкогольної залежності.

Проте, схоже, що справи у видатної української фігуристки 
поступово налагодилися. 16 листопада минулого року Окса-
на Баюл відсвяткувала своє 40-річчя. Вже кілька років вона 
у шлюбі з продюсером італійського походження Карло Джей 
Фаріною. Також зараз працює над новим театралізованим шоу 
"Імператриця льоду", прем'єра якого запланована у Лас-Вега-
сі, де зараз мешкає фігуристка, повідомило Еспресо.TV.

І ось: «Я відмовляюся від українського громадянства». 
Чи то через те, що образилася на президента Володими-
ра Зеленського за відсутність запрошення на святкування 
30-річчя Незалежності України. А чи з інших невідомих ши-
рокому загалу причин, які нерідко спонукали першу україн-
ську олімпійську чемпіонку діяти саме так, а не інакше.

олександр Петраков очолив 
збірну України з футболу

У ніч з 17 на 18 
серпня проходи-
ло засідання Ви-

конкому УАФ, де й було 
прийняте рішення сто-
совно нового наставни-
ка головної команди. У 
підсумку - виконуючим 
обов'язків головного 
тренера став Олександр Петраков.

У 2019 році він виграв молодіжний ЧС зі збір-
ною України. Багато гравців з того складу зараз 
виступають за основну команду країни. Після 
тріумфального чемпіонату світу Петраков тре-
нує збірну U-17. Тренувальний збір національної 
команди стартує 29 серпня у Києві. На збірну Укра-
їни чекають матчі проти Казахстану (1 вересня) і 
збірної Франції (4 вересня) у кваліфікації ЧС-2022.

Тим часом, колишній головний тренер збірної 
України з футболу Андрій Шевченко попрощав-
ся зі своїми колишніми підопічними. Він наго-
лосив, що під його керівництвом збірна України 
увійшла в топ-8 кращих команд Європи. Також 
фахівець побажав успіху новому тренерському 
штабу. «Я завжди і скрізь буду вас підтримува-
ти і вболівати. Я бажаю вам всім нових перемог 
і тріумфів з новим тренерським штабом збірної 
України», - написав Андрій Шевченко.

оксана баюл: запізніле прощання з Україною
Перша олімпійська чемпіонка Незалежної України фігуристка Оксана 
Баюл вирішила відмовитися від українського паспорта. «Я це роблю. 

Я так схвильована. Пора. Я більше нічого нікому не доводжу. 
Ні - так ні. Головою в бортик - без мене», - написала вона.
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Вишита колоссям і калиною,                                                                               
Вигойдана співом солов’я,                                                                                          

Звешся величаво україною,                                                                       
Земле, зачарована моя...

У сонячний недільний день барвисто 
заквітчаний Гримайлів тепло приймав 
жителів громади та гостей селища. 

Тут величаво й піднесено відзначали день 
народження Незалежної України. ще з 
самого ранку на центральній площі івана 
Пулюя було людно. Старостинські округи 
розставляли банери, палатки, столи і свої 
набутки та композиції із солом'яних тюків, 
гарбузів, плетеного плоту, стародавніх 
меблів, кошиків із здобою, які приваблювали 
в якості чудової фотозони. Линула ніжна 
мелодія, панував святковий дух...

Під звучання пісні «Ой, у лузі червона калина» ве-
дучі свята Оксана Басіста та Юлія Мілух оголосили 
урочистості з нагоди Дня Державного Прапора та 30-ї 
річниці Незалежності України відкритими. Святкове 
дійство почалося з церемонії підняття державного 
прапора. Цю почесну місію під Гімн України виконали 
учасники бойових дій на Сході. Учні ЗОШ 1-3 ступенів 
імені Івана Пулюя поклали квіти до пам’ятних знаків 
селища.

Усіх зі святом тепло привітав голова Гримайлів-
ської територіальної громади Микола Сідляр, побажав 
миру, спокою та злагоди у державі, міцного здоров’я, 
щедрої долі, успіхів у всіх справах і починаннях заради 
процвітання незалежної України. Хвилиною мовчання 
присутні вшанували світлу пам’ять героїв, котрі відда-
ли своє життя за Україну. 

Урочистості продовжила цікава різнопланова кон-
цертна програма, яку підготували й провели праців-
ники та аматори місцевого будинку культури, учні му-
зичної школи та школи імені Івана Пулюя, сіл громади: 
Вікно, Калагарівка, Красне, Глібів, Зелене, Мала Лука, 
Лежанівка, Оленівка, Монастириха, Буцики, Раштів-
ці. Зачіпали душу патріотичні пісні, вірші про неньку 
Україну, заворожував звук бандур. А запальні танці 
Глібівського танцювального колективу не залишили 
байдужим жодного глядача, розсмішили до сліз і учас-
ники сценки «Селянка і панянка» з Красного. Вже вко-
тре заворожував гримайлівчан і гостей  брас-квінтет 
«Брати» з Яблунова. А «підігріли» публіку заслужений 
артист України Павло Доскоч, гурт «Акорд» та заслуже-
ний артист України Святослав Край з дочкою Христи-
ною. По завершенні концерту відбулися запальні танці 
під неперевершену музику гурту «Троє з горба, два ще 
ззаду» з Коцюбинців. Такого забавного видовища я не 
бачила давно.

Упродовж дня працювали атракціони, магазини, 
літні кафе, виставка гончарних виробів Василя Барда-
чевського та виставка «Історія українського війська» 
(організатор Сергій Ткачов). Старостинські округи Вік-
на, Красного, Саджівки та Пізнанки пригощали домаш-
німи наливками, солодощами, м’ясними виробами, 
першими стравами, канапками та іншими смаколика-

ми. Слід сказати, що кожен із них презентував якусь 
родзинку: Вікно дивувало червоним борщем з пам-
пушками та шурпою, Красне хизувалося козацькою за-
кускою, особливо печеною дичиною-качкою, Пізнанка 
- смаженими шашликами, Саджівка вразила тістечка-
ми та короваєм, який спеціально до 30-річчя Незалеж-
ності спекла місцева майстриня - мама голови Миколи 
Сідляра Віра Миколаївна. До речі, коровай розрізали 
на шматочки і роздали всім бажаючим скуштувати. Він 
видався дуже смачним, за що велике спасибі господині. 

Свято завершилось. Гримайлів знову вписав ще 
одну незабутню яскраву сторінку у творення держави. 
Микола Сідляр подякував усім за організацію і прове-
дення гарного дійства, за особливі старання вручив 
грошові премії старостам Марії Мохнацькій, Галині 
Томчишин, Марії Прок, Сергію Савчуку, підкресливши, 
що у громаді вміють не тільки плідно працювати, а й 
розважатись. Приємно зазначити, багато гостей в яко-
сті святкового вбрання обрали вишиванку, і це вкотре 
доводить, - український народ ніколи не зречеться сво-
їх національних традицій та непохитної віри.

Марія МАЙдАНюк. 

Гримайлів піднесено 
відсвЯткУвав день 

народженнЯ України
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UA:Перший
06.00, 18.20 XVI лiтнi Паралiмпiйськi 

iгри.
16.30 Студiя Паралiмпiйськi iгри.
18.00, 21.00, 00.05, 05.25 Новини.
21.35 «Зворотнiй вiдлiк».
23.30 #ВУкраїнi.
00.40 Д/с «Дикуни».
01.55 Х/ф «...Якого любили всi».
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 «ТСН».
09.25, 10.20, 05.50 «Життя вiдомих 

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

лана».
20.43 «ПроCпорт».
20.45, 21.45 Т/с «Моя улюблена 

Страшко».
22.40 Х/ф «Рiдня».
00.45 Х/ф «Пульс».
02.25 Х/ф «Дзвiнок».
04.10 Х/ф «Дзвiнок 2».

Iíòер
03.30 «Орел i решка. На краю свiту».
04.55 «Телемагазин».
05.25, 00.55 «Слiдство вели...» з Л. 

Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.15 «Ранок з Iнтером».
10.05, 18.00, 19.00 «Стосується кож-

ного».
12.25 Х/ф «Укол парасолькою».
14.10 Х/ф «Втеча».
16.05 «Чекай на мене. Україна».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Пригоди Шерлока Холмса 

i доктора Ватсона».
02.30 Х/ф «Екiпаж машини бойової».

ICTV
04.45 Скарб нацiї.
04.55 Еврика!
05.00 Служба розшуку дiтей.
05.05 Громадянська оборона.
05.55 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.05 «На трьох».
11.20, 13.15 Х/ф «Вбивство у Схiдному 

експресi».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.10, 16.10 Т/с «Розтин покаже 2».
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.25, 01.55 Прихована небезпека.
21.30 Т/с «Дiльничний з ДВРЗ».

23.30 Х/ф «Судний день».
02.40 Я зняв!

ÑТБ
03.00 Найкраще на ТБ.
05.15 Т/с «Коли ми вдома».
06.05 Х/ф «Знахар».
08.55 Т/с «Мама».
13.10, 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 «Полонена».
23.00 Т/с «Все не випадково».
01.05 Т/с «Мертвий, живий, небез-

печний».

Íоâий êаíаë
06.00, 07.35 «Kids` Time».
06.05 М/с «Том i Джерi».
07.40 «Орел i решка».
09.50 Т/с «Надприродне».
12.45 Х/ф «Конго».
14.55 Х/ф «Сьомий син».
16.55 «Хто зверху?».
21.00 Х/ф «Шiсть днiв, сiм ночей».
23.00 Х/ф «Подруги нареченої».
01.45 «Вар`яти».
02.50 «Служба розшуку дiтей».
03.00 «Зона ночi».
04.55 «Абзац!»

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

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 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».
09.30 Машина часу.
10.10, 05.10 Д/с «Великi танковi битви».
11.10, 17.10, 01.10 Д/с «Таємнича 

свiтова вiйна».
12.50 Вечiрнiй преЗЕдент.
13.10 Д/с «Найєкстремальнiший».
14.10 Д/с «Авiакатастрофи: причини i 

наслiдки».
15.30 Час «Ч».
16.10, 00.10 Д/с «Свiт Гiтлера: повоєннi 

плани».
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, 02.00 Iсторiя одного 

злочину.
16.00 Т/с «Хiд прокурора».
18.00 Т/с «Люся. Iнтерн».
20.10 «Говорить Україна».
21.00, 23.10 Т/с «Клятва лiкаря».
00.10 Велика деолiгархiзацiя.
03.30 Реальна мiстика.

Ê1
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.25 «Ух ти show».
09.00 «Орел i решка. Шопiнг».
10.00, 18.10 «Орел i решка. Морський 

сезон».
11.00, 20.00 «Орел i решка. Iвлєєва vs 

Бєдняков».
13.00 Х/ф «Чоловiк нарозхват».
14.50 Т/с «Беверлi-Хiлс, 90210».
22.00, 01.15 Т/с «Доктор Хаус».
23.45 Х/ф «Американська незаймана».
02.50 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.00 «Top Shop».
06.00 «Таємницi кримiнального свiту».
07.20 Т/с «Захват».
10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: Маямi».
12.30, 16.30, 19.00, 02.50 «Свiдок».
14.50, 23.00 Т/с «Слiпа зона».
17.00, 03.20 «Випадковий свiдок».
18.20 «Свiдок. Агенти».
00.40 Х/ф «Порятунок».
02.25, 03.30 «Речовий доказ».
04.30 «Правда життя. Професiйнi 

байки».
ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.00 Х/ф «Везунчик».
10.45 Х/ф «Сторожова застава».
12.45 4 весiлля.
14.00, 17.00 Богиня шопiнгу. Битва 

блондинок.
15.00, 02.15 Зiрки, чутки та Галлiвуд.
16.00, 03.55 Панянка-селянка.
18.00 СуперЖiнка.
19.00, 20.00, 22.30 Одного разу пiд 

Полтавою.
19.30, 01.00 Країна У 2.1.
22.00, 23.00 Танька i Володька.
23.30, 01.45 Країна У 2.0.
00.00 Iгри приколiв.
03.05 Вечiрка.
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, 11.10, 12.10 «Новини краї-
ни» 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.
20.00 «Прямий ефiр» з В. Калнишем та 

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

зовцем.
23.00 «Перша передача» з О. Федченко.

МÅГА
06.00 Страх у твоєму домi.
06.45 Бандитська Одеса.
09.10 Правда життя.
10.20, 01.35 Речовий доказ.
11.30 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
12.30 Україна: забута iсторiя.
13.15 Скарб.ua.
14.10 Дикi тварини.
15.10, 19.55 Їжа богiв.
16.10, 21.50 Друге життя звичайних 

речей.
17.05, 22.45 Шукачi неприємностей.
18.00 Таємницi акул.
18.55, 23.40 Крiзь простiр i час з Мор-

ганом Фрiменом.
20.50 Дикi Кариби.
00.35 Адольф Гiтлер. Шлях.
02.30 Прихована реальнiсть.
04.25 Природа сьогодення.
05.15 Мiстична Україна.

Enter-фіëьм
05.50 Х/ф «Така пiзня, така тепла 

осiнь...»
07.10, 09.00, 02.25 «Телемагазин».
07.40 М/ф.
08.10 «Моя правда».
09.30 Т/с «Право на захист».
11.30 Х/ф «Марiя Терезiя».
15.40 Х/ф «Генрiх VIII».
19.05 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
22.45 Т/с «Крах».
02.20 «Академiя смiху».
03.45 Кiноляпи.
04.30 Саундтреки.
04.45 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.50 «ДжеДАI».
06.35 Т/с «Опер за викликом 4».
10.40 Х/ф «Люди Iкс: Днi минулого 

майбутнього».
13.05 Х/ф «Люди Iкс: Апокалiпсис».
15.55, 16.55 «Загублений свiт».
17.55 «Секретнi матерiали».
18.15 «Спецкор».
19.25 «Спорт Тайм».
19.30 «Грошi».
20.25, 21.30 Т/с «Плут».
22.35, 00.35 Т/с «CSI: Мiсце злочину».
00.10 «Дубинiзми».
02.25 Т/с «Перевiзник».
03.10 «Вiдеобiмба 2».
05.10 «Зловмисники».

ÍЛО-ТБ
06.15 Телемагазин.
07.20 М/ф «Вартовi Галактики».
08.10 М/ф «Месники: Найбiльшi герої 

Землi».

09.10 М/ф «Чiп i Дейл - бурундуч-
ки-рятiвнички».

09.30 М/с «Сiмпсони».
11.10 Мамареготала.
14.50 Т/с «СуперКопи».
16.30 Т/с «Швидка».
18.10 Т/с «Зарядженi 3».
19.10 Т/с «Полiцiя Гаваїв».
21.00 Т/с «Приватний детектив Маг-

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

на вбивць».
00.25 Мамареготала. Найкраще.

ªâроñïорò
00.30 Лiтнiй бiатлон. ЧC. Жiнки. Пасьют.
01.00 Лiтнiй бiатлон. ЧC. Чоловiки. 

Пасьют.
01.30 Трiатлон. Collins Cup.
02.30 Велоспорт. «Вуельта». Етап 15.
04.00 Ралi. ERC. Чехiя. Рев`ю.
04.30 Тенiс. US Open. Жiнки. Фiнал. 

Осака - Азаренко.
06.00 Тенiс. US Open. Чоловiки. Фiнал. 

Тiм - О. Звєрєв.
07.30 Тенiс. US Open. Огляд.
08.30 Велоспорт. «Бретань Класик». 

Чоловiки.
09.00 «Бiг в КНДР».
10.00 «Speed Boarders».
10.30 Футбол. Д/ф «Любити Мара-

дону».
12.00 «Сiмейнi традицiї на Балканах».
13.00, 13.30 «Олiмпiйський форпост».
14.00 Велоспорт. «Класика Брюсселя».
15.10 Велоспорт. «Бретань Класик». 

Жiнки.
17.00 Велоспорт. Тур Бенiлюксу. Етап 1.
18.30, 20.00, 22.00 Тенiс. US Open. 

Коло 1.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 22.15 Топ-матч.
06.10 Кривбас - Подiлля. Чемпiонат 

України. Перша Лiга.
08.10 Рух - Львiв. Чемпiонат України.
10.00 «Великий футбол».
11.40 Касимпаша - Галатасарай. Чемпiо-

нат Туреччини.
13.20 Металiст 1925 - Днiпро-1. Чемпiо-

нат України.
15.00, 19.00, 22.30 Футбол News.
15.20 Волинь - Металiст. Чемпiонат 

України. Перша Лiга.
17.05, 20.15 Yellow.
17.15 Алтай - Фенербахче. Чемпiонат 

Туреччини.
19.20 Передмова до 4, 5 i 6 турiв. Вiдбiр 

до ЧС-2022.
20.25 Мiнай - Шахтар. Чемпiонат Укра-

їни.
22.50 Чемпiонат Нiдерландiв. Огляд 

туру.
23.45 Iнгулець - Марiуполь. Чемпiонат 

України.
01.30 Чемпiонат Туреччини. Огляд туру.
02.25 Бешикташ - Фатiх Карагюмрюк. 

Чемпiонат Туреччини.
04.10 Чорноморець - Олександрiя. Чем-

пiонат України.
05.55 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 Д/с «Дикi Дива».
01.05 Д/с «Дикуни».
01.50 Х/ф «Богдан-Зиновiй Хмель-

ницький».
03.50 Країна пiсень.
04.20 Буковинськi загадки.
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 «ТСН».
09.25, 10.20, 05.35 «Життя вiдомих 

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

лана».
20.43 «ПроCпорт».
20.45, 21.45 Т/с «Моя улюблена 

Страшко».
22.45 Х/ф «Рiдня».
00.55 Х/ф «Iм`я Рози».

Iíòер
03.30, 18.00, 19.00 «Стосується кож-

ного».
05.00 «Телемагазин».
05.30, 00.00 «Слiдство вели...» з Л. 

Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
12.25 Т/с «Детектив Ренуар».
14.40, 15.35 «Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий випадок».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Пригоди Шерлока Холмса 

i доктора Ватсона. Собака Бас-
кервiлiв».

01.45 Х/ф «Iнспектор карного роз-
шуку».

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.30 Факти.
04.50, 20.25, 02.10 Громадянська 

оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.05 «На трьох».
11.25, 13.15 Х/ф «Сингулярнiсть».

12.45, 15.45 Факти. День.
13.55, 16.10 Т/с «Пес».
16.50, 21.30 Т/с «Дiльничний з ДВРЗ».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
23.40 Х/ф «Оселя зла».
03.00 Я зняв!

ÑТБ
04.25, 14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
05.15 Т/с «Коли ми вдома».
05.40 Т/с «Комiсар Рекс».
09.45 МастерШеф.
13.05, 14.50 Т/с «Слiпа».
15.40, 18.05 Т/с «Слiд».
19.05 Супербабуся.
20.15, 22.50 Т/с «Полонена».
23.00 Т/с «Все не випадково».
01.05 Т/с «Мертвий, живий, небез-

печний».

Íоâий êаíаë
06.00, 07.40 «Kids` Time».
06.05 М/с «Том i Джерi».
07.45 «Орел i решка».
09.50 Т/с «Надприродне».
12.45 «Любов на виживання».
15.00 Х/ф «Моя суперколишня».
17.00 «Хто зверху?».
21.00 Х/ф «Мiс Конгенiальнiсть».
23.30 Х/ф «Крок вперед: Все або 

нiчого».
01.45 «Вар`яти».
03.00 «Зона ночi».
04.55 «Абзац!»

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

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 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 Д/с «Найнебезпечнiшi польоти».
08.35, 12.40 Д/с «Iсторiя навколо нас».
09.30 Машина часу.
10.10, 05.10 Д/с «Великi танковi 

битви».
11.10, 17.10, 01.10 Д/с «Таємнича 

свiтова вiйна».
13.10 Д/с «Найєкстремальнiший».
14.10 Д/с «Авiакатастрофи: причини 

i наслiдки».
15.30 Час «Ч».
16.10, 00.10 Д/с «Свiт Гiтлера: повоєннi 

плани».
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, 18.00 Т/с «Люся. Iнтерн».
11.30 Т/с «Виходьте без дзвiнка».
14.30, 15.30 Iсторiя одного злочину.
16.00 Т/с «Хiд прокурора».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Клятва лiкаря».
23.10, 02.00 Т/с «Вiкно життя».
01.30 Телемагазин.
02.45 Гучна справа.
03.30 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.25 «Ух ти show».
09.00 «Орел i решка. Шопiнг».
10.00, 13.00, 18.10 «Орел i решка. 

Морський сезон».
11.00, 20.00 «Орел i решка. Iвлєєва vs 

Бєдняков».
14.50 Т/с «Беверлi-Хiлс, 90210».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
01.30 Т/с «Хейвен».
03.00 «Нiчне життя».

ÍТÍ
06.00, 07.55, 09.00, 17.00, 02.40 «Ви-

падковий свiдок».
06.25 «Свiдок. Агенти».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.20 «Свi-

док».
10.45, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: Маямi».
14.45, 23.00 Т/с «Слiпа зона».
18.20 «Будьте здоровi».
00.45 «Легенди бандитського Києва».
01.45 «Правда життя».
03.00 «Речовий доказ».
04.00 «Правда життя. Професiйнi 

байки».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.00 Х/ф «Макс».
10.45 Х/ф «Фантастична четвiрка».
12.45 4 весiлля.
14.00, 17.00 Богиня шопiнгу. Битва 

блондинок.
15.00, 02.15 Зiрки, чутки та Галлiвуд.
16.00, 03.55 Панянка-селянка.
18.00 СуперЖiнка.
19.00, 20.00, 22.30 Одного разу пiд 

Полтавою.
19.30, 01.00 Країна У 2.1.
22.00, 23.00 Танька i Володька.
23.30, 01.45 Країна У 2.0.
00.00 Iгри приколiв.
03.05 Вечiрка.
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, 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.
20.00 «Прямий ефiр» з В. Калнишем та 

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

зовцем.
23.00 «Вiйна за незалежнiсть».

МÅГА
06.00 Страх у твоєму домi.
06.45 Бандитський Київ.
09.10 Правда життя.
10.20, 01.35 Речовий доказ.
11.30 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
12.30 Україна: забута iсторiя.
13.15 Вiйна всерединi нас.
14.10 Дикi тварини.
15.10, 19.50 Їжа богiв.
16.10, 21.50 Друге життя звичайних 

речей.
17.05, 22.45 Шукачi неприємностей.
18.00 Таємницi акул.
18.55, 23.40 Крiзь простiр i час з Мор-

ганом Фрiменом.
20.50 Дикi Кариби.
00.35 Адольф Гiтлер. Шлях.
02.30 Скептик.
04.10 Природа сьогодення.
05.00 Мiстична Україна.

Enter-фіëьм
05.10 Х/ф «Чекаючи вантаж на рейдi 

Фучжоу бiля Пагоди».
05.15 Кiнотрейлери.
07.10, 09.00, 02.20 «Телемагазин».
07.40 М/ф.
08.10 «Моя правда».
09.30 Т/с «Право на захист».
11.30 Х/ф «Марiя Терезiя - жiнка на 

вiйнi».
15.00 Х/ф «Вiктор Гюго: Ворог дер-

жави».
19.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
22.40 Х/ф «Змова проти корони».
02.15 «Академiя смiху».
03.40 Кiноляпи.
04.40 Саундтреки.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.50, 19.30, 02.35 «ДжеДАI».
06.20 Х/ф «Ворог мiй».
08.40 Х/ф «Знамення».
11.00 Т/с «Мисливцi за релiквiями».

12.55, 16.55 «Загублений свiт».
17.55 «Секретнi матерiали».
18.15, 02.05 «Спецкор».
19.25 «Спорт Тайм».
20.30, 21.35 Т/с «Плут».
22.40, 00.15 Т/с «CSI: Мiсце злочину».
03.05 «Вiдеобiмба 2».
05.10 «Зловмисники».

ÍЛО-ТБ
06.15 Телемагазин.
07.20 М/ф «Вартовi Галактики».
08.10 М/ф «Месники: Найбiльшi герої 

Землi».
09.10 М/ф «Чiп i Дейл - бурундуч-

ки-рятiвнички».
09.30 М/с «Сiмпсони».
11.10 Мамареготала.
15.00 Т/с «СуперКопи».
16.40 Т/с «Швидка».
18.10 Т/с «Зарядженi 3».
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, 07.30, 11.00, 

12.30, 18.45, 20.00, 22.00 Тенiс. 
US Open. Коло 1.

08.30 Велоспорт. «Бретань Класик». 
Жiнки.

09.30 Велоспорт. Тур Бенiлюксу. Етап 1.
14.00 Велоспорт. Тур Бенiлюксу. Етап 2.
16.00 Велоспорт. «Вуельта». Етап 16.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 13.05, 22.15 Топ-матч.
06.10 Алтай - Фенербахче. Чемпiонат 

Туреччини.
08.10 Десна - Верес. Чемпiонат України.
10.00, 15.00, 19.00, 22.30 Футбол News.
10.20 Волинь - Металiст. Чемпiонат 

України. Перша Лiга.
12.10, 19.20 Чемпiонат Туреччини. 

Огляд туру.
13.10 «Великий футбол».
15.20, 20.15 Yellow.
15.30, 22.50 Передмова до 4, 5 i 6 турiв. 

Вiдбiр до ЧС-2022.
16.20 Мiнай - Шахтар. Чемпiонат 

України.
18.05, 01.30 Чемпiонат Нiдерландiв. 

Огляд туру.
20.25 Бешикташ - Фатiх Карагюмрюк. 

Чемпiонат Туреччини.
23.45 Рух - Львiв. Чемпiонат України.
02.25 Касимпаша - Галатасарай. Чем-

пiонат Туреччини.
04.10 Iнгулець - Марiуполь. Чемпiонат 

України.
05.55 Програма передач.

Поíедіëоê

Віâòороê
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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 #@)?$0 з Майклом Щуром.
01.05 Д/с «Дикуни».
01.50 Х/ф «Iван Франко».
03.25 Країна пiсень.
04.20 Буковинськi загадки.
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 «ТСН».
09.25, 10.20, 05.30 «Життя вiдомих 

людей».
11.15, 12.20, 14.05 «Твiй день».
14.45 «Одруження наослiп».
17.10 Т/с «Величне столiття. Роксо-

лана».
20.43 «ПроCпорт».
20.45, 21.45 Т/с «Моя улюблена 

Страшко».
22.40 Х/ф «Рiдня».
00.55 Х/ф «Iм`я Рози».

Iíòер
03.15, 18.00, 19.00 «Стосується кож-

ного».
04.55 «Телемагазин».
05.25, 23.55 «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».
10.00 «Корисна програма».
12.25 Т/с «Детектив Ренуар».
14.40, 15.35 «Речдок».
16.25 «Речдок. Особливий випадок».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Пригоди Шерлока Холмса 

i доктора Ватсона. Скарби Агри».
01.45 Х/ф «Узяти живим».

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

Стогнiєм.
10.05 «На трьох».
11.25, 13.15 Х/ф «Шоу починається».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.55, 16.15 Т/с «Пес».
16.50, 21.30 Т/с «Дiльничний з ДВРЗ».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20, 01.40 Секретний фронт.
23.35 Х/ф «Оселя зла 2: Апокалiпсис».

02.30 Я зняв!

ÑТБ
04.25, 14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
05.15 Т/с «Коли ми вдома».
06.00 Т/с «Комiсар Рекс».
10.00 МастерШеф.
13.05, 14.50 Т/с «Слiпа».
15.40, 18.05 Т/с «Слiд».
19.05 Супербабуся.
20.15, 22.50 Т/с «Полонена».
23.00 Т/с «Все не випадково».
01.00 Т/с «Мертвий, живий, небез-

печний».

Íоâий êаíаë
06.00, 07.15 «Kids` Time».
06.05 М/с «Том i Джерi».
07.20 «Орел i решка».
09.20 Т/с «Надприродне».
12.15 «Любов на виживання».
14.25 Х/ф «Чого хочуть жiнки».
17.00 «Хто зверху?».
21.10 Х/ф «Мiс Конгенiальнiсть 2: 

Озброєна i легендарна».
23.40 Х/ф «Поки ти спав».
01.45 «Вар`яти».
02.35 «Служба розшуку дiтей».
02.40 «Зона ночi».
04.55 «Абзац!»

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

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

06.25 Невигаданi iсторiї.
07.10, 08.30, 20.55 Актуально: Еко-

номiка. Полiтика. Соцiум.
07.15 Д/с «Найнебезпечнiшi польоти».
08.35, 12.40 Д/с «Iсторiя навколо нас».
09.30 Машина часу.
10.10, 05.10 Д/с «Великi танковi 

битви».
11.10, 17.10, 01.10 Д/с «Таємнича 

свiтова вiйна».
13.10 Д/с «Найєкстремальнiший».
14.10 Д/с «Авiакатастрофи: причини 

i наслiдки».
15.30 Час «Ч».
16.10, 00.10 Д/с «Свiт Гiтлера: повоєннi 

плани».
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 Се-

годня.

09.00 Зоряний шлях.
10.30 Т/с «Люся. Iнтерн».
11.30 Т/с «Виходьте без дзвiнка».
14.30, 15.30 Iсторiя одного злочину.
16.50 Футбол. Вiдбiр до ЧС-2022. Ка-

захстан - Україна.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Клятва лiкаря».
23.10, 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».
08.25 «Ух ти show».
09.00 «Орел i решка. Шопiнг».
10.00, 13.00, 18.10 «Орел i решка. 

Морський сезон».
11.00, 20.00 «Орел i решка. Iвлєєва vs 

Бєдняков».
14.50 Т/с «Беверлi-Хiлс, 90210».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
01.30 Т/с «Хейвен».
03.00 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.00 «Top Shop».
06.00, 07.55, 09.00, 17.00, 02.50 «Ви-

падковий свiдок».
06.35 «Будьте здоровi».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.20 «Свi-

док».
10.45, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: Маямi».
14.50, 23.00 Т/с «Слiпа зона».
18.20 «Вартiсть життя».
00.45 «Легенди бандитського Києва».
01.45 «Правда життя».
03.00 «Речовий доказ».
04.00 «Правда життя. Професiйнi 

байки».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.00 Х/ф «Макс 2: Герой Бiлого 

Дому».
10.45 Х/ф «Фантастична четвiрка 2: 

Вторгнення Срiбного Серфера».
12.45 4 весiлля.
14.00, 17.00 Богиня шопiнгу. Битва 

блондинок.
15.00, 02.15 Зiрки, чутки та Галлiвуд.
16.00, 03.55 Панянка-селянка.
18.00 СуперЖiнка.
19.00, 20.00, 22.30 Одного разу пiд 

Полтавою.
19.30, 01.00 Країна У 2.1.
22.00, 23.00 Танька i Володька.
23.30, 01.45 Країна У 2.0.
00.00 Iгри приколiв.
03.05 Вечiрка.
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 
країни» 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. Щасливою, 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 у твоєму домi.
06.45 Бандитська Одеса.
09.00 Правда життя.
10.10, 01.30 Речовий доказ.
11.20 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
12.20 Україна: забута iсторiя.
13.15 Вiйна всерединi нас.
14.10 Дикi тварини.
15.10, 19.50 Їжа богiв.
16.10, 21.50 Друге життя звичайних 

речей.
17.05, 22.45 Шукачi неприємностей.
18.00 Таємницi акул.
18.55, 23.40 Крiзь простiр i час з Мор-

ганом Фрiменом.
20.50 Дикi Кариби.
00.35 Апокалiпсис: Нескiнченна вiйна.
02.25 Бандитський Київ.
04.30 Природа сьогодення.
05.20 Мiстична Україна.

Enter-фіëьм
06.05 Х/ф «Сто тисяч».
07.10, 09.00, 02.40 «Телемагазин».
07.40 М/ф.
08.10, 10.50 «Моя правда».
09.30 «Спогади».
10.20 «Зорянi долi».
11.40 Т/с «Право на захист».
13.40 Х/ф «Естер Прекрасна».
15.20, 22.40 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
19.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
02.20 «Академiя смiху».
03.10 Кiноляпи.
04.10 Саундтреки.
04.55 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 Х/ф «Перше вбивство».
08.00 Х/ф «Зелена миля».
11.50 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
13.50, 16.55 «Загублений свiт».
17.55 «Секретнi матерiали».
18.15 «Спецкор».
18.50 «ДжеДАI».
19.25 «Спорт Тайм».
19.30 «Воїни дорiг».
20.25, 21.30 Т/с «Плут».

22.35, 00.10 Т/с «CSI: Мiсце злочину».
02.00 «Вiдеобiмба 2».
05.10 «Зловмисники».

ÍЛО-ТБ
06.15 Телемагазин.
07.20 М/ф «Вартовi Галактики».
08.10 М/ф «Месники: Найбiльшi герої 

Землi».
09.10 М/ф «Чiп i Дейл - бурундуч-

ки-рятiвнички».
09.30 М/с «Сiмпсони».
11.10 Мамареготала.
14.50 Т/с «СуперКопи».
16.30 Т/с «Швидка».
18.10 Т/с «Зарядженi 3».
19.10 Т/с «Полiцiя Гаваїв».
21.00 Т/с «Приватний детектив Маг-

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

на вбивць».
00.35 Мамареготала. Найкраще.

ªâроñïорò
00.00, 02.00, 04.00, 06.00, 07.30 Тенiс. 

US Open. Коло 1.
08.30 Велоспорт. Тур Бенiлюксу. Етап 2.
09.30 Велоспорт. «Вуельта». Етап 16.
10.55, 12.45 «The Minute».
11.00 Ралi. «ERC All Access».
11.30 Ралi-рейд. Extreme E. Гренландiя. 

Рев`ю.
12.30 Кузовнi автоперегони. ESET V4 

Cup. Словаччина. Рев`ю.
12.50 Велоспорт. «Вуельта». Етап 17.
18.45, 20.00, 22.00 Тенiс. US Open. 

Коло 2.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 15.20 Топ-матч.
06.10 Бешикташ - Фатiх Карагюмрюк. 

Чемпiонат Туреччини.
08.10 Мiнай - Шахтар. Чемпiонат 

України.
10.00, 15.00, 17.45, 22.30 Футбол News.
10.20, 15.35 Yellow.
10.30 Кривбас - Подiлля. Чемпiонат 

України. Перша Лiга.
12.15 Десна - Верес. Чемпiонат України.
14.05, 01.30 Передмова до 4, 5 i 6 турiв. 

Вiдбiр до ЧС-2022.
15.45, 18.55 «Головна команда».
16.50 Live. Казахстан - Україна. Вiдбiр 

до ЧС-2022.
19.45 Рух - Львiв. Чемпiонат України.
21.35 Live. Португалiя - Iрландiя. Вiдбiр 

до ЧС-2022.
23.40 Туреччина - Чорногорiя. Вiдбiр 

до ЧС-2022.
02.25 Францiя - Боснiя i Герцеговина. 

Вiдбiр до ЧС-2022.
04.10 Фiнляндiя - Уельс. Контрольна 

гра.
05.55 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 «Дикуни».
01.50 Х/ф «Вавилон ХХ».
03.25 Країна пiсень.
04.20 Буковинськi загадки.
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 «ТСН».
09.25, 10.20, 05.35 «Життя вiдомих 

людей».
11.15, 12.20, 14.05 «Твiй день».
14.45 «Одруження наослiп».
17.10 Т/с «Величне столiття. Роксо-

лана».
20.43 «ПроCпорт».
20.45 Т/с «Моя улюблена Страшко».
21.45 «Право на владу».
00.45 Х/ф «Iм`я Рози».

Iíòер
03.30, 18.00, 19.00 «Стосується кож-

ного».
05.00 «Телемагазин».
05.30, 00.00 «Слiдство вели...» з Л. 

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

Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
12.25 Т/с «Детектив Ренуар».
14.40, 15.35 «Речдок».
16.25 «Речдок. Особливий випадок».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Пригоди Шерлока Холмса 

i доктора Ватсона. Двадцяте 
столiття починається».

01.45 Х/ф «Узяти живим».

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

Стогнiєм.
10.05 «На трьох».
11.15, 13.15 Х/ф «Судний день».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.00, 16.10 Т/с «Пес».

16.50, 21.30 Т/с «Дiльничний з ДВРЗ».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20, 01.35 Анти-зомбi.
23.35 Х/ф «Оселя зла 3: Вимирання».
02.25 Я зняв!

ÑТБ
04.25, 14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Но-

вини.
05.15 Т/с «Коли ми вдома».
05.35 Т/с «Комiсар Рекс».
09.35 МастерШеф.
13.05, 14.50 Т/с «Слiпа».
15.40, 18.05 Т/с «Слiд».
19.05 Супербабуся.
20.15, 22.50 Т/с «Полонена».
23.05 Т/с «Все не випадково».
01.05 Т/с «Мертвий, живий, небез-

печний».

Íоâий êаíаë
06.00, 07.50 «Kids` Time».
06.05 М/с «Том i Джерi».
07.55 «Орел i решка».
10.00 Т/с «Надприродне».
12.55 «Любов на виживання».
14.55 Х/ф «Поки ти спав».
17.00, 19.00 «Хто зверху?».
21.05 Х/ф «Свекруха - монстр».
23.05 Х/ф «Почни спочатку».
01.05 «Вар`яти».
02.45 «Служба розшуку дiтей».
02.50 «Зона ночi».
04.55 «Абзац!»

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

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 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, 12.40 Д/с «Iсторiя навколо 

нас».
09.30 Машина часу.
10.10, 05.10 Д/с «Великi танковi 

битви».
11.10, 17.10, 01.10 Д/с «Таємнича 

свiтова вiйна».
13.10 Д/с «Найєкстремальнiший».
14.10 Д/с «Авiакатастрофи: причини 

i наслiдки».
15.30 Час «Ч».
16.10 Таємницi вiйни.
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.
00.10 Д/с «Свiт Гiтлера: повоєннi 

плани».
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 Iсторiя одного злочину.
16.00 Т/с «Хiд прокурора».
18.00 Т/с «Люся. Iнтерн».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Клятва лiкаря».
23.10 Слiдами української екологiї.
23.50, 02.00 Т/с «Вiкно життя».
01.30 Телемагазин.
03.10 Реальна мiстика.

Ê1
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.25 «Ух ти show».
09.00 «Орел i решка. Шопiнг».
10.00, 13.00, 18.10 «Орел i решка. 

Морський сезон».
11.00, 20.00 «Орел i решка. Iвлєєва vs 

Бєдняков».
14.50 Т/с «Беверлi-Хiлс, 90210».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
01.30 Т/с «Хейвен».
02.15 «Орел i решка. Навколо свiту».
03.00 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.00 «Top Shop».
06.00, 07.55, 09.00, 17.00, 02.55 «Ви-

падковий свiдок».
06.25 «Вартiсть життя».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.25 

«Свiдок».
10.45, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: Маямi».
14.45, 23.00 Т/с «Слiпа зона».
18.20, 01.45 «Правда життя».
00.40 «Легенди бандитського Києва».
03.00 «Речовий доказ».
04.00 «Правда життя. Професiйнi 

байки».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.00 Х/ф «Дивак».
10.45 Х/ф «Виннi зiрки».
12.45 4 весiлля.
14.00, 17.00 Богиня шопiнгу. Битва 

блондинок.
15.00, 02.15 Зiрки, чутки та Галлiвуд.
16.00, 03.55 Панянка-селянка.
18.00 СуперЖiнка.
19.00, 20.00, 22.30 Одного разу пiд 

Полтавою.
19.30, 01.00 Країна У 2.1.
22.00, 23.00 Танька i Володька.
23.30, 01.45 Країна У 2.0.
00.00 Iгри приколiв.
03.05 Вечiрка.
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. Ваку-
люк 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.
20.00 «Прямий ефiр» з В. Калнишем 

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

зовцем.

МÅГА
06.00 Страх у твоєму домi.
06.45 Бандитський Київ.
09.05 Правда життя.
10.00, 01.30 Речовий доказ.
11.10 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
12.10 Україна: забута iсторiя.
13.05 Вiйна всерединi нас.
14.05 Дикi тварини.
15.05, 19.50 Їжа богiв.
16.05, 21.50 Друге життя звичайних 

речей.
17.05, 22.45 Шукачi неприємностей.
18.00 Таємницi акул.
18.55, 23.40 Крiзь простiр i час з Мор-

ганом Фрiменом.
20.50 Дика Iндiя.
00.35 Апокалiпсис: Нескiнченна вiйна.
02.25 Скептик.
03.30 Володимир Iвасюк.
04.30 Велика одiссея людства.
05.20 Мiстична Україна.

Enter-фіëьм
05.55 Х/ф «Москаль-чародiй».
07.10, 09.00, 02.40 «Телемагазин».
07.40 М/ф.
08.10, 10.45 «Моя правда».
09.30 «Спогади».
10.20 «Зорянi долi».
11.35 Т/с «Право на захист».
13.35 Х/ф «Пророк Єремiя: Викривач 

царiв».
15.15, 22.40 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
19.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
02.20 «Академiя смiху».
03.10 Кiноляпи.
04.10 Саундтреки.
05.15 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 Х/ф «Люди Iкс: Перший клас».
08.40 Х/ф «Росомаха. Безсмертний».
11.00 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
12.55, 16.55 «Загублений свiт».
17.55 «Секретнi матерiали».
18.15, 02.00 «Спецкор».

18.50, 02.30 «ДжеДАI».
19.25 «Спорт Тайм».
19.30 «Воїни дорiг».
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 «Вартовi Галактики».
08.10 М/ф «Месники: Найбiльшi герої 

Землi».
09.10 М/ф «Чiп i Дейл - бурундуч-

ки-рятiвнички».
09.30 М/с «Сiмпсони».
11.10 Мамареготала.
15.00 Т/с «СуперКопи».
16.30 Т/с «Швидка».
18.10 Т/с «Зарядженi 3».
19.10 Т/с «Полiцiя Гаваїв».
21.00 Т/с «Приватний детектив Маг-

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

ня на вбивць».
00.30 Мамареготала. Найкраще.

ªâроñïорò
00.00, 02.00, 04.00, 06.00, 07.30, 12.00, 

18.45, 20.00, 22.00 Тенiс. US 
Open. Коло 2.

08.30, 10.50, 10.55, 13.30 «The Minute».
08.35 «GolfTV Weekly».
09.05 Велоспорт. Тур Бенiлюксу. 

Етап 3.
10.00 Велоспорт. «Вуельта». Етап 17.
11.00 Кiнний спорт. Кубок нацiй. Коа-

пекспан. Конкур.
13.35 Велоспорт. «Вуельта». Етап 18.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 21.25 Топ-матч.
06.10, 17.10 Португалiя - Iрландiя. 

Вiдбiр до ЧС-2022.
08.10 Туреччина - Чорногорiя. Вiдбiр 

до ЧС-2022.
10.00, 15.00, 19.00, 22.30 Футбол 

News.
10.20, 13.15 «Головна команда».
11.25, 19.35 Казахстан - Україна. 

Вiдбiр до ЧС-2022.
14.05, 15.20, 01.30 Огляд 1-го iгрового 

дня. Вiдбiр до ЧС-2022.
19.20 Yellow.
21.35 Live. Швецiя - Iспанiя. Вiдбiр до 

ЧС-2022.
23.40 Лiхтенштейн - Нiмеччина. Вiдбiр 

до ЧС-2022.
02.25 Грузiя - Косово. Вiдбiр до ЧС-

2022.
04.10 Угорщина - Англiя. Вiдбiр до 

ЧС-2022.
05.55 Програма передач.

Ñереда

Чеòâер

1 вересня

2 вересня
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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».
01.05 Д/с «Дикуни».
01.50 Х/ф «Страченi свiтанки».
03.25 Країна пiсень.
04.20 Буковинськi загадки.
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, 05.20 «ТСН».
09.25, 10.20, 04.25, 06.05 «Життя вiдо-

мих людей».
11.15, 12.20, 14.05 «Твiй день».
14.45 «Одруження наослiп».
17.10 Т/с «Величне столiття. Роксо-

лана».
20.13 «ПроCпорт».
20.15 «Одруження наослiп 7».
22.20, 02.55 Х/ф «Чорний лицар».
00.15 Х/ф «Бiйцiвський клуб».

Iíòер
03.15, 18.00 «Стосується кожного».
05.00 «Телемагазин».
05.30, 22.55 «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».
10.00 «Корисна програма».
12.25 Т/с «Детектив Ренуар».
14.45, 15.40, 00.40 «Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий випадок».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «21 мiст».
02.55 «Чекай на мене. Україна».

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей.
04.30, 01.15 Факти.
04.50 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.10, 20.10 Дизель-шоу.
11.45, 23.00, 01.40 «На трьох».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.15 Скетч-шоу «На троих».
14.00, 16.15 Т/с «Пес».

16.50 Т/с «Дiльничний з ДВРЗ».
18.45 Факти. Вечiр.
03.25 Я зняв!

ÑТБ
04.20, 14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
04.55 Х/ф «Ярмарок марнославства».
07.50 Врятуйте нашу сiм`ю.
11.35, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа».
20.15, 22.50 Т/с «Слiд».
00.45 Х/ф «Без особливих прикмет».

Íоâий êаíаë
06.00, 07.10 «Kids` Time».
06.05 М/с «Том i Джерi».
07.15 «Орел i решка».
09.30 «Аферисти в мережах».
13.50 Х/ф «Янголи Чарлi».
16.10 Х/ф «Ван Хельсiнг».
18.50 Х/ф «На драйвi».
21.00 Х/ф «Агенти А.Н.К.Л».
23.35 Х/ф «Цифрова радiостанцiя».
01.10 «Вар`яти».
02.45 «Служба розшуку дiтей».
02.50 «Зона ночi».
04.55 «Абзац!»

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

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 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 Д/с «Найнебезпечнiшi польоти».
08.15, 12.30 Форшмак.
08.45 Натхнення.
09.30 Машина часу.
10.10, 05.10 Д/с «Великi танковi 

битви».
11.10, 17.10, 01.10 Д/с «Таємнича 

свiтова вiйна».
13.10 Д/с «Найєкстремальнiший».
14.10 Д/с «Авiакатастрофи: причини 

i наслiдки».
15.30 Час «Ч».
16.10, 00.10 Д/с «Свiт Гiтлера: пово-

єннi плани».
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 Сьогоднi.

09.00 Зоряний шлях.
10.00 Т/с «Намалюй менi маму».
14.00, 15.30 Т/с «Гра в долю».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Свобода слова Савiка Шустера.
00.00, 02.00 Т/с «Тростинка на вiтрi».
01.30 Телемагазин.
04.00 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.25 «Ух ти show».
09.00 «Орел i решка. Шопiнг».
10.00, 13.00, 19.00 «Орел i решка. 

Морський сезон».
11.00, 20.00 «Орел i решка. Iвлєєва vs 

Бєдняков».
14.50 Т/с «Беверлi-Хiлс, 90210».
17.30 М/ф «Астерiкс: Земля Богiв».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
01.30 «Орел i решка. Iвлєєва vs Бєд-

няков. Невидане».
02.20 Т/с «Три сестри».
03.10 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.00, 04.55 «Top Shop».
06.00, 07.55, 09.00, 17.00, 02.50 «Ви-

падковий свiдок».
06.25, 01.45 «Правда життя».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.20 «Свi-

док».
10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: Маямi».
14.50, 23.00 Т/с «Слiпа зона».
18.20 «Таємницi свiту».
00.50 «Легенди бандитського Києва».
02.55 «Речовий доказ».
03.55 «Правда життя. Професiйнi 

байки».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.00 М/ф «Добрий динозавр».
10.45 М/ф «Панда Кунг-Фу».
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, 01.00 Країна У 2.1.
22.00, 23.00 Танька i Володька.
23.30, 01.45 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 у твоєму домi.
06.45 Бандитська Одеса.
08.50 Правда життя.
10.00, 01.35 Речовий доказ.
11.10 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
12.10 Україна: забута iсторiя.
13.10 Вiйна всерединi нас.
14.05 Дикi тварини.
15.05, 19.50 Їжа богiв.
16.00, 21.50 Друге життя звичайних 

речей.
17.00, 22.45 Шукачi неприємностей.
17.55 Дикi Кариби.
18.55, 23.40 Крiзь простiр i час з Мор-

ганом Фрiменом.
20.50 Дика Iндiя.
00.35 Коза ностра.
02.30 Таємницi кримiнального свiту.
05.15 Мiстична Україна.
05.20 Велика одiссея людства.

Enter-фіëьм
06.05 Х/ф «Веселi Жабокричi».
07.10, 09.00, 02.50 «Телемагазин».
07.40 М/ф.
08.10, 10.55 «Моя правда».
09.30 «Спогади».
10.30 «Зорянi долi».
11.45 Т/с «Право на захист».
15.30, 22.50 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
19.10 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
02.30 «Академiя смiху».
03.20 Кiноляпи.
04.20 Саундтреки.
05.10 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.50, 01.05 «ДжеДАI».
06.30 Х/ф «Люди Iкс: Днi минулого 

майбутнього».
09.10 Х/ф «Люди Iкс: Апокалiпсис».
12.00 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
13.55 «Загублений свiт».

17.55 «Секретнi матерiали».
18.15, 00.35 «Спецкор».
19.25 «Спорт Тайм».
19.30 Х/ф «Логан».
22.10 Х/ф «Люди Iкс: Темний Фенiкс».
01.45 «Цiлком таємно-2017».
02.10 «Вiдеобiмба 2».
05.10 «Зловмисники».

ÍЛО-ТБ
06.15 Телемагазин.
07.20 М/ф «Вартовi Галактики».
08.10 М/ф «Месники: Найбiльшi герої 

Землi».
09.10 М/ф «Чiп i Дейл - бурундуч-

ки-рятiвнички».
09.30 М/с «Сiмпсони».
11.10 Мамареготала.
15.00 Т/с «СуперКопи».
16.30 Т/с «Швидка».
18.10 Т/с «Зарядженi 3».
19.10 Т/с «Полiцiя Гаваїв».
21.00 Т/с «Приватний детектив Маг-

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

ня на вбивць».
00.30 Мамареготала. Найкраще.

ªâроñïорò
00.00, 02.00, 04.00, 06.00, 07.30, 11.00, 

12.30 Тенiс. US Open. Коло 2.
08.30 Велоспорт. Тур Бенiлюксу. 

Етап 4.
09.30 Велоспорт. «Вуельта». Етап 18.
10.50, 10.55, 13.55 «The Minute».
14.00 Велоспорт. Madrid Challenge by 

La Vuelta. Жiнки. Етап 2.
15.00 Велоспорт. Тур Бенiлюксу. 

Етап 5.
16.00 Велоспорт. «Вуельта». Етап 19.
18.45, 20.00, 22.00 Тенiс. US Open. 

Коло 3.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 20.15 Топ-матч.
06.10, 13.10 Фiнляндiя - Уельс. Кон-

трольна гра.
08.10 Казахстан - Україна. Вiдбiр до 

ЧС-2022.
10.00, 15.00, 19.00, 22.30 Футбол News.
10.20, 15.20, 22.50 Огляд 2-го iгрового 

дня. Вiдбiр до ЧС-2022.
11.20, 00.45 Швецiя - Iспанiя. Вiдбiр 

до ЧС-2022.
17.00, 22.15 Yellow.
17.10, 04.15 Францiя - Боснiя i Герце-

говина. Вiдбiр до ЧС-2022.
19.20 Вiдбiр до ЧС-2022. Огляд туру.
20.25 Угорщина - Англiя. Вiдбiр до 

ЧС-2022.
02.30 Лiхтенштейн - Нiмеччина. Вiдбiр 

до ЧС-2022.

UA:Перший
06.00, 18.00, 21.50 XVI лiтнi Паралiм-

пiйськi iгри.
16.30 Студiя Паралiмпiйськi iгри.
21.00, 00.00, 02.30, 05.35 Новини.
21.30 Доба Паралiмпiйських iгор.
00.25 Д/ф «Северин Наливайко. Ос-

тання битва!».
02.00 #ВУкраїнi.
02.55 Д/с «Планета iнновацiй».
03.20 Д/с «Дикуни».
04.10 Енеїда.
05.05 Я вдома.

Êаíаë “1+1”
07.00 «Життя вiдомих людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00, 18.30 «Свiт навиворiт 12. Па-

кистан».
19.30 «ТСН».
20.13 «ПроCпорт».
20.15, 03.50 «Вечiрнiй квартал».
22.15, 05.20 «Жiночий квартал».
00.20 «Свiтське життя. Найкраще».
01.20 Х/ф «Бiйцiвський клуб».

Iíòер
04.00 Х/ф «Зозуля з дипломом».
05.05 «Телемагазин».
05.35 М/ф.
06.00 «Слово Предстоятеля».
06.10 «Орел i решка. На краю свiту».
07.10 Х/ф «Людина-оркестр».
09.00 «Готуємо разом. Домашня 

кухня».
10.00 «Корисна програма».
10.55 Х/ф «Вечори на хуторi поблизу 

Диканьки».
12.20 Х/ф «Пригоди Шерлока Хол-

мса i доктора Ватсона. Собака 
Баскервiлiв».

15.15 Х/ф «Д`Артаньян i три муш-
кетери».

20.00 «Подробицi».
20.30 «Всi зiрки в Юрмалi».
22.10 «Загибель Нахiмова. Врятуйте 

нашi душi».
23.00 Х/ф «Екiпаж».
01.55 Х/ф «Потяг поза розкладом».
03.10 М/ф «Мауглi».

ICTV
04.50 Скарб нацiї.
05.00 Еврика!
05.10 Факти.
05.35 Анти-зомбi.
06.30 Громадянська оборона.
07.30 Прихована небезпека.
08.25 Т/с «Розтин покаже 2».
12.20, 13.05 Х/ф «Нестримнi».
12.45 Факти. День.
14.25 Х/ф «Нестримнi 2».
16.15 Х/ф «Нестримнi 3».
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Перевiзник 3».

21.10 Х/ф «Перевiзник: Спадщина».
23.00 Х/ф «Петля часу».
01.25 Х/ф «Оселя зла».
03.30 Я зняв!

ÑТБ
04.25 Вiкна-Новини.
05.15 Т/с «Коли ми вдома».
05.55, 10.55 Т/с «Полонена».
07.55 Неймовiрна правда про зiрок.
16.40, 00.00 Звана вечеря.
19.00 МастерШеф.

Íоâий êаíаë
06.00 «Хто проти блондинок?».
08.00, 10.00 «Kids` Time».
08.05 М/ф «Тато мама гусак».
10.05 «Орел i решка. Земляни».
11.00 «Орел i решка. Чудеса свiту».
12.00 «Хто зверху?».
14.05 Х/ф «Свекруха - монстр».
16.15 Х/ф «Шiсть днiв, сiм ночей».
18.35 Х/ф «Земне ядро».
21.10 Х/ф «Вiйна свiтiв Z».
23.40 Х/ф «Потяг смертi».
01.25 «Вар`яти».
03.00 «Зона ночi».

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

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

06.10, 07.10, 01.10 Д/с «Найнебезпеч-
нiшi польоти».

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

08.15 Д/с «Неймовiрнi винаходи».
08.40 Натхнення.
09.10 Автопiлот.
09.30 Майстри ремонту.
10.15, 18.30, 00.35 Невигаданi iсторiї.
10.35 Медекспертиза.
11.10 Д/с «Таємнича свiтова вiйна».
12.15, 22.00 Концерт.
15.15 Х/ф.
19.00 Д/с «Вердикт iсторiї».
20.10, 02.10, 05.10 Рандеву.
21.00 Час новин. Пiдсумки дня.
21.20 Вечiрнiй преЗЕдент.
21.35 Вiкно до Америки.
23.50 Д/с «Iсторiя навколо нас».
00.10 Є сенс.
03.10 Обережно, дiти!
04.10 Фiзкульт ура!

Êаíаë «Óêра¿íа»
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
07.25, 03.50 Реальна мiстика.

08.40 Т/с «Люся. Iнтерн».
10.45 Т/с «Встигнути все виправити».
14.40 Т/с «Любов матерi», 1 i 2 с.
15.20 Т/с «Любов матерi».
20.00 Головна тема.
21.35 Футбол. Вiдбiр до ЧС-2022. 

Україна - Францiя.
23.50 Т/с «Вiдкрите вiкно», 1 i 2 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с «Вiдкрите вiкно».

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Кротик i Панда».
08.40 «Орел i решка. Шопiнг».
09.35 М/ф «Мауглi дикої планети».
11.15 М/ф «Астерiкс: Земля Богiв».
13.00 «Орел i решка. Рай та пекло».
15.50 «Орел i решка. Навколо свiту».
00.10 М/ф «Ронал-Варвар».
01.50 Т/с «Три сестри».
03.35 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.25 «Легенди бандитської Одеси».
06.15 Х/ф «Нiагара».
08.00 Х/ф «Поводир».
10.20 «Легенди карного розшуку».
12.15 «Випадковий свiдок. Навколо 

свiту».
13.35 Т/с «Смерть у раю 9».
18.05 «Крутi 90-тi».
19.00, 02.20 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Розплата».
21.20 Х/ф «Напролом».
23.10 Х/ф «Грiнго».
01.05 «Таємницi кримiнального свiту».
02.55 «Випадковий свiдок».
03.30 «Речовий доказ».
04.30 «Правда життя. Професiйнi 

байки».
05.00 «Top Shop».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
11.00 М/ф «Джастiн та лицарi до-

блестi».
12.45, 14.15, 15.45, 23.25, 00.25 Одного 

разу пiд Полтавою.
13.45, 15.15, 16.45, 23.55, 01.25 Танька 

i Володька.
17.15 М/ф «Дивопарк».
19.00 М/ф «Льодовиковий перiод».
20.40 М/ф «Льодовиковий перiод 2: 

Глобальне потеплiння».
22.25 Iгри приколiв.
02.10 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, 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, 15.30 Концерт.
17.15 «Не наша Russia» з М. Гаєм та 

I. Лапiним.
18.00 «Анатомiя тижня» з П. Рольни-

ком та О. Близнюком.
20.00 «П`ята колонка» з Х. Чернегою.
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 Україна: забута iсторiя.
09.30, 20.10 У пошуках iстини.
10.25 Речовий доказ.
11.35, 00.00 Їжа богiв.
12.35 Таємнича свiтова вiйна.
13.35 Iсторiя Британських островiв з 

Семом Вiллiсом.
16.35 Дикi Кариби.
17.35 Дика Iндiя.
18.35 Iсторiя українських земель.
21.00 Свiт Бiрми з Саймоном Рiвом.
23.00 Останнiй день Помпеї.
01.00 Мiстична Україна.
02.00 Бандитська Одеса.
04.55 Велика одiссея людства.

Enter-фіëьм
05.50 Х/ф «Акваланги на днi».
07.10, 09.00, 02.30 «Телемагазин».
07.40, 08.50, 09.25 М/ф.
08.00 «Моя правда».
09.30 «Невiдома версiя».
10.20 Х/ф «Ялинка, кролик i папуга».
12.00 Х/ф «А життя продовжується».
13.40 Х/ф «Король Дроздовик».
15.30 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
19.10 Т/с «Пуаро Агати Крiстi».
23.10 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
03.00 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.
04.45 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 «Шаленi перегони».

07.15 «Загублений свiт».
11.10 Т/с «Перевiзник».
15.10 Х/ф «Експансивна куля».
17.00 Х/ф «Харлей Девiдсон i ковбой 

Мальборо».
19.00 Х/ф «Лицар дня».
21.10 Х/ф «Спiвучасник».
23.40 Х/ф «Вулкан».
02.05 «Вiдеобiмба 2».
03.30 «Цiлком таємно-2017».
05.10 «Зловмисники».

ÍЛО-ТБ
06.10 Телемагазин.
07.15 Мамареготала. Найкраще.
08.20 М/ф «Темний плащ».
09.40 М/ф «Качинi iсторiї».
11.00, 00.20 Мамареготала.
14.50 Т/с «СуперКопи».
16.20 Т/с «Швидка».
18.00 Т/с «Друзi».
19.20 Х/ф «Нацiональна безпека».
21.00 Х/ф «Широко крокуючи».
22.30 Т/с «Морська полiцiя: Полюван-

ня на вбивць».

ªâроñïорò
00.00, 02.00, 04.00, 06.00, 07.30, 11.00, 

12.30, 18.45, 20.00, 22.00 Тенiс. 
US Open. Коло 3.

08.30, 10.55 «The Minute».
08.35 Велоспорт. Тур Бенiлюксу. 

Етап 5.
09.30, 15.15 Велоспорт. «Вуельта». 

Етап 19.
14.00 Велоспорт. Madrid Challenge by 

La Vuelta. Жiнки. Етап 3.
15.30 Велоспорт. «Вуельта». Етап 20.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 12.10, 15.20 Топ-матч.
06.10 Туреччина - Чорногорiя. Вiдбiр 

до ЧС-2022.
08.10 Швецiя - Iспанiя. Вiдбiр до ЧС-

2022.
10.00, 15.00 Футбол News.
10.20 Францiя - Боснiя i Герцеговина. 

Вiдбiр до ЧС-2022.
12.15 Угорщина - Англiя. Вiдбiр до 

ЧС-2022.
14.05, 04.50 Вiдбiр до ЧС-2022. Огляд 

туру.
15.25 Live. Матч. Чемпiонат України. 

Перша Лiга.
16.15 Yellow.
17.25 Казахстан - Україна. Вiдбiр до 

ЧС-2022.
19.15 Огляд 2-го iгрового дня. Вiдбiр 

до ЧС-2022.
20.30, 22.30, 23.40 «Головна команда».
21.35 Live. Україна - Францiя. Вiдбiр 

до ЧС-2022.
00.30 Огляд 1-го iгрового дня. Вiдбiр 

до ЧС-2022.
03.00 Фiнляндiя - Казахстан. Вiдбiр 

до ЧС-2022.
05.45 Програма передач.

П’яòíиця

Ñóáоòа
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UA:Перший
06.00, 16.30, 21.50 XVI лiтнi Паралiм-

пiйськi iгри.
13.00 Студiя Паралiмпiйськi iгри.
13.30 XVI лiтнi Паралiмпiйськi iгри. 

Церемонiя закриття.
21.00, 00.30 Новини.
21.30 Доба Паралiмпiйських iгор.
00.00 #@)?$0 з Майклом Щуром.
00.50 Погода.
00.55 Х/ф «Клiтка для двох».

Êаíаë “1+1”
07.00 «Життя вiдомих людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00 «Свiт навиворiт 12. Пакистан».
11.00, 03.20 «Свiт навиворiт».
18.30 «Свiтське життя».
19.30, 05.00 «ТСН-Тиждень».
21.00 «Танцi з зiрками».
00.05 Х/ф «Знайомтеся, Джо Блек».

Iíòер
04.15 Х/ф «Троє в човнi, не рахуючи 

собаки».
06.10 Х/ф «Пiк-Пiк».
08.00 «Вдалий проект».
09.00 «Готуємо разом».
10.00, 11.00, 11.55, 12.50 «Iнше життя».
13.35 «Речдок. Випереджаючи час».
18.05 Х/ф «Пiдозри мiстера Уїчера: За 

межею пристойностi».
20.00 «Подробицi тижня».
22.00 «Ювiлейний концерт М. Шуфутин-

ського «Lovestory».
00.10 Х/ф «Вечори на хуторi поблизу 

Диканьки».
01.35 «Речдок».

ICTV
04.25 Скарб нацiї.
04.35 Еврика!
04.40 Факти.
05.10 Не дай себе ошукати.
06.45 Анти-зомбi.
07.45 Секретний фронт.
08.45 Громадянська оборона.
09.45, 13.00 Т/с «Дiльничний з ДВРЗ».
12.45 Факти. День.
16.30 Т/с «Пес».
18.45 Факти тижня.
21.15 Х/ф «Погоня за ураганом».
23.25 Х/ф «Автобан».
01.05 Х/ф «Оселя зла 2: Апокалiпсис».
03.00 Я зняв!
ÑТБ
05.25 Хата на тата.

09.25 МастерШеф.
14.25 Супербабуся.
19.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
21.00 Один за всiх.
22.10 Таємницi ДНК.

Íоâий êаíаë
06.00, 01.30 «Вар`яти».
06.30 «Таємний агент».
07.50, 09.30 «Kids` Time».
07.55 М/ф «Том i Джерi: Полiт на 

Марс».
09.35 Х/ф «Щоденники принцеси».
11.50 Х/ф «Щоденники принцеси 2: 

Королiвськi заручини».
14.05 Х/ф «Мiс Конгенiальнiсть».
16.35 Х/ф «Мiс Конгенiальнiсть 2: Оз-

броєна i легендарна».
18.50 Х/ф «Пасажири».
21.00 Х/ф «Мiстер i мiсiс Смiт».
23.30 «Improv Live Show».

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

нiшi польоти».
07.00, 08.00, 08.50, 15.00, 18.00, 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.
08.25 Vоїн - це я!
08.35 Натхнення.
09.00 Божественна лiтургiя ПЦУ.
11.00 Божественна лiтургiя УГКЦ.
12.15 Х/ф «Нерiвний шлюб».
15.15, 22.00 Концерт.
19.00 Д/с «Вердикт iсторiї».
20.10, 02.15 Машина часу.
21.00 Час новин. Пiдсумки дня.
21.20 Вечiрнiй преЗЕдент.
21.30 Вечiр з Янiною Соколовою.
23.50 Д/с «Iсторiя навколо нас».
00.15 Д/с «Бойовий вiдлiк».
03.10 Обережно, дiти!
04.10 Фiзкульт ура!
05.10 Д/с «Великi танковi битви».

Êаíаë «Óêра¿íа»
05.50 Сьогоднi.
06.50, 04.00 Реальна мiстика.
09.15 Т/с «Клятва лiкаря».
17.00 Т/с «Аквамарин», 1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом 

Панютою.
21.00 Т/с «Аквамарин».
23.00, 02.00 Т/с «Встигнути все ви-

правити».
01.30 Телемагазин.

03.10 Гучна справа.
04.45 Т/с «Хiд прокурора».

Ê1
08.00 М/с «Кротик i Панда».
08.40 «Орел i решка. Шопiнг».
10.30 М/ф «Мауглi дикої планети».
12.15 Х/ф «Вiдлуння далеких свiтiв».
14.00 «Орел i решка. Рай та пекло».
15.00 «Орел i решка. Навколо свiту».
02.10 Т/с «Три сестри».
03.00 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.30 Х/ф «Казка про Жiнку та Чо-

ловiка».
07.10 «Слово Предстоятеля».
07.20 «Випадковий свiдок. Навколо 

свiту».
09.50 Т/с «Смерть у раю 9».
14.20 Х/ф «Розплата».
16.10 Х/ф «Напролом».
18.00 «Легенди карного розшуку».
22.10 Х/ф «Смертельна стежка».
23.55 Х/ф «Грiнго».
01.50 «Речовий доказ».
ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
11.00 М/ф «Добрий динозавр».
12.30, 14.00, 23.30, 00.30 Одного разу 

пiд Полтавою.
13.30, 15.00, 00.00, 01.30 Танька i 

Володька.
15.30 М/ф «Льодовиковий перiод 2: 

Глобальне потеплiння».
17.15 М/ф «Льодовиковий перiод 3: Ера 

динозаврiв».
19.00 М/ф «Льодовиковий перiод 4: 

Континентальний дрейф».
20.45 М/ф «Льодовиковий перiод 5: 

Курс на зiткнення».
22.30 Iгри приколiв.
02.15, 04.00 Панянка-селянка.
03.05 Вечiрка.
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 «П`ята колонка» з Х. Чернегою.
13.40 «Запорєбрик News» з О. Кур-

бановою.
14.00, 15.30 Концерт.
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.
22.00 «Влада хохотала» з Ю. Петру-

шевським.
22.30 «Щасливий день з полiтиком».
23.00 «Вата шоу» з А. Полтавою.

МÅГА
05.45 Випадковий свiдок.
08.40 Україна: забута iсторiя.
09.35, 20.05 У пошуках iстини.
10.25 Речовий доказ.
11.35, 00.00 Їжа богiв.
12.35 Таємнича свiтова вiйна.
13.35 Свiт Бiрми з Саймоном Рiвом.
15.35 Останнiй день Помпеї.
16.35 Дика Iндiя.
18.35 Iсторiя українських земель.
21.00 Iсторiя Британських островiв з 

Семом Вiллiсом.
01.00, 05.15 Мiстична Україна.
02.00 Правда життя.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф «Сiмнадцятий трансатлан-

тичний».
07.10, 09.00, 02.20 «Телемагазин».
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00 «Моя правда».
09.40 «Невiдома версiя».
10.30 Х/ф «Сiм днiв до весiлля».
12.15 Х/ф «Сiмейний каламбур, або 

Хто кому хто».
13.55 Х/ф «Король Дроздобород».
15.20 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
19.00 Т/с «Пуаро Агати Крiстi».
23.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
02.50 «Зорянi долi».
03.00 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.
04.45 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 «Шаленi перегони».
07.00 «ДжеДАI».
09.00, 00.10 «Загублений свiт».
13.00 Х/ф «Логан».
15.50 Х/ф «Люди Iкс: Темний Фенiкс».
18.00 Х/ф «Королi вулиць».
20.10 Х/ф «День, коли Земля зупи-

нилась».
22.10 Х/ф «Майстер тай-цзи».
02.10 «Вiдеобiмба 2».
05.05 «Найкраще».
05.10 «Зловмисники».

ÍЛО-ТБ
06.10 Телемагазин.
07.15, 01.00 Мамареготала. Найкраще.
08.20 М/ф «Темний плащ».
09.40 М/ф «Качинi iсторiї».
11.00 Мамареготала.

14.20 Т/с «СуперКопи».
15.50 Т/с «Швидка».
17.30 Т/с «Друзi».
19.00 Х/ф «Мачо i ботан».
21.05 Х/ф «Мачо i ботан 2».
23.15 Т/с «Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць».

ªâроñïорò
00.00, 02.00, 04.00, 06.00, 07.30, 12.45 

Тенiс. US Open. Коло 3.
08.30, 14.15, 18.30 Велоспорт. «Вуель-

та». Етап 20.
09.55 «The Minute».
10.00 Стрибки на лижах з трамплiну. 

Лiтнiй Гран-прi. Щучинськ. HS 140.
11.00 Стрибки на лижах з трамплiну. 

Лiтнiй Гран-прi. Щучинськ. HS 99.
13.15 Автоспорт. Суперкубок Porsche. 

Нiдерланди. Iнтро.
13.25 Автоспорт. Суперкубок Porsche. 

Нiдерланди. Перегони.
15.30 Велоспорт. Madrid Challenge by La 

Vuelta. Жiнки. Етап 4.
16.30 Велоспорт. Тур Бенiлюксу. Етап 7.
18.50 Велоспорт. «Вуельта». Етап 21.
22.00 Тенiс. US Open. Коло 4.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 04.50 Топ-матч.
06.10 Сербiя - Люксембург. Вiдбiр до 

ЧС-2022.
08.10 Нiдерланди - Чорногорiя. Вiдбiр 

до ЧС-2022.
10.00, 15.00, 19.45, 22.30 Футбол News.
10.20, 13.15 «Головна команда».
11.25 Україна - Францiя. Вiдбiр до 

ЧС-2022.
14.05, 15.20 Огляд 1-го iгрового дня. 

Вiдбiр до ЧС-2022.
15.50 Live. Бiлорусь - Уельс. Вiдбiр до 

ЧС-2022.
16.45, 02.50 Yellow.
17.55, 23.40 «Вiдбiр до ЧС-2022. Матч-

центр».
18.50 Live. Англiя - Андорра. Вiдбiр до 

ЧС-2022.
20.55 «Великий футбол».
21.35 Live. Швейцарiя - Iталiя. Вiдбiр 

до ЧС-2022.
00.30 Огляд 2-го iгрового дня. Вiдбiр 

до ЧС-2022.
03.00 Iсландiя - Пiвн. Македонiя. Вiдбiр 

до ЧС-2022.

Íедіëя 5 вересня

Програма міñцеâих òеëеêаíаëіâ

  TV-4
Поíедіëоê, 30 ñерïíя
06.00 Кіндер клуб
06.45 За спорт
07.00 Провінційні вісті. Тиждень
08.00 Єдина країна 
08.30 Завтра-сьогодні
09.00 Древо
09.15 За спорт
09.30 Кіндер клуб
09.55 Цінуй справжнє
10.00 Провінційні вісті
10.15 За спорт
10.30 Т.с. «Розслідування Мердока»
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 Мердока» 
16.00 Провінційні вісті
16.10 Кіндер клуб
17.00 Древо
17.15 Те, що любиш
17.30 Про нас 
18.00 Т.с. «Розслідування Мердока»
19.00 Провінційні вісті
19.30 Наші вітання
20.00 На контролі
21.00 Єдина країна
21.30 Погляд зблизька
22.00 Провінційні вісті
22.35 Цінуй справжнє
22.40 Х.ф. «Турбулентність -2» +16
00.15 Час-Tайм
00.30 Провінційні вісті
01.00 Х.ф.«Вікна навпроти» +16
02.30 Хіт-парад
03.30 Провінційні вісті

Віâòороê, 31 ñерïíя
06.00 Кіндер клуб
06.45 За спорт
07.00 Провінційні вісті
07.35 Погляд зблизька
08.00 На контролі
09.00 Час-Tайм
09.15 За спорт
09.30 Кіндер клуб
09.40 «Кіндер ШОУ»
10.00 Провінційні вісті
10.15 За спорт
10.30 Т.с. «Розслідування Мердока»
11.15 Українські традиції
11.30 Єдина країна
12.00 Цінуй справжнє
12.05 Хіт-парад
13.00 Кіндер клуб
14.00 Провінційні вісті
14.10 Машина часу
14.30 Відкрита зона
15.00 Т.с. «Розслідування Мердока» 
16.00 Провінційні вісті
16.10 Кіндер клуб
17.00 Древо
17.30 ПроОбраз з Наталкою Фіцич
18.00 Т.с. «Розслідування Мердока»
19.00 Провінційні вісті
19.30 Наші вітання
20.00 Межа правди
21.00 Дивовижне й небезпечне
21.20 Цінуй справжнє
21.30 Shift. Життя в цифрі 
21.45 ЗУНУ NEWS 
22.00 Провінційні вісті
22.35 Х.ф.«Останній мисливець» 
00.15 Час-Tайм
00.30 Провінційні вісті
01.00 Х.ф. «Кохання : інструкція із 

застосування» +16
03.30 Провінційні вісті

Ñереда, 1 âереñíя
06.00 Кіндер клуб
06.45 За спорт

07.00 Провінційні вісті
07.35 Межа правди
08.30 ЗУНУ NEWS 
08.45 Древо
08.55 Цінуй справжнє
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 Мердока»
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 Те, що любиш 
14.30 Відкрита зона
15.00 Т.с. «Розслідування Мердока»
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 Мердока»
19.00 Провінційні вісті
19.30 Наші вітання
20.00 Український гастротур
21.00 Дивовижне й небезпечне
21.30 ПроОбраз з Наталкою Фіцич
22.00 Провінційні вісті
22.30 Міська рада інформує
22.40 Х.ф. «Вікторія і Альберт» 
00.15 Час-Tайм
00.30 Провінційні вісті
01.00 Х.ф.«Мільярдер» 
02.30 Хіт-парад
03.30 Провінційні вісті
04.00 Х.ф. «Вікторія і Альберт» 

Чеòâер, 2 âереñíя
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 Мердока»
11.15 ПроОбраз з Наталкою Фіцич
11.30 Дивовижне й небезпечне
12.00 Хіт-парад
13.00 Кіндер клуб
13.45 Те, що любиш 
14.00 Провінційні вісті
14.10 Машина часу
14.30 Відкрита зона
15.00 Т.с. «Розслідування Мердока» 
15.45 Цінуй справжнє
16.00 Провінційні вісті 
16.10 Кіндер клуб
17.00 Древо
17.30 Євромакс
18.00 Т.с. «Розслідування Мердока»
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
21.30 Смачна мандрівка
22.00 Провінційні вісті
22.35 Х.ф.«Холостячки» +16 
00.15 Час-Tайм
00.30 Провінційні вісті
01.00 Х.ф.«Довірся чоловікові» +16 
02.30 Хіт-парад 
03.30 Провінційні вісті

П’яòíиця, 3 âереñíя
06.00 Кіндер клуб
06.45 За спорт
07.00 Провінційні вісті
07.35 Бла Бла таксі
08.00 Смачна мандрівка
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 Мердока»
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 Мердока» 
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 Мердока»
19.00 Провінційні вісті
19.30 Наші вітання
20.10 Погляд зблизька
20.40 Слід
21.00 Українські традиції
21.20 Цінуй справжнє
21.30 Єдина країна 
22.00 Провінційні вісті
22.35 Х.ф.«Кільцеві перегони» +12 
00.15 Час-Tайм
00.30 Провінційні вісті
01.00 Х.ф.«Сент Анж» +16 
02.30 Хіт-парад 
03.30 Провінційні вісті

Ñóáоòа, 4 âереñíя
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 На контролі
12.00 Смачна мандрівка
12.30 Х.ф.«Життя і смерть Пітера 

Селлерса» 
14.40 «Кіндер ШОУ»
15.00 Кіндер клуб
16.30 Shift. Життя в цифрі 
17.00 Хіт-парад 
18.00 Наші вітання
19.00 Єдина країна
19.30 У фокусі Європа
19.55 Цінуй справжнє
20.10 Студійний онлайн-концерт 

«Дома разом» , Артем Пи-
воваров 

22.10 Х.ф. «Прекрасна Рита» +16 
23.30 Євромакс
00.10 Вікно в Америку
00.30 Х.ф.«Життя і смерть Пітера 

Селлерса» 
02.30 Студійний онлайн-концерт 

«Дома разом» , Артем Пи-
воваров 

Íедіëя, 5 âереñíя
06.00 Кіндер клуб
07.00 За спорт
07.15 Українські традиції
07.40 Х.ф. «Сім’я» +16
09.15 За спорт
09.30 Єдина країна
10.00 Пряма трансляція Боже-

ственної Святої Літургії з 
Архикатедрального Собору 
УГКЦ м.Тернопіль 

11.40 Shift. Життя в цифрі
12.00 «Кіндер ШОУ»
12.30 Кіндер клуб
14.00 Сільський календар 
14.30 Межа правди
15.30 Слід 
16.00 Бла Бла таксі
16.25 Цінуй справжнє
16.30 Євромакс
17.00 Вікно в Америку
17.30 Про нас
18.00 Наші вітання
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.«Милий друг» +12 
23.30 Бла Бла таксі
00.00 Провінційні вісті. Тиждень
01.00 Х.ф. «Сім’я» +16
02.30 Хіт-парад 
03.00 Огляд світових подій
03.30 Провінційні вісті. Тиждень

 UA: Терíоïіëь
  Поíедіëоê, 30 ñерïíя
6.00 М/ф « Черевички»
6.10 Додолики 
6.25 Українська абетка першосвіт
6.30 Ранок на Суспільному.
8.45 Загадки чернівецьких атлантів
8.55 Маршрутом змін
9.10 Д/ф «Веронські скарби» 
10.10 Д/ф «З України до Гол-

лівуду» 
11.25 Енеїда
11.55 Культ Особистості
12.10 Артефакти 
12.35 Край пригод 
12.50 Загадки чекрнівецьких ат-

лантів
13.00 Новини
13.05 Д/с Дика прогулянка»
13.35 Лайфхак українською
13.45 Ок, я тобі поясню 
13.50 «Шо? Як? « 
14.10 Піщана казка
14.15 Уроки тітоньки Сови.
14.25 Цикл Українська абетка всес-

віт першосвіт
14.40 М/ф «Справа доручається 

детективу Тедді»
14.45 М/ф «Як Петрик П’яточкін 

слоників рахував»
15.00 Новини
15.05 Крутий заміс 
15.30 Цикл «Наші тридцять» 
16.00 Разом
16.50 Всі ,хто хотіли, поїхали
17.00 Новини
17.15 Д/ф «Потаємне життя прихо-

ваних місць Азії»
18.00 Шукачі пригод 
18.10 Країна пісень
18.40 Буковинські загадки
18.45 Небезпечна зона
19.00 Сьогодні головне
19.55 Задача з зірочкою 
20.00 Цикл «Наші тридцять
20.15 Крутий заміс 
20.40 Новини
21.00 Т/с «Віра» 
22.35 Небезпечна зона
22.45 Роздивись 
23.00 Сьогодні головне
23.55 загадки чернівецьких атлантів
0.00 Х/ф «Сон»

 Віâòороê , 31 ñерïíя
6.00 М/ф «Дострибни до хма-

ринки»
6.10 Додолики 
6.25 Українська абетка першосвіт
6.30 Ранок на Суспільному.
8.45 Загадки чернівецьких атлантів
8.55 Маршрутом змін
9.10 Т/с «Наші матері - наші 

батьки»
11.25 Енеїда
11.55 Культ Особистості
12.10 Артефакти
12.35 Край пригод 
12.50 Загадки чекрнівецьких ат-

лантів
13.00 Новини
13.05 Д/с Дика прогулянка»
13.35 Лайфхак українською
13.45 Ок, я тобі поясню 
13.50 «Шо? Як? « 
14.10 Піщана казка
14.15 Уроки тітоньки Сови.
14.25 Цикл Українська абетка всес-

віт першосвіт

14.40 М/ф «Подарунок»
14.45 М/ф «Чарівні окуляри»
15.00 Новини
15.05 Крутий заміс 
15.30 Цикл «Наші тридцять» 
16.00 Життя післязавтра
16.50 Всі ,хто хотіли, поїхали
17.00 Новини
17.15 Д/ф «Потаємне життя прихо-

ваних місць Азії»
18.00 Шукачі пригод 
18.10 Країна пісень
18.40 Буковинські загадки
18.45 Край пригод 
19.00 Сьогодні головне
19.55 Задача з зірочкою 
20.00 Маршрутом змін
20.15 ВУКРАЇНІ 
20.40 Новини
21.00 Т/с «Віра» 
22.35 Небезпечна зона
22.45 Роздивись
23.00 Сьогодні головне
23.55 загадки чернівецьких атлантів
0.00 Х/ф «Страчені світанки»

 Ñереда, 1 âереñíя
6.00 М/ф «Капітошко»
6.10 Додолики 
6.25 Українська абетка першосвіт
6.30 Ранок на Суспільному.
8.45 Загадки чернівецьких атлантів
8.55 Маршрутом змін
9.10 Т/с «Наші матері - наші 

батьки» 
11.25 Енеїда
11.55 Культ Особистості
12.10 Артефакти
12.35 Край пригод 
12.50 Загадки чернівецьких атлантів
13.00 Новини 
13.05 Д/с Дика прогулянка»
13.35 Лайфхак українською
13.45 Кіношкола вдома 
13.50 «Шо? Як? « 
14.10 Піщана казка
14.15 Уроки тітоньки Сови.
14.25 Цикл Українська абетка всес-

віт першосвіт
14.40 М/ф «Як козаки у хокей 

грали»
15.00 Новини 
15.05 Крутий заміс 
15.30 Цикл «Наші тридцять» 
16.00 100 років ізоляції
16.50 Всі ,хто хотіли, поїхали
17.00 Новини
17.15 Д/ф «Потаємне життя прихо-

ваних місць Азії»
18.00 Шукачі пригод 
18.10 Країна пісень
18.40 Загадки чернівецьких атлантів
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 Т/с «Віра»
22.35 Небезпечна зона
22.45 Роздивись
23.00 Сьогодні головне
23.55 загадки чернівецьких атлантів
0.00 Д/ф «Хто створив Змієві 

Вали?» 

Чеòâер, 2 âереñíя
6.00 М/ф « Найсправжнісінька 

пригода «
6.10 Додолики 
6.25 Українська абетка першосвіт
6.30 Ранок на Суспільному.
8.45 Загадки чернівецьких атлантів
8.55 Маршрутом змін
9.10 Т/с «Гордість»
10.55 Д/с Дика прогулянка» 
11.25 Енеїда
11.55 Культ Особистості
12.10 Земля ,наближена до неба 
12.35 Край пригод 
12.50 Загадки чекрнівецьких ат-

лантів
13.00 Новини
13.05 Д/с Дика прогулянка»
13.35 Лайфхак українською

13.45 Ок, я тобі поясню 
13.50 «Шо? Як? « 
14.10 Піщана казка
14.15 Уроки тітоньки Сови.
14.25 Цикл Українська абетка всес-

віт першосвіт
14.40 М/ф « Некмітливий горо-

бець «
14.45 М/ф «Історія про дічинку,яка 

наступила на хліб»
15.00 Новини
15.05 Крутий заміс 
15.30 Цикл «Наші тридцять» 
16.00 Спецпроєкт «Хвиля»
16.50 Всі ,хто хотіли, поїхали
17.00 Новини
17.15 Д/ф «Потаємне життя прихо-

ваних місць Азії»
18.00 Шукачі пригод 
18.10 Країна пісень
18.40 Буковинські загадки
18.45 Street Схід 
19.00 Сьогодні головне
19.55 Задача з зірочкою
20.00 Шерифи для нових громад
20.10 ВУКРАЇНІ
20.40 Новини
21.00 Т/с «Віра»
22.35 Небезпечна зона
22.45 Роздивись
23.00 Сьогодні головне
23.55 загадки чернівецьких атлантів
0.00 Д/ф «ТРИ ІВАНИ» ( ІСТОРІЇ 

УКРАЇНЦІВ У КАЗАХСТАНІ 

 П’яòíиця, 3 âереñíя
6.00 М/ф «Про кішку, яка упала 

з неба «
6.10 Додолики 
6.25 Українська абетка першосвіт
6.30 Ранок на Суспільному.
8.45 Загадки чернівецьких атлантів
8.55 Маршрутом змін
9.10 Т/с «Гордість»
10.55 Д/с Дика прогулянка» 
11.25 Енеїда
11.55 Культ Особистості
12.10 Земля ,наближена до неба
12.35 Край пригод
12.50 Загадки чекрнівецьких ат-

лантів
13.00 Новини
13.05 Д/с Дика прогулянка» 
13.35 Лайфхак українською
13.45 Кіношкола вдома 
13.50 «Шо? Як? « 
14.10 Піщана казка
14.15 Уроки тітоньки Сови.
14.25 Цикл Українська абетка всес-

віт першосвіт
14.40 М/ф «Як козаки олімпійцями 

стали»
15.00 Новини
15.05 Крутий заміс 
15.30 Цикл «Наші тридцять» 
16.00 Помилка 83
16.50 Всі ,хто хотіли, поїхали
17.00 Новини
17.15 Д/ф «Потаємне життя прихо-

ваних місць Азії»
18.00 Дебати
19.00 Сьогодні головне
19.55 Задача з зірочкою 
20.00 Брехня від політиків.Перевірка
20.15 Крутий заміс 
20.40 Новини
21.00 Т/с «Віра»
22.35 Небезпечна зона
22.45 Роздивись
23.00 Сьогодні головне
23.55 загадки чернівецьких атлантів
0.00 ДХ/ф «Білий птах з чорною 

ознакою» 

Ñóáоòа, 4 âереñíя
6.05 Маршрутом змін
6.30 #ВУКРАЇНІ
7.00 Маршрутом змін
7.10 Еко-люди
7.15 Ранок на Суспільному.
7.20 Недалечко 
7.40 Невідомі Карпати 
8.00 Еко-люди
8.10 Ранок на Суспільному.
8.30 Геолокація: ВОЛИНЬ. 

9.00 Маршрутом змін
9.15 Буковинські загадки
9.10 Піщана казка
9.15 М/ф «Як козаки наречених 

виручали»
9.35 М/ф « Маленький великий 

пес «
9.40 М/ф «Коп і Штик - завзяті 

кроти»
9.55 М/ф « Курка, яка несла всяку 

всячину»
10.05 Піщана казка
10.10 М/ф «Уроки тітоньки Сови
10.15 Дитячі портрети
10.20 «Шо? Як? « 
10.40 Ок, я тобі поясню
10.45 Лайфхак українською
11.00 Енеїда 
12.00 Х/ф «Вавилон ХХ»
13.30 Відтінки України
13.55 Я вдома 
14.25 Д/ф «Потаємне життя прихо-

ваних місць Азії»» 
15.20 Небезпечна зона
15.35 Гендерні окуляри
15.50 Крутий заміс 
16.20 #ВУКРАЇНІ
16.55 Х/ф «Самсон і Даліла» 
18.30 Крутий заміс
19.00 Культ особистості 
19.15 Відтінки України
19.45 «Створюй із Суспільним.

Розслідування 
20.00 Еко люди 
20.05 Суспільно-політичне ток-шоу 

«Зворотний відлік» 
22.00 Д/ф «Вердикт історії» 
23.00 Розсекречена історія.
23.55 Бийся як дівчина 
00.00 Х/ф «Тіні забутих предків» 

 Íедіëя, 5 âереñíя
6.05 Маршрутом змін
6.30 #ВУКРАЇНІ
7.00 Маршрутом змін
7.10 Еко-люди
7.15 Ранок на Суспільному.
7.20 Недалечко 
7.40 Невідомі Карпати 
8.00 Еко-люди
8.10 Ранок на Суспільному.
8.35 Д/ц «Дикуни. Дикі забави в 

зоопарку Сан-Дієго
8.55 Задача з зірочкою
9.15 Буковинські загадки
9.10 Піщана казка
9.15 М/ф «Як козаки на весіллі 

гуляли
9.35 М/ф «Лежень «
9.40 М/ф «Літачок Ліп «
9.55 М/ф « Червона жба»
10.05 Піщана казка
10.10 М/ф «Уроки тітоньки Сови
10.15 Дитячі портрети
10.20 «Шо? Як? « 
10.40 Ок, я тобі поясню
10.45 Лайфхак українською
11.00 Д/ф «Хто створив Змієві 

Вали?» 
12.00 Х/ф «Білий птах з чорною 

ознакою»
13.30 Обличчя. Спецвипуск
14.30 Геолокація: ВОЛИНЬ. 
14.50 Артефакти
15.20 Маршрутом змін
15.35 «Створюй із Суспільним.

Розслідування.Лакмус 
15.50 Цикл «Наші тридцять»
16.20 Крутий заміс 
16.55 Х/ф «Самсон і Даліла» 
18.30 #ВУКРАЇНІ
19.00 Культ особистості 
19.15 Обличчя 
19.45 «Створюй із Суспільним.

Розслідування . 
20.00 Еко люди 
20.05 Дебати 
21.05 Франко.REVOLUTION . Леген-

да про вічне життя.
22.30 Маршрутом змін
23.00 Розсекречена історія.
23.55 Бийся як дівчина 
0.00 Х/ф «Прелюдія долі»
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Ну от універсальні вони, ці 
яблука. їх можна їсти просто 
так та із задоволенням, 

з ними можна запікати качку, 
та й просто запікати їх в печі, 
їх додають до салатів. Але ніщо 
не може зрівнятися з тим, коли 
яблуко потрапляє до десертів, 
коли стає його домінантою. і 
тоді тримайтеся – мало того, що 
це красиво. Це ще надзвичайно 
ароматно та смачно. Сьогодні 
розповідаємо про випічку, яка 
увійшла в історію й де яблуко грає 
головну роль. 

ТаРТ ТаТЕН - УСЕ 
ПоЧиНалоСЯ З ПоМилки 

У всякому разі, така легенда існує по-
над сто років. Назва десерту в перекладі 
означає «перевернутий пиріг», а його ав-
торство належить сестрам Татен. Вони 
мали невеликий готель-ресторан у Фран-
ції. І от одного разу сестри очікували на 
велику кількість гостей, рук не вистача-
ло, і одна з сестер забула покласти тісто 
в форму. А яблука в карамелі вже були на 
вогні. І тоді вона вирішила залити тісто 
зверху, а щойно воно запеклось, перевер-
нула пиріг догори дном. 

ПоТРіБНо дЛЯ ТіСТА: 150 г борош-
на (6 ст. л. з гіркою), 130 г замороженого 
вершкового масла, 40 г цукру (1,5 ст. л. з 
гіркою), 2 жовтки, 2 г розпушувача (½ ч. 
л.), щіпка солі.

дЛЯ НАчИНкИ: 4-5 яблук, 150 г цукру 
(6 ст. л. з гіркою), ванільний цукор.  

ПРИГоТУВАННЯ: для тіста перемі-
шайте борошно, розпушувач і сіль. На-
тріть на дрібній тертці масло, вмочуючи 
його в борошно. Перемішайте до стану 
крихти. Окремо перемішайте жовток із 
цукром, а потім з'єднайте з сухою части-
ною. Замісіть тісто. Розкачайте тісто в 
коло діаметром 22 см, укладіть між двох 
листів пергаменту та відправте в холо-
дильник на 30-40 хв. 

ПРИГоТУЙТе НАчИНкУ: розтопіть 
цукор в сотейнику з товстим дном на 
вогні трохи вище середнього, доведіть 
до стану темної карамелі. Перелийте ка-
рамель на пергамент. Додайте ваніль до 
карамелі. Очистіть яблука і наріжте на 
чотири частини. Поламайте карамель, 
подрібніть до стану крихти. Увімкніть ду-
ховку на 180 С з обдувом. Викладіть фор-
му для випікання пергаментом, висипте 
на дно половину карамельної крихти та 
розрівняйте. Викладіть яблука красивим 
зрізом вниз, присипте другою частиною 
карамельної крихти. Накрийте яблука 
зверху підготовленим тістом. Відправте в 
духовку на 30-35 хв. Переверніть пиріг на 
тарілку, поки він іще гарячий.

аНГлійСЬкий кРаМбл. 
НаРоДиВСЯ ЧЕРЕЗ бЕЗВиХіДЬ

Вірніше, через страшну нестачу про-
дуктів за часів Другої світової. Не було 
тоді в достатній кількості борошна, масла 
й цукру. От і викручувалися господині, як 
могли. А саме: при запіканні яблук приси-
пали їх зверху тим, що під руку трапить-
ся, навіть – черствим хлібом. 

ПоТРіБНо: кисло-солодкий сорт 
яблук - 1 кг, цукор за смаком, яблучний 
сік чи вода - 1 ст. ложка, борошно - 100 г, 
вершкове масло - 75 г, вівсяні пластівці - 
50 г, тростинний коричневий цукор - 100 
г.

ПРИГоТУВАННЯ: розігрійте духов-
ку до 200 градусів. Почистіть яблука та 
розріжте їх на четвертинки. Вичистіть 
серединку та розріжте кожен шматочок 
навпіл. Викладіть яблука на сковороду, 
додайте цукру на свій смак, сік або воду 
та тушкуйте на середньому вогні близь-
ко 5 хвилин, поки яблука не почнуть 
розм'якшуватися. За бажанням можна 
додати до суміші корицю чи ванільний 
цукор. Викладіть яблучну суміш в глибо-
ку посудину, яка годиться для духовки. 
Тим часом збийте борошно з маслом в ку-
хонному комбайні протягом декількох се-
кунд, щоб суміш стала нагадувати сухарі. 
Висипте зверху яблук цю суміш, а також 
вівсяні пластівці та коричневий цукор. 
Запійкайте в духовці крамбл близько 30 
хвилин, щоб верхівка стала хрусткою та 
золотисто-коричневою.

МаДЕМУаЗЕлЬ ШаРлоТка, 

або ВСЕ-Таки лЕДі ШаРлоТка
Автор відомого французького десерту 

– авторитетний кухар Антуан Карем, що 
жив на межі 18-19 століть. Існує навіть 
рік, коли народилася французька шар-
лотка – 1802. Месьє Антуан приготував 
холодний десерт “Paris Charlotte”. Замість 
хліба, що використовували в Англії, він 
брав печиво Савоярді. Ясна річ, так було 
смачніше. Спробуйте приготувати – воно 
того варте.

ПоТРіБНо дЛЯ оСНоВИ: близько 30 
шт. печива Савоярді, залежно від розміру 
форми, 200 мл води, 200 мл цукру, 2 ст. л. 
рому.

дЛЯ НАчИНкИ: 6 середніх яблук (по-
чистити, розрізати навпіл і порізати), 1 
ст. л. вершкового масла, 80 г цукру (в ори-

гіналі 125 г), ванільний цукор, 1 палочка 
кориці (або мелена), цедра ½ лимону, 2 ст. 
л. абрикосового джему.

Знадобиться кексова форма, об'єм 1 л. 
ПРИГоТУВАННЯ: духовку розігріти до 

190 ᵒС. Тримайте яблука в мисці з водою, 
підкисленою лимонним соком, щоб не 
темніли. Для сиропу цукор і воду помі-
стити в невеликий сотейник, довести до 
кипіння і варити, помішуючи, до повного 
розчинення цукру. Зняти з вогню і влити 
ром. Перемішати і залишити на 5 хвилин 
трохи охолонути. У глибокій сковорідці 
розігріти вершкове масло, додати яблука, 
цукор, цедру, корицю і ванільний цукор. 
Поставити на середній вогонь і томити, 
час від часу помішуючи, 20 хвилин. Перші 
5 хвилин з кришкою, а потім кришку зня-
ти. Коли яблука добре розм’якнуть, зня-
ти з вогню і видалити корицю. Дно фор-
ми для шарлотки застелити кружечком з 
пергаменту. Кожну печенюшку замочити 
в сиропі та викласти по краю форми. Та-
ким чином обкласти краї форми, потім 
також закласти просоченим печиво і дно. 

В середину викладеної печивом форми 
помістити яблука. Трохи утрамбувати і 
закласти верх так само просоченим пе-
чивом, намагаючись не залишати зазорів 
(можна обрізати краї). Поставити десерт 
в розігріту духовку і пекти 30−40 хв. Пе-
чиво має гарненько підрум'янитися. Ді-
стати шарлотку з духовки і відставити 
на 15 хвилин. Щоб вийняти шарлотку, 
тонким вузьким ножем акуратно відо-
кремити десерт від краю форми по всьо-
му периметру. Потім накрити лицьовою 
стороною сервірувальної тарілки і пере-
вернути. Щедро посипати поверхню цу-
кровою пудрою і меленою корицею. 

МіСТЕР ЯблУЧНий 
ПиРіГ МалЬбоРо

І попри те, що красивих історій/легенд, 
пов’язаних з цим десертом, немає, амери-
канці вважають його своєю гордістю. 

ПоТРіБНо: тісто для пирога (листко-
во-дріжджове), 2-3 яблука (очищених), 
½ склянки цукрового піску, 2 ст. л ли-
монного соку, 2 ст. л сухого хересу, 2 ст. 
л. вершкового масла, 3 яйця (злегка зби-
тих), 1 склянка жирних вершків, щіпка 
тертого мускатного горіха, щіпка меленої 
кориці.

ПРИГоТУВАННЯ: розігрійте духовку 
до 400°С, решітку поставте посередині. 
Другу частину розкачайте і покладіть у 
форму, змащену маслом і присипану бо-
рошном. Майбутній корж має бути з бор-
тиками. Зробіть виделкою отвори в ниж-
ній частині тісту. Вистеліть тісто фольгою 
і наповніть сушеною квасолею Випікайте 
8 хв. Потім приберіть фольгу і квасолю і 
випікайте ще 5 хв. Вийміть з печі, дайте 
охолонути. Зменшіть температуру печі 

до 350°С. Натріть яблука, додайте лимон-
ний сік і херес. У сковороді розтопіть мас-
ло, додайте яблука (разом з рідиною) і 
цукор Варіть 10 хвилин, помішуючи, доки 
рідина не закипить. Зніміть з вогню і дай-
те охолонути 10 хвилин. У великій мисці 
збийте яйця, вершки, корицю, мускатний 
горіх і сіль. Додайте яблучну суміш. Ви-
лийте начинку на корж, запікайте, доки 
заварний крем не підрум’яниться, близь-
ко 35 хв. Дайте охолонути на решітці 30 
хв. Подавайте теплим або кімнатної тем-
ператури.

ВіДЕНСЬкий 
ШТРУДЕлЬ. СкРоМНий, 
СклаДНий, НЕЗабУТНій 

Справді незабутній. Навіть досвідчені 
скептики, спробувавши справжній штру-
дель з яблуками, у захваті. Кажуть, що 
прабатьком, вірніше, прародителькою 
цього десерту була турецька пахлава. А 
найстаріший рецепт штруделя був знай-
дений у рукописній кухонній книзі 1696 
року.

ПоТРіБНо дЛЯ ТіСТА: 250 г борошна, 
2 ст. л. вершкового масла, 2 жовтки, дріб-
ка солі, 125 мл теплої води.

Для начинки: 1 кг яблук, сік 1 лимона, 
100 г родзинок, 75 г нарізаного мигда-
лю, 100 г крихт свіжого білого хліба, 100 
г вершкового масла, 125 г сметани, 100 г 
цукрового піску, 1 ч. л. кориці, 2 ст. л. цу-
крової пудри.

ПРИГоТУВАННЯ: замішуємо круте ті-
сто з необхідних нам інгредієнтів. Скачу-
ємо його в кулю і змащуємо олією. Потім 
обертаємо харчовою плівкою і залишає-
мо на 1 годину. Після закінчення потріб-
ного часу очищаємо яблука і нарізаємо їх 
маленькими скибочками. Додаємо сік з 
одного лимона і об’єднуємо його з яблу-
ками. Додаємо родзинки і мигдаль. Добре 
все перемішуємо. Розігріваємо сковороду 
з однією столовою ложкою вершкового 
масла і обсмажуємо крихти білого хліба. 
Присипаємо робочу поверхню борошном 
і «вибиваємо» тісто для штруделя. Для 
цього з силою кидаємо його на підготов-
лену поверхню. Потім розкачуємо його 
дуже тонким шаром на листі пергаменту. 
Розтоплюємо вершкове масло і змащу-
ємо ним поверхню. Після чого потрібно 
змастити ще сметаною і присипати су-
харями. Потім розподіляємо рівномір-
но начинку і посипаємо корицею, попе-
редньо об’єднаною з цукровим піском. За 
допомогою пергаменту звертаємо тісто 
рулетом і укладаємо на деко, попередньо 
змащене маслом. Відправляємо в розігрі-
ту духовку випікатися 45 хв. Після закін-
чення потрібного часу дістаємо готовий 
штрудель і трохи охолоджуємо його. По-
сипаємо цукровою пудрою і подаємо до 
чаю.

5 спокусливих 
десертів з ЯблУк: 

рецепти, які увійшли в історію
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ВіДПоВіДі

25 серпня - 
хмарно з прояс-
ненням, без опадів, температура повітря 
вночі 9-13, вдень 14-17 градусів тепла. 
Схід сонця - 6.23, захід - 20.15. 

26 серпня - хмарно з проясненням, 
без опадів, температура повітря вночі 
8-11, вдень 19-20 градусів тепла. Схід 
сонця - 6.25 захід - 20.13. 

27 серпня - хмарно, дощ, темпера-
тура повітря вночі 11-12, вдень 17-18 
градусів тепла. Схід сонця - 6.26, захід - 
20.11. 

28 серпня - хмарно з проясненням, 
можливий дощ, температура повітря 
вночі 9-10, вдень 19-20 градусів тепла. 
Схід сонця - 6.28, захід - 20.09. 

29 серпня - хмарно, дощ, темпера-
тура повітря вночі 12-14, вдень 19-24 
градуси тепла. Схід сонця - 6.29, захід - 
20.07. 

30 серпня - хмарно з проясненням, 
дощ, температура повітря вночі 12-15, 
вдень 20-21 градус тепла. Схід сонця - 
6.31, захід - 20.05. 

31 серпня - хмарно з проясненням, 
дощ, температура повітря вночі 10-12, 
вдень 20-21 градус тепла. Схід сонця - 
6.22, захід - 20.02. 

погода в тернополі 
й області

оВеН 
Для успіху в справах вам знадо-

биться підтримка колег. У бiльшостi 
з вас особисте життя може вийти на 
перший план, тож, вiдповiдно, зро-
стуть i матерiальнi потреби.

ТеЛеЦЬ 
Доведеться підбивати підсумки 

й осмислювати відносини з людьми, 
які ще недавно видавалися вірними й 
надійними. Тому будьте обачливi.

БЛИзНюкИ 
Ви сперечатиметеся про суто 

практичні речі. Не виключені бурх-
ливі суперечки з приводу спільного 
майна та житла. У справах супрово-
джуватиме успіх - втілюйте мрії!

РАк 
Увашому оточеннi з’являться новi 

люди. Старі прихильності відійдуть у ми-
нуле з тих чи інших причин. Ви опините-
ся в центрi уваги. Доля на вашому боці.

ЛеВ 
Ви самі вибиратимете ролі, які 

належить грати на сцені життя. Тиж-
день сприятливий для початку нових 
справ i просування обраним шляхом.

діВА 
І на роботі, і в коханні можливі 

круті повороти. Ваші чарівність, ро-
зум і фантастична завзятість допомо-
жуть пiднятися по кар’єрній драбинi.

ТеРезИ 
Ви вирiшуватимете складні про-

фесiйнi проблеми. Доведеться від-
стоювати свої позиції і, долаючи пе-
решкоди, ходити по звивистих сходах 
соціального успіху.

СкоРПіоН 
Новий проєкт поставить абсолют-

но нові цілі й нові завдання. Підприєм-
ці ризикнуть відкрити новий напрям 
у справі й візьмуть на роботу нових 
співробітників.

СТРіЛеЦЬ 
Ви будете на піку кар’єрної актив-

ності. Налаштуйтеся на успіх довіреної 
вам справи. Ви смiливо можете розра-
ховувати на підвищення на посаді.

козеРіГ 
Ваше фiнансове становище по-

кращиться. Удасться оточити себе 
комфортом і при цьому залишитися в 
рамках бюджету. Втілюйте свої заду-
ми в життя - це приємно!

ВодоЛіЙ 
Результати не виправдають надії 

тих, хто вклав грошi в ремонт або зро-

бив значну покупку для дому. Доходи 
перевищуватимуть витрати.

РИБИ 
Попереду складні ситуації з фінан-

сами. У цей час вам висунуть грошовi 
претензії. В одних це може бути пов’я-
зано з особистим життям, а в інших — 
iз професійною діяльністю.

ГоРоСкоП з 25 по 31 серпня
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Святкування відбувалось на літній 
сцені біля місцевого будинку культури. 
Розпочалося дійство зі спільної 

молитви за мир в Україні і припинення 
пандемії коронавірусу. Далі отець декан 
Роман Гук разом з отцем мітратом 
Романом Гриджуком та священниками 
деканату відслужили молебень до Христа 
Чоловіколюбця. 

Голова катехитичної комісії Тернопільсько-Збо-
рівської Архиєпархії отець мітрат Роман Гриджук пе-
редав усім присутнім на святі особливе привітання і 
благословення від митрополита Василія Семенюка, 
а також презентував новий катехизм для молоді 
«Ми йдем з Христом».

Від імені голови комісії у справах молоді Терно-
пільсько-Зборівської архиєпархії отця Ореста Пав-
лівського, усіх учасників заходу привітала присутня 
на святі секретар цієї комісії Оксана Шупер. Зокрема 
вона запросила  молодь Козлівського деканату відві-
дати фестиваль «Вітер НаДії». 

Продовжили свято виступи дитячих та юнацьких 
колективів, а також сольні номери юних талантів від 
кожної парафії деканату.  

Діти старанно готувалися та чудово презентува-
ли свою творчість.  В організації з’їзду молоді отцю 
Богдану Зінченку активно допомагали жителі села, 
а особливо виходець з Городища, депутат обласної 

ради Володимир Гач, який виступив основним спон-
сором заходу. А також добродії села, які приготували 
солодкі частунки для молоді.   

Брати-семінаристи та аніматори деканату орга-
нізували для дітей і молоді ігри, спортивні розваги, 
конкурси, запальні танцювальні банси. Також діти 
весело проводили свій час на надувних гірках, бату-
ті, освоювали мистецтво аквагриму і різноманітні 
майстер-класи.

На завершення свята урочисто запалили ватру, 

біля якої діти, молодь та усі присутні співали духов-
них і патріотичних пісень.

Декан Козлівський отець Роман Гук щиро подя-
кував пароху села  Богдану Зінченку, відповідаль-
ному за душпастирство молоді у деканаті Андрію 
Первусяку, священникам, гостям свята, дітям і моло-
ді та усім добродіям за старанну організацію з’їзду 
молоді у Козлівському деканаті.

  о. Остап ЛУЦІВ,  
прессекретар Козлівського деканату.

Цими днями ми відзначаємо День Державного Прапора та 30-річчя Незалежності 
України. Кожен з нас старається внести якусь лепту в розбудову та процвітання 
рідної країни, зокрема місце, де народився і живеш. Добрими справами 

напередодні свята відзначилася молодь села Городниця. На виділені  старостою 
Миколою Колтуцьким кошти закупили фарбу і розмалювали п'ять мостів у жовто-
блакитний колір - колір прапора. 

Марія МАЙДАНЮК.
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Духовне свято Для молоДі віДбулося у ГороДищі
З’їзд християнської молоді Козлівського деканату Тернопільсько-Зборівської 
архиєпархії УГКЦ - це багаторічна добра традиція, яка об’єднує юне покоління і 

їх духовних наставників. Організував дійство у селі Городище парох храму отець 
Богдан Зінченко. Від кожної парафії на урочистість приїхали діти та молодь, а також 

священники деканату на чолі з деканом отцем Романом Гуком. 

...І розмалювали у жовто-блакитний колір мости


