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ОЙ НА ІВАНА,
ОЙ НА КУПАЛА!
На фото Тетяни ДУМСЬКОЇ: працівниці Національного заповідника
«Замки Тернопілля» з нагоди свята одягли сорочки з фондової колекції,
пошиті з домотканого полотна, датовані початком ХХ ст.

К

упальська ніч – сповнена таємничості та красивих українських традицій.
Неодмінними атрибутом свята були вінки, сплетені з польових квітів, які в цей
період, вірили, насичувалися особливою силою. Неодружені дівчата пускали віночки по воді, щоб дізнатися, чи знайдуть вони кохання цього року. Чим пишніший вінок, тим імовірніше, що буде щасливою доля. Після купальської чарівної ночі зустрічають схід сонця, щоб побачити, як воно купається у хмаринках. Свято Івана Купала
одне з улюблених, адже несе в собі любов до природи, закладену у генах українців.

Погода в Тернополі й області
8 липня - хмарно з
проясненням, без опадів, температура повітря
вночі 10-13, вдень 19-20
градусів тепла. Схід сонця - 5.20, захід - 21.24.
9 липня - хмарно, дощ,
температура
повітря
вночі 13-14, вдень 16-17
градусів тепла. Схід сонця - 5.21, захід - 21.24.
10 липня - ясно, без
опадів, температура повітря вночі 15-17, вдень
22-24 градуси тепла. Схід

сонця - 5.22, захід - 21.23.
11 липня - хмарно з
проясненням, без опадів, температура повітря
вночі 17-18, вдень 25-28
градусів тепла. Схід сонця - 5.23, захід - 21.22.
12 липня - хмарно,
дощ, температура повітря вночі 13-15, вдень
14-15 градусів тепла.
Схід сонця - 5.24, захід 21.22.
13 липня - хмарно з
проясненням, можливий

ТЕРНОПІЛЬЩИНА
ОТРИМАЄ КОШТИ

на ліквідацію
наслідків стихії

Т

ернопільська облдержадміністрація
скерувала усі необхідні документи
для отримання допомоги
постраждалим внаслідок паводкової
хвилі на Дністрі.
За попередніми розрахунками, обсяг збитків
становить близько 50 млн. грн. Такий висновок надала експертна комісія ДСНС України із визначення
рівнів та класів надзвичайних ситуацій, інформують у відділі взаємодії із засобами масової інформації Тернопільської ОДА.
Загалом постраждало 14 населених пунктів Монастириського та Заліщицького районів, підтоплено 882 га с/г угідь, 265 присадибних ділянок та 170
колодязів, затоплено майже півтори сотні будівель,
серед яких - обласний дитячо-комунальний санаторій. Обстеження досі тривають і сума збитків може
бути уточнена.
«Паводкова хвиля накрила Тернопільщину на
кілька днів пізніше, ніж Франківщину, Закарпаття
та інші області, постраждалі внаслідок стихії. У той
час, як наші сусіди підраховували збитки, вода тільки починала підступати до населених пунктів Тернопільщини. Тому кошти наша область отримає під
час другого етапу надання допомоги», — зазначив
голова Тернопільської ОДА Володимир Труш.
За словами Прем’єр-міністра України Дениса
Шмигаля, кошти надійдуть уже найближчим часом.

ПРОЩА

В УЛАШКІВЦЯХ

чудотворні ікони, особлива
атмосфера умиротворення та
відпуст в унікальній Базиліці Різдва
Пресвятої Богородиці

8

стор.

Реклама: +38 (068) 364-08-54

Сучасні інноваційні технології
дощ, температура повітря вночі 12-13, вдень
17-19 градусів тепла.
Схід сонця - 5.25, захід 21.21.
14 липня - хмарно з
проясненням, можливий
дощ, температура повітря вночі 13-14, вдень
17-18 градусів тепла.
Схід сонця - 5.26, захід 21.20.

м. Тернопіль, вул. Замкова, 8/1.
+38 (098) 77 000 60
+38 (098) 37 000 60
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Âîëîäèìèð ÒÐÓØ: «Öüîãî ðîêó â îáëàñò³
ìè â³äðåìîíòóºìî ó 9 ðàç³â á³ëüøå
äåðæàâíèõ äîð³ã, í³æ â ìèíóëîìó»
Голова Тернопільської ОДА прозвітував про 100 днів роботи

Б

зосереджено практично у кожному районі області. У цьому році їх планують
завершити та запустити в роботу.
Проєкти втілюють за бюджетні кошти, кошти Державного фонду регіонального розвитку, а також за кошти з місце- готували майже вісім сотень ліжок. На
цевого значення та комунальної форми вих бюджетів. У 2020 році на ці об’єкти базі «Тернопільського регіонального
фтизіопульмонологічного медичного
власності. Це найвищий показник за ос- передбачено 182257,079 тис. грн.
центру» відкрили інфекційне відділентанні 10 років.
В області будується п’ять садочків, У нас найвищий в Західному ня, де сьогодні отримують допомогу пацієнти зі складними формами коронавіп’ять шкіл та п’ять об`єктів спортивної
регіоні показник
русного захворювання.
інфраструктури.
Свої потужності розширив і «Тер- Зокрема, триває будівництво дитя- тих, хто одужав від COVID-19
Як зазначив Володимир Труш, його нопільський обласний лабораторний
чих садочків у селах Біла Тернопільського та Слобідка Козівського районів, - до- призначення на посаду фактично збіг- центр». У надзвичайно короткі терміни
дав Володимир Труш. - Реконструкція лося з виявленням першого хворого на в установі вдалося облаштувати додатковий корпус та розпочати дослідження
Теребовлянських ясел-садочка «Сонеч- COVID-19.
- Завдяки злагодженим діям спалах із застосуванням нових методик. Завдяко», капітальний ремонт НВК у селі Лозова Тернопільського району та ясел-са- захворювання вдалося локалізувати, ки ефективним показникам та широкодочка в місті Монастириська. Також спрацювати на випередження й не до- му спектру послуг невдовзі лабораторія
триває реконструкція шкіл у селах Нове пустити стрімкого розповсюдження ін- отримає статус міжрегіональної.
Село Підволочиського, Новий Тараж фекції. Тернопільщина однією з перших
Кременецького та Трибухівці Бучаць- прийняла удар пандемії. Наш досвід
Понад 20 мільйонів –
кого районів, капітальний ремонт НВК став показовим для інших областей, - задля підприємців області
у місті Хоростків, будівництво загально- значив очільник області. - Ми уникнули
На Тернопільщині доклали всіх зуосвітньої школи І ступеня з дошкільним перевантаження лікувальних закладів,
закладом у селі Підгороднє Тернопіль- забезпечили їх апаратами штучної вен- силь, аби допомогти людям вижити
тиляції легень, яких зараз налічується під час карантину. 2630 підприємців
ського району.
Оновлять цьогоріч і спортивну інф- 169. Так, з початку епідемії на боротьбу отримали допомогу на понад 5 тисяч
раструктуру – міський стадіон у Мику- з коронавірусом в області виділили по- працівників. Сума допомоги становить
линцях на Теребовлянщині, спортивні над 15 мільйонів гривень. Сформували майже 11 мільйонів гривень. Допомагамайданчики Тернопільської спеціалізо- 70 мобільних бригад для забору матері- ли підприємцям, у яких є маленькі діти,
ваної школи №7 та Чортківського дер- алів від пацієнтів з підозрою на корона- таку допомогу отримали дві з половиню
жавного медичного коледжу. Триває вірусну хворобу. Створили 75 спеціалі- тисячі ФОПів (11,7 млн грн). Завдяки
реконструкція спортивного ядра шко- зованих підрозділів екстреної медичної державній програмі «Доступні кредили-інтернату у Кременці, будівництво допомоги. За ці кошти придбали засоби ти» 21 суб’єкт господарювання області
мультифункціонального спортивного індивідуального захисту, медикаменти, скористався пільговим кредитуванням,
майданчика для ігрових видів спорту у медичне обладнання, ПЛР-тести. Для уклавши кредитні угоди на суму 15
Чорткові. Об’єкти великого будівництва госпіталізації пацієнтів з COVID-19 під- мільйонів гривень.

оротьба з COVID-19, ліквідація наслідків паводка на півдні
області, 237 кілометрів нових доріг, зведення шкіл та
садочків. Голова Тернопільської облдержадміністрації
Володимир Труш розповів, що вдалося зробити за понад три
місяці на посаді очільника області.

«Будуємо п’ять садочків,
п’ять шкіл та п’ять об`єктів
спортивної інфраструктури»

Очільник області зустрівся з журналістами на території «Водної арени»
- це один з наймасштабніших проєктів
краю, зведення якого планують закінчити вже у серпні. Кошторис об’єкта – 68
мільйонів гривень.
- Вже у вересні цього року ми плануємо провести тут чемпіонат світу з
веслування на байдарках та каное серед
ветеранів, - розповів Володимир Труш. Україна вперше прийматиме змагання
з веслування такого високого рівня. Ми
очікуємо близько тисячі учасників з різних країн світу. Попередньо свою участь
погодили представники команд з Канади, Німеччини, Чехії, Польщі та Великої
Британії.
Голова Тернопільської ОДА зізнався,
перші 100 днів на посаді були сповнені
труднощів, але водночас вдалося зробити багато.
- Цього року ми відремонтуємо у
9 разів більше державних доріг, ніж в
минулому. Вже оновлено проїзд у Вишнівці та Горинці, Ланівцях, на об’їзній
Кременця, - зазначив голова ОДА. - Загалом у цьому році плануємо оновити 237
кілометрів доріг. З них - понад 162 км
доріг державного значення, 75 км міс-

Ó ÒÍÅÓ çàâåðøèëè íàâ÷àííÿ â³éñüêîâîñëóæáîâö³ -

Ó×ÀÑÍÈÊÈ ÏÐÎªÊÒÓ «ÍÎÐÂÅÃ²ß - ÓÊÐÀ¯ÍÀ»

Тернопільський національний економічний університет вітав гостей та
учасників святкових онлайн-урочистостей, присвячених випуску слухачів програми перепідготовки військовослужбовців, звільнених у запас,
ветеранів та членів їхніх сімей за проєктом «Норвегія - Україна».
У церемонії взяли участь
ректор ТНЕУ професор Андрій
Крисоватий, народний депутат, випускниця курсів «Україна - Норвегія» у 2016 році Людмила Марченко, представник
Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих
територій та внутрішньо переміщених осіб України Микола
Казюк, президент Міжнародного благодійного фонду «Міжнародний Фонд Соціальної
Адаптації» Володимир Рубцов,
координатор проєкту «Норвегія - Україна» Ольга Філіна, проректор з науково-педагогічної
роботи ТНЕУ, професор Оксана
Десятнюк, голова ГО «Освітні
та соціальні інновації» Роман
Кулик, начальник Тернопіль-

ського зонального відділу військової служби правопорядку,
полковник Іван Бугай, почесні
гості, декани ТНЕУ, викладачі
та учасники проєкту «Норвегія
- Україна».
«Норвегія - Україна» - один
із наймасштабніших міжнародних проєктів України. У
період 2003-2019 років його
учасниками стали більше 10
тисяч осіб, серед них 1401
учасників АТО/ООС. З початку реалізації проєкту в ньому
було задіяно 39 українських
міст і понад 20 закладів вищої
освіти України.
У ТНЕУ проєкт реалізується
з 2014 року. Фінансується МЗС
Королівства Норвегія. Безпосереднім партнером проєкту

з норвезького боку є Університет Норд. Головний координатор проєкту в Україні - Міжнародний благодійний фонд
«Міжнародний Фонд Соціальної Адаптації».
Основу проєкту «Норвегія
- Україна» складає професійна перепідготовка цільової
групи військовослужбовців на
цивільні спеціальності, що користуються попитом на ринку
праці України, сприяння учасникам проєкту у правовій та
соціальній адаптації до умов
життя у громадянському суспільстві. У процесі реалізації
проєкту налагоджено співпрацю зі всіма воєнними підрозділами Тернопільщини.
Під час онлайн-випускного

до присутніх звернувся ректор
ТНЕУ Андрій Ігорович Крисоватий: «Пишаюся тим, що найкращі науковці та практики
ТНЕУ забезпечують навчання
наших слухачів. За роки реалізації проєкту в університеті
організовано 12 навчальних
семестрів, а це більше 500
учасників, які отримали можливість знайти себе, адаптуватися до викликів і розпочати
власну справу. Ми опікуємося
нашими слухачами не тільки у
процесі навчання, а й надаємо
професійні консультації своїм
випускникам і після завершен-

ня освітнього процесу, допомагаємо їм у складних життєвих
ситуаціях. Завдяки проєкту
люди, які захищають свою державу, не є покинутими після
усього, що їм часто доводиться
пережити. Розпочавши свою
роботу в 2014 році, у нас було
багато амбітних планів. За підтримки партнерів з Королівства Норвегія та Міжнародного Фонду Соціальної Адаптації
на чолі з його президентом
Володимиром Рубцовим, ці
плани реалізовані й з’явилися
нові напрацювання, які дають
вагомі результати».

Захоплення
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ЛАВАНДОВИЙ РАЙ БІЛЯ ТЕРНОПОЛЯ
Аби помилуватися квітами ароматної лаванди,
не обов’язково їхати у Францію. Український
Прованс створила Оксана Федчишин
на своєму полі на Збаражчині.

- Вам показати дорогу на
лавандове поле? - двоє хлопців
на скутерах вгадують
мету нашу приїзду, щойно
спиняємось біля них автівкою.
За 25 кілометрів від Тернополя,
серед засаджених картоплею
і пшеницею городів, можна
побачити справжню екзотику.
- В селі мені казали: "Що ти
тутво робиш, всі люди городи
чорні лишають на зиму,
тільки ти сієш", - з усмішкою
згадує Оксана Федчишин.

В

она не лише виростила на
полі, отриманому в спадок,
незвичну для України
рослину. Але й робила це "не як всі".
А в ці дні сюди тягнуться вервечки
машин. Усе для того, аби побачити запаморочливі краєвиди. Її лавандове поле.

"Навіщо мені
кудись їхати?"

Духмяне поле розкинулося на пагорбах за селом Зарубинці Збаразького району.
Тендітна Оксана зустрічає гостей
усміхнена, у світлій хустині, футболці й
коротких шортах на засмаглих ногах
Ніжні квіти зафарбували простір ген
до горизонту в усі відтінки фіолетового
і рожевого. Приємний духмяний аромат
поволі піднімається від ніг вгору, всотується у тканину одягу й заплутується у
волоссі.
В уяві виринають бачені на фотографіях краєвиди французького Провансу,
куди порослі лавандою схили ваблять туристів з усього світу. Оксана не порівнює
своє поле із закордонними дивовижами.
Ніколи не була у Франції, а закордонний
паспорт отримала лише минулого року.
- За кордоном я була тільки в 1990-х
роках, з батьками, їздили в тодішню Югославію й Польщу торгувати дрібним крамом, - усміхається. - Тепер можу собі дозволити поїздку, але навіщо мені кудись
їхати? Я просто хотіла дуже багато лаванди і втілила свою мрію вдома.

"Лаванда мене
причарувала"

Вирощувати квіти Оксана почала після того, як за короткий період часу втратила кількох найближчих людей. Відійшли дідусь і бабуся, не стало мами.
Оксана взялася плекати квіти, а до роботи залучала батька.

- Я живу в Збаражі, а цю землю одержала в спадок, - розповідає. - Тут мешкали мої бабця з дідом, ще малою приїжджала до них на канікули, корову пасла. Коли почала працювати на цій землі,
мала іншу роботу, але з часом повністю
присвятила себе вирощуванню квітів.
Їздила сюди автобусом, потім на скутері, поки ще не було машини. Спершу не
уявляла, що саме робити. Навіть пробувала засаджувати поле квасолею, бо знайшла цілу балію насіння на горищі. А потім зрозуміла, що сільське господарство
- не "моє". І почала викопувати квіти на
своїх клумбах і засаджувати це поле. Розмножувала, висівала, за вилучені гроші
купувала нову квітку, щось ексклюзивне.
То були 2008-2009 роки. А потім десь купила кущик-два лаванди, і вона мене, мабуть, причарувала. Лаванда взагалі має
таку властивість - на неї можна дивитися вічно. Але є винятки. Іноді, буває, людина не сприймає лаванду (або лаванда
її). Але більшість дуже любить.

"Почуваюся живою..."

Виявилося, що виростити лаванду на
українських полях, з одного боку, просто, а з іншого - доволі складно. Оксана старалася виконувати всі інструкції,
уявляючи, як навесні милуватиметься
пишними кущиками, та отримувала зовсім не той результат, на який сподівалася.
- Спочатку пробувала розмножувати
живцями, але скільки тих пагінців наріжеш, та й не всі виростали… Спробувала посадити з насіння. Начиталась в інтернеті, що воно повинне пройти стратифікацію, тобто загартування холодом. Тримала в холодильнику місяць і
навесні висівала в підготовлені заздалегідь рівчачки. Але насіння не сходило,
а я розчаровувалась. На третій рік почала експериментувати. Лаванда - гірська
рослина: вітер дує, насіння обсипається і десь залягає під камінцями, перебуває зиму й морози. І я вирішила створити умови, наближені до природних. Сію
тепер восени, без рівчаків, землю розрівнюю. А щоб бачити, де рядок, посипаю те місце піском, як через сито. Нічим додатково не прикриваю. Роблю це
в листопаді, коли от-от може бути мороз. Дуже добре пам’ятаю, як вперше застосувала цей метод, і навесні тато покликав мене на поле й сказав: дивись… А
там вся земля була, наче щіточка, щільно всіяна молодою зеленню. Згодом ми

розширили поле, досіявши насіння, яке
власноруч зібрали вже з нашої лаванди.
Екзотична рослина потребує постійного догляду. Після цвітіння, яке триває
в липневу пору, кущі потрібно постригти. Тоді навесні виростуть молоді пагінці, інакше лаванда швидко "зістариться".
- От ви стрижете коси, нігті обрізаєте, а деколи людям шкода обрізати рослину, бо це жива маса, - зауважує Оксана.
- Але ж рештки ідуть на компост, який
дає поживу для іншої лаванди. Розвивається нова рослина, нова енергія... І сонце - це енергія, як і земля, вітер… Іноді
ввечері нароблюся на полі й думаю - а
воно мені треба? Бо земля потребує постійної важкої праці. Але перепочину
і на ранок знову йду на поле. Почуваюся живою... А приїжджаю в магазини - і
довго там не можу, голова починає боліти. Речі - це лише речі. Головне, щоб очі
сяяли від того, що займаєшся тим, що
справді приносить задоволення.
Відчуття радості від зробленого піднімає Оксану вдосвіта й від ранку до вечора вона проводить час на полі.
Замість перукаря в неї вітер, який
все одно розкуйовдить волосся навіть
під хустинкою. А в помічниках - місцеві жінки, які на прохання сфотографувати їх скромно закривають обличчя руками. На своєму полі Оксана не використовує пестицидів, тож бур’яни, які ростуть
разом із лавандою, доводиться з дня в
день сапати.
- Це брудна робота, але отримуємо
прекрасні результати, - додає Оксана. Ми народжуємося теж з "брудним", але з
нас виходять люди.

"Люди на хліб грошей не
мають, а я квіти вирощую"

Фотографіями лавандового поля
Оксана ділиться на своїй сторінці у фейсбуці. І поки лаванда квітне, сюди постійно їдуть люди - за враженнями, емоціями, неймовірними світлинами. Молоді пари влаштовують фотосесії, хтось
хоче просто побути тут і подихати, а де-

кому цікаво послухати розповідь про те,
як вирощують лаванду та її цілющі властивості.
- Мені казали, що мою траву ніхто купляти не буде, люди на хліб грошей не мають, а я квіти вирощую, - згадує Оксана. - А виявилося, що це потрібно не лише мені. Недавно розговорилася з дівчатами, які були в мене на полі.
Одна з них сказала: "Я змінилась, інакше
все бачу…". Світ можна змінити, міняючи
себе, бо люди дивляться одне на одного.
Хороше притягує хороше.
Милуючись лавандою, відчуваючи
її аромат і слухаючи дзижчання бджіл
і джмелів, можна загубитися в просторі і зловити себе на думці, що перебуваєш наче уві сні, серед казкових пейзажів.
Обабіч поля Оксана висадила інші квіти, назви яких теж заворожують: пенстемон, дельфініум, каріопсіс, рудбекія…
Згодом хоче досадити кущі гібіскусу й
деревовидні піони, щоб цвітіння тривало від весни до осені.
- Лаванда - це була моя мрія, - зауважує. - Хочеться, аби люди знали, що можна і щось таке зробити. Якщо хтось хоче
дійти до своєї мрії, треба робити бодай
маленькі кроки, але регулярно, інакше все залишиться у думках. Хоча б щонебудь елементарне. І не лякатись перешкод. Часто буває - починаєш робити,
а небеса дають підніжку,
тоді треба докласти трішки більше зусиль.

Як доїхати

Антоніна БРИК.

З Тернополя рухатися збаразькою трасою, на перехресті звернути в напрямку,
протилежному від Збаража, до села Зарубинці. За тамтешньою сільрадою
звернути наліво в напрямку полів і їхати ще хвилин 5-7 ґрунтовою дорогою.
Будьте уважні: в дощ цю ділянку дороги може розмити, проте авто можна
залишити за селом. Для відвідування лавандового поля краще попередньо
записатися в Оксани Федчишин, надіславши їй повідомлення у фейсбуці.
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Захистити українську мову, відмінити
абонплату за транспортування газу,
не допустити політичних переслідувань…
Низку заяв та звернень до керівництва
держави прийняли депутати обласної
ради на четвертому пленарному засіданні
чотирнадцятої сесії.
Так, одностайно тернопільські депутати стали на захист української мови.
«Не відреагувати на відвертий наступ
реваншистів на українську мову, спроби
проросійських сил переглянути Закон «Про
забезпечення функціонування української
мови як державної» депутати обласної
ради не могли. У спільному зверненні депутатів різних фракцій ми вимагаємо у керівництва держави зупинити наступ на
українську мову, яка є одним із символів
нашої державності та частиною захисту
України у гібридній війні з країною-агресором», - зазначає голова обласної
ради Віктор ОВЧАРУК.
«Верховна Рада України ухвалила
низку законів, якими передбачено виділення коштів для боротьби з пандемією. Однак їх реалізація вимагає
ухвалення невідкладних рішень на
найвищому державному рівні. До цього часу не вирішене питання виплат
медичним та іншим працівникам, які
безпосередньо залучені до боротьби
з коронавірусом. Засобів індивідуального захисту належної якості бракує.
Про проведення масового тестування,
ефективність якого показує міжнародний досвід, доводиться лише мріяти.
Зрештою, повсякдень ризикуючи життям і здоров’ям, лікарі та медичний
персонал не отримали гарантії страхових виплат у разі захворювання на
коронавірусну хворобу (COVID-19)»,
- йдеться у зверненні щодо забезпечен-

ня соціальних та економічних гарантій
медиків та інших працівників, залучених до безпосередньої боротьби з коронавірусною інфекцією.
Депутати обласної ради прийняли і
звернення щодо скасування так званої
«абонплати за транспортування газу»
як такої, «що є грабіжницькою та здирницькою, оскільки вона є не чим іншим, як спробою висмоктати додаткові
гроші з народу й не ґрунтується на зрозумілих для населення розрахунках».
Сесія підтримала звернення громадських організацій до керівництва
країни та силових структур щодо недопущення порушень законодавства
України у розслідуванні справи вбивства добровольця російсько-української війни Віталія Олешка (позивний
«Сармат»).

На фоні соціального негативу влада
намагається ліквідувати Кодекс законів про працю, звузити трудові права і
свободи громадян, скасувати соціальні
пільги і гарантії, позбавити можливості
найманих працівників на захист своїх
трудових прав. Тому депутати підтримали ініційоване профспілками звернення щодо законів про працю, проєкту
закону щодо окремих питань діяльності
професійних спілок. «Ми, депутати Тернопільської обласної ради, засуджуємо
антисоціальні та антинародні законодавчі ініціативи та вимагаємо: від Верховної Ради України – відхилити розгляд
проєкту закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України (щодо окремих питань діяльності
професійних спілок)»; від Кабінету Міністрів України – продовжити роботу
над трудовою реформою спільно з об’єднаннями профспілок та роботодавців за
участі експертів Міжнародної організації праці; від голови Комітету з питань
соціальної політики та захисту прав ветеранів Галини Третьякової – скласти
повноваження голови Комітету і народного депутата України», - зазначено у
документі. Щодо зміщення з посади голови Комітету Верховної ради України
соціальної політики та захисту прав ветеранів Галини Третьякової на засіданні
було прийняте ще окреме звернення. Як
вважають депутати, своїми висловлюваннями про «дітей низької якості» та
«стерилізацію жінок» «… порушила усі
права людини і громадянина, передбачені Конституцією України, принизила
їх честь і гідність, а тому не вправі бути

депутатом Верховної ради України, тим
паче, головою комітету Верховної Ради
України з питань соціальної політики та
захисту прав ветеранів».
Одностайно підтримали депутати
обласної ради і заяву з приводу недопущення переслідувань учасників
Революції Гідності та здійснення політичних переслідувань. «Влада цинічно
використовує пандемію коронавірусу
для обмеження свободи та переслідувань політичних опонентів… Ми вимагаємо від влади припинити політичні
переслідування та переглянути сумнівні призначення у силові структури. Ми
вимагаємо невідкладно провести прозорі конкурси на посади голови ДБР та
Генерального прокурора, які б гарантували виконання закону, а не політичних забаганок влади», - йдеться у заяві.
Очільники християнських конфесій
Тернопільської області закликали народних обранців не скасовувати уроків
християнської етики в школах краю. Депутати облради підтримали священнослужителів та в свою чергу звернулися
до міністерства освіти і науки України
щодо збереження предмету «Християнська етика» у програмі закладів загальної середньої освіти України.
«Порушені у зверненнях та заявах
Тернопільської обласної ради питання стосуються нагальних проблем, які
турбують мешканців краю – економічних, соціальних, політичних. Однак вирішення їх залежить виключно від центральних органів влади та депутатів
Верховної Ради України», - наголосив
Віктор Овчарук.

ЛИШЕ 15% коштів фонду боротьби
з COVID-19 дісталося МЕДИЦИНІ

Складається враження, що антивірусний фонд перетворився на гаманець
для латання дірок в бюджеті та задоволення політичних забаганок

І

з всіх коштів, що вже були
виділені з фонду боротьби з
COVID-19, лише 15% пішли
напряму в медичну галузь. Про
це пише Економічна правда.
Виявилось, що з 19 мільярдів гривень, які вже були виділені з фонду,
лише 3,2 мільярди для МОЗ пішли
безпосередньо на потреби лабораторних центрів та лікарень. До прикладу,
Міністерству соцполітики виділили
близько 10 мільярдів гривень на соціальний захист населення під час
обмежувальних заходів карантину. Це
- втричі більше, ніж отримав МОЗ.
Не пошкодували грошей і для Мі-

некономіки, якому узгодили 2,9 мільярдів для наповнення фонду загальнообов’язкового
державного
соціального страхування на випадок
безробіття.
У списку міністерств, яким погодили виділення коштів, опинилось і МВС,
якому узгодили виділити 2,7 мільярдів на зарплати поліцейським, прикордонникам та Нацгвардії.
Окрім коштів, що вже були затверджені Кабміном, свого часу ще чекають багато інших запитів від різних
органів влади, які також претендують
на гроші зі спецфонду.
Цікаво те, що і в цьому списку МОЗ
не лідирує щодо запитуваної суми.
Найбільше просять у Міністерстві соціальної політики: 15,2 мільярди гривень на виплати пенсій, надбавок та
підвищення до пенсій, на покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду.
Чималу суму запросили і в Мінекономіки: 12 мільярдів для наповнення

Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування.
Щодо Міністерства охорони здоров’я, то там просять всього 244 мільйони гривень. «Та й ті кошти збираються витратити не на боротьбу з
COVID-19, а для виплат на безперервний професійний розвиток лікарів та
інтернів», - йдеться у статті.
Звернулась до Кабміну з проханням виділити 14,5 мільйонів з фонду
боротьби з COVID-19 і Уповноважена
Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Про це йдеться у листі
Уповноваженої до КМУ, який оприлюднила експертна організація StateWatch.
10 мільйонів гривень Денісова планує витратити на ремонт адміністративного приміщення, 3,5 мільйонів
- на створення веб-сайту (мабуть, має
бути якийсь дуже крутий), 1 мільйон на відрядження у рамках національного превентивного механізму.
І наступний перл у виконанні мож-

новладців: парламент ухвалив закон,
яким дозволив витрачати кошти фонду з боротьби з COVID-19 на ремонт доріг. Який стосунок ремонт доріг має до
боротьби з вірусом? У пояснювальній
записці до закону сказано, що одним із
заходів боротьби з COVID-19 є забезпечення населення робочими місцями та
покращення транспортного сполучення для своєчасного надання медичної
допомоги населенню. Досягнути цих
двох завдань можливо шляхом реалізації інфраструктурних проєктів з будівництва та ремонту автодоріг.
На ремонт і реконструкцію доріг
спрямують 35 мільярдів гривень.
Загалом на фонд виділено 64,7 мільярдів.
Складається враження, що антивірусний фонд перетворився на гаманець для латання дірок в бюджеті та
задоволення політичних забаганок.
Медицини за десятками простягнутих
рук майже не видно...
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Нардепи готують податковий «СЮРПРИЗ»
ФЕРМЕРАМ: 6 тисяч гривень за пай
П

ро це повідомляє
«Економічна
правда» з
посиланням на DW.
Зазначається, що законопроєкт №3131, основним нововведенням якого є запровадження
мінімальної податкової сплати з
кожного гектара землі сільгосппризначення, незалежно від
того, скільки заробив фермер,
зареєстрували ще у лютому.
У червні податковий комітет
ВР рекомендував прийняття документа за основу.
За даними Держгеокадастру,
близько 7 мільйонів українців
мають земельні паї - у середньому близько чотирьох гектарів кожен. 4,7 мільйона власників паїв є
одноосібниками - тобто обробляють свої паї самостійно. Решта
паїв здаються в оренду великим
агрофірмам чи холдингам.
"Протягом останніх років
українці дедалі частіше відмовляються здавати землю в
оренду і вирішують обробляти
її самостійно", - розповів DW голова Комітету підприємців АПК
при Торговельно-промисловій
палаті (ТПП) України Олег Юхновський.
"Після 2014 року тенденція
до розірвання договорів оренди
пришвидшилася. Відтоді на селі

Нардепи від "Слуги народу" та групи "Довіра" пропонують запровадити податок у 6 тисяч гривень за пай для пересічних власників
землі - відповідний законопроєкт уже отримав "зелене світло"
від податкового комітету ВР. Цю ініціативу підтримує і великий
агробізнес. Однак окремі експерти вже застерігають: таким чином
будуть просто "віджимати" землю в одноосібників.

зростає підприємницький дух,
дрібний бізнес непогано розвивається. Це створило проблеми для
великих компаній. Конкуренція
за землю зростає", - пояснив він.
Проте Юхновський застерігає, що відродження мікрофермерства може зупинити новий
законопроєкт № 3131.
За його словами, новий документ ляже насамперед на плечі одноосібників.
"Одноосібники обробляють
свої паї самостійно, вирощують
сільгосппродукцію для задоволення власних потреб, а також
для реалізації. Вони платять
лише земельний податок, який,
за підрахунками опитаних DW
експертів, становить у середньому 140 гривень на гектар.
Але оскільки розмір земельного податку встановлюють
громади, виходячи з нормативної грошової оцінки землі, то він
може становити до 300 гривень

за гектар. Доходи від продажу
сільськогосподарської продукції декларують ті одноосібники, хто вирощує її на власних
земельних ділянках площею
понад 2 гектари. І тільки тоді
виникає необхідність сплатити
18 відсотків податку з цього доходу", - йдеться у статті.
Зазначається, що великий
агробізнес закидає одноосібникам, що вони зловживають
можливістю не звітувати про
доходи.
Зокрема, документ підтримує виконавчий директор "ІМК"
- одного з найбільших агрохолдингів України - Алекс Ліссітса.
"Всі мають платити податки.
А у нас 30 відсотків землі обробляється "по-чорному", неофіційно", - сказав він.
"Одна з основних форм наповнення бюджету ОТГ - земля
сільськогосподарського призначення. Тому потрібно запрова-

джувати спеціальний податок
на землю для того, щоб цей
податок залишався у сільській
місцевості й знову ж таки працював на місцеву громаду", вважає Ліссітса. Проєкт № 3131,
за його словами, і передбачає
мінімальний податок за гектар землі - незалежно від того,
скільки заробив одноосібник.
Водночас економіст Київської школи економіки Олег
Нів'євський вважає законопроєкт № 3131 вкрай небезпечним.
"Це просто land grab, як англійською називається феномен
силового витіснення дрібних
фермерів з їхньої землі велики-

ми агрокомпаніями. Таким чином будуть просто "віджимати"
землю в одноосібників", - наголошує експерт. Він прогнозує,
що селян змусять позбуватися
землі, утримувати яку багатьом
стане невигідно.
Нів'євський також не погоджується зі звинуваченнями на
адресу одноосібників у нечесній конкуренції. Адже і великі
підприємства, за його словами,
платять мінімум податків завдяки спрощеній четвертій групі
оподаткування.
Експерти відзначають, що
формально новий податок поширюється на всіх, але агрофірми і холдинги платити його
фактично не будуть.
Вони пояснюють це тим, що
сукупні податки, які платять
юрособи, включно з ПДВ, зазвичай складають понад 1500 грн
в перерахунку з гектара і, згідно із законопроектом №3131
їм нічого додатково платити не
доведеться.

НАГАДАЄМО:
31 березня Верховна Рада ухвалила закон
про обіг земель сільськогосподарського
призначення. За це рішення проголосувало
259 народних депутатів.

КОРОНАВІРУС СПУСТОШУЄ ГАМАНЦІ,
забирає роботу, ще й привид банкрутства над Україною витає
Коронавірус робить свої темні справи. Негативний вплив
пандемії Covid-19 та її наслідки для сімейного бюджету вже відчули 69 відсотків українців. Майже третина
людей втратили роботу, понад половина змушені були
витрачати заощадження і економили на харчах. Найбільше постраждали жителі сіл і невеликих міст, працівники промисловості, домогосподарства з дуже низьким
рівнем добробуту та сім’ї, в яких є безробітні та діти. Такі
результати дослідження Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

У Держстаті порахували: лише за перші
три цьогорічні місяці заощадження українців скоротилися на 61,1 мільярда гривень.
А в ситуації, що склалася в Україні, 39 відсотків сімей зовсім не мають заощаджень.
За підрахунками експертів, одній сім’ї
на один день харчування потрібно в середньому 294 гривні, на місяць - 9235
гривень. Чи багато українців витрачають
понад дев’ять тисяч на харчі? Це при тому,
що вартість продуктів збільшується.
Політики тим часом запевняють: ціни
зростають надто повільно. Проте 94 відсотків опитаних українців із цим не згодні.
А ще люди переконані: швидше зростання
цін буде вигідне олігархам, і лише 1 відсоток вважає, що це добре для простих людей та малого бізнесу.
Крім того, 88 відсотків співвітчизників виступають проти ідей політиків, начебто країні потрібен вищий курс долара, свідчать дані загальнонаціонального
опитування, проведеного дослідниць-

кою компанією Gradus Research на замовлення Центру економічної стратегії.
Дехто з політикуму не проти, щоб «зелений» вартував навіть 30 гривень.
Також деякі політики та посадовці заспокоюють, мовляв, кризи на вітчизняному ринку праці нема. Але все зовсім не
так. В Україні спостерігається критична
ситуація з рівнем безробіття. І проблема посилюється. За офіційними даними,
щодня (!) на облік у Державній службі
зайнятості стають близько трьох тисяч
українців, які втратили роботу. При цьому, Україна не вживає жодних заходів для
підтримки роботодавців.
Більше того, у ряді галузей економіки
труднощі для збереження трудових колективів підприємствам держава створювала ще до початку коронавірусної
кризи. «Для будь-якої держави вигідно
підтримувати роботодавців, аби втримати економіку від падіння», - сказав
у ефірі телеканалу Україна президент

Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь
Воскобойник. Для прикладу навів європейський досвід. Там, аби створити нове
робоче місце, потрібно викласти від 50
до 150 тисяч євро. Тому державі вигідніше підтримувати роботодавців дешевими кредитами. Тобто, робити все, аби
економіка могла якомога швидше одужати. В Україні чомусь все навпаки.
Тим часом вітчизняна економіка демонструє рекордне падіння. Через обмеження, введені на тлі боротьби з коронавірусом, ВВП України скоротився на
десять відсотків у другому кварталі. Повністю відновити економіку країни в другому півріччі не вдасться через низькі
доходи населення і обережне поводження інвесторів, пише Reuters з посиланням на дані інвестиційної компанії ICU.
Як відомо, в Україні підвищили з 1
липня прожитковий мінімум. Влада сама
собі аплодувала: це ж яку добру справу

для суспільства зробили. Але… нинішній
прожитковий мінімум занижено вдвічі.
Про це заявив заявив радник міністра
соціальної політики Микола Шамбір. Зараз показник становить 2118 гривень.
А реальний прожитковий мінімум повинен бути на рівні 4236 гривень. Іншими
словами, прожитковий мінімум в Україні
складає 50 відсотків від фактичного. За
словами чиновника, розрив відбувся у
2014 році після початку бойових дій на
Донбасі. І нічого з цим не годен вдіяти…
А тут ще халепа. Німецьке видання
Handelsblatt пише: Україна - на межі банкрутства через відставку глави Нацбанку Якова Смолія. За даними видання,
Україні необхідно виплатити кредити
закордонним державам, а це - мільярди
доларів. «Тільки в цьому році Україні потрібно буде рефінансувати старі кредити
в обсязі 17 мільярдів доларів, термін погашення яких вже закінчується», - йдеться в статті. У газеті також підкреслили:
через відставку Смолія зупинився випуск
єврооблігацій. Вони повинні були надійти на Лондонську біржу 8 липня.
Усе це є негативним сигналом для
інвесторів. Приводом для недовіри з
боку західних партнерів до українських
реформ.
Повільного
зростання економіки. Та
головне, аби справді до
банкрутства не дійшло...

Ольга
ЧОРНА.
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«КАРІТАС» ОРГАНІЗОВУЄ
БЛАГОДІЙНІ ОБІДИ
ДЛЯ БЕЗПРИТУЛЬНИХ

У

зв’язку з з пандемією COVID-19 благодійна
їдальня «Карітасу» щопонеділка та
щоп’ятниці роздає готові гарячі страви
для безпритульних та осіб, які перебувають у
скрутному матеріальному становищі.
ід початку карантину
близько десятка людей, зараз – ний, має інвалідність з дитинства.
працівники благодійної
майже півсотні.
«Я проживаю на вулиці вже більїдальні роздали 1587
Люди, які потребують допомоги, ше 20 років, живу у підвалі, - розтаких обідів.
приходять сюди за їжею двічі на тиж- повідає він. - Їжу часто знаходжу на
день. Благодійні обіди часто є чи не смітниках, або ж харчуюсь тим, що
Кожна зустріч починається єдиною їжею для тих, у кого не скла- підкинуть люди. Дякую Карітасу за
з молитви. Спершу приходило лася доля. Пан Василь - безпритуль- ту Богом благословенну їжу».

В

Ó Çàðâàíèö³ ñòâîðþòü ÓÍ²ÊÀËÜÍÈÉ
ÎÑÂ²ÒÍ²É ÏÐÎÑÒ²Ð äëÿ ìîëîä³
У Марійському духовному центрі освятили хрест на куполі Католицької
багатофункціональної навчально-освітньої академії

Будівництво академії розпочалося у 2019 році з благословення архиєпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівського Василія Семенюка та з ініціативи
ректора Марійського духовного центру «Зарваниця» о.
Володимира Фірмана.
Зводять цей багатофункціональний центр з метою
створити платформу, де б зацікавлена, ініціативна молодь могла отримувати нові знання, натхнення для розвитку свого краю. Тут організовуватимуть формаційні
вишколи, діятиме школа молодого лідера, курси для катехітів, реколекції для різних молодіжних організацій,
проводитимуть зустрічі з відомими духовними лідерами.

Також у приміщеннях академії будуть проводити зустрічі з провідними спеціалістами, які ознайомлюватимуть з новими методами виробництва продукції, аграрним туризмом, сільськогосподарським менеджментом,
кооперуванням, соціальним підприємництвом. Окремо
планується організувати курси для військовослужбовців та учасників бойових дій, щоб дати їм можливість
працевлаштовуватися в сільськогосподарській сфері.
Мета цього закладу – навчити зацікавлених осіб
створювати свої прибуткові проєкти. Адже розвиток соціального підприємництва та малого бізнесу допоможе
вирішити проблеми економічного розвитку та матеріального забезпечення українців.
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Н
а мальовничій Бережанщині
є одна цікава місцина –
джерело Святого Яна з
фігурою Івана-Предтечі, який
хрестить Ісуса. Знаходиться ця
реліквія в затишному місці вздовж
дороги Бережани-Львів біля хутора
Малинівка. Вода з цього джерела надзвичайно смачна, відома своїми
цілющими властивостями, має
відмінні хімічні показники. Про це
розповіли активісти громадської
організації «Бережанська
ініціатива» на своїй сторінці у
фейсбуці.
“Святого Яна” спорудило у далекому
1854-му подружжя добродійників Катажини і Каєтана Каятановичів, про що свідчить
напис на постаменті. За легендою, тутешньою водою вони вдосвіта 7 липня, на свято Івана, обмили свою незрячу дитину - і
та прозріла. У пам’ять про це диво щасливі
батьки поставили шестиметрову фігуру
Святого Яна. З того часу подорожні зупиняються тут, щоб набрати живильної води.
Кажуть, багатьох вона оздоровлює, добре
брати цю воду в дорогу.
Зі слів місцевих жителів, у радянські
часи реліквію пробували знищити - стріляли у пам’ятник, пошкодили фрагмент
статуї. Подейкують, що невдовзі тих, хто
підняв руку на святиню, чекали великі біди.
Активісти громадської організації «Бережанська ініціатива» зі згоди місцевих
жителів та священника вирішили зробити
чергову толоку – опорядкувати територію

в урочищі біля джерела напередодні Різдва
Івана Хрестителя. За два дні старі ненадійні
дерев’яні сходи замінили на бетонні зі зручними перилами, територію навколо фігури
вимістили щебенем, прочистили водовідводи від джерел, викосили трави, очистили
від сміття саме урочище. Також впорядкували місце для зупинки автотранспорту подорожніх. Відтепер набирати воду з джерела
Святого Яна чи просто помолитися перед
святинею буде для людей набагато зручніше.

Äóõîâí³ñòü

Поєднані
духом
Христовим

«Величаємо вас, апостоли Христові Петре і Павле, що весь світ навчаннями своїми
просвітили і всі кінці землі до Христа привели». Такими словами величання, в устах
вірних, Церква прославляє святих первоверховних великих апостолів Христових
Петра і Павла.
Святі апостоли були розділені тілом,
але поєднані духом. Розділені тілом, бо народились і жили вони далеко один від одного. Апостол Петро родився і жив у місті
Віфсаїді над Геннісаретським озером у Галілеї, а Павло походив з міста Тарс в Малій
Азії. Апостол Петро вийшов з простої рибальської сім’ї і сам був малоосвіченим рибалкою. Апостол Павло походив з поважної,
відданої іудейському законові родини і сам
здобув великі знання й освіту, зокрема, при
ногах найвидатнішого і найблагороднішого іудейського законовчителя того часу Гамаліїла.
Бистрий у слові і вчинках Петро без вагання покинув усе і пішов за улюбленим
Учителем і Господом, Який перейменував
його з Симона на Петра. Апостол Павло до
свого покликання називався Савлом. Будучи вихований в дусі щирого фарисейства,
віддано служив Богові. Коли з’явилося новозавітне благодатне вчення, Савл, «бувши
непоміркованим ревнителем отцівських
передань», став запеклим гонителем християнства, в’язав і здавав до в’язниці християн. Тому і навернення Савла до Христа,
як це при зміні світогляду буває в людей,
захоплених своєю ідеєю, було бурхливим,
потрясло всю його істоту. Саме тоді, коли
він, палаючи ненавистю до християн, наближався до Дамаска розшукувати їх і в
кайданах привести до Єрусалиму, осяяло
його світло неба. Савл упав на землю і почув голос: «Савле, Савле, чому ти Мене гониш?» (Діян.22, 5-7). І ось із землі встає вже
не Савл – гонитель Христа і Його Церкви, а
Павло – апостол народів, найщиріший, самовідданий благовісник і послідовник Христа, в Павлі живе відтепер Христос.
Так ці два апостоли Христові, люди відмінного походження і стану, виховані в зовсім різних умовах і середовищі, з’єдналися
духом Христовим і там, де їм було призначено, несли людям проповідь спасіння.
Коли римський імператор Нерон почав
переслідувати християн у Римі, апостол
Петро подається і туди, щоб бути серед
страждаючих братів. Тут він і сам постраждав на хресті. Вважаючи себе недостойним
умерти на хресті як Господь, Петро впросив
розп’ясти його вниз головою. А скільки
довелося постраждати за Христа святому
апостолові Павлу довідуємося з читань
апостольських. Та ніщо не могло відхилити
його від глибокої віри в Ісуса Христа. І під
час Неронового гоніння Павло був стятий
мечем. Обидва апостоли постраждали за
віру в Христа, давши на віки вічні нам приклад, як жити вірою в Господа, виконувати
святі заповіді Його, як любити Бога і людей,
щоб наслідували їх у нашому християнському житті, пам’ятаючи про високе наше
покликання.
P. S. З днем іменин вас, Петрики і Павлики, Петри і Павли! А також
вас, Павлинки і Павліни!
о. Богдан ЗІНЧЕНКО,
член Національної спілки
журналістів України.
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Новини
Україна
У владі кажуть: світло
для населення не подорожчає

Наш ДЕНЬ

житель ЄС - майже 45 кг, повідомляє «1+1».
Аналітики кажуть, що в Китаї вживають
близько 40 кг сала на рік. У Білорусі - 38, а
в Росії - 30 кг. Зменшення споживання сала
в Україні призвело також до скорочення галузі. Зараз в Україні тримають всього майже 5 мільйонів свиней, а ще 5 років тому
ця цифра наближалася до 8 мільйонів. На
думку експертів, за найоптимістичнішими
прогнозами така тенденція збережеться в
найближчі 10 років.

Банки не будуть штрафувати
за прострочений платіж

Тарифи на електроенергію для населення підвищувати не будуть. «Я хочу заспокоїти населення, яке має затверджений
тариф на електроенергію. Він незмінний
вже з 2017 року. І, як вже неодноразово наголошував прем’єр-міністр, ніхто не готує
рішення щодо підвищення цього тарифу», сказала в.о. міністра енергетики Ольга Буславець в інтерв’ю Радіо Свобода. Водночас,
вона наголосила, що йдеться про незмінність тарифів саме для населення. В інших
сегментах ринку є двосторонні договори і
там своє ціноутворення.

На боротьбу з Covid-19 Україна
витратила понад 3 млрд. грн.

В Україні на запобігання поширенню
коронавірусної інфекції Covid-19 витратили вже понад 3,2 млрд. грн. бюджетних
коштів, повідомляє пресслужба Мінфіну.
Зокрема, за червень було витрачено 624
млн. грн. 1,265 млн. грн. пішли на медикаменти й медичні вироби, 1138,5 млн. грн.
- на придбання медичного обладнання,
626,8 млн. грн. - на медичні маски, антисептики й експрес-тести. У міністерстві також
зазначають, що 180,7 млн. грн. витрачено
на послуги з надання нерегулярних пасажирських перевезень - організацію перевезення пацієнтів, хворих на коронавірус,
медпрацівників. 27,4 млн. грн. спрямували
на роботи з капремонту об’єктів, а 8,9 млн.
грн. - на харчування пацієнтів, інфікованих
Covid-19.

Найбільше прогульників
у Раді - серед ОПЗЖ

У червні найбільше нардепів-прогульників виявилося серед фракції ОПЗЖ.
Про це повідомляє Комітет виборців
України. Так, нардепи Нестор Шуфрич і Тарас Козак зареєстровані лише на одному засіданні, Вадим Столар, Сергій і Юлія Львочкіни - на двох. Причини відсутності депутатів
невідомі. Представники «Голосу» Святослав
Вакарчук і групи «За майбутнє» Степан Івахів минулого місяця не відвідали жодного
засідання. Серед фракцій найвищі показники відвідування у депутатів «Європейської
солідарності» та «Слуги народу» - 69%.

Більшість інвесторів
розчарувалися в Україні

Слабкість судової системи, корупція,
тіньова економіка й тиск влади на НБУ
негативно впливають на настрої інвесторів. Такий головний підсумок чергового «Індексу інвестиційної привабливості
України», пише Німецька хвиля. У першому півріччі цього року індекс інвестиційної
привабливості України склав 2,51 балів з
п’яти можливих. «Цей показник є найгіршим від 2015 року. Це дуже поганий сигнал
для держави, бо свідчить про небажання інвесторів вкладати сюди свій капітал», - сказала виконавча директорка Європейської
бізнес асоціації ЄБА Анна Дерев’янко. Більшість інвесторів не очікують покращення
бізнес-клімату в Україні в майбутньому. 44
відсотки з них переконані, що ситуація не
зміниться, а ще 41 відсоток очікує навіть
погіршення інвестиційного клімату. Лише
15 відсотків інвесторів не виключають незначного покращення до кінця цього року.

Українці стали їсти менше сала

Приблизно 15 кг сала з’їдає за рік
середньостатистичний українець. Водночас, за даними асоціації М’ясної галузі,

Вступив у силу закон, який забороняє
банкам стягувати зі своїх клієнтів неустойку за прострочення платежів під час
карантину. Законопроєкт опублікувала газета Голос України. Відтепер позичальники
не платитимуть штрафи та пеню за кредитами в період карантину і ще протягом 30
днів після його закінчення. Відповідні дані
вже внесли до Господарського кодексу.

За три місяці в країні
померло 149064 людей

Державна служби статистики вперше опублікувала офіційну інформацію
про кількість загиблих від коронавірусу
за січень-березень 2020 року. Раніше цю
інформацію приховували, згідно з постановою уряду про карантин. Держстат повідомив, що за 3 місяці в Україні померли
149064 осіб. Із них тільки 9 українців - від
Covid-19. А Мінохорони завищило показник удвічі: станом на 31 березня, за даними
МОЗ, в Україні померлими від коронавірусу вважалися 17 людей. Грип і пневмонія
забрали життя 1974 осіб (у тому числі, в
березні - 648). Серед інших причин смерті
названі: інфекційні та паразитарні хвороби - 2032 осіб, туберкульоз - 892, СНІД - 860.
Від раку за три місяці померло 19711 осіб.
Також найчастішою причиною смерті названо захворювання системи кровообігу
- померли 101633 людей, у тому числі від
ішемічної хвороби серця - 69976. Крім того,
7083 українців померли з інших причин,
не пов’язаними з хворобами: ДТП - 882,
утоплення - 220, пожежі - 358, випадкове
отруєння (крім алкоголю) - 499, отруєння
спиртним - 657, самогубства - 1357, умисні
вбивства - 365.

Главу Мінфіну не влаштовує
низький курс долара

Для підвищення доходів держбюджету в Україні бажаний вищий курс долара.
Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, пише Фінанси.ua. «Те, що стабільність курсу є позитивною ситуацією, тут
важко сперечатися. Єдине питання - для
бюджету бажано, щоб цей курс був трошки вищим. Очікування у нас в бюджеті такі
були закладені», - сказав він.

Підвищення мінімалки
може обернутися крахом

Федерація роботодавців України заявляє, що підвищення мінімальної зарплати на 38%, яке Кабмін планує провести
у 2020-2021 роках, не є обґрунтованим.
Про це повідомив заступник голови Федерації роботодавців Сергій Біленький.
«Якщо ми подивимося на показники розвитку економіки, промисловості, ВВП, інфляції, то побачимо, що підстав для такого значного збільшення немає», - повідомив він.
Продуктивність праці не зростає, інфляція
дуже низька, тому для багатьох сфер економіки підвищення мінімальної зарплати
може стати критичним фактором падіння
конкурентоспроможності. Це стосується в
тому числі й промисловості. Крім того, це
може стати причиною краху мікробізнесу
та малого бізнесу й збільшити рівень тінізації ринку праці. «Сьогодні, за різними
оцінками, рівень тінізації становить близько 40-50%. Якщо відбудеться підвищення
зарплатні, то, напевно, значна частина підприємців теж захоче «піти в тінь», - зазначив Біленький.
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У США репер хоче
балотуватися в президенти

Під час карантину
пограбували Європарламент

Під час карантину, оголошеного в Європейському парламенті через епідемію
коронавірусу, невідомі пограбували робочі офіси депутатів. Про це повідомляє
Politico. Серед постраждалих приблизно
півсотні членів Європарламенту, які після
повернення на робочі місця виявили зникнення комп’ютерів, планшетів та інших
предметів. Цікаво, що з березня вхід до будівлі, яка розташована в Брюсселі, був суворо
обмежений, а до травня Європарламент залишався практично порожнім. Євродепутат
від Німеччини Ніко Семсротт, у якого злодії
вкрали два ноутбуки, висловив розчарування відсутністю реакції з боку Генерального
директорату з безпеки Європарламенту. «Це
величезний скандал», - сказав він.

Світовий туризм втратить
трильйони

Світовий туристичний бізнес може
недорахуватися в цьому році до $3,3
трильйонів. Такого висновку дійшли аналітики Конференції ООН з торгівлі та розвитку. Такі збитки можуть виникнути в
разі розвитку пандемії за гіршим сценарієм, якщо карантинні заходи будуть продовжені на 12 місяців, пише Bloomberg. Але,
якщо й карантин в середньому триватиме
не більше, ніж чотири місяці, а це найоптимістичніший сценарій, туристичний сектор
втратить у світовому масштабі до $1,17
трлн. Найбільша частка збитків припадає
на туркомпанії США: вони при оптимістичному сценарії втратять $187 млрд. На другому місці - Китай, чиї втрати перевищать
$100 млрд. Втрати таких популярних серед
туристів країн, як Франція і Таїланд, оцінюють у $47 млрд.

Коронавірус ще більше
посилив нерівність в Італії

Надзвичайна ситуація з коронавірусом посилила існуючу нерівність в
Італії, стверджує статистичне агентство
ISTAT. Як передає італійське агентство
Ansa, епідемія вдарила по більш вразливих
елементах суспільства сильніше, ніж по інших, «загострюючи суттєву нерівність, від
якої страждає країна». Доказом цього є «соціальні відмінності, виявлені в надлишковій смертності, викликаній COVID-19». Так,
на ринку праці жінки і молодь постраждали
від вірусної катастрофи найбільше, оскільки вони більше залучені в сфері послуг.
Близько 12% підприємств думають про
скорочення робочих місць. Крім того, за даними відомства, близько 7,9 млн. працевлаштованих людей не працювали через пандемію в квітні. Вірус також поглибив розрив
нерівності між північчю і півднем країни.

На Нептуні та Урані
випадають дощі з алмазів

Вчені давно вважали, що на Урані та
Нептуні можуть йти дощі зі справжніх
алмазів. І це припущення отримало ще
одне підтвердження: нові докази отримали
дослідним шляхом. Атмосфера обох планет
складається переважно з гелію та водню, а
глибше містяться важчі елементи й речовини, зокрема метан. Згідно з гіпотезою, на
глибині близько 7 тисяч км температура й
тиск досягають такої величини, що метан
має розпадатися на складові елементи вуглець і водень, пише ВВС. У результаті
легший водень підіймається в атмосферу,
а вуглець під дією навколишнього середовища перетворюється в кристали алмазу
і, навпаки, повільно опускається ближче до
кам’яно-крижаного ядра. Щоб підтвердити
цю теорію, дослідники американської Національної прискорювальної лабораторії
SLAC при Стенфордському університеті вирішили відтворити на Землі умови, близькі
до тих, що можна знайти в глибинах Урану.
Зробити це відкриття вдалося за допомогою унікальної апаратури.

Американcький репер Каньє Вест
оголосив про намір узяти участь у президентських виборах США. Про це артист
повідомив на своїй сторінці у Twitter. Музикант не зазначив, в якому році планує йти
в очільники держави, однак до своєї публікації додав хештег «Бачення 2020». Цього
року терміни реєстрації кандидатів вже закінчилися. Репера підтримав підприємець
Ілон Маск, пише онлайн-журнал Слух. Уперше про свої президентські амбіції Каньє
Вест заявив 5 років тому під час промови на
церемонії нагородження премії MTV Video
Music Awards. Торік нагадав про свій намір.
Сказав, що збирається йти у президенти в
2024-ому. Каньє Веста - афроамериканець.
У квітні журнал Forbes визнав його мільярдером, оцінивши його статки у $1,3 млрд.

Бракує українських заробітчан:
в Естонії гине урожай полуниці

В Естонії спека прискорила дозрівання полуниці, але відсутність іноземних
працівників заважає фермерам зібрати
урожай. У багатьох фермерів полуниця залишилася на полях. «На деяких фермах ситуація критична», - заявила член правління
Естонської асоціації виробників полуниці
Елке Ліллеметс, передає ETV. За її словами,
естонці не особливо хочуть йти на роботу
в поле. Зараз на полях працює приблизно
чверть від необхідної кількості працівників. У зв’язку зі спалахом коронавірусу, естонські полуничні плантації виявилися без
іноземної робочої сили, насамперед, без
заробітчан з України. Фермери нарікають:
на площі близько 800 гектарів дозріє приблизно 2 тисячі тонн полуниці, але політики не хочуть, щоб 1500 українців допомогли
зібрати цей урожай і доставити його естонським споживачам. Без трудових мігрантів
не вдається вирішити проблему з урожаєм.

Головну площу Вільнюса
перетворили на... пляж

Якщо не можете потрапити на пляж,
то пляж прийде до вас. Так вирішила
влада Вільнюса й насипала на головній
площі міста пісок, пише Weekend. Від столиці Литви до морського узбережжя три
години їзди, але влада міста вирішила дати
можливість жителям у період карантинних обмежень відчути себе на курорті. Для
цього чиновники перетворили найбільшу
в місті площу на пляж. Тут є не лише пісок,
але й дерев’яні доріжки, шезлонги, кабінки для переодягання і навіть рятувальна
вежа. Мабуть, для повноти інсталяції. Тепер у центрі міста можна не лише засмагати, а й грати у волейбол, а потім вирушити
в кафе на сусідніх вулицях. Для більшого
ефекту встановили великий екран: удень
транслюють хвилі та розслаблюючі звуки,
а ввечері показують фільми та концерти.

Подорожі роблять
людину щасливою

Досвідчені туристи знають, що вивчення нового місця дарує відчуття радості. Але
через пандемію можливостей для поїздок
стало набагато менше. Вчені з Університету
Маямі і Колумбійського університету в НьюЙорку довели: навіть в умовах обмежень
важливо виїздити хоча б у найближчі області
або відвідувати визначні пам’ятки у своєму
місті. Психологи виявили, що ті, хто подорожував хоча б недалеко від дому, були щасливіші за тих, хто проводив весь
час у чотирьох стінах. Ще
виявилося: ті, хто досліджує
околиці сьогодні, повторює
цей досвід наступного дня,
пише Закон і бізнес.

Ольга ЧОРНА.
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Дорога до храму

ПРОЩА В УЛАШКІВЦЯХ:
чудотворні ікони, особлива атмосфера
умиротворення та відпуст в унікальній
Базиліці Різдва Пресвятої Богородиці

Напередодні Різдва Івана Предтечі віряни
Тернопільщини вирушили у пішу прощу до
Улашківської святині, що в Чортківському районі.
Парафіяни церкви Покрови Пресвятої Богородиці
із парохом отцем Іваном Сендзюком з міста
Заліщики та паломники церкви Архістратига
Михаїла із парохом отцем Ігорем Леськівим із смт.
Товсте спільно відвідали Улашківський монастир
Чину св. Василія Великого на відпуст Різдва
Івана Хрестителя . Під час прощі люди молилися
за мир в Україні, звільнення світу від пандемії
коронавірусу, за Боже благословення своїх родин
та особисті намірення.
МОНАСТИРСЬКИЙ ХРАМ
ЗА СВОЇМ ВІДПУСТОМ
ПРИРІВНЮЄТЬСЯ ДО
РИМСЬКОЇ БАЗИЛІКИ СВЯТОЇ
МАРІЇ ВЕЛИКОЇ

- Уже стало доброю традицією, для
мене особисто п’ятнадцять років поспіль щороку пішою ходою із паломниками із Заліщиків і Товстого йти на прощу в Улашківський монастир, - розповідає учасниця паломництва Світлана
Леськів. – Це неймовірні емоції і велика Божа благодать. Дякую усім за спільну молитву, дякую Господу за таку можливість побувати у чудотворному місці.
За словами пані Світлани, Улашківська святиня має багату історію. Саме
тут є дві чудотворні ікони Богородиці та
Предтечі Івана Хрестителя, а монастирський храм, який офіційно називається
Базилікою Різдва Пресвятої Богородиці, за своїм відпустом прирівнюється до
Римської базиліки Santa Maria Maggiore
(св. Марії Великої), однієї з чотирьох головних базилік Риму.
Монастир в Улашківцях був відомий
ще за княжих часів, але точні згадки
можна знайти лише з ХVІІ століття. Згідно з переказами, сюди у 1315 році прийшли перші ченці та принесли з собою
ікону Івана Хрестителя. До монастиря
навідувалось багато людей з проханнями та молитвою, а ікона Предтечі приносила численні зцілення.
Жили монахи спочатку у печері, яка
збереглася донині. Розташована вона на
схилі гори, тож до неї доводиться спускатися стрімкою стежиною. З-під печери витікають джерела, які вважають цілющими, особливо при недугах очей.
Перше помешкання ченців складалося з
невеличкої келії з віконцем. У скелі існує
й інший – нижній ярус, до якого потрапити складніше.
У первісному монастирі у найпросторішій печері діяла каплиця св. Івана Хрестителя. Довгий час монахи практикували
там молитовне життя, удосконалюючись
у своєму аскетичному подвигу. Зараз в
Улашківцях відновлюють печерну церкву.

ВРЯТОВАНІ ІКОНИ ПРЕСВЯТОЇ
БОГОРОДИЦІ ТА ІВАНА
ХРЕСТИТЕЛЯ

Внаслідок війн з турками багато християнських молитовних місць
знищувалися. Щось подібне сталося
в Улашківцях, де пограбували монастир. Однак святиню не змогли зруйнувати, оскільки її взяли під опіку господарі Молдавії. У 1678 році над скелею
з’явилася дерев’яна церква Різдва Пресвятої Богородиці, у якій перебувала
ікона Богородиці, датована 1648 роком,
написана на полотні за зразком відомої Белзької Богоматері. Свідчення про
чуда, про порятунок від спустошливих
набігів ординців містилися у монастирському літописі від 1678 року.
Після вигнання турків з Поділля, у
1699 році, прилеглі міста і села почали відновлюватися. Ожив і монастир.
Основне свято припало на 7 липня, у
день спогадування Різдва Івана Хрестителя. У цей час до Улашківців приходило чимало людей не тільки з довколишніх міст, але й з інших країн Європи та Азії.
Розвиток монастиря розпочався
близько 1730 року. Тоді, за благословенням митрополита Атанасія Шептицького, церква була перенесена на гору,
вище від печер. Її освятили як храм Благовіщення Благословенної Діви Марії.
Через вісім років біля нього спорудили
і монастир. 1740 року російське військо
пограбувало його, а ігумена Йосифа

Брилинського відправили на заслання.
Тоді й зникла ікона Богородиці, але восени 1675 р. знову повернулася в обитель за ігумена о. Леона Подсонського. У 1765 році шляхетна родина Ратиборських подарувала монастирю ікону
Найсвятішої Діви Марії. Після грабунку російською армією реліквія не пропала безслідно, а, ймовірно була викуплена, повернувшись через більш ніж
два десятиліття в обитель. Вже 4 жовтня 1773 року на основі відповідних зізнань під присягою очевидців про чуда,
які сталися при цій іконі, єпископ Лев
Шептицький проголосив Улашківську
ікону Богородиці чудотворною. Відтоді монастир в Улашківцях став найбільшим, поряд із Зарваницею, відпустовим
центром усього Поділля. Монастирські
записи зберегли для нащадків свідчення про десятки чудес. Так, дівчина Анастасія з села Свірковці прозріла після 12
років сліпоти на одне око одразу ж під
час молитви перед іконою Богородиці;
Іван Мельничук із села Зеньковці зміг
стати на ноги, коли склав пожертву перед цією іконою. Подібним чином оздоровилися від хвороби ніг Іван та Анастасія Маконнічуки у 18 ст., від сліпоти – Параска Бартнічка з Улашківців.
Важким для обителі був 1946 рік,
коли радянська влада вивезла ченців
на заслання, а монастирську бібліотеку
вдруге було знищено. Церква була перетворена на склад, а монастир використовували як клуб, а згодом – як гуртожиток. На щастя, чудотворна ікона

Богородиці зберігалася у парафіяльній
церкві Улашківців, а згодом перебувала у храмі Воскресіння Христового села
Милівці. Після виходу УГКЦ з підпілля
до монастиря повернулися його господарі, які почали відновлювати святиню. Цьому посприяли й самі вірні, які
їздили селами та збирали пожертви на
розбудову монастиря. Чудом знайшли
ще одну чудотворну ікону Івана Хрестителя, яка була у плачевному стані, і в
1997 році її реставрували.
Сьогодні Улашківський монастир
Різдва Божої Матері має великий потенціал стати великим відпустовим місцем
не лише Поділля, але й усієї України. У
найближчому майбутньому планується відкрити дім паломника, облаштовано умови для чувань. Біля святині жваво пульсує джерело, те саме, яке витікає з-під печерного монастиря. З гори,
де розташована святиня, відкривається чудовий вид на село та річку Серет.
Перебуваючи тут, відчувається спокій та мир. Це й не дивно, адже, заглядаючи в історію, можна спостерегти
особливу Божу благодать, яка панує на
цьому місці. Вона відображена в небесних опікунах села й обителі – Пресвятій
Богородиці та Іванові Хрестителі, ікони яких чудотворно діють на тих, хто з
вірою приходить до Бога зі своїми потребами, благаючи в Нього ласки та полегшення. Крім того, у монастирі зберігаються частинка Господнього хреста і
мощі святого священномученика Йосафата Кунцевича.

Цілющі краплини
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пекотна літня погода може приносити не
тільки радість. Сонце стає все активнішим
і люди часто страждають від теплових
ударів в цей період.

СПЛУТАНА СВІДОМІСТЬ
Через те що тіло намагається охолонути, нервова
система відчуває великий
стрес. У переліку ознак,
який подає наш організм –
невиразна мова, занепокоєння, зміна настрою. Іноді
доходить до того, що пацієнти впадають в марення,
відчувають судоми, якщо
вчасно не надати допомогу.
ОБГОРІЛА ШКІРА
Обгоріла шкіри здатна
ускладнити зниження температури організму, і навіть
здорова шкіра може почервоніти від теплового удару.
Для швидкого охолодження шкіри кров приливає до
поверхні. Якщо ваше тіло
почервоніло, вам потрібно
терміново знайти тінь.
ПРИСКОРЕНЕ ДИХАННЯ
Іноді під час перегрівання деякі симптоми яскраво
виражені. Можуть виникнути проблеми з диханням.
Це трапляється через те що
легені і серце напружені.
Серцебиття або прискорюється, або помітно сповільнюється.
ПІДВИЩЕНА
ТЕМПЕРАТУРА ТІЛА
Зовні перевірити температуру недостатньо, але
якщо ваша температура тіла
вище 40 градусів – ви під
загрозою. Часом в надзвичайній ситуації може не ви-

стачити часу на вимірювання температури. Перевірте,
наскільки теплі ваші стопи
або ті частини тіла, які не перебували під сонцем.
ПІДВИЩЕНЕ
ПОТОВИДІЛЕННЯ
Наявність поту або його
відсутність може свідчити
про тепловий удар. Під час
класичного теплового удару шкіра стає зневоденною,
але якщо тепловий удар
викликаний фізичними навантаженнями – шкіра починає липнути.
НУДОТА АБО БЛЮВОТА
У разі, якщо шлунок бере
на себе функції охолодження, ви можете відчути біль
і нудоту. Це симптоми дуже
серйозні. Іноді сонячний
удар може пошкодити слизову шлунка, а також завдати
шкоди іншим органам, якщо
не надати вчасно допомогу.
Якщо тепловий удар
викликав багато симптомів, зверніться за медичною допомогою. Виведіть
постраждалу
людину
з-під сонячного світла і
зніміть зайвий одяг для
швидкого охолодження.
Застосовуйте вентилятор, мокрий рушник, холодні компреси або вологу
губку для того, щоб тіло
швидше охололо. Дайте
постраждалому води.
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Â²ÒÀÌ²ÍÍÀ ÁÎÌÁÀ:

ó ÷îìó êîðèñòü ÷åðåøí³

Поїдаючи черешню, ви не лише насолоджуєтеся смаком самого літа, але й
приносите користь своєму організму.
У 100 г черешні – 52 ккал. При цьому
ягода добре втамовує голод і тішить солодким смаком – це десерт для тих, хто
бореться із зайвою вагою, створений самою природою.

КОРИСНІ ВЛАСТИВОСТІ

Ці плоди на 82% складаються з води, містять
16% вуглеводів, 1% білка і практично не мають
жиру (0,2%). Завдяки меншій кислотності, ніж у
вишні, черешні підходять тим, хто страждає печією. Користь черешні пов'язана з вмістом в ній вітамінів А (25 мкг), B1 (0,01мг), B2 (0,01 мг), С (15
мг), Е (0,3 мг), мікро- та макроелементів (кальцій,
залізо, магній, фосфор, калій, натрій, йод), а також
органічних кислот, цукрів (фруктоза, глюкоза),
пектинів і великої кількості антоціанів – речовин
з групи флавоноїдів. Всі разом вони наділяють
черешню цілющими властивостями.

10 ПРИЧИН, ЩОБ ПОЧАТИ
"ЛІКУВАННЯ" ЧЕРЕШНЯМИ
ПРОСТО ЗАРАЗ

① ЗАХИСТ ВІД ДІАБЕТУ: глікемічний індекс
черешні 22, нижчий, ніж у абрикосів (57), винограду (46), персиків (42), чорниць (40) або слив
(39). А значить, це вибір номер один для тих, хто
страждає на цукровий діабет.
② ПОЛІПШЕННЯ СНУ: згідно з дослідженнями, сік черешні і вишні стимулює вироблення
потрібного для здорового сну мелатоніну.
③ ЗМЕНШЕННЯ ЖИРУ НА ЖИВОТІ. Цей
ефект підтверджується експериментами з порошком з черешні, що проводилися на щурах.
④ ЗАПОБІГАННЯ ХВОРОБІ АЛЬЦГЕЙМЕРА:
Асоціація Альцгеймера відносить черешню до
продуктів, що поліпшують пам'ять, оскільки ці
кісточкові багаті антиоксидантами.
⑤ ЗНИЖЕННЯ РИЗИКУ ІНСУЛЬТУ: антоціани – пігменти, що додають вишні та черешні
колір, запускають механізм метаболізму жиру й
глюкози, знижуючи таким чином рівень холестерину, артеріальний тиск і ризик діабету.
⑥ МОЛОДІСТЬ ШКІРИ: антиоксиданти, якими багата черешня, допомагають організмові боротися з вільними радикалами, що прискорюють
старіння. Вишневий сік рекомендують в якості

альтернативного лікування різноманітних захворювань шкіри.
⑦ ЗНИЖЕННЯ РИЗИКУ НАПАДІВ ПОДАГРИ
на 35% підтвердилося в експериментах на людях,
які страждають на подагру, що проводилися університетом Бостону.
⑧ ЗМЕНШЕННЯ М'ЯЗОВИХ БОЛІВ. Група
марафонців, що пила сік вишні після забігу, підтвердила благотворний вплив на м'язи – запалення і хворобливі відчуття зменшувалися.
⑨ РЕГУЛЯЦІЯ КРОВ'ЯНОГО ТИСКУ: калій
допомагає регулювати частоту серцевих скорочень і кров'яний тиск і знижує ризик гіпертонії,
а фітостероли допомагають знизити рівень поганого холестерину.
⑩ ЗАПОБІГАННЯ РАКУ ТОВСТОЇ КИШКИ:
вважається, що корисні речовини, які містяться
в вишні, можуть зменшити утворення канцерогенних хімічних речовин, що утворюються при
обвуглюванні м'яса для бургера, тож вишня і черешня особливо рекомендовані тим. хто полюбляє червоне м'ясо.
КОМУ НЕ МОЖНА
У черешні мало протипоказань, але все
ж вони є. Ці ягоди заборонені тим, хто часто
страждає розладами шлунка та діареєю,
оскільки надає додаткову проносну дію. Також
уникати вживання потрібно при непрохідності кишечника.
Крім того, не потрібно вживати свіжу черешню на голодний шлунок та відразу після
щільної трапези – навіть цілком здоровим людям краще починати їсти ягоди не раніше, ніж
через півгодини. У день досить з’їдати 20-25
ягід: цієї кількості достатньо, щоб наситити
організм корисними речовинами, мікроелементами і вітамінами.

Â÷åí³ íàçâàëè ÒÎÏ ÏÐÎÄÓÊÒ²Â, ÍÅÑÏÎÄ²ÂÀÍ² ÊÎÐÈÑÍ²
ÿê³ ïðèñêîðþþòü ÑÒÀÐ²ÍÍß âëàñòèâîñò³
Ïðîöåñ ñòàð³ííÿ ìîæå çàëåæàòè â³ä ð³çíèõ ôàêòîð³â. Öå ìîæå áóòè íå ëèøå
îñîáëèâîñò³ ñïîñîáó æèòòÿ òà ê³ëüê³ñòü ïåðåíåñåíîãî ñòðåñó, àëå é õàð÷óâàííÿ. Â÷åí³ îçâó÷èëè ñïèñîê ïðîäóêò³â, ÿê³ ïðèñêîðþþòü ïðîöåñè ñòàð³ííÿ.

Шкідлива їжа входить в
раціон багатьох українців і
від неї бажано позбутися. Фахівці настійно рекомендують
відмовитися від ковбас, сосисок, піци, напівфабрикатів
і газованої води. Також слід
відмовитися від їжі з вмістом
консервантів і барвників.
Дослідники рекомендують
відмовитися від вживання
котлет з бургерів, хлібобулочних виробів, молочних коктейлів, кукурудзяних пластівців з цукром, десертів. У такій
їжі зовсім мало клітковини

і вітамінів, а ось шкідливих
компонентів, навпаки, багато.
У людини, що живиться
такою їжею, коротшають кінцеві ділянки хромосом - теломери. Вони виконують захисну функцію і відповідають за
процеси старіння організму.
З віком теломери змен-

шуються навіть з природних
причин, однак вживання продуктів з високим ступенем
обробки значно активізують
цей процес.
Іспанські вчені провели
експеримент, в якому взяли
участь близько 900 осіб віком від 57 до 91 року. Метою
досліджень був аналіз зв'язку
між раціоном і довжиною теломерів. Виявилося, що у тих,
хто харчувався у день трьома
порціями ультраоброблених
продуктів, ризик укорочення
теломерів зростав удвічі.

ÏÎËÓÍÈÖ²

Дослідження вчених з Британської лабораторії космічної
радіації показали, що вживання полуниці астронавтами
допомагає обмежити дію радіації, посилити розумову діяльність і перешкоджає розвитку
депресії. Ця ягода – незмінний
продукт в орбітальному раціоні.
Завдяки високому вмісту цинку полуниця зміцнює
нервову систему і підвищує лібідо. Ніжна клітковина ягоди
стимулює травлення, нормалізує обмін речовин, позбавляє
організм від токсинів, покра-

щує колір обличчя. Крім того,
полуниця володіє високим
вмістом фітонцидів, природних антибіотиків.
Полуниця має хороший
жовчогінний і сечогінний
ефект, покращує властивості
жовчі, розчиняючи ниркові
камені. Регулярне вживання
полуниці нормалізує роботу
кишечника і жовчного міхура,
сприяє виведенню зайвої рідини з організму. Полуниця
також корисна при цукровому
діабеті.
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Для всієї родини

Капчики

На фото Івана ПШОНЯКА: учасниці танцювального
колективу "Посмішка" Центру дитячої творчості та юнацтва м.Тернополя.

гніздечко

Від «Посмішки»
хмарний день ясніш,
Від «Посмішки»
засія веселка в небі...
Поділись посмішкою щедріш,
І вона не раз
повернеться до тебе…

ЗАЛИШАЮТЬ
ПО СОБІ
ВІДБИТКИ
СМУТКІВ…

П

овільно відходять у
засвіти бабці. І свої,
і чужі, і сусідські.
Нещадний час стирає їхні
імена і лиця, облущує іхні
хати, в яких колись народжували і ростили дітей, в
яких невгавало життя.
А тепер все згасло. Діти по
містах, чоловіки повмирали
першими, а тоді бабці. Люба,
Вольга, Ганька, Зоська, Олена,
Мілька, Парашка... Їх так багато було. Тримали пару курей,
котів, якось песика, дехто козу.
Тримали в скрині приготовлені
сукенку, хустину, панчохи, мешти і трохи грошей на свій похорон. Щоби рідним було менше
клопотів.
Сушили яблука і груші на
зиму для узвару, збирали підпеньки після дощів, слухали радіо "колгоспник", а безсонними
вечорами безперервно молили
,,Отче наш" за всіх і за все. Вмирають. Забирають з собою епоху, цілі пласти історії, йдуть на
спочинок із ними. Очевидці подій війни, голоду, перебудови,
,,відлиги"... Ідуть. Тихо. Інколи
навіть неболяче, бо так вимагає
природа, бо нажились, набачились вдосталь, бо відчули, що
таки пора.
Лишають по собі відбитки
смутків, бо багато любили. Бо
було щось тепле в їхній простих
хатах і розмовах. Було щось добре в їхніх зашкарублих руках і
беззубих усмішках. Було щось
лагідне в їхніх побажаннях,
благословеннях,
поученнях.
Тоді, ще зовсім дітиськами, ми
думали, що вони завжди були
старими, поморщеними, посивілими... Відходять. Згасають.
Догорають. Заупокійні книги
збільшуються в іменах, серця
рідних збільшуються смутком,
оселі порожніють. Бабці ідуть у
засвіти...

Неля ДРИБОТІЙ.

Сокровенне

В

Купайлиця
Її улюблені квіти – ромашки. Ото, як тільки десь побачить, що продають,
зразу ж купить Олеся для себе букетик, поставить на стіл і милується.
Так, наче в дитинство своє потрапляє. І зразу ж Купайлицю згадує.

Т
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Струни серця

для ангела

Сімейне

Душевне
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З життя

ут, у великому місті, де вона
мешкає вже багато років, не
знають люди таких традицій.
Якось запитала у співробітниці про те,
чи вона щось знає про свято Купала,
і була неприємно здивована – не знає
нічого, навіть назв квітів, дерев та трав.
- Я виросла на асфальті, - сміється. – То ти в нас
лісова Мавка.
А Олеся ж не тільки на всім розуміється, але
й досі вірить у дива Купальської ночі. У те, що папороть цвіте, і тому, хто її знайде чарівний зір відкриється та допоможе давні скарби відшукати.
Кожного року, на це літнє магічне свято,
вони з дівчатами вставали раненько, вмивалися росою та сходилися біля білого каменя, щоб
за зіллям іти. Дорогою пісень співали, жартували, сміялися… Збирали барвисті, запашні квіти,
яких Бог щедро насіяв у горах. Там і волошки, і
кашка, і незабудки, і дзвіночки, і маки, і жовтець,
і люпин, і шавлія… А найбільше ромашок. Своїми жовтими очицями з білими віями, здивовано
позирають у блакитне небо, чисті, незаймані, як
вони – дівчата. Тут і без ворожби не обходиться:
«любить-не любить», - кожна свою таємницю
квітці, наче подружці звіряє.
Із великими букетами різноквіть поспішають додому. Збираються по обіді – Купайлицю
святкувати. Хлопці приносять зрубану вербову
гілку. Ото її й називають – Купайлиця, поважно,
особливо, бо вона ж душу має, та ауру дивовижну. Біля неї стелять скатертину та розкладають
смаколики. Ягідний пиріг та компот з вишень,
то обов’язково мають бути. А Купайлицю прикрашають, наче новорічну ялинку – цукерками,
вишнями, черешнями, квітами та серпантином.
Частуються та купальських пісень співають:
- Ой на городі Купайлиця,
Вийшла дівчина тай чваниться,
На неї хлопці зглядаються,
А зачіпати встидаються…
Потім гуртом ідуть до річки купати Купайлицю. Кидають її на бистрину і самі купаються,
а тоді вінки на воду пускають, бажання загадують…
Згадки, як пелюстки ромашки, відірвані
від вічка, летять собі кудись, підхоплені вітром
життя. Це гарні подарунки Всевишнього людині, під час яких, хоч на мить, можна повернутися у своє минуле.

Олеся була вдовицею. Її перший чоловік був
«гулякою», хоча вона його сильно кохала, та
прощала подружні зради аж сім пекельних років. Потім розлучилася, сама виховувала сина.
Він тепер у столиці живе з сім’єю. А Олесі в обласному центрі квартира від чоловіка залишилася, бо ж той одружився і виїхав закордон.
Уже коли її Юрась в інституті вчився, вона
зустріла Олега. Випадково, у черзі в магазині
познайомилися. Він теж був розлученим, займав гарну посаду в адміністрації. Десять щасливих років прожили, як голуб з голубкою. Ой,
світу вона побачила за таким чоловіком! По три
рази на рік відпочивати за кордон їздили. Позаминулого року смерть вирвала коханого з її обіймів. Раптовий серцевий напад, чорна хустина,
вічний біль від втрати…
У технічному бюро, де працювала Олеся,
жінок було мало – чоловіки переважали. Петрович, то був їй за друга. Він і хоронити чоловіка
помагав. Спокійний, статечний, виважений,
культурний, - його якості можна довго перераховувати. Теж вдівець. П’ять років доглядав
дружину, яка мала онкологію. Він ніколи не ліз
Олесі в душу і про себе мало говорив. А ось вона
могла йому про все на світі розповідати…
Олеся ще раз глянула на календар. Сьогодні
не просто неділя, а велике свято – Івана Купайла. Це ж як його провести? – заметушилася. Аж
у двері подзвонили. Перше, що вона побачила
– великий букет ромашок, а потім Петровича,
який усміхаючись у свої розкішні сиві вуса, говорив з порогу:
Ходи, Олесю, Купайлицю
справляти…

Раїса
ОБШАРСЬКА

Етюд
І ЗАВОРОЖИВ
СВОЄЮ ЛЮБОВ’Ю…
Сонячне проміння ще не
пробилося крізь ранкову
завісу туману, а я вже
відчула на своїй щоці
легенький дотик. Це твій
поцілунок розбудив мене.
- Кохана, час вставати, - сказав
ти лагідно, наче будив маленьку
дитину. Ці слова я чула від тебе
тисячу разів, ти не втомлювався
їх говорити. Адже вимовляв їх не
ти, а твоє серце, яке так вірно і гаряче билося лише для мене.
Якось, прокинувшись, я побачила в ліжку білу півонію в
краплинах ранкової роси. Божественний аромат її пахощів заполонив кімнату. Яка краса! Ці
незабутні хвилини щастя будуть
в моїй душі завжди, це тепло не
пропаде. Бо ти – моє сонце. Мій
коханий. Мій друже. Я тебе можу
називати ще багатьма красивими
словами, але всіх їх ти достойний.
Бо ти мій найкращий, найдорожчий, даний Богом чоловік! Скільки романтики ти приніс в моє
життя, скільки незабутніх подорожей, скільки пригод ми з тобою
пережили. Ми виховали двох прекрасних синів, збудували будинок, посадили калину біля води.
Хтось скаже, скептично, що
такі речі роблять багато сімейних пар. Це так, але ми завжди
розуміли один одного з півслова, з півпогляду. Ти допомагав
мені в усьому, закриваючі сірі
будні побуту своїми дужими плечима, розсуваючи чорні хмари
незгод своїми ніжними руками.
Пам’ятаю тебе красенем-юнаком,
коли мені заздрили всі дівчата, і
статечним поважним мужчиною
із посрібленими сивиною скронями, який добився успі- ху в житті,
але твої душа і серце такі ж молоді і закохані, як колись.
Навіть не віриться, що ми з тобою прожили спільно вже тридцять
років. А може, ти мій добрий ангел,
що спустився з неба на землю, щоб
оберігати мене? А може, ти чаклун,
що заворожив мене своєю ласкою і
любов’ю?
Я кохаю тебе до безтями, кожної миті, дякуючи Богу, що зустріла
тебе. Бо ти один-єдиний у світі – мій
рідний, милий, коханий чоловік…
Надія С.

она сиділа в інвалідному візку. Вродлива. З
розпущеним волоссям, в яке вплелися
зрадливі ниточки
ранньої сивини. У
довгій білій сукні,
окаймованій вишивкою. З букетом білорожевих троянд. А
поруч - він. Високий,
мужній, гарний. На
них задивлялися
перехожі. Хтось - із
захопленням. Дехто
- з заздрістю. А хтось
- із жалем. Шкодували, зазвичай, його.
- Що ви знаєте, люди!
- безмовно кричала Ангеліна, ловлячи співчутливі
погляди.
Дем’ян не звертав
уваги на перехожих. Він
неквапом котив візок зі
своєю Долею міськими
вулицями.
Ангеліна щойно стала
його дружиною. Розписалися тихо, без гостей. Свідками були Ангелінина подруга Аня і Дем’яновий
товариш Славко. Ні його,
ні її батьки не прийшли
привітати. Лише Ангелінина бабуся молилася за
них у невеличкій церкві,
нещодавно зведеній неподалік будинку. Вона
приготувала кімнату для
внучки та її обранця. Тут
вони житимуть. Вони їй
потрібні. А більше, здається, нікому...
... - Думаєш, Дем’ян
кохає тебе? Ти потрібна
йому, скалічена? - запитувала її матір. - У благородство вирішив побавитися,
а потім буде бігати до чужих, дівчат і молодиць. А
то й зовсім втече до здорової жінки.
- Якби Ангеліна мала
глузд, то відмовилася б
виходити за тебе заміж,
- дорікала його матір. Вона думає, що за наш рахунок лікуватися буде? І
ще... якби це ти був винен
в аварії... Той, хто її вчинив, відвернувся від Ангеліни цього ж дня. А ти її
підібрав - немічну...
...Весілля Артема й Ангеліни мало бути через
день. Перед цим хлопець
запропонував нареченій
поїхати в сусіднє місто там мав справи. Не хотіла.
Передчуття якесь мала.
Та й зробити дещо треба

Вечір

Коли відпустила минуле, до неї повернулося майбутнє. Багато заплутаних
доріг довелося пройти. Долала їх подумки у своїй зболеній душі - ніколи не
бачених, і таких, яких не існує в світі. Але вони пролягли небесами та в думках,
вимощені смутками, обабіч яких вітри висівали маленькі квіточки надії...
було. Артем наполягав...
Він любив швидкість.
Навіть на покалічених
ямами дорогах газував.
Хвалився, що навчився їх
віртуозно оминати. Цього
дня у них влетіло зустрічне авто. Артем відбувся
кількома синяками і вивихом руки. В Ангеліни
все було кепсько.
Коли вона непритомна потрапила до лікарні, Артем вирішив їхню
долю.
- Весілля не буде! - сказав тоном, в якому не було
ні жалю, ні співчуття.
- Це ж ти в усьому винен! - зірвалася на крик
Ангелінина матір.
- Не я, а дороги розбиті
винні. Ями оминав.
Артемові батьки справу «зам’яли».
Він жодного разу не
провідав Ангеліну. А навіщо? Наречена - вже колишня.
...Дівчина довго пробула в лікарні. Зійшли синці,
зажили рани, а ноги залишилися чужими і неслухняними.
Ангеліна
гарно
в’язала. У лікарні, щоб відганяти сумні думки, взялася за плетиво. В’язала
мініатюрні дитячі капчики. З голубими та рожевими зав’язочками.
- Для кого вони? - запитували сусідки в палаті.
- Для ангелів.    
Жінки переглянулися.
Мовляв, не все гаразд із
головою в дівчини. Таке
пережила...
Аня працювала в сиротинці. Майже щодня
навідувала подругу. Ангеліна віддавала їй капчики
- для маленьких хлопчиків і дівчаток, від яких відмовилися рідні душі.
- Колись твоя праця
винагородиться, - сказала
Ангеліні нова сусідка по
палаті Уляна.
- Яка то праця?! Так,
щоб менше думати.
Уляні було під сімдесят. Але трималася чіпко.
Ногу пошкодила, коли з
драбини впала.    
- Гарно в тебе виходить. Ще й своїм дітям
зв’яжеш такі. І ноги до
тебе повернуться.

В Ангеліни заблистіли
сльози.
- Не плач, знаю, що
кажу. Уляна ще нікому не
збрехала. Колись згадаєш
мене.
- А ви часом не?..
Уляна засміялася...
...Вдома Ангеліні було
ще гірше, як у лікарні. Цілі
дні сама. Батьки на роботі.
Бабуся приходила, коли
матері не було. Не любила
Катерина невістки за гострий язик та заздрощі. А
внучка зовсім інша. Тому
й хилилася до Ангеліни.
Та й Люба, невістка, до
свекрухи холодно ставилася. Не хоче Катерина
своїм добром ділитися.
Спадщину від покійного
старшого брата із-за кордону отримала. І нікому
нічого не дала.
Частенько до Ангеліни забігала Аня.
- Могли б погуляти,
- сказала, - але годі візку
раду дати, хоча й третій
поверх. А ліфт знову не
працює.
...Дем’ян перед великими святами привозив
гостинці найменшим і
найстаршим: до сиротинця і в будинок престарілих. Його невеличка,
проте успішна фірма, займалася благодійністю.
Аня якраз вийшла за ворота, коли Дем’ян виїжджав із сиротинця.
- Ганно Павлівно,
можу вас підвезти, якщо
бажаєте.
- Буду вдячна. Мені до
подруги треба.
Дорогою розповіла
Ангелінину історію. Поскаржилася, що не може
погуляти з подругою - не
пристосована реальність
для таких людей.
- Я вам допоможу.
Ангеліна здивувалася
візиту незнайомця. Знітилася. Аня не попередила. А він, високий, дужий,
ніжно взяв Ангеліну на
руки і зніс додолу, посадив на лавку. Після цього
приніс візок.
- Ганно Павлівно, зателефонуйте, коли збиратиметесь додому. Моя допомога знадобиться знову.
Коли Дем’ян сів у автівку, Ангеліна мовила:

- Аню, а він класний. І,
здається, добряк. Не втрачай шансу. Тепер таких
рідко зустрінеш. Йому,
мабуть, під тридцять. Такі
чоловіки вже знають, чого
хочуть в житті та від життя.
Аня зателефонувала
Дем’янові. Приїхав. Допоміг Ангеліні потрапити
додому. Вона запропонувала каву або чай. Подруга відмовилася, бо поспішала. А Дем’ян погодився.
Побачив мініатюрні
в’язані капчики. Ангеліна
перехопила його погляд.
Пояснила:
- Ви маленьким ангеликам купуєте гостинці, а
я ось... своїми руками...
- То ви також меценатка? - пожартував.
Обмінялися номерами
телефонів. Ангеліна дзвонити не наважувалася. А
він часто набирав її номер. Незчулася, як стала
чекати його дзвінків. Хоча
й розуміла: не варто звикати до Дем’яна, щоб знову не було боляче. Її млоїла, пекла Артемова зрада.
І ноги... Кому вона така потрібна? Ще й матір почала
кепкувати з «благородного» залицяльника.
Бабуся
сердилася,
коли внучка впадала у
відчай:
- Відпусти минуле, бо
воно точить тебе, як хробак яблуко. І не відганяй
цього молодого чоловіка.
Він не схожий на пройдисвіта. Приходить в гості, от
і добре. Залицяється - ще
краще.
- Ми лише друзі, бабусю. Гарні друзі.
...Минув рік із дня
їхнього першого знайомства. З нагоди цього
Дем’ян виглядав святково. І надто загадково
зирили личка розкішних
біло-рожевих троянд.
- Я кохаю тебе, Ангеліно. І хочу бути поруч з
тобою, - сказав, вклякнувши на коліно. Відкрив
пуделочко з симпатичним
перстеником.
Їй перехопило подих.
Затремтіли уста.
- Я ж...
- Ти у мене найкраща...
І для його, і для її бать-

ків звістка стала громом з
ясного неба.
- Я не прийму невістку-інваліда, - Дем’янова
матір була категоричною.
- У нашій двокімнатці
нема місця для зятя, - мовила Ангелінина мати.
Дем’ян зібрав свої речі
й залишив просторий
батьківський будинок.
На деякий час оселився у
Славка.
Катерина - єдина з
двох родин підтримала
Ангеліну та Дем’яна. І
поки у молодят з’явиться
власне житло, запросила
пожити в себе...
...Усе було готове для
поїздки в закордонну
клініку. Свій спадок Катерина заповіла внучці.
І частина грошей піде
на операцію. А Люба не
тямилася від злості, що
свекруха не дала їй навіть цента. Пиляла чоловіка. Той мовчав. Відчував
вину, що також не підтримав доньку.
...Операція. Реабілітація. Квартира у новобудові... Картинки Ангеліниного життя змінювалися
й змінювалися... Перший
несміливий крок, другий,
третій... Як казала колись
сусідка по палаті Уляна,
- ноги повернулися. На
жаль, лікарі не давали надії, що Ангеліна зможе народити дитинку.
- Я не раз чула, що
після всиновлення дітей жінки народжували,
- завела розмову з чоловіком Ангеліна. - Може,
це дар Божий , вдячність
Небес. Чому й нам не
спробувати?..  
...Ангеліна складала
в торбинку мініатюрні шапочки, светрики. І
в’язані капчики з голубенькими та рожевими
зав’язками.
Сьогодні
вони з Дем’яном серед
залишених наодинці зі
світом діток шукатимуть
свого ангелика. Може, це
буде хлопчик. А, може,
дівчинка. Серце підкаже
та очі
маленького ангелятка...

Ольга
ЧОРНА

Ось і фініш - заморений вечір
Запалив ліхтарі десь за обрієм
Ті лампадки буденних зречень
Переповнених суєтних спокоєм
Аж по вінця, до краю, до прірви
Аж до позначок вище та над
І в повітрі витає знов задума
мрійна
Вище бавовняних хмар зорепад Креатура небесного тіла...
Опускає задуму поволі на плечі
Запаливши так впевнено й вміло
Ліхтарі цей фотонний
кумедний вечір
* * * * *
Гітарними струнами тихо
бриніли струмки,
Дотлівали акорди
карпатського сонця.
І лиш чути було десь ген-ген
із якої гори
Трембітають смереки смарагдових гір охоронці,
І гуде стоголоса луна і холонуть
молекули крові...
Яка вміла, проте, у Всевишнього
була рука,
Замисел дійсно величний, чудовий.
Ось ці гори!... Більше таких і нема.
Ось ці гори... Єдині! Одні!
Інших таких не буде:
Де гітара відлуння гірського
струмка
В переплетті з акордами
звичного будня,
Що багаттям між хмар догора...

...Окраєць неба,
ти і гори
Анітелень - мовчить задума неба
Над бахрамою вічних пралісів.
Отут, де горизонт хмари обійма,
Де монолітні непрохідні зарослі.
Атланти гір тримають небеса,
І крає птах безмежності
простори...
Ось, саме тут, безсилі всі слова,
Коли окраєць неба, ти і гори.
Таня ТАРАСЮК.
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«ДИНАМО» знову
програло «ШАХТАРЮ»

З

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ФУТБОЛ

3 по 5 липня проходили матчі 28-го туру Української Прем'єр-ліги.
Головною подією туру стало всеукраїнське дербі, в якому донецький
"Шахтар" учетверте в поточному сезоні УПЛ здолав київське "Динамо".

Після першого тайму здавалося, що буде переконлива перемога «Шахтаря»: донеччани
вели 2:0, часто били по воротах,
натомість, кияни вразили пасивністю та відсутністю ударів.
Після відпочинку спочатку
гірники доволі спокійно контролювали хід подій на полі.
Однак, невдовзі ініціативою
цілком заволоділо «Динамо»:
кияни додали у швидкості, активності, бажанні, що дало їм
змогу двічі забити.
Проте, саме тоді «Шахтар»,
який надто заспокоївся після
першої половини гри, знову
вийшов уперед, коли свій клас
підтвердив Тайсон.
Натомість "Десна" розгромила свого суперника та зрівнялася з киянами за очками,
випереджаючи команду Олексія
Михайличенка за додатковими
показниками. Матч "Маріуполя"

та "Карпат" не відбувся через
фінансові проблеми львівського клубу.
Для львів'ян це повторна
неявка на гру (через фінансові проблеми також не відбувся
перенесений матч 24-го туру
"Карпати" - "Маріуполь"). Тепер відповідно до регламенту
змагань команда має бути виключена з чемпіонату. Дирекція
УПЛ передала матеріали справи
на розгляд Контрольно-дисци-

плінарному комітету УАФ, який
вирішить майбутнє "левів".
РЕЗУЛЬТАТИ МАТЧІВ:
"Львів" - "Ворскла" - 2:1
"Динамо" - "Шахтар" - 2:3
Голи
"Десна" - "Колос" - 5:1
"Зоря" - "Олександрія" - 2:2
"Олімпік" - "Дніпро-1" - 0:2
Капітан «Десни» Денис
Фаворов став найкращим
гравцем 29 туру української
Прем'єр-ліги.

ВИЩА ЛІГА

5 липня у четвертому турі
вищої ліги чемпіонату Тернопільської області відбулося
три поєдинки.
«Дністер» (Заліщики) – ФК
«Козова» – 4:1 (1:1)
«Нива» (Теребовля) –
«Збруч-Агробізнес» (Підволочиськ) – 5:3 (2:1)
«Колос» (Бучач) – «Медобори» (Зелене) – 1:2 (1:1)
P.S.: Матч "Агрон" (В. Гаї)
–"Агронива-ТНПУ" (Тернопіль)
відбудеться 8 липня через
участь великогаївської команди у чемпіонаті України серед
аматорів.

ПЕРША ЛІГА

5 липня у четвертому турі
першої ліги чемпіонату Тернопільської області відбулося
п’ять поєдинків.
ФК «Нараїв» – ФК «Мельниця» – 2:1 (2:0)
«Віго-Острів» (Острів) –
«Вікнини» (Вікно) – 3:2 (1:1)
ФК «Трибухівці» – «Поділля» (Васильківці) – 2:5 (2:1)
«Хатки» (Бережани) –
«Нива» (Підгайці) – 3:0 (1:0)
«Рідна Борщівщина» (Борщів) – «Колос» (Зборів) – 6:2
(3:1)

НА ПОЛІ - ВЕТЕРАНИ

НАШІ ЗА КОРДОНОМ
Українські
футболісти
брестського «Динамо» Артем
Мілевський, Євген Хачеріді та
Олександр Нойок отримали
позитивні тести на коронавірус. Загальна кількість заражених коронавірусом в «Динамо» досягла 15 осіб, серед яких
10 футболістів і 5 працівників
обслуговуючого персоналу. За
попередніми даними, Нойок
знаходиться в лікарні, Мілевський та Хачеріді відправились
на самоізоляцію. Тест гравцям
було зроблено після останнього
матчу, 3 липня.
Загалом в Білорусі грає більше 20 українських футболістів,
а Юрій Вернидуб працює головним тренером «Шахтаря» із Солігорська.
***
Пітерський "Зеніт" переміг "Краснодар" у 26-му турі
чемпіонату Росії з футболу,
що забезпечило команді чем-

піонство. У команді Сергія
Семака присутні одразу двоє
українців: асистент головного
тренера Анатолій Тимощук та
центральний захисник Ярослав Ракицький.
Другим у турнірній таблиці
чемпіонату Росії йде московський "Локомотив", який відстає від "Зеніта" на 13 очок.
***

Українського тренера "Ференцвароша" Сергія Реброва
визнали найкращим тренером сезону в Угорщині. Під керівництвом Реброва "Ференцварош" в сезоні, що завершився,
захистив чемпіонський титул та

зіграв на груповому етапі Ліги
Європи.
***
Гол українського футболіста Андрія Ярмоленка приніс "Вест Гему" перемогу над
"Челсі" в чемпіонаті Англії. У
матчі 32-го туру прем'єр-ліги
Ярмоленко вийшов на заміну
на 78-й хвилині за рахунку 2:2.
Українець забив переможний
гол на 89-й хвилині гри. Для
нього цей м'яч став четвертим у
нинішньому сезоні.
***
Український
голкіпер
"Ов'єдо" Андрій Лунін визнаний найкращим футболістом
матчу другого дивізіону чемпіонату Іспанії проти "Мірандеса". Лунін допоміг "Ов'єдо"
перемогти "Мірандес" 1:0 у 37му турі чемпіонату Іспанії. Цей
матч став п'ятим для українця в
сезоні, в якому він не пропустив
голів.

4 липня розпочався чемпіонат Тернопільської області
серед ветеранів. Відбулися
поєдинки у трьох населених
пунктах.
У матчах першого туру
зафіксовано такі результати:
«Ветеран»
(Товстенецька ОТГ) – «Нічлава» (Копичинецька ОТГ) – 0:7 (0:4)
ФК «Гаї Шевченківські»
(Байковецька ОТГ) – «Агрон-Агропродсервіс» (Настасів) – 1:7
(0:3)
«Ветеран-ЗУКФ»
(Тернопільський р-н) – «Галич» (Збараж) – 4:1 (2:0)

ЛІГА
ТЕРНОПІЛЬЩИНИ

5 липня відбулися два
матчі-відповіді чвертьфіналу
Ліги Тернопільщини.
За їх підсумками путівки до
півфіналу отримали «Говерла»
з Тернопільського району та
ФК «Зарубинці» зі Збаразького
району.

«Панорама-2»
(Присівці,
Зборівськийр-н.) – «Говерла»
(Дубівці, Тернопільський р-н.)
– 2:5 (0:2).
ФК «Зарубинці» (Збаразький р-н.) – ФК «Куропатники»
(Бережанський р-н.) – 2:0 (1:0)
До названих вище двох півфіналістів додаються «Галичина» (Чернихівці, Збаразький
район) та ФК «В. Глибочок»
(Тернопільський р-н.), які пробилася до півфіналу раніше.

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ
ТЕРНОПІЛЬЩИНИ

5 липня відбувся останній повторний поєдинок
чвертьфіналу Ліги чемпіонів Тернопільщини сезону-2019/20.
«Лісма» з Тернопільського району в гостях перемогла
ФК «Заруддя» (2:1) і за сумою
двох поєдинків пробилася до
півфіналу, адже і в першому
поєдинку команда з Шляхтинців була сильнішою за суперника (3:1).
Усі півфіналісти Ліги чемпіонів Тернопільщини: «Лісма» (Шляхтинці), ФК «Плотича» (Тернопільський р-н.), ФК
«Цвітова» (Бучацький р-н.),
«Нічлава» (Колиндяни).

КУБОК ОБЛАСТІ

1 липня у Білокриниці Кременецького району
відбувся перший матч попереднього етапу кубка
Тернопільської області між
місцевими «канонірами» та
сусідами з Лановеччини –
«Стандартом» з Вишгородка.
Команди за 90 хвилин не
спромоглися забити хоча б
один м’яч, тому долю путівки
до чвертьфіналу вирішить повторний матч.
«Арсенал» (Білокриниця) –
«Стандарт» (Вишгородок) – 0:0
А ось «Поділля» з Васильківців (Гусятинський район),
впевнено перемігши у повторному матчі попереднього
етапу кубку Тернопільської
області одноклубників з В.
Березовиці (Тернопільський
район) – 3:0, зуміло взяти реванш у суперника за поразку
у першому матчі (2:3) та здобути путівку до чвертьфіналу
кубка.
«Поділля» (Васильківці)
– «Поділля» (В. Березовиця) –
3:0 (2:0)

Наш ДЕНЬ

Унікальні діти
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"РІК ТОМУ ПІДНІМАЛА ШТАНГУ ВАГОЮ ЛИШЕ 16 КГ,

ЗАРАЗ ПІДНІМАЄ УСІ 70 КГ"
ІСТОРІЯ ОДНІЄЇ МРІЇ:
як тендітна студентка
з Тернополя потрапила
у важку атлетику

ми під час дистанційного навчання, тому пізнавала їхні
душі лише із фотографій письмових робіт. Та найбільше тішилась, коли діти надсилали
свої відеодекламації поезій,
"Сміються, плачуть солов’ї. бо могла побачити кожен їхній
жест, усмішку, відчути настрій
І б’ють піснями в груди.
та емоції.
"Цілуй, цілуй, цілуй її,
Саме відеодекламація і поЗнов молодість не буде!",
знайомила мене з цією тендіт- дівчинка так натхненно ною дівчинкою. Каріна Тиходекламувала рядки поезії Олек- ліз навчається у Тернопільськосандра Олеся, аж до мурашок по му центрі професійно-технічної
спині.
освіти на третьому курсі, хоче
Так склались обставини, що стати перукарем, як каже сама:
познайомилась із своїми учня- "Мені подобається робити лю-

дей красивими і стильними. Дарувати їм хороший настрій". А
нещодавно у неї з’явилася ще
одна мрія. На першому курсі під
час уроку фізичного виховання дівчинку побачив тренер з
важкої атлетики Палацу спорту
"Текстильник" Степан Онищук.
Він запропонував Каріні спробувати свої сили у цьому виді спорту, в секції "Важка атлетика".
Дівчина наполегливо вивчала техніку, прислухалась до порад тренерів і старанно виправляла помилки. І результат не забарився. На своїх перших змаганнях Каріна виборола І місце.

БАНДУРИСТКА
З ШУМСЬКА

Згодом були змагання у Хоросткові, Кубок Львова, а в лютому
2020 року – Чемпіонат України
з важкої атлетики у Коломиї, де
під керівництвом тренерки Надії Глинської наша спортсменка осилила штангу вагою 67 кг
(категорія до 45 кг) і виборола
6 місце.
Так втілюються мрії: дівчинка, яка рік тому піднімала штангу вагою лише 16 кг, зараз піднімає усі 70 кг.
Карантин перекреслив плани усій планеті, але Каріна руха-

ється вперед – займається спортом вдома, в селі Котузів Теребовлянського району. Тепер
вона мріє отримати почесне
звання майстра спорту України.
"Поки моя штанга скучає за
мною в Тернополі, я вдома не
втрачаю часу, займаюся", - розповідає дівчина.
Ось так навчання та випадок дали дівчинці можливість
здійснити ще одну мрію.
Яна МАЛІШЕВСЬКА,
викладач ДНЗ
« Тернопільський ЦПТО».

ПЕРЕМОГЛА У ДВОХ
МІЖНАРОДНИХ КОНКУРСАХ

13-річна Яна Колінчук

Н

вразила журі виконанням «Концертної п’єси»
українського композитора Костянтина М'яскова

авчитися гри на бандурі
– було її дитячою мрією
і дівчинка крок за
кроком йшла до її втілення.
Яна Колінчук закінчила 8 клас
Шумської ЗОШ І-ІІІ ст. №1.
Паралельно вона навчається у
Шумській школі мистецтв.
«Я вже граю на бандурі понад шість
років, - розповідає дівчина. - Вдома у
мене ніхто не займається музикою. Я
ж захопилася бандурою, коли під час
свята першого дзвоника почула, як дівчинка грає на бандурі. Мені дуже сподобалося і я захотіла навчитися цьому. Вирішила записатися у школу мистецтв. Але у класі бандури не було місця і мені запропонували вчитися грати
на баяні. Я спробувала, і мені не сподобалось. На щастя, через тиждень мене
перевели у клас бандури».
Досі Яна брала участь лише у шкільних конкурсах або ж виступала на обласних змаганнях у складі ансамблю. А нещодавно перемогла у конкурсі
"Super Art 2020", який відбувався у Хар-

кові. Незважаючи на карантин, змагання провели, але в онлайн-режимі. Музиканти записували і надсилали відео
своїх виступів. Участь у конкурсі взяли не лише учасники з різних куточків
України, а й дівчата та хлопці з-понад
11 країн світу, зокрема з Німеччини,
Чехії, Молдови, Японії, Латвії, Угорщини, Америки. Всього близько 500 учасників. У нагороду дівчинка отримала диплом і медаль. Згодом Яна знову
здобула перше місце на міжнародному
дистанційному багатожанровому артконкурсі «StarStart», який започаткували у Дніпрі. Попереду ще одні дистанційні змагання – вже у Чехії.
«До виступу на конкурсі я готувалася більше півроку, - розповідає дівчина. – Грала п’єсу, яку обрала для виступу, щодня. Це «Концертна п’єса» українського композитора Костянтина
М'яскова. Деякі моменти давалися важко, але я багато працювала над ними,
аби гарно виступити. Оскільки через
карантин не було можливості взяти
участь в конкурсах у Шумську, ми вирішили спробувати свої сили у дистанцій-

них змаганнях. Я не очікувала на перше
місце – для мене це була несподіванка».
Яна переконана, їй вдалося перемогти завдяки педагогам, рідним та їх
підтримці. Вона щиро дякує своїй вчительці Світлані Драгуновій.
«Вона завжди казала, що мені все
вдасться і що все буде добре, я вірила у
її слова, і просто відкинула усі страхи. І
заграла», - зізнається школярка.
Щодня Яна грає на бандурі близько двох годин. Дівчина зауважує, їй
дуже подобається музика, а педагоги
кажуть, що вона народжена для гри на
бандурі і що це її інструмент.
Яна мріє багато подорожувати, давати концерти в різних великих містах, популяризуючи українську культуру і музику.
А поки шумчанка вирішила не зупинятися на досягнутому і вже готується до нових конкурсів. Перемоги додали
Яні впевненості, і вона
хоче розвиватися та досягати нових вершин.
Юля Томчишин.
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13 липня

Понеділок
UA:Перший
06.00 Додолики.
06.35 М/с “Попелюшка”.
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 23.15, 01.25, 03.30, 05.20
Новини.
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 18.20,
00.30, 01.55 Суспiльна студiя. Марафон.
09.30 Т/с “Жiночий рай”.
11.25 Телепродаж.
15.10, 21.30, 23.55, 05.50 UA:Спорт.
15.25 “Грандiознi проекти: Австралiя”.
16.30 Т/с “Мiстер Селфрiдж”.
17.30, 22.40 Д/с “Дикi тварини”.
18.55, 20.20 Д/с “Суперчуття”.
19.30 Д/с “Боротьба за виживання”.
21.40 Святi та грiшнi.
00.00, 04.00 Бюджетники.
04.25 Енеїда.

Êàíàë “1+1”

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з “1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30, 04.35
“ТСН”.
09.25, 10.25 “Життя вiдомих людей”.
11.25 “Свiт навиворiт”.
12.25, 03.30 “Любий, ми переїжджаємо”.
13.05, 14.00, 14.55, 15.50 “Розсмiши
комiка”.
17.10 Т/с “Вiтер кохання”.
19.00 “Секретнi матерiали”.
20.30 Т/с “Кухня”.
22.30, 05.30 “Грошi”.
23.45 “Дубiнiзми”.
00.05 Х/ф “Серце дракона”.
01.55 Х/ф “Залiзний кулак”.

Iíòåð

05.30, 22.05 “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10 “Ранок з Iнтером”.
09.20, 18.00, 19.00, 02.15 “Стосується
кожного”.
11.10, 12.25 Х/ф “Пробач, хочу з тобою
одружитися”.
13.50 Х/ф “Пiсля весiлля”.
15.50 “Чекай на мене. Україна”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок.
Сiмейна хронiка”.
23.50 Т/с “Територiя краси”.
03.45 “Орел i решка. Шопiнг”.

ICTV

04.35 Скарб нацiї.
04.45 Еврика!
04.50 Служба розшуку дiтей.
04.55 Т/с “Вiддiл 44”.
05.45 Громадянська оборона.
06.35 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10.05 Секретний фронт.

11.05, 13.20 Т/с “Розтин покаже”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.25, 16.20 Х/ф “Переслiдуючи “Красний Октябрь”.
16.35 Х/ф “Поклик вовка”.
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.10, 21.25 Х/ф “Кавалерiя”.
22.45 Свобода слова.
23.55 Х/ф “Засiдка”.
01.50 Стоп-10.

ÑÒÁ

05.15, 08.55, 09.20 Т/с “Коли ми вдома”.
07.00 Т/с “Джованнi”.
11.15, 14.50 СуперМама.
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.35 Т/с “Крiпосна”.
18.00 Один за всiх.
20.15, 22.45 Т/с “Акушерка”.
22.55 Т/с “Подвiйне життя”.
01.05 Х/ф “Гола правда”.

Íîâèé êàíàë

06.00, 07.15 Kids` Time.
06.05 М/ф.
07.20 Вар`яти.
08.50 Improv Live Show.
10.30 Х/ф “Твої, мої i нашi”.
12.00 Х/ф “Тварина”.
13.30 Х/ф “Цiпонька”.
15.30 Таємний агент.
19.00 Аферисти в мережах.
20.50 Х/ф “Одiссея”.
00.20 Х/ф “П`ятдесят вiдтiнкiв темряви”.

5 êàíàë

06.00, 21.40, 03.00 Час-Time.
06.20 Невигаданi iсторiї.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
21.00, 22.45, 00.00, 02.00, 04.00, 05.00
Час новин.
07.10, 08.10, 21.25, 00.50 Актуально:
Економiка. Полiтика. Соцiум.
07.15 Д/с “Повiтрянi воїни”.
08.15, 15.30 Д/с “Неймовiрнi винаходи”.
09.35, 02.15, 05.15 Машина часу.
10.10, 11.10 Д/с “Авiакатастрофи: причини i наслiдки”.
12.20 Про вiйсько.
13.00 Час. Пiдсумки тижня з А. Мiрошниченко.
14.10 Д/с “Бойовий вiдлiк”.
16.10, 00.10 Д/с “Щось пiшло не так:
зворотнiй вiдлiк до катастрофи”.
17.10 Д/с “Нижче тiльки пекло”.
18.10 Д/с “Крила вiйни”.
19.25 Д/с “Друга свiтова вiйна. Свiдчення
вiйни”.
20.10, 01.00 Iнформацiйний вечiр.
22.00, 23.00 Д/с “Вирiшальнi битви Другої
свiтової вiйни”.
03.15, 04.10 Дзеркало iсторiї.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 23.00
Сьогоднi.

14 липня

Вівторок
UA:Перший
06.00 Додолики.
06.35 М/с “Попелюшка”.
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 23.15, 01.25, 03.30, 05.20
Новини.
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 18.20,
00.30, 01.55 Суспiльна студiя.
Марафон.
09.30 Т/с “Жiночий рай”.
11.25 Телепродаж.
15.10, 21.30, 23.55, 05.50 UA:Спорт.
15.20 Погода.
15.25 “Грандiознi проекти: Австралiя”.
16.30 Т/с “Мiстер Селфрiдж”.
17.30 Схеми. Корупцiя в деталях.
18.55, 20.20 Д/с “Суперчуття”.
19.30 Д/с “Боротьба за виживання”.
21.40 #ВУкраїнi.
22.15 Д/с “Дикi тварини”.
00.00 Перша шпальта.
04.00 Спiльно.
04.25 UA:Фольк. Спогади.

Êàíàë “1+1”

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок
з “1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30, 04.30
“ТСН”.
09.25, 10.20 “Життя вiдомих людей”.
11.15 “Свiт навиворiт”.
12.15, 03.10 “Любий, ми переїжджаємо”.
13.15, 14.55 “Мiняю жiнку 14”.
17.10 Т/с “Вiтер кохання”.
19.00 “Секретнi матерiали”.
20.30 Т/с “Кухня”.
22.10, 01.50 Х/ф “Дуплекс”.
23.55 Х/ф “Щасливе число Слевiна”.
05.30 “Українськi сенсацiї”.

Iíòåð

05.30, 22.05 “Слiдство вели...” з Л.
Каневським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.00 “Корисна програма”.
11.05 Т/с “Панi Фазiлет i її дочки”.
12.25 Т/с “Не вiдпускай мою руку”.
13.50, 14.45, 15.40 “Речдок”.
16.35 “Речдок. Особливий випадок.
Фатальна пристрасть”.
18.00, 19.00, 02.20 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок.
Сiмейна хронiка”.
23.50 Т/с “Територiя краси”.
03.50 “Орел i решка. Шопiнг”.
05.00 “Телемагазин”.

ICTV
04.15
04.25
04.30
04.55

Скарб нацiї.
Еврика!
Факти.
Т/с “Вiддiл 44”.

05.40, 20.15 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10.10 Секретний фронт.
10.25, 13.20, 21.25 Т/с “Розтин покаже”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.35 Х/ф “Денне свiтло”.
16.25 Х/ф “Кавалерiя”.
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
23.25, 02.40 Т/с “Винищувачi”.
01.00 Х/ф “Бiла iмла”.

ÑÒÁ

04.40, 22.55 Т/с “Подвiйне життя”.
07.00 Т/с “Джованнi”.
08.55, 09.20 Т/с “Коли ми вдома”.
10.20 СуперМама.
14.15, 14.50 Т/с “Крiпосна”.
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Один за всiх.
20.15, 22.45 Т/с “Акушерка”.
01.00 Х/ф “Кохання та iншi
неприємностi”.

Íîâèé êàíàë

06.00, 07.15 Kids` Time.
06.05 М/ф.
07.20, 01.20 Вар`яти.
09.20 Т/с “Грiмм”.
10.00 Х/ф “Подорож єдинорога”.
13.10 Екси.
15.10, 19.00 Аферисти в мережах.
20.50 Х/ф “В пастцi часу”.
22.50 Х/ф “Риба Франкенштейна”.
00.30 Т/с “Загубленi”.
02.30 Зона ночi.

5 êàíàë

06.00, 21.40, 03.00 Час-Time.
06.20 Гончаренко рулить.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 21.00, 22.45, 00.00,
02.00, 04.00, 05.00 Час новин.
07.10, 08.10, 21.25, 00.50 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум.
07.15 Д/с “Повiтрянi воїни”.
08.15, 15.30 Д/с “Неймовiрнi винаходи”.
09.35, 02.15, 05.15 Машина часу.
10.10, 11.10 Д/с “Авiакатастрофи:
причини i наслiдки”.
12.30 Є сенс.
13.10, 14.10 Д/с “Бойовий вiдлiк”.
16.10, 00.10 Д/с “Щось пiшло не так:
зворотнiй вiдлiк до катастрофи”.
17.10 Д/с “Нижче тiльки пекло”.
18.10 Д/с “Крила вiйни”.
19.25 Д/с “Друга свiтова вiйна.
Свiдчення вiйни”.
20.10, 01.00 Iнформацiйний вечiр.
22.00, 23.00 Д/с “Вирiшальнi битви
Другої свiтової вiйни”.
03.15, 04.10 Дзеркало iсторiї.

Наш ДЕНЬ
09.30, 03.40 Реальна мiстика.
12.30 Агенти справедливостi.
14.30, 15.30 Т/с “Жiночий лiкар 3”.
20.10 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Сонячний листопад”, 9 i 10 с.
23.30 Т/с “Таксистка”, 1 i 2 с.
02.00 Т/с “Таксистка”.

Ê1

06.30 “Top Shop”.
08.00 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.25 М/ф “Нiко: Шлях до зiрок”.
10.00 М/ф “Нiко 2”.
11.20 М/ф “Морська бригада”.
13.10 Х/ф “Пригоди на Багамах”.
15.00 “Орел i решка. Морський сезон”.
17.00, 21.00 “Орел i решка. Навколосвiтня
подорож”.
18.00 “Орел i решка. Перезавантаження.
Америка”.
22.00 “Орел i решка. Навколо свiту”.
00.00 Х/ф “Красунi у Парижi”.
02.10 Т/с “Доктор Хто”.
03.10 “Нiчне життя”.

ÍÒÍ

04.50 “Top Shop”.
05.50 М/ф “Iванко з палацу пiонерiв”.
05.55 М/ф “Сiрий вовк & Червона Шапочка”.
06.25, 16.50, 20.50, 03.05 “Випадковий
свiдок”.
07.15 Х/ф “Летять журавлi”.
09.05 Х/ф “Балада про солдата”.
10.50, 22.30 Т/с “Морський патруль”.
12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.35 “Свiдок”.
12.50 “Таємницi свiту”.
14.05, 02.10, 03.55 “Речовий доказ”.
18.20 “Свiдок. Агенти”.
19.30 “Легенди карного розшуку”.
00.15 Х/ф “Вулицi кровi”.
04.25 “Правда життя”.

ÒÅÒ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.00 Т/с “Рання пташка 2”.
10.30, 17.30 4 весiлля.
11.30, 16.30, 01.00 Панянка-селянка.
12.30 Вечiрка 3.
13.30 Країна У.
14.00, 15.00, 18.30, 19.30, 20.30 Одного
разу пiд Полтавою.
14.30, 19.00, 20.00 Танька i Володька.
15.30, 22.00 Одного разу в Одесi.
16.00 Сiмейка У.
21.00 Т/с “Село на мiльйон 2”.
23.00 Т/с “Матусi”.
00.00 ЛавЛавСar 3.
02.05 Теорiя зради.
02.50 Щоденники Темного.
03.35 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.45 “Репортер”. Новини.
07.10, 08.10 “Новий день” з Ю. Шпачинською, Т. Калатай, Б. Мамаєм та М.
Матросовим.

Êàíàë «Óêðà¿íà»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 23.00,
04.00 Сьогоднi.
09.30, 04.50 Реальна мiстика.
12.30 Агенти справедливостi.
14.30, 15.30 Т/с “Жiночий лiкар 3”.
20.10 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Сонячний листопад”, 11
i 12 с.
23.20 Контролер.
00.00 Т/с “Будинок надiї”, 1 i 2 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с “Будинок надiї”.

Ê1

06.30 “Top Shop”.
08.00 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.30, 00.00 Т/с “Доктор Хто”.
10.40, 02.00 Т/с “Хейвен”.
14.00, 22.00 “Орел i решка. Навколо свiту”.
17.00 “Орел i решка. Перезавантаження. Америка”.
21.00 “Орел i решка. Навколосвiтня
подорож”.
02.40 “Нiчне життя”.

ÍÒÍ

04.50 “Top Shop”.
05.50 М/ф “Гидке каченя”.
07.05 М/ф “Пригоди козака Енея”.
07.55, 16.50, 20.50, 02.45 “Випадковий свiдок”.
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.15
“Свiдок”.
09.00 Х/ф “Роби - раз!”.
10.40, 22.30 Т/с “Морський патруль”.
12.50 “Свiдок. Агенти”.
14.05, 01.05, 03.15 “Речовий доказ”.
18.20 “Будьте здоровi”.
19.30 “Легенди карного розшуку”.
00.15 “Склад злочину”.
04.10 “Правда життя”.

ÒÅÒ

06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.00 Т/с “Рання пташка 2”.
10.30, 17.30 4 весiлля.
11.30, 16.30, 01.00 Панянка-селянка.
12.30 Вечiрка 3.
13.30 Країна У.
14.00, 15.00, 18.30, 19.30, 20.30 Одного разу пiд Полтавою.
14.30, 19.00, 20.00 Танька i Володька.
15.30, 22.00 Одного разу в Одесi.
16.00 Сiмейка У.
21.00 Т/с “Село на мiльйон 2”.
23.00 Т/с “Матусi 2”.
00.00 ЛавЛавСar 3.
02.05 Теорiя зради.
02.50 Щоденники Темного.
03.35 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.45 “Репортер”. Новини.
07.10, 08.10 “Новий день” з Ю. Шпа-

nday.te.ua

09.10, 10.10 “Прямий” трафiк” з К. Ашiон
i П. Рольником.
11.10, 12.10 “Деталi на “Прямому” з В.
Фроловою i О. Близнюком.
13.10 “Гаряча тема” з О. Курбановою та
М. Стецюк.
14.15, 16.10 “По факту” з А. Сайчуком, Л.
Мамедовою i В. Попович.
17.10 “Ситуацiя” з М. Леончук.
18.15 “Ехо України” з М. Ганапольським.
20.00 “Прямий ефiр” з С. Орловською та
М. Вереснем.
22.00 “Прямий” контакт” з Т. Березовцем.

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса.
07.50, 01.40 Правда життя.
09.15, 00.30 Речовий доказ.
10.25, 12.25 Елемент.
11.25, 17.55, 22.40 Вижити в дикiй природi.
13.25 Вiйна всерединi нас.
14.15, 19.55 Їжа богiв.
15.10, 23.40 Загадки Всесвiту.
15.55 Як працюють машини.
16.55 Ремесла за призначенням.
18.55 Скептик.
20.50 Заборонена iсторiя.
21.45 Людство: забута iсторiя.
02.45 Пiдроблена iсторiя.

Enter-фільм

05.40 Т/с “Нероби”.
07.10, 09.00, 02.35 “Телемагазин”.
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00 “Невiдома версiя”.
10.00 “Спогади”.
10.50 “Зорянi долi”.
11.40 “Моя правда”.
12.30 Т/с “Роксолана”.
13.40 Х/ф “Слiд Сокола”.
15.50 Х/ф “Без року тиждень”.
17.10 Х/ф “Весна на Зарiчнiй вулицi”.
19.00 Т/с “Загадковi вбивства Агати
Крiстi”.
20.55 Т/с “Кубала, Морено i Мончон”.
22.55 Х/ф “Звiр”.
02.15 “Академiя смiху”.
03.05 Кiноляпи.
03.55 Саундтреки.
04.50 Кiнотрейлери.

Êàíàë «2+2»

06.00, 18.15 “Спецкор”.
06.30, 18.45 “ДжеДАI”.
07.00 Т/с “Опер за викликом 3”.
10.00 “Помста природи”.
10.25 “Загублений свiт”.
14.15 Х/ф “Чорна вода”.
16.15 Х/ф “Вiтряна рiка”.
19.15 Т/с “Опер за викликом 4”.
20.10 Т/с “Ментiвськi вiйни. Харкiв”.
22.15 Т/с “CSI: Мiсце злочину 13”.
23.50 Т/с “CSI: Мiсце злочину 12”.
01.35 Х/ф “Атака на титанiв”.

НЛО-ТБ

06.00, 00.30 Мамареготала. Найкраще.
07.00 Оттак мастак!
07.30 М/ф “Людина-павук”.
07.50 М/ф “Чiп i Дейл - бурундучкирятiвнички”.

чинською, Т. Калатай, Б. Мамаєм та М. Матросовим.
09.10, 10.10 “Прямий” трафiк” з К.
Ашiон i П. Рольником.
11.10, 12.10 “Деталi на “Прямому” з
В. Фроловою i О. Близнюком.
13.10 “Гаряча тема” з О. Курбановою
та М. Стецюк.
14.15, 16.10 “По факту” з А. Сайчуком, Л. Мамедовою i В. Попович.
17.10 “Ситуацiя” з М. Леончук.
18.15 “Ехо України” з М. Ганапольським.
20.00 “Прямий ефiр” з С. Орловською
та М. Вереснем.
22.00 “Прямий” контакт” з Т. Березовцем.

МЕГА

06.00 Бандитський Київ.
07.50, 01.40 Правда життя.
09.20, 00.30 Речовий доказ.
10.30, 17.00 Ремесла за призначенням.
11.30, 22.40 Вижити в дикiй природi.
12.30 Елемент.
13.30 Вiйна всерединi нас.
14.20, 20.00 Їжа богiв.
15.10, 23.40 Загадки Всесвiту.
16.00 Як працюють машини.
18.00 Дика природа Чилi.
19.00 Скептик.
20.50 Таємнича свiтова вiйна.
21.45 Людство: забута iсторiя.
02.45 Iсторiя Києва.
03.30 Iсторiя українських земель.

Enter-фільм

05.30, 06.15 Т/с “Нероби”.
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 “Телемагазин”.
08.00 “Невiдома версiя”.
09.30 “Спогади”.
10.20, 02.45 “Зорянi долi”.
11.10 “Моя правда”.
12.00 Т/с “Роксолана”.
13.10 Х/ф “Сини Великої Ведмедицi”.
15.00 Х/ф “Якщо є вiтрила”.
16.20 Х/ф “Секретний фарватер”.
19.00 Т/с “Загадковi вбивства Агати Крiстi”.
20.50 Т/с “Кубала, Морено i Мончон”.
22.50 Х/ф “Зроби своєю”.
01.45 “Академiя смiху”.
03.05 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.
04.50 Кiнотрейлери.

Êàíàë «2+2»

06.00, 18.15 “Спецкор”.
06.30, 18.45 “ДжеДАI”.
07.00 Х/ф “Вища сила”.
08.45 Х/ф “Чорна маска”.
10.40 “Помста природи”.
11.20, 17.20 “Загублений свiт”.
14.00 Х/ф “Перлини дракона”.
15.25 Х/ф “Веселi канiкули”.
19.15 Т/с “Опер за викликом 4”.
20.10 Т/с “Ментiвськi вiйни. Харкiв”.
22.20 Т/с “CSI: Мiсце злочину 13”.
23.55 Т/с “CSI: Мiсце злочину 12”.
01.40 “Облом.UA”.

Програма ТБ
08.50
09.40
11.30
13.10
16.10
19.15

М/ф “Аладдiн”.
М/с “Сiмпсони”.
Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
Мамареготала.
Т/с “Швидка”.
Т/с “Морська полiцiя: Полювання
на вбивць”.
Профiлактика.
05.00 Оттак мастак!

ªâðîñïîðò
00.00 Автоперегони. WTCR. Геймiнг. Макао.
01.00, 01.30 Олiмпiйськi iгри. “Всупереч
усьому”.
02.00 Снукер. UK Championship - 2019.
Фiнал. Дiн Джуньху - Магуайр.
04.00, 11.00 Снукер. Scottish Open - 2019.
Фiнал. Селбi - Лiсовськi.
06.00 Автоперегони. WTCR - 2019. Марракеш. Перегони 1.
06.30 Автоперегони. WTCR - 2019. Марракеш. Перегони 2.
07.00 Автоперегони. WTCR - 2019. Марракеш. Перегони 3.
07.30 Автоперегони. WTCR - 2019. Марракеш. Огляд.
08.00 Автоперегони. Формула E - 2018/19.
Берлiн.
08.30 Автоперегони. Формула E - 2018/19.
Берлiн. Огляд.
09.30, 10.15 Снукер. Scottish Open - 2019.
1/2 фiналу. Селбi - Гiлберт.
12.00 Тенiс. Ultimate Tennis Show. 10 день.
13.00, 15.00, 17.00, 19.00 Тенiс. Виставковий турнiр. Берлiн. 1/4 фiналу.
21.00 Велоспорт. “Тур де Франс - 2019”.
Етап 1.
21.30 Велоспорт. “Тур де Франс - 2019”.
Етап 2.
22.30 Велоспорт. “Тур де Франс - 2019”.
Етап 3.
23.30 Велоспорт. “Тур де Франс - 2019”.
Етап 4.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
06.00, 09.50 Yellow.
06.10 Наполi - Мiлан. Чемпiонат Iталiї.
08.00 Александрiя - Динамо. Чемпiонат
України.
10.00 “Великий футбол”.
11.40 Севiлья - Мальорка. Чемпiонат
Iспанiї.
13.25, 01.00 Журнал Лiги чемпiонiв.
13.55 Марiуполь - Олiмпiк. Чемпiонат
України.
15.40, 22.30 Футбол News.
16.00 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
16.55 Ювентус - Аталанта. Чемпiонат Iталiї.
18.45 Класичнi матчi Лiги чемпiонiв.
19.40 Колос - Зоря. Чемпiонат України.
21.30 #залишайсязФутболом.
22.55 Live. Гранада - Реал. Чемпiонат
Iспанiї.
.05.00 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
05.55 Програма передач.

НЛО-ТБ
06.00, 00.30 Мамареготала. Найкраще.
07.00, 04.30 Оттак мастак!
07.30 М/ф “Людина-павук”.
07.50 М/ф “Чiп i Дейл - бурундучкирятiвнички”.
08.50 М/ф “Аладдiн”.
09.40 М/с “Сiмпсони”.
11.30 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
13.10 Мамареготала.
16.10 Т/с “Швидка”.
19.15 Т/с “Морська полiцiя: Полювання на вбивць”.
03.15 “Роздовбаї”.

ªâðîñïîðò

00.00, 00.30, 06.00, 06.30 Автоперегони. Суперкубок Porsche.
Шпiльберг.
01.00 Олiмпiйськi iгри. “Бiг в КНДР”.
02.00 Снукер. Scottish Open - 2019.
Фiнал. Селбi - Лiсовськi.
04.00, 11.00 Снукер. “Мастерс - 2020”.
Лондон. Фiнал.
07.00 Автоперегони. WTCR. Геймiнг.
Зальцбург.
08.00 Автоперегони. Формула E. Берн.
08.30 Автоперегони. Формула E. Берн.
Огляд.
09.30, 10.15 Снукер. “Мастерс - 2020”.
Лондон. 1/2 фiналу.
12.00 Тенiс. Виставковий турнiр.
Берлiн.
13.00, 15.00, 17.00, 19.00 Тенiс. Виставковий турнiр. Берлiн. 1/2
фiналу.
21.00 Велоспорт. “Тур де Франс 2019”. Етап 5.
22.00 Велоспорт. “Тур де Франс 2019”. Етап 6.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
06.00 Колос - Зоря. Чемпiонат України.
07.45, 11.35 Журнал Лiги чемпiонiв.
08.15, 16.30 Гранада - Реал. Чемпiонат
Iспанiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20, 00.40 Yellow.
10.30 #залишайсязФутболом.
12.05, 03.40 Топ-матч.
12.10 “Великий футбол”.
13.45 “Суперматчi”. Лiга чемпiонiв
УЄФА.
13.55 Наполi - Мiлан. Чемпiонат Iталiї.
16.00, 22.00 Чемпiонат Iталiї. Передмова до туру.
18.20, 00.55 Чемпiонат Iталiї. Огляд
туру.
19.15 Александрiя - Динамо. Чемпiонат
України.
21.05 Чемпiонат Iспанiї. Огляд туру.
22.50 Вальядолiд - Барселона.
Чемпiонат Iспанiї.
01.50 Чорноморець - Рух. Чемпiонат
України. Перша Лiга.
03.55 Iнтер - Торiно. Чемпiонат Iталiї.
05.45 Програма передач.

Програма ТБ

nday.te.ua
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Середа
UA:Перший
06.00 Додолики.
06.35 М/с “Попелюшка”.
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 23.15, 01.25, 03.30, 05.20
Новини.
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 18.20,
00.30, 01.55, 04.50 Суспiльна студiя.
Марафон.
09.30 Т/с “Жiночий рай”.
11.25 Телепродаж.
15.10, 21.30, 23.55, 05.50 UA:Спорт.
15.20 Погода.
15.25 “Грандiознi проекти: Австралiя”.
16.30 Т/с “Мiстер Селфрiдж”.
17.30, 04.25 #ВУкраїнi.
18.55, 20.20 Д/с “Суперчуття”.
19.30 Д/с “Боротьба за виживання”.
21.40 Бюджетники.
22.15 Д/с “Дикi тварини”.
00.00 Спiльно.
04.00 Енеїда.

Êàíàë “1+1”

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з “1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30, 04.35
“ТСН”.
09.25, 10.20 “Життя вiдомих людей”.
11.15 “Свiт навиворiт”.
12.15, 04.00 “Любий, ми переїжджаємо”.
12.50, 14.45 “Мiняю жiнку 14”.
17.10 Т/с “Вiтер кохання”.
19.00 “Секретнi матерiали”.
20.30 Т/с “Кухня”.
22.10, 02.15 Х/ф “Хочу як ти”.
00.20 Х/ф “Нема дурних”.
05.30 “Українськi сенсацiї”.

Iíòåð

05.30, 22.05 “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.00 “Корисна програма”.
11.05 Т/с “Панi Фазiлет i її дочки”.
12.25 Т/с “Не вiдпускай мою руку”.
13.50, 14.45, 15.40 “Речдок”.
16.35 “Речдок. Особливий випадок. Фатальна пристрасть”.
18.00, 19.00, 02.20 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок.
Сiмейна хронiка”.
23.50 Т/с “Територiя краси”.
03.50 “Орел i решка. Шопiнг”.

ICTV

04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей.
04.30 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.35, 10.05 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.

09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
11.15, 13.25, 21.25 Т/с “Розтин покаже”.
12.45, 15.45 Факти. День.
15.30, 16.20 Х/ф “Вигнанець”.
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Секретний фронт.
23.20, 02.30 Т/с “Винищувачi”.
00.55 Х/ф “Людина людинi вовк”.

ÑÒÁ

04.40, 22.55 Т/с “Подвiйне життя”.
06.55 Т/с “Джованнi”.
08.55, 09.20 Т/с “Коли ми вдома”.
10.20 СуперМама.
14.15, 14.50 Т/с “Крiпосна”.
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Один за всiх.
20.15, 22.45 Т/с “Акушерка”.

Íîâèé êàíàë

06.00, 07.15 Kids` Time.
06.05 М/ф.
07.20, 01.30 Вар`яти.
09.20 Т/с “Грiмм”.
10.00 Х/ф “Одiссея”.
13.20 Екси.
15.10 Любов на виживання.
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
20.50 Х/ф “Центурiон”.
22.40 Х/ф “Хоробрi перцем”.
00.40 Т/с “Загубленi”.
02.45 Служба розшуку дiтей.
02.50 Зона ночi.

5 êàíàë

06.00, 21.40, 03.00 Час-Time.
06.20 Особливий погляд.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 21.00, 22.45, 00.00,
02.00, 04.00, 05.00 Час новин.
07.10, 08.10, 21.25, 00.50 Актуально:
Економiка. Полiтика. Соцiум.
07.15 Д/с “Повiтрянi воїни”.
08.15, 15.30 Д/с “Неймовiрнi винаходи”.
09.35, 02.15, 05.15 Машина часу.
10.10, 11.10 Д/с “Авiакатастрофи: причини i наслiдки”.
12.30 Про вiйсько.
13.10, 14.10 Д/с “Бойовий вiдлiк”.
16.10, 00.10 Д/с “Щось пiшло не так:
зворотнiй вiдлiк до катастрофи”.
17.10 Д/с “Нижче тiльки пекло”.
18.10 Д/с “Крила вiйни”.
19.25 Д/с “Друга свiтова вiйна. Свiдчення
вiйни”.
20.10, 01.00 Iнформацiйний вечiр.
22.00, 23.00 Д/с “Вирiшальнi битви Другої свiтової вiйни”.
03.15, 04.10 Дзеркало iсторiї.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 23.00
Сьогоднi.
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Четвер
UA:Перший
06.00 Додолики.
06.35 М/с “Попелюшка”.
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 23.15, 01.25, 03.30, 05.20
Новини.
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 18.20,
00.30, 01.55, 04.50 Суспiльна студiя.
Марафон.
09.30 Т/с “Жiночий рай”.
11.25 Телепродаж.
15.10, 21.30, 23.55, 05.50 UA:Спорт.
15.20 Погода.
15.25 “Грандiознi проекти: Австралiя”.
16.30 Т/с “Мiстер Селфрiдж”.
17.30 Бюджетники.
18.55, 19.55 Д/с “Суперчуття”.
19.30 Д/с “Боротьба за виживання”.
21.40, 04.25 Схеми. Корупцiя в деталях.
22.15 Д/с “Дикi тварини”.
00.00 #ВУкраїнi.
04.00 Енеїда.

Êàíàë “1+1”

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з “1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30, 04.35
“ТСН”.
09.25, 10.20 “Життя вiдомих людей”.
11.15 “Свiт навиворiт”.
12.15 “Любий, ми переїжджаємо”.
12.45, 14.55 “Одруження наослiп”.
17.10 Т/с “Вiтер кохання”.
19.00 “Секретнi матерiали”.
20.30 Т/с “Кухня”.
22.10, 02.20 Х/ф “Ми купили зоопарк”.
00.30 Х/ф “Велоперегони без правил”.
05.30 “Українськi сенсацiї”.

Iíòåð

05.30, 22.00 “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.00 “Корисна програма”.
11.05 Т/с “Панi Фазiлет i її дочки”.
12.25 Т/с “Не вiдпускай мою руку”.
13.50, 14.45, 15.40 “Речдок”.
16.35 “Речдок. Особливий випадок. Фатальна пристрасть”.
18.00, 19.00, 02.15 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок.
Сiмейна хронiка”.
23.45 Т/с “Територiя краси”.
03.45 “Орел i решка. Шопiнг”.

ICTV

04.15 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.30 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.40 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.

Наш ДЕНЬ

10.10 Секретний фронт.
11.05, 13.20 Т/с “Рiшає Онiстрат”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.35, 16.20 Х/ф “Вежi-близнюки”.
16.35 Х/ф “Прибуття”.
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Анти-зомбi.
21.25 Т/с “Розтин покаже”.
23.20, 02.40 Т/с “Винищувачi”.
00.45 Х/ф “Ти колись пробачиш менi?”.

ÑÒÁ

03.40, 22.55 Т/с “Подвiйне життя”.
06.55 Т/с “Джованнi”.
08.55, 09.25 Т/с “Коли ми вдома”.
10.20 СуперМама.
14.15, 14.50 Т/с “Крiпосна”.
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Один за всiх.
20.15, 22.45 Т/с “Акушерка”.

Íîâèé êàíàë

06.00, 07.15 Kids` Time.
06.05 М/ф.
07.20, 02.00 Вар`яти.
09.20 Т/с “Грiмм”.
10.00 Х/ф “Колiр чарiвництва”.
13.20 Екси.
15.30 Гастарбайтери.
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
20.50 Х/ф “Три мушкетери”.
22.50 Х/ф “Iсторiя вiчного кохання”.
01.10 Т/с “Загубленi”.
02.35 Служба розшуку дiтей.
02.40 Зона ночi.

5 êàíàë

06.00, 21.40, 03.00 Час-Time.
06.20, 12.30 Невигаданi iсторiї.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 21.00, 22.45, 00.00,
02.00, 04.00, 05.00 Час новин.
07.10, 08.10, 21.25, 00.50 Актуально:
Економiка. Полiтика. Соцiум.
07.15 Д/с “Повiтрянi воїни”.
08.15 Д/с “Неймовiрнi винаходи”.
09.35, 02.15, 05.15 Машина часу.
10.10, 11.10 Д/с “Авiакатастрофи: причини i наслiдки”.
13.10, 14.10 Д/с “Бойовий вiдлiк”.
15.30 Д/с “Життя через об`єктив”.
16.10, 00.10 Д/с “Щось пiшло не так:
зворотнiй вiдлiк до катастрофи”.
17.10 Таємницi вiйни.
18.10 Д/с “Крила вiйни”.
19.25 Д/с “Друга свiтова вiйна. Свiдчення
вiйни”.
20.10, 01.00 Iнформацiйний вечiр.
22.00, 23.00 Д/с “Вирiшальнi битви Другої свiтової вiйни”.
03.15, 04.10 Дзеркало iсторiї.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 23.00
Сьогоднi.
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09.30, 03.40 Реальна мiстика.
12.30 Агенти справедливостi.
14.30, 15.30 Т/с “Жiночий лiкар 3”.
20.10 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Сонячний листопад”, 13 i 14 с.
23.30 Т/с “Вiр менi”, 1 i 2 с.
02.00 Т/с “Вiр менi”.

14.15, 16.15 “По факту” з А. Сайчуком, Л.
Мамедовою i В. Попович.
17.10 “Ситуацiя” з М. Леончук.
18.15 “Ехо України” з М. Ганапольським.
20.00 “Прямий ефiр” з С. Орловською та
М. Вереснем.
22.00 “Прямий” контакт” з Т. Березовцем.

11.30
13.10
16.10
19.15

МЕГА

ªâðîñïîðò

06.30 “Top Shop”.
08.00 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.30, 00.00 Т/с “Доктор Хто”.
10.50, 02.10 Т/с “Хейвен”.
14.10, 22.00 “Орел i решка. Навколо свiту”.
17.00 “Орел i решка. Перезавантаження.
Америка”.
21.00 “Орел i решка. Навколосвiтня подорож”.
03.00 “Нiчне життя”.

06.00 Бандитська Одеса.
08.05 Правда життя.
09.10, 00.30 Речовий доказ.
10.20, 16.55 Елемент.
11.20, 22.40 Вижити в дикiй природi.
12.20 Ремесла за призначенням.
13.20 Вiйна всерединi нас.
14.10, 19.55 Їжа богiв.
15.05, 23.40 Загадки Всесвiту.
15.55, 21.45 Як працюють машини.
17.55 Дика природа Чилi.
18.55, 02.45 Скептик.
20.50 Таємнича свiтова вiйна.
01.40 Правда життя. Народженi в сорочцi.

00.00 Автоперегони. WTCR. Геймiнг. Зальцбург.
01.00, 01.30 Олiмпiйськi iгри. “Foul Play”.
02.00 Снукер. “Мастерс - 2020”. Лондон. Фiнал.
04.00, 11.00 Снукер. European Masters 2020. Фiнал.
06.00 Автоперегони. WTCR - 2019.
Хунгарорiнг. Перегони 2.
06.30 Автоперегони. WTCR - 2019.
Хунгарорiнг. Перегони 3.
07.00 Автоперегони. WTCR. Геймiнг.
Хунгарорiнг.
08.00 Автоперегони. Формула E - 2018/19.
Нью-Йорк.
08.30 Автоперегони. Формула E - 2018/19.
Нью-Йорк. Огляд.
09.30, 10.15 Снукер. European Masters 2020. 1/2 фiналу.
12.00 Тенiс. Виставковий турнiр. Берлiн.
13.00, 15.00 Тенiс. Виставковий турнiр.
Берлiн. Матч за третє мiсце.
17.00, 19.00 Тенiс. Виставковий турнiр.
Берлiн. Фiнал.
21.00 Велоспорт. “Тур де Франс - 2019”.
Етап 7.
21.45 Велоспорт. “Тур де Франс - 2019”.
Етап 8.
23.15 Велоспорт. “Тур де Франс - 2019”.
Етап 9.

Ê1

ÍÒÍ

05.00 “Top Shop”.
06.00 М/ф “Таємниця третьої планети”.
07.10 М/ф “Вовка в тридев`ятому царствi”.
07.50, 16.50, 20.50, 02.40 “Випадковий
свiдок”.
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.10
“Свiдок”.
09.00 Х/ф “Законний шлюб”.
10.45, 22.30 Т/с “Морський патруль”.
12.50 “Будьте здоровi”.
14.05, 01.00, 03.10 “Речовий доказ”.
18.20 “Вартiсть життя”.
19.30 “Легенди карного розшуку”.
00.15 “Склад злочину”.
04.10 “Правда життя”.

ÒÅÒ

06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.00 Т/с “Рання пташка 2”.
10.30, 17.30 4 весiлля.
11.30, 16.30, 01.00 Панянка-селянка.
12.30 Вечiрка 3.
13.30 Країна У.
14.00, 15.00, 18.30, 19.30, 20.30 Одного
разу пiд Полтавою.
14.30, 19.00, 20.00 Танька i Володька.
15.30, 22.00 Одного разу в Одесi.
16.00 Сiмейка У.
21.00 Т/с “Село на мiльйон 2”.
23.00 Т/с “Матусi 2”.
00.00 ЛавЛавСar 3.
02.05 Теорiя зради.
02.50 Щоденники Темного.
03.35 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.45 “Репортер”. Новини.
07.10, 08.10 “Новий день” з Ю. Шпачинською, Т. Калатай, Б. Мамаєм та М.
Матросовим.
09.10, 10.10 “Прямий” трафiк” з К. Ашiон
i П. Рольником.
11.10, 12.10 “Деталi на “Прямому” з В.
Фроловою i О. Близнюком.
13.10 “Гаряча тема” з О. Курбановою та
М. Стецюк.
09.30, 02.30 Реальна мiстика.
12.30 Агенти справедливостi.
14.30, 15.30 Т/с “Жiночий лiкар 3”.
20.10 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Сонячний листопад”.
23.20 По слiдах.
00.00, 02.00 Х/ф “Кохання i трохи перцю”.

Ê1

06.30 “Top Shop”.
08.00 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.30, 00.00 Т/с “Доктор Хто”.
10.50 Т/с “Хейвен”.
14.10, 22.00 “Орел i решка. Навколо свiту”.
17.00 “Орел i решка. Перезавантаження.
Америка”.
21.00 “Орел i решка. Навколосвiтня подорож”.
02.10 “Нiчне життя”.

ÍÒÍ

05.00, 04.45 “Top Shop”.
06.00 М/ф “Дванадцять мiсяцiв”.
07.10 М/ф “Сiм мам Семена Синєбородька”.
07.55, 16.50, 20.50, 02.50 “Випадковий
свiдок”.
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.20
“Свiдок”.
09.00 Х/ф “Сицилiйський захист”.
10.50, 22.30 Т/с “Морський патруль”.
12.50 “Вартiсть життя”.
14.05, 01.15, 02.55 “Речовий доказ”.
18.20, 03.55 “Правда життя”.
19.30 “Легенди карного розшуку”.
00.20 “Склад злочину”.

ÒÅÒ

06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.00 Т/с “Рання пташка 2”.
10.30, 17.30 4 весiлля.
11.30, 16.30, 01.00 Панянка-селянка.
12.30 Вечiрка 3.
13.30 Країна У.
14.00, 15.00, 18.30, 19.30, 20.30 Одного
разу пiд Полтавою.
14.30, 19.00, 20.00 Танька i Володька.
15.30, 22.00 Одного разу в Одесi.
16.00 Сiмейка У.
21.00 Т/с “Село на мiльйон 2”.
23.00 Т/с “Матусi 2”.
00.00 ЛавЛавСar 3.
02.05 Теорiя зради.
02.50 Щоденники Темного.
03.35 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.45 “Репортер”. Новини.
07.10, 08.10 “Новий день” з Ю. Шпачинською, Т. Калатай, Б. Мамаєм та М.
Матросовим.
09.10, 10.10 “Прямий” трафiк” з К. Ашiон
i П. Рольником.
11.10, 12.10 “Деталi на “Прямому” з В.
Фроловою i О. Близнюком.
13.10 “Гаряча тема” з О. Курбановою та
М. Стецюк.
14.15, 16.10 “По факту” з А. Сайчуком, Л.

Enter-фільм

05.30 Т/с “Нероби”.
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 “Телемагазин”.
08.00, 10.50 “Моя правда”.
09.30 “Спогади”.
10.20, 02.45 “Зорянi долi”.
11.40 Т/с “Роксолана”.
12.50 Х/ф “Смертельна помилка”.
14.45 Х/ф “Потяг поза розкладом”.
16.10 Х/ф “Секретний фарватер”.
19.00 Т/с “Загадковi вбивства Агати
Крiстi”.
20.50 Т/с “Кубала, Морено i Мончон”.
22.50 Х/ф “Жертва в iм`я любовi”.
01.45 “Академiя смiху”.
03.05 Кiноляпи.
03.50 Саундтреки.
04.40 Кiнотрейлери.

Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
Мамареготала.
Т/с “Швидка”.
Т/с “Морська полiцiя: Полювання
на вбивць”.
03.15 “Роздовбаї”.

Êàíàë «2+2»

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

06.00, 18.15 “Спецкор”.
06.30, 18.45 “ДжеДАI”.
07.00 Х/ф “40 днiв та ночей”.
08.40 Х/ф “Вiдплата”.
10.45 “Помста природи”.
11.00 “Рiшала 2”.
13.00, 17.20 “Загублений свiт”.
14.00 Х/ф “Великий переполох у малому Китаї”.
15.50 Х/ф “Час скажених псiв”.
19.15 Т/с “Ментiвськi вiйни. Харкiв”.
22.15 Т/с “CSI: Мiсце злочину 13”.
23.50 Т/с “CSI: Мiсце злочину 12”.
02.50 “Облом.UA”.
04.20 30 тур ЧУ з футболу. “Днiпро-1”
- “Львiв”.

06.00 Атлетiко - Бетiс. Чемпiонат Iспанiї.
07.45 Чемпiонат Iталiї. Передмова до туру.
08.15 Аталанта - Брешия. Чемпiонат Iталiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Наполi - Мiлан. Чемпiонат Iталiї.
12.05 Александрiя - Динамо. Чемпiонат
України.
13.45, 21.25 Yellow.
13.55 Гранада - Реал. Чемпiонат Iспанiї.
16.00, 00.55 Чемпiонат Iспанiї. Огляд туру.
16.55 Live. Львiв - Олiмпiк. Чемпiонат
України.
18.55 Live. Шахтар - Колос. Чемпiонат
України.
20.55 “Тур Online”.
21.35 Класичнi матчi Лiги чемпiонiв.
22.55 Live. Матч. Чемпiонат Iспанiї.
01.50 Ворскла - Марiуполь. Чемпiонат
України.
03.40 Топ-матч.
03.55 Вiльярреал - Сосьєдад. Чемпiонат
Iспанiї.
05.45 Програма передач.

НЛО-ТБ

06.00, 00.30 Мамареготала. Найкраще.
07.00, 04.30 Оттак мастак!
07.30 М/ф “Людина-павук”.
07.50 М/ф “Чiп i Дейл - бурундучкирятiвнички”.
08.50 М/ф “Аладдiн”.
09.40 М/с “Сiмпсони”.
Мамедовою i В. Попович.
17.10 “Ситуацiя” з М. Леончук.
18.15 “Ехо України” з М. Ганапольським.
20.00 “Прямий ефiр” з С. Орловською та
М. Вереснем.
22.00 “Прямий” контакт” з Т. Березовцем.
22.55 “П`ята колонка” з Х. Чернегою.

МЕГА

06.00 Бандитський Київ.
08.05, 01.40 Правда життя.
09.15, 00.30 Речовий доказ.
10.25, 16.55 Елемент.
11.25, 17.55 Дика природа Чилi.
12.25, 14.10, 19.55 Їжа богiв.
13.20 Вiйна всерединi нас.
15.05, 23.40 Загадки Всесвiту.
15.55 Людство: забута iсторiя.
18.55 Скептик.
20.50 Таємнича свiтова вiйна.
21.45 Як працюють машини.
22.40 Вижити в дикiй природi.

Enter-фільм

05.30 Т/с “Нероби”.
05.35 Кiнотрейлери.
07.00, 07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 “Телемагазин”.
08.00, 11.50 “Моя правда”.
10.10 “Спогади”.
11.00, 01.55, 02.45 “Зорянi долi”.
12.40 Т/с “Роксолана”.
13.45 Х/ф “Северiно”.
15.25 Х/ф “Весна на Зарiчнiй вулицi”.
17.10 Х/ф “Висота”.
19.00 Т/с “Загадковi вбивства Агати Крiстi”.
20.50 Т/с “Кубала, Морено i Мончон”.
22.50 Х/ф “Гуддi”.
01.25 “Академiя смiху”.
03.05 Кiноляпи.

Êàíàë «2+2»

06.00, 18.15 “Спецкор”.
06.30, 18.35 “ДжеДАI”.
07.00 Х/ф “Льодовиковий перiод”.
08.40 Х/ф “Закон доблестi”.
10.35 “Помста природи”.
10.50, 17.20 “Загублений свiт”.
13.45 Х/ф “Тактична сила”.
15.20 Х/ф “Не виходь!”.
18.55 31 тур ЧУ з футболу. “Динамо”
- “Зоря”.
21.00 Т/с “Ментiвськi вiйни. Харкiв”.
22.00 Т/с “CSI: Мiсце злочину 13”.
23.40 Т/с “CSI: Мiсце злочину 12”.
01.20 “Облом.UA”.
04.20 30 тур ЧУ з футболу. “Десна” “Шахтар”.

НЛО-ТБ

06.00, 00.30 Мамареготала. Найкраще.
07.00, 04.30 Оттак мастак!
07.30 М/ф “Людина-павук”.
07.50 М/ф “Чiп i Дейл - бурундучкирятiвнички”.
08.50 М/ф “Аладдiн”.
09.40 М/с “Сiмпсони”.
11.30 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.

13.10 Мамареготала.
16.10 Т/с “Швидка”.
19.15 Т/с “Морська полiцiя: Полювання
на вбивць”.
03.15 “Роздовбаї”.

ªâðîñïîðò
00.00 Автоперегони. WTCR. Геймiнг.
Хунгарорiнг.
01.00, 01.30 Олiмпiйськi iгри.
“Олiмпiйський форпост”.
02.00 Снукер. European Masters - 2020.
Фiнал.
04.00, 12.00 Снукер. German Masters 2020. Берлiн. Фiнал.
06.00 Автоперегони. WTCR. Словаччина.
Перегони 2.
06.30 Автоперегони. WTCR. Словаччина.
Перегони 3.
07.00 Автоперегони. WTCR. Геймiнг. Словаччина.
08.00 Автоперегони. Формула E 2019/20. Саудiвська Аравiя.
08.30 Автоперегони. Формула E 2019/20. Саудiвська Аравiя. Огляд.
09.30, 10.45 Снукер. German Masters 2020. Берлiн. 1/2 фiналу.
14.00 Тенiс. Виставковий турнiр. Берлiн.
Огляд.
18.00 Велоспорт. “Тур де Франс - 2019”.
Етап 10.
19.15 Велоспорт. “Тур де Франс - 2019”.
Етап 11.
20.00 Велоспорт. “Тур де Франс - 2019”.
Етап 12.
21.30 Велоспорт. “Тур де Франс - 2019”.
Етап 13.
22.30 Велоспорт. “Тур де Франс - 2019”.
Етап 14.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
06.00, 08.00, 20.20, 03.40 Топ-матч.
06.10 Гранада - Реал. Чемпiонат Iспанiї.
08.10 Болонья - Наполi. Чемпiонат Iталiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Ворскла - Марiуполь. Чемпiонат
України.
12.05, 01.50 Сассуоло - Ювентус.
Чемпiонат Iталiї.
13.55 Львiв - Олiмпiк. Чемпiонат України.
16.00 Журнал Лiги чемпiонiв.
16.30 Шахтар - Колос. Чемпiонат України.
18.20 Yellow.
18.30, 03.55 Матч. Чемпiонат Iспанiї.
20.25 Live. Торiно - Дженоа. Чемпiонат
Iталiї.
22.55 Live. Матч. Чемпiонат Iспанiї.
00.55 Класичнi матчi Лiги чемпiонiв.
05.45 Програма передач.
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П’ятниця
UA:Перший
06.00 Додолики.
06.35 М/с “Попелюшка”.
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 23.15, 01.25, 03.30, 05.20
Новини.
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 18.20,
00.30, 01.55, 04.50 Суспiльна
студiя. Марафон.
09.30 Т/с “Жiночий рай”.
11.25 Телепродаж.
15.10, 21.30, 23.55, 05.50 UA:Спорт.
15.20 “Грандiознi подорожi американською залiзницею” - “Грандiознi
подорожi залiзницею Аляски та
Канади”.
16.30 Т/с “Мiстер Селфрiдж”.
17.25 VoxCheck.
17.30, 04.25 Перша шпальта.
18.55, 21.40 Д/с “Дикi тварини”.
19.30 Д/с “Суперчуття”.
22.15 Свiтова медицина. Непал - медицина вершин.
22.40 Свiтова медицина. Iспанiя - шпиталь у вiдкритих водах.
00.00 Схеми. Корупцiя в деталях.
04.00 Енеїда.

Êàíàë “1+1”

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з
“1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30, 04.10
“ТСН”.
09.25, 10.20 “Життя вiдомих людей”.
11.15 “Свiт навиворiт”.
12.15 “Любий, ми переїжджаємо”.
12.50, 15.00 “Одруження наослiп 5”.
17.10 Т/с “Вiтер кохання”.
19.00 “Секретнi матерiали”.
20.30 “Лiга смiху. Дайджест”.
22.30, 00.15 “Вечiрнiй квартал”.
01.55 Х/ф “Велоперегони без правил”.
05.20 “Свiтське життя”.

Iíòåð

05.25, 22.00 “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.
05.40 М/ф.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.00 “Корисна програма”.
11.00 Т/с “Панi Фазiлет i її дочки”.
12.25 Т/с “Не вiдпускай мою руку”.
13.50, 14.45, 15.40, 23.50 “Речдок”.
16.35 “Речдок. Особливий випадок. Фатальна пристрасть”.
18.00, 01.40 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi тижня”.
03.05 “Чекай на мене. Україна”.
04.30 “Орел i решка. Шопiнг”.
05.10 “Телемагазин”.

ICTV

04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!

04.25 Служба розшуку дiтей.
04.30, 00.45 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.35 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10.10 Анти-зомбi.
11.05, 13.25 Х/ф “Змiї на борту
лiтака”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.40 Х/ф “Iдеальна втеча”.
15.30, 16.20, 22.55 “На трьох”.
17.10, 20.10 Дизель-шоу.
18.45 Факти. Вечiр.
01.15 Х/ф “Вежi-близнюки”.

ÑÒÁ

03.30 Т/с “Подвiйне життя”.
06.50 Врятуйте нашу сiм`ю 2.
08.35, 19.00 Наречена для тата 3.
10.25, 14.50, 18.15 Т/с “Слiпа”.
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
20.50, 22.45 Т/с “Рецепт кохання”.

Íîâèé êàíàë

06.00, 07.15 Kids` Time.
06.05 М/ф.
07.20, 01.20 Вар`яти.
09.20 Т/с “Грiмм”.
12.10 Топ-модель по-українськи.
17.00 Х/ф “В пастцi часу”.
19.00 Х/ф “Бiблiотекар”.
20.50 Х/ф “Бiблiотекар 2”.
22.50 Х/ф “Бiблiотекар 3”.
00.30 Т/с “Загубленi”.
02.15 Служба розшуку дiтей.
02.20 Зона ночi.

5 êàíàë

06.00, 21.40, 03.00 Час-Time.
06.20, 12.30 На власнi очi.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 21.00, 22.45, 00.00,
02.00, 04.00, 05.00 Час новин.
07.10, 08.10, 21.25, 00.50 Актуально:
Економiка. Полiтика. Соцiум.
07.15 Д/с “Повiтрянi воїни”.
08.15, 15.30 Д/с “Неймовiрнi винаходи”.
09.35, 02.15, 05.15 Машина часу.
10.10, 11.10 Д/с “Авiакатастрофи: причини i наслiдки”.
13.10, 14.10 Д/с “Бойовий вiдлiк”.
16.10, 00.10 Д/с “Щось пiшло не так:
зворотнiй вiдлiк до катастрофи”.
17.20 Кендзьор.
18.10 Д/с “Крила вiйни”.
19.25 Д/с “Друга свiтова вiйна.
Свiдчення вiйни”.
20.10, 01.00 Iнформацiйний вечiр.
22.00, 23.00 Д/с “Вирiшальнi битви
Другої свiтової вiйни”.
03.15, 04.10 Дзеркало iсторiї.
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Субота
UA:Перший
06.00 Хто в домi хазяїн.
06.35 М/с “Попелюшка”.
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 00.30, 02.30,
05.30 Новини.
07.15 М/с “Листи вiд Фелiкса”.
07.50, 02.20 Погода.
08.20 Шо? Як?
09.05, 02.50 Енеїда.
10.10 Х/ф “Кохання живе три роки”.
12.00 Д/с “Дикi тварини”.
12.30 “Таємницi Сонячної системи”.
13.30 Свiтова медицина. Непал - медицина вершин.
15.00 UA:Фольк. Спогади.
16.00 Т/с “Мiстер Селфрiдж”.
18.00 Велика вечiрня.
19.30 Д/с “Боротьба за виживання”.
20.00 Д/ф “Патагонiя: вiд Буенос-Айреса
до мису Баїа”.
21.20 Д/с “Суперчуття”.
22.00 Х/ф “Чоловiк, який вбив Дон
Кiхота”.
01.00 Святi та грiшнi.
01.55 #ВУкраїнi.
03.45 Сильна доля.
04.35 Бюджетники.

Êàíàë “1+1”

03.50 “Орел i решка. Чудеса свiту 2”.
04.40 “Подорожi в часi”.

ICTV

05.20 Скарб нацiї.
05.30 Еврика!
05.40 Факти.
06.10 Т/с “Марк+Наталка”.
08.30 “На трьох”.
10.25, 13.00 Т/с “Розтин покаже”.
12.45 Факти. День.
14.20 Х/ф “Впiймай мене, якщо зможеш”.
16.55 Х/ф “Пiсля заходу сонця”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф “Хенкок”.
20.50 Х/ф “Дикий, дикий Вест”.
22.45 Х/ф “Метод Хiтча”.
00.55 Х/ф “Беовульф”.
02.50 Х/ф “Засiдка”.

ÑÒÁ

04.25 Т/с “Рецепт кохання”.
06.30, 10.30 Т/с “Доньки-матерi”.
09.30 Неймовiрна правда про зiрок.
17.00, 22.30 Хата на тата.
19.00 МастерШеф. Професiонали 2.

Íîâèé êàíàë

06.15, 07.00, 04.25 “Життя вiдомих людей”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
10.00 “Свiт навиворiт”.
12.10 “Любий, ми переїжджаємо”.
17.00 Х/ф “Три iкси”.
19.30, 05.25 “ТСН”.
20.15, 02.40 “Вечiрнiй квартал”.
22.00 “Українськi сенсацiї”.
23.10, 00.10 “Свiтське життя”.
01.05 “Лiга смiху. Дайджест”.

06.00, 07.45 Kids` Time.
06.05 М/ф “Мiстер Лiнк: Втрачена ланка еволюцiї”.
07.50 Таємний агент.
08.50, 01.10 Вар`яти.
11.50 Хто зверху? (12+).
15.10 Х/ф “Серце дракона”.
17.10 М/ф “Лiплена”.
19.00 Х/ф “Президент Лiнкольн: Мисливець на вампiрiв”.
21.00 Х/ф “Боги Єгипту”.
23.20 Х/ф “Центурiон”.
02.30 Зона ночi.

06.30 “Слово Предстоятеля”.
06.40 Х/ф “Стежки-дорiжки”.
08.00 “Шiсть соток”.
09.00 “Готуємо разом. Домашня кухня”.
10.00 “Корисна програма”.
11.00 Х/ф “Сiм старих i одна дiвчина”.
12.35 Х/ф “Раз на раз не випадає”.
14.00, 05.05 Х/ф “Живiть у радостi”.
15.30 Х/ф “Пес Барбос i незвичайний крос”.
15.40 Х/ф “Самогонники”.
16.00 Х/ф “Операцiя “И” та iншi пригоди Шурика”.
18.00, 20.30 Т/с “Пристрастi за
Зiнаїдою”.
20.00 “Подробицi”.
22.40 Концерт “Стас Михайлов. Народний корпоратив”.
00.40 Х/ф “Полiт фантазiї”.
02.35 “Подробицi” - “Час”.
03.05 “Орел i решка. Iвлєєва vs. Бєдняков”.

06.00 Час-Time.
06.20, 02.10, 04.10 Машина часу.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.45,
00.00, 01.00, 02.00, 04.00, 05.00
Час новин.
07.20, 08.15 Д/с “Неймовiрнi винаходи”.
07.50, 08.50, 21.25, 00.50 Актуально:
Економiка. Полiтика. Соцiум.
08.40 Натхнення.
09.15 Копiйка до копiйки.
09.30 Автопiлот-новини.
09.40 Автопiлот-тест.
09.50 Драйв.
10.10, 12.15 Медекспертиза.
10.30 Майстри ремонту.
11.10 Д/с “Авiакатастрофи: причини i
наслiдки”.
12.35, 15.35 На власнi очi.
13.15, 14.15 Д/с “Бойовий вiдлiк”.
15.15 Гончаренко рулить.

Iíòåð

5 êàíàë

Наш ДЕНЬ nday.te.ua
Êàíàë «Óêðà¿íà»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 23.00,
03.00 Сьогоднi.
09.30, 03.50 Реальна мiстика.
11.00 Т/с “Нiма”.
14.30, 15.30 Т/с “Жiночий лiкар 3”.
20.10 “Говорить Україна”.
22.00 Т/с “Благими намiрами”, 1 с.
23.20 Т/с “Благими намiрами”, 2 i 3 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с “Благими намiрами”.

Ê1

06.30 “Top Shop”.
08.00 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.25 “Дай лапу”.
09.00 Т/с “Доктор Хто”.
10.50 Т/с “Хейвен”.
12.40 “Орел i решка. Шопiнг”.
14.30, 22.00 “Орел i решка. Навколо свiту”.
17.20 М/ф “Воруши ластами, Семмi”.
18.50 Х/ф “За п`ять крокiв до кохання”.
21.00 “Орел i решка. Навколосвiтня
подорож”.
00.50 “Бiйцiвський клуб”.
02.50 “Нiчне життя”.

ÍÒÍ

05.45 М/ф “Пригоди Буратiно”.
07.20 М/ф “Жив собi пес”.
07.50, 16.50, 20.50, 02.40 “Випадковий
свiдок”.
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.10
“Свiдок”.
09.00 Х/ф “Небезпечнi друзi”.
10.55, 22.30 Т/с “Морський патруль”.
12.50, 03.50 “Правда життя”.
14.05, 01.05, 02.50 “Речовий доказ”.
18.20 “Таємницi свiту”.
19.30 “Легенди карного розшуку”.
00.15 “Склад злочину”.
04.45 “Top Shop”.

ÒÅÒ

06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.00 Т/с “Рання пташка 2”.
10.30, 17.30 4 весiлля.
11.30, 16.30 Панянка-селянка.
12.30 Вечiрка 3.
13.30 Країна У.
14.00, 15.00, 18.30, 19.30, 20.30 Одного
разу пiд Полтавою.
14.30, 19.00, 20.00 Танька i Володька.
15.30 Одного разу в Одесi.
16.00 Сiмейка У.
21.00 Х/ф “Зоонаглядач”.
22.50 Х/ф “Вбивство у Схiдному
експресi”.
00.50 ЛавЛавСar 3.
01.55 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 16.00, 17.00 “Репортер”. Новини.

16.10, 00.10 Д/с “Щось пiшло не так:
зворотнiй вiдлiк до катастрофи”.
17.10 Д/с “Нижче тiльки пекло”.
18.10 Про вiйсько.
18.40 Є сенс.
19.15 Особливий погляд.
19.35 Спостерiгач.
20.10, 05.15 Рандеву.
21.20 Вечiрнiй преЗЕдент.
21.35, 03.00 Вiкно до Америки.
22.00, 23.00 Д/с “Вирiшальнi битви Другої свiтової вiйни”.
01.15 Д/ф.
03.20 Дзеркало iсторiї.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
07.30, 04.00 Реальна мiстика.
09.00 Т/с “Сонячний листопад”, 9-14 с.
15.20 Т/с “Сонячний листопад”.
17.00 Т/с “Сурогатна мати”, 1 i 2 с.
20.00 Т/с “Сурогатна мати”.
22.00 Т/с “Коли повертається минуле”, 1-3 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с “Коли повертається минуле”.
02.30 Х/ф “Кохання i трохи перцю”.

Ê1

06.30 “Top Shop”.
08.00 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.25 “Ух ти show”.
10.00 М/ф “Cупергерой Плоддi”.
11.30 М/ф “Воруши ластами, Семмi”.
13.00 Х/ф “За п`ять крокiв до кохання”.
15.10 “Орел i решка. Навколо свiту”.
00.10 Х/ф “Машина часу в джакузi”.
02.00 “Бiйцiвський клуб”.
03.00 “Нiчне життя”.

ÍÒÍ

05.15 Х/ф “Зворотного шляху немає”.
09.00 Х/ф “Командир щасливої “Щуки”.
10.55 Х/ф “Iшов четвертий рiк вiйни...”
12.35 “Легенди карного розшуку”.
15.35, 03.00 “Випадковий свiдок”.
18.05 “Переломнi 80-тi”.
19.00, 02.20 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “На Вас чекає громадянка
Никанорова”.
21.10 Х/ф “Сини Великої Ведмедицi”.
23.00 Х/ф “Контрольний пострiл”.
01.00 “Втеча. Реальнi iсторiї”.
04.00 “Речовий доказ”.

ÒÅÒ

06.00 ТЕТ Мультиранок.
10.00 М/ф “Суперкоманда”.
11.45 Х/ф “Паперовi мiста”.
13.45, 14.40, 15.35, 21.30 Танька i Володька.
14.15, 16.30 Сiмейка У.
15.10, 19.30, 20.30 Одного разу в Одесi.
16.05, 22.00 Країна У.
17.00 Х/ф “Зоонаглядач”.
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу пiд Полтавою.
23.00 Х/ф “Весiльний марш 3:
Зустрiчайте наречену”.

07.10, 08.10 “Новий день” з Ю. Шпачинською, Т. Калатай, Б. Мамаєм та М.
Матросовим.
09.10, 10.10 “Прямий” трафiк” з К. Ашiон
i П. Рольником.
11.10, 12.10 “Деталi на “Прямому” з В.
Фроловою i О. Близнюком.
13.10 “Гаряча тема” з О. Курбановою та
М. Стецюк.
14.15, 16.30 “По факту” з А. Сайчуком, Л.
Мамедовою i В. Попович.
16.10 “Кримiнал” з К. Трушик та С. Вардою.
17.10 “Ситуацiя” з М. Леончук.
18.00 “Watchdogs”.
18.30 “Влада хохотала”.
19.00 “Ехо України” з М. Ганапольським.
22.00 “Мiнiстерство правди”.

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса.
08.05, 01.40 Правда життя.
09.15, 00.30 Речовий доказ.
10.25 Ремесла за призначенням.
11.25, 22.40 Дика природа Чилi.
13.20 Вiйна всерединi нас.
14.15 Їжа богiв.
15.10, 23.40 Загадки Всесвiту.
15.55 Людство: забута iсторiя.
16.55 Елемент. Платина.
17.55 Дика природа Чилi. Морська видра.
18.55 Скептик.
19.55 Їжа богiв. Вино.
20.50 Таємнича свiтова вiйна.
21.45 Як працюють машини.
02.45 Скарб.ua.

Enter-фільм

06.15 Т/с “Нероби”.
07.00, 07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
07.10, 09.00, 02.45 “Телемагазин”.
08.00, 11.20 “Моя правда”.
09.40 “Спогади”.
10.30 “Зорянi долi”.
12.10 Х/ф “Зозуля з дипломом”.
13.25 Х/ф “Оцеола”.
15.30 Х/ф “Висота”.
17.10 Х/ф “За вiтриною унiвермагу”.
19.00 Т/с “Загадковi вбивства Агати
Крiстi”.
20.55 Т/с “Кубала, Морено i Мончон”.
03.15 Кiноляпи.
03.55 Саундтреки.
04.40 Кiнотрейлери.

Êàíàë «2+2»

06.00, 18.15 “Спецкор”.
06.20, 18.45 “ДжеДАI”.
06.40 Х/ф “Перлини дракона”.
08.05 Х/ф “Великий переполох у малому Китаї”.
09.55 “Помста природи”.
11.25, 17.20 “Загублений свiт”.
14.10 Х/ф “Швидкий i жорстокий”.
15.50 Х/ф “В`язень”.
19.15 Х/ф “Леон-кiлер”.
21.15 Х/ф “22 кулi”.
23.25 Х/ф “Її звали Нiкiта”.
01.45 Х/ф “Крижанi акули”.
03.05 “Облом.UA”.
04.20 “Цiлком таємно-2017”.

00.30 Теорiя зради.
02.15 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий

09.00 “Ехо України” з М. Ганапольським.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 “Репортер”. Новини.
10.10, 21.30 “П`ята колонка”.
10.40 “Мiнiстерство правди”.
11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15
“Акценти” з Н. Фiцич.
17.10 “Щасливе iнтерв`ю”.
18.00, 19.00, 20.00 “Великий марафон”
з О. Курбановою та П. Рольником.
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”.

МЕГА

06.00 Бандитський Київ.
07.35, 00.30 Мiстична Україна.
08.25, 18.40 Прихована реальнiсть.
10.05 Речовий доказ.
11.15, 22.40 Їжа богiв.
12.10 Таємнича свiтова вiйна.
14.00, 21.00 НЛО з минулого.
15.40 Дика природа Чилi.
23.30 Елемент.
01.20 Ризиковане життя.
04.50 Бiзнес на залякуваннi.
05.40 Таємницi пiрамiд.

Enter-фільм

05.30 Х/ф “Лiсова пiсня”.
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 03.00 “Телемагазин”.
08.00 “Зорянi долi”.
09.30 “Моя правда”.
10.20 “Невiдома версiя”.
11.10 Т/с “Роксолана”.
13.30 Т/с “Тiнi зникають опiвднi”.
19.10 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
22.10 Х/ф “Крах iнженера Гарiна”.
03.30 Кiноляпи.
04.15 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êàíàë «2+2»

06.00 “ДжеДАI”.
07.17 “Загублений свiт”.
15.15 Х/ф “Перехрестя”.
17.10 Х/ф “Останнiй кордон”.
19.00 Х/ф “Принц”.
20.45 Х/ф “Ефект колiбрi”.
22.40 Х/ф “Колонiя”.
00.15 Х/ф “Експедицiя Юрського
перiоду”.
02.05 “Облом.UA”.
04.20 “Цiлком таємно-2017”.

НЛО-ТБ

06.00, 00.00 Мамареготала. Найкраще.
07.00, 04.50 Оттак мастак!
07.30 М/ф “Качинi iсторiї”.
09.40 М/с “Сiмпсони”.
11.30 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.

Програма ТБ
НЛО-ТБ
06.00, 00.30 Мамареготала. Найкраще.
07.00, 04.30 Оттак мастак!
07.30 М/ф “Людина-павук”.
07.50 М/ф “Чiп i Дейл - бурундучкирятiвнички”.
08.50 М/ф “Аладдiн”.
09.40 М/с “Сiмпсони”.
11.30 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
13.10 Мамареготала.
16.10 Т/с “Швидка”.
19.15 Т/с “Морська полiцiя: Полювання
на вбивць”.
03.15 “Роздовбаї”.

ªâðîñïîðò
00.00 Автоперегони. WTCR. Геймiнг. Словаччина.
01.00 Олiмпiйськi iгри. “Сiмейнi традицiї
на Балканах”.
02.00 Снукер. German Masters - 2020.
Берлiн. Фiнал.
04.00, 11.00 Снукер. Свiтовий Гран-прi.
Челтнем. Фiнал.
06.00 Автоперегони. WTCR. Нiнбо. Перегони 2.
06.30 Автоперегони. WTCR. Нiнбо. Перегони 3.
07.00 Автоперегони. WTCR. Геймiнг. Нiнбо.
08.00 Автоперегони. Формула E - 2019/20.
Сантьяго.
08.30 Автоперегони. Формула E - 2019/20.
Сантьяго. Огляд.
09.30, 10.15 Снукер. Свiтовий Гран-прi.
Челтнем. 1/2 фiналу.
12.00 Тенiс. Виставковий турнiр. Берлiн.
Фiнал.
13.00, 15.00, 17.00, 19.00 Тенiс. Виставковий турнiр. Берлiн. 1/4 фiналу.
21.00 Велоспорт. “Тур де Франс - 2019”.
Етап 15.
22.30 Велоспорт. “Тур де Франс - 2019”.
Етап 16.
23.15 Велоспорт. “Тур де Франс - 2019”.
Етап 17.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
06.00, 03.40 Топ-матч.
06.10 Львiв - Олiмпiк. Чемпiонат України.
08.00 Yellow.
08.10 СПАЛ - Iнтер. Чемпiонат Iталiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20, 01.50 Шахтар - Колос. Чемпiонат
України.
12.05, 03.55 Торiно - Дженоа. Чемпiонат
Iталiї.
13.55, 19.40 Матч. Чемпiонат Iспанiї.
16.00, 00.55 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
16.55 Аталанта - Брешия. Чемпiонат Iталiї.
18.45 Класичнi матчi Лiги чемпiонiв.
21.30 #залишайсязФутболом.
22.55 Live. Матч. Чемпiонат Iспанiї.
05.45 Програма передач.

13.10 Мамареготала.
18.40 Т/с “Морська полiцiя: Полювання
на вбивць”.
02.50 Чистоплюї.
03.40 Роздовбаї.

ªâðîñïîðò
00.00 Автоперегони. WTCR. Геймiнг.
Нiнбо.
01.00, 01.30 Олiмпiйськi iгри. “Всупереч усьому”.
02.00 Снукер. Свiтовий Гран-прi. Челтнем. Фiнал.
04.00, 11.00 Снукер. Welsh Open - 2020.
Фiнал. Мерфi - К. Уїлсон.
06.00 Автоперегони. WTCR - 2019. Макао. Перегони 2.
06.30 Автоперегони. WTCR - 2019. Макао. Перегони 3.
07.00 Автоперегони. WTCR - 2019. Макао. Онлайн.
08.00 Автоперегони. Формула E 2019/20. Мехiко.
08.30 Автоперегони. Формула E 2019/20. Мехiко. Огляд.
09.30, 10.15 Снукер. Welsh Open - 2020.
1/2 фiналу. Мерфi - Янь Бiнтао.
12.00 Тенiс. Виставковий турнiр. Берлiн.
1/4 фiналу.
13.00, 15.00, 17.00, 19.00 Тенiс. Виставковий турнiр. Берлiн. 1/2 фiналу.
21.00 Велоспорт. “Тур де Франс - 2019”.
Етап 18.
22.30 Велоспорт. “Тур де Франс - 2019”.
Етап 19.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
06.00, 08.00, 13.35, 20.10, 03.40 Топ-матч.
06.10, 13.50 Матч. Чемпiонат Iспанiї.
08.10 Сассуоло - Ювентус. Чемпiонат
Iталiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20, 19.00, 21.15 Yellow.
10.30 #залишайсязФутболом.
11.35 “Суперматчi”. Лiга чемпiонiв УЄФА.
11.45 Шахтар - Колос. Чемпiонат України.
16.00 Чемпiонат Iталiї. Передмова до
туру.
16.30 Ворскла - Марiуполь. Чемпiонат
України.
18.10 Live. Верона - Аталанта. Чемпiонат
Iталiї.
20.25 Live. Кальярi - Сассуоло. Чемпiонат
Iталiї.
22.55 Live. Матч. Чемпiонат Iспанiї.
00.55 Класичнi матчi Лiги чемпiонiв.
01.50 Александрiя - Шахтар. Чемпiонат
України.
03.55 Мiлан - Болонья. Чемпiонат Iталiї.
05.45 Програма передач.
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19 липня

Неділя
UA:Перший
06.00 Хто в домi хазяїн.
06.35 М/с “Попелюшка”.
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 00.00, 02.30,
05.30 Новини.
07.15 М/с “Листи вiд Фелiкса”.
07.50, 02.20 Погода.
08.15 Шо? Як?
09.00 Божественна лiтургiя Православної Церкви України у шосту недiлю
пiсля П`ятдесятницi у Храмi Становище Ризи Пресвятої Богородицi
(с. Шешори).
11.00 Недiльна Лiтургiя Української ГрекоКатолицької Церкви.
12.30 Недiльна Свята Меса РимськоКатолицької Церкви в Українi.
13.30 На схiдному фронтi.
14.25 Телепродаж.
15.00, 00.30 UA:Фольк. Спогади.
16.00 Т/с “Мiстер Селфрiдж”.
18.00 Д/с “Iсторiї вулканiв”.
18.30 Д/с “Експедицiя зi Стiвом Бекшеллем”.
19.30 Д/с “Боротьба за виживання”.
20.00 Д/ф “Патагонiя: вiд Камаронес до
гори Дарвiна”.
21.20 Д/с “Дикi тварини”.
22.00 Х/ф “Я, Денiел Блейк”.
01.25 Сильна доля.
02.50 Бюджетники.
03.45 #ВУкраїнi.
04.35 Святi та грiшнi.
.Êàíàë “1+1”
06.15, 07.05 “Життя вiдомих людей”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
09.00 “Лото-Забава”.
09.25, 01.35 “Свiт навиворiт”.
17.30 Х/ф “Три iкси 2: Новий рiвень”.
19.30, 05.00 “ТСН-Тиждень”.
21.00 Х/ф “Мiст шпигунiв”.
23.35 Х/ф “Темнi розуми”.

Iíòåð

06.20 Концерт Наталiї Вальовської.
08.00 “Вдалий проект”.
09.00 “Готуємо разом”.
10.00 “Орел i решка. Чудеса свiту”.
11.00 “Орел i решка. Божевiльнi вихiднi”.
12.00 Т/с “Пристрастi за Зiнаїдою”.
16.15 Т/с “Панi Фазiлет i її дочки”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Х/ф “Життя на повторi”.
22.30 Х/ф “Операцiя “И” та iншi пригоди Шурика”.
00.25 Х/ф “Пес Барбос i незвичайний
крос”.
00.35 Х/ф “Самогонники”.
01.05 “Речдок”.
03.20 “Орел i решка. Морський сезон”.
04.05 “Орел i решка. Шопiнг”.
04.55 “Телемагазин”.

ICTV

05.30 Скарб нацiї.

05.40 Еврика!
05.50 Факти.
06.15, 09.00 Громадянська оборона.
07.10 Секретний фронт.
08.05 Анти-зомбi.
09.55 Т/с “Вiддiл 44”.
12.40, 13.00 Х/ф “Метод Хiтча”.
12.45 Факти. День.
15.05 Х/ф “Дикий, дикий Вест”.
17.00 Х/ф “Хенкок”.
18.45 Факти тижня.
20.50 Х/ф “Шпигунка”.
23.00 Х/ф “Два стволи”.
00.55 Х/ф “Звiт з “Європи”.
02.30 Х/ф “Людина людинi вовк”.

ÑÒÁ

04.25 Т/с “Рецепт кохання”.
06.35 Дiвчата: невiдома версiя.
07.25 Операцiя И: невiдома версiя.
08.20 За двома зайцями: невiдома версiя.
09.14 Вечори на хуторi поблизу Диканьки: невiдома версiя.
10.05 МастерШеф. Професiонали 2.
13.35 Хата на тата.
19.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
19.55 Один за всiх.
22.00 Я соромлюсь свого тiла.
01.10 Вагiтна у 16.

Íîâèé êàíàë

06.00, 07.00 Kids` Time.
06.05 М/ф.
07.05 Таємний агент.
09.40 Х/ф “Бiблiотекар”.
11.10 Х/ф “Бiблiотекар 2”.
13.00 Х/ф “Бiблiотекар 3”.
14.50 Х/ф “Президент Лiнкольн: Мисливець на вампiрiв”.
16.40 Х/ф “Боги Єгипту”.
19.00 Х/ф “Вiйна богiв”.
21.00 Х/ф “Геракл: Народження легенди”.
23.00 Х/ф “Хоробрi перцем”.
00.50 Вар`яти.
02.30 Зона ночi.

5 êàíàë

06.00 Вiкно до Америки.
06.25, 20.10, 02.15 Машина часу.
07.00, 08.00, 09.00, 12.30, 15.00, 16.00,
17.00, 20.00, 21.00, 22.45, 00.00,
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Час новин.
07.20 Д/с “Неймовiрнi винаходи”.
07.50, 08.50, 21.30, 00.50 Актуально:
Економiка. Полiтика. Соцiум.
08.15, 15.15 Невигаданi iсторiї.
08.40 Натхнення.
09.10 Божественна лiтургiя зi СвятоМихайлiвського Золотоверхого собору ПЦУ у Києвi.
11.00 Божественна лiтургiя з Патрiаршого
собору Недiля Христового УГКЦ
у Києвi.
12.40 Х/ф.
15.35 Vоїн - це я!
15.45 Паспортний сервiс.

Програма місцевих телеканалів

TV-4
Понеділок, 13 липня
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
19.00, 22.00, 00.30, 03.30
Провінційні вісті.
08.00, 21.00 Єдина країна
08.30 Машина часу
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.55, 21.55, 22.35 Добрі традиції
10.30, 17.45 Т.с. «Справа Дойлів» +16
11.30 Справжня ціна
11.45 Спогади
12.10, 02.30 Хіт-парад
14.10 Межа правди
15.10 У фокусі Європа
15.40, 17.30 Shift. Життя в цифрі
17.00 Про нас
19.30 Наші вітання
21.30 Сільський календар
22.40, 04.00 Х.ф. «Битва у Сіетлі» +16
01.00 Х.ф. «Жінка під дощем» +16

Вівторок, 14 липня
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
19.00, 22.00, 00.30, 03.30
Провінційні вісті.
07.35 Сільський календар
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.40 «Кіндер ШОУ»
10.30, 17.45 Т.с. «Справа Дойлів» +16
11.30 Єдина країна
12.10, 21.20 Добрі традиції
12.15, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф. «Захист Лужина»
17.00 Машина часу
17.20 Смачна мандрівка
19.30 Наші вітання
20.00 У фокусі Європа
20.30 Спогади
21.00 Українські традиції
21.30 «Гал-кліп»
22.35, 04.00 Х.ф. «Не забувай
мене, заради всіх святих»
+16

Середа, 15 липня
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
19.00, 22.00, 00.30, 03.30
Провінційні вісті.
07.35 У фокусі Європа
08.00 Євромакс
08.30, 17.00 Машина часу
08.55, 17.40 Добрі традиції

09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 17.45 Т.с. «Справа Дойлів» +16
11.30, 21.00 Спогади
12.10, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф.«Так вона знайшла мене» +12
16.40 «Кіндер ШОУ»
17.30 Українські традиції
19.30 Наші вітання
20.00 Формула здоров’я
21.30 Смачна мандрівка
22.40, 04.00 Х.ф.«Останнє бажання» +16

Четвер, 16 липня
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
19.00, 22.00, 00.30, 03.30
Провінційні вісті.
07.35 Формула здоров’я
08.30, 17.00 Машина часу
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 17.45 Т.с. «Справа Дойлів» +16
11.30, 20.30 Спогади
12.10, 02.30 Хіт-парад
14.10 Українські традиції
14.30 Євромакс
15.00, 21.00 Обираємо життя
15.30 Shift. Життя в цифрі
15.45, 20.25 Добрі традиції
17.20 «Гал-кліп»
19.30 Наші вітання
20.00 Завтра-сьогодні
21.35 Майстер-клас з Н. Фіцич
22.35, 04.00 Х.ф.«Довірся чоловікові» +16
01.00 Х.ф.«Останнє бажання» +16

П’ятниця, 17 липня
06.00, 09.30, 13.00, 16.30 Кіндер клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
19.00, 22.00, 00.30, 03.30
Провінційні вісті.
07.35 Завтра-сьогодні
08.00 Євромакс
08.30, 17.00 машина часу
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 17.45.с. «Справа Дойлів» +16
11.30 Обираємо життя
12.10, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00.ф.«Легке захоплення»
16.10 «Кіндер ШОУ»
17.30 Майстер-клас з Н. Фіцич
19.30 Наші вітання
20.00 Сільський календар
20.30 Спогади
21.00 Українські традиції
21.20 Добрі традиції
21.30 Єдина країна
22.35, 04.00 Х.ф.«Одного разу у
Франції» +16

16.10, 00.10 Д/с “Щось пiшло не так:
зворотнiй вiдлiк до катастрофи”.
17.10 Д/с “Нижче тiльки пекло”.
18.00, 01.00, 05.10 Час. Пiдсумки тижня з
А. Мiрошниченко.
19.15 Спостерiгач.
19.35 Особливий погляд.
21.25 Вечiрнiй преЗЕдент.
21.40 Час-Time.
22.00, 23.00 Д/с “Вирiшальнi битви Другої свiтової вiйни”.
01.55 Огляд преси.
03.15, 04.20 Дзеркало iсторiї.

Êàíàë «Óêðà¿íà»
05.50
06.50
08.50
12.45
17.00
19.00
21.00
23.00
01.00
01.45
02.15
04.40

Ê1

Сьогоднi.
Реальна мiстика.
Т/с “Кров янгола”.
Т/с “Благими намiрами”.
Т/с “Ти тiльки вiр”, 1 i 2 с.
Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом Панютою.
Т/с “Ти тiльки вiр”.
Шоу Братiв Шумахерiв.
Т/с “Це було бiля моря”, 1 с.
Телемагазин.
Т/с “Це було бiля моря”.
Агенти справедливостi.

06.30 “Top Shop”.
08.00 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.25 “Ух ти show”.
09.30 Х/ф “Лiто. Однокласники. Кохання”.
11.15 Х/ф “Лорд-Злодiй”.
13.10 “Орел i решка. Навколо свiту”.
00.25 Х/ф “Острiв скарбiв”.
02.10 “Бiйцiвський клуб”.
03.00 “Нiчне життя”.

ÍÒÍ

06.30 Х/ф “Сiмнадцятий трансатлантичний”.
08.15 “Слово Предстоятеля”.
08.20 “Страх у твоєму домi”.
12.00 Х/ф “На Вас чекає громадянка Никанорова”.
13.40 Х/ф “Повернення немає”.
15.30 Х/ф “Кохана жiнка механiка Гаврилова”.
17.10 Х/ф “Сини Великої Ведмедицi”.
19.00 Х/ф “Вони воювали за Батькiвщину”.
22.05 Х/ф “Днiпровський рубiж”.
00.45 Х/ф “Контрольний пострiл”.
02.35 “Речовий доказ”.

ÒÅÒ

06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.45 М/ф “Лiсовий патруль”.
11.00 Х/ф “Грейфрайєрс Боббi”.
13.00 Т/с “Село на мiльйон 2”.
17.00 Х/ф “Дiвчина з Джерсi”.
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу пiд Полтавою.
19.30, 20.30 Одного разу в Одесi.
21.30 Танька i Володька.
22.00 Країна У.
23.00 Х/ф “Вбивство у Схiдному
експресi”.

Субота, 18 липня
06.00, 09.30, 15.00 Кіндер клуб
06.45, 09.15 а спорт
07.00 Провінційні вісті
07.35 У фокусі Європа
08.00, 19.00 Єдина країна
08.30 Обираємо життя
08.55, 19.55 Добрі традиції
09.00 Час-Tайм
10.30 Про нас
11.00 Огляд світових подій
11.30 Завтра-сьогодні
12.00 Майстер-клас з Н.Фіцич
12.45, 00.30.ф.«Сара Бернар»
14.40 «Кіндер ШОУ»
17.00 Те, що любиш
17.15, 03.00іт-парад
18.00 Наші вітання
19.30 Виклик долі
20.30 Ілларія, «Сила»
21.30, 04.00.ф. «Там, де серце» +16
23.30 У фокусі Європа
00.10 Вікно в Америку
02.15 Shift. Життя в цифрі
02.30 Євромакс

Неділя, 19 липня
06.00, Огляд світових подій
06.45, 09.15 За спорт
07.00, 12.30 Кіндер клуб
08.00, 21.30 Єдина країна
08.40 Shift. Життя в цифрі
09.00 Справжня ціна
09.45 Українські традиції
10.00 Пряма трансляція Божественної Святої Літургії з рхикатедрального Собору УГКЦ
м.Тернополя
11.40 Те, що ти любиш
12.00 «Кіндер ШОУ»
14.00 Погляд зблизька
14.30 Формула здоров’я
15.30 Українські традиції
16.15 Майстер-клас з Н.Фіцич
16.25, 22.10 Добрі традиції
16.30 Огляд світових подій
17.00 Вікно в Америку
17.30 Про нас
18.00 Наші вітання
19.00, 00.00, 03.30 Провінційні вісті. Тиждень
20.00 Обираємо життя
20.30 Про нас
21.00, 02.30 «Гал-кліп»
22.15, 04.15.ф. Х.ф.«Хакер»
23.45 Час-тайм
01.00 Х.ф.«Одного разу у Франції» +16

TТБ
Понеділок, 13 липня
7.05 Сильна доля
8.05 Бук:Маршрут
8.30 Артефакти
8.55, 22.55 Загадки чернівецьких
атлантів
9.05 Англійська абетка.Першосвіт
9.07 Марійчин першосвіт
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01.00 Теорiя зради.
02.45 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

18.30 Т/с “Морська полiцiя: Полювання
на вбивць”.
02.50 Чистоплюї.
03.40 Роздовбаї.

09.00 “The Week”. Мiжнародний огляд
з Т. Березовцем та П. Залмаєвим.
10.00, 22.00 “Watchdogs”.
10.30 “П`ята колонка”.
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00 “Репортер”. Новини.
11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15
“Акценти” з Н. Фiцич.
17.15 “Про особисте” з Н. Фiцич.
18.15, 19.00, 20.00 “Великий марафон”
з О. Шилкiною та О. Близнюком.
20.30 “Про вiйсько”.
20.50 “Sound.чєк”.
21.00 “Великi новини” з Т. Березовцем.
22.30 “Влада хохотала”.
23.00 “Вата-шоу”.

ªâðîñïîðò

Прямий

МЕГА

06.00, 01.25 Бандитська Одеса.
07.30, 00.35 Мiстична Україна.
08.20, 18.35 Прихована реальнiсть.
10.00 Речовий доказ.
11.10, 22.40 Їжа богiв.
12.05 Таємнича свiтова вiйна.
13.55, 21.00 НЛО з минулого.
15.35 Дика природа Чилi.
23.35 Елемент.

Enter-фільм

05.50 Х/ф “Як коваль щастя шукав”.
07.10, 09.00, 02.20 “Телемагазин”.
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 02.50 “Зорянi долi”.
09.30 “Моя правда”.
10.20 “Невiдома версiя”.
11.10 Т/с “Роксолана”.
15.20 Т/с “Тiнi зникають опiвднi”.
19.15 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
22.15 Х/ф “Королiвство Кривих Дзеркал”.
23.40 Х/ф “Казка про втрачений час”.
01.05 Х/ф “Червоненька квiточка”.
03.10 Кiноляпи.
04.15 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êàíàë «2+2»

06.00 “ДжеДАI”.
07.15, 01.10 “Загублений свiт”.
13.15 Х/ф “Капiтан Грiм”.
15.20 Х/ф “Повернення Геркулеса”.
17.10 Х/ф “Герой”.
19.00 Х/ф “Конан-варвар”.
21.30 Х/ф “Геркулес”.
23.10 Х/ф “Сага: Прокляття тiнi”.
02.55 “Облом.UA”.

НЛО-ТБ

06.00, 00.00 Мамареготала. Найкраще.
07.00, 04.50 Оттак мастак!
07.30 М/ф “Качинi iсторiї”.
09.40 М/с “Сiмпсони”.
11.30 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
13.10 Мамареготала.

9.10 М/с “Робін Гуд”
9.55 Українська абетка. Всесвіт
Першосвіт
10.00 Марійчин першосвіт
10.05 Х/ф “Вероніка повертається”
11.30 Енеїда
12.00, 13.10 Суспільна студія. Марафон
15.00 Д/ц Цікаво.com”
15.25 Д/ц “Погляд з середини”
15.50 Лайфхак українською
16.00 Т/с “Еліза”
17.15 Д/ц “Аромати Колумбії”
17.40 Хортиця online. Запорозька Січ
18.05 Сто років ізоляції
19.20 Тема дня
19.45 #ВУКРАЇНІ
20.15 Своя земля
21.30 UA:Спорт
21.40 ЗміниТи
21.55 Т/с Полдарк”

Вівторок, 14 липня
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 19.00,
20.30, 21.00 Новини
7.05 Сильна доля.
8.05 Бук:Маршрут
8.30 Хортиця online. Скіфський
стан
8.55 Загадки чернівецьких атлантів
9.05 Англійська абетка.Першосвіт
9.10 М/с “Робін Гуд”
9.55 Українська абетка. Всесвіт
Першосвіт
10.00 Т/с “Жіночий рай”
11.00 Енеїда
11.30 Тема дня
12.00 Суспільна студія. Марафон
13.10 Суспільна студія. Марафон
15.00 Д/ц “Погляд з середини”
15.50 Лайфхак українською
16.00 Т/с “Еліза”
17.15 Д/ц “Аромати Колумбії”
17.40 Д/ц “Ремесло за призначенням “
18.10 Д/ц “Особливий загін”
19.20 Тема дня
19.45 Спільно
20.15 Своя земля
21.00 Новини
21.30 UA:Спорт
21.40 ЗміниТи
21.55 Т/с “Полдарк”

Середа, 15 липня
6.30 Ранок на Суспільному
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 19.00,
20.30, 21.00 Новини
7.05, 8.05 Ранок на Суспільному
9.05 Т/с “Жіночий рай”
11.00 Енеїда
11.30 Тема дня
12.00, 13.10 Суспільна студія. Марафон успільна студія. Марафон
15.00 М/с “Робін Гуд”
15.45 Українська абетка.Першосвіт
15.50 Лайфхак українською
16.00 Т/с “Полдарк”
17.15 Д/ц “Аромати Колумбії”

00.00 Автоперегони. WTCR. Геймiнг. Макао.
01.00, 01.30 Олiмпiйськi iгри.
“Олiмпiйський момент”.
02.00 Снукер. Welsh Open - 2020. Фiнал.
Мерфi - К. Уїлсон.
04 .00, 09.30 С н у кер. T h e P lay ers
Championship - 2020. Фiнал.
06.00 Автоперегони. WTCR - 2019. Сепанг. Перегони 1.
06.30 Автоперегони. WTCR - 2019. Сепанг. Перегони 2.
07.15 Автоперегони. WTCR - 2019. Сепанг. Перегони 3.
08.00 Автоперегони. Формула E - 2019/20.
Марракеш.
08.30 Автоперегони. Формула E - 2019/20.
Марракеш. Огляд.
11.30 Тенiс. Виставковий турнiр. Берлiн.
12.30 Автоперегони. Суперкубок Porsche.
Шпiльберг.
13.15 Автоперегони. Суперкубок Porsche.
Будапешт.
14.15, 15.00 Тенiс. Виставковий турнiр.
Берлiн. Матч за третє мiсце.
17.00, 19.00 Тенiс. Виставковий турнiр.
Берлiн. Фiнал.
21.00 Велоспорт. “Тур де Франс - 2019”.
Етап 20.
22.30 Велоспорт. “Тур де Франс - 2019”.
Етап 21.
23.00 Велоспорт. “Тур де Франс - 2019”.
Огляд.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
06.00, 08.00, 03.40 Топ-матч.
06.10, 11.00, 03.55 Матч. Чемпiонат Iспанiї.
08.10 Верона - Аталанта. Чемпiонат Iталiї.
10.00, 15.40 Футбол News.
10.20, 18.55 Журнал Лiги чемпiонiв.
10.50, 20.15, 23.45 Yellow.
12.50, 16.00, 00.55 Класичнi матчi Лiги
чемпiонiв.
13.45 “Суперматчi”. Лiга Європи УЄФА.
13.55 Александрiя - Шахтар. Чемпiонат
України.
16.55 Live. Львiв - Марiуполь. Чемпiонат
України.
19.25 Live. Колос - Динамо. Чемпiонат
України.
21.20 “Великий футбол”.
22.55 Live. Матч. Чемпiонат Iспанiї.
01.50 Наполi - Удiнезе. Чемпiонат Iталiї.
05.45 Програма передач.

17.40 Д/ц “Елементи”
18.10 Д/ц “Особливий загін”
19.20 Тема дня
19.45 Крим .Реалії
20.15 StopFakeNews
21.30 UA:Спорт
21.40 Загадки чернівецьких атлантів

Четвер, 16 липня
6.30 Ранок на Суспільному
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 19.00,
20.30, 21.00 Новини
7.05, 8.05 Ранок на Суспільному
9.05 Т/с “Жіночий рай”
11.00 Енеїда
11.30 Тема дня
12.00, 13.10 Суспільна студія. Марафон
15.00 М/с “Робін Гуд”
15.45 Українська абетка.Першосвіт
15.50 Лайфхак українською
16.00 Т/с “Полдарк”
17.15 Д/ц “Аромати Шотландії”
17.40 Д/ц “Елементи”
18.10 Д/ц “Особливий загін”
19.20 Тема дня
19.45 Наші гроші
20.15 Своя земля
21.30 UA:Спорт
21.40 Загадки чернівецьких атлантів

П’ятниця, 17 липня
6.00 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 Країна пісень
6.30 Ранок на Суспільному
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 19.00,
20.30, 21.00 Новини
7.05 Ранок на Суспільному
8.05 Ранок на Суспільному
9.05 Т/с “Жіночий рай”
11.00 Енеїда
11.30 Тема дня
12.00 Суспільна студія. Марафон
13.10 Суспільна студія. Марафон
15.00 М/с “Робін Гуд”
15.45 Українська абетка.Першосвіт
15.50 Лайфхак українською
16.00 Телевізійний серіал “Полдарк”
17.15 Д/ц “Аромати Шотландії”
17.40 Д/ц “Елементи”
18.10 Д/с “Вижити в дикій природі”
19.20 Тема дня
19.45 «VoxCheck»
19.46 Схеми. Корупція в деталях
20.15 Своя земля
21.30 UA:Спорт
21.40 Загадки чернівецьких атлантів

Субота, 18 липня
6.00
6.02
6.25
7.00
7.05
7.30

ГІМН УКРАЇНИ
Спільно
Населена земля
Новини
Мандруємо вдома
Країна пісень

7.55
8.00
8.05
8.50
8.55
9.00
9.10
9.15

Ти і поліція
Новини
М/с “Робін Гуд”
Англійська абетка.Першосвіт
Марійчин першосвіт
Новини
Ти і поліція
Казки перевірені часом. Х/ф
“Соляний принц”
10.35 Лайфхак українською
11.05 Енеїда
12.00 Х/ф “ Ромео і Джульєта”
13.40 Тема дня
14.05 Схеми. Корупція в деталях
14.35 Разом
15.05 Д/ц “Королівський тур. Ізраїль “
16.05 Розсекречена історія
17.00 Х/ф “Марія-Антуанетта”
18.30 Пліч - о -пліч
19.00 Новини
19.10 Діалоги
19.40 #ВУКРАЇНІ
20.10 Святі та грішні
21.00 Розсекречена історія
21.55 Загадки чернівецьких атлантів

Неділя, 19 липня
6.00 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 Спільно
6.25 Артефакти
7.00 Новини
7.05 Своя земля
7.25 Країна пісень
7.55 Ти і поліція
8.00 Новини
8.05 Українська абетка.Першосвіт. Збірка
8.10 М/с “Робін Гуд”
8.35 Марійчин першосвіт
8.37 М/с” Листи від Фелікса”
8.45 Англійська абетка.Першосвіт
8.50 Марійчин першосвіт
8.55 Новини
9.00 Божественна літургія Православної Церкви України у шосту неділю після
П’ятдесятниці
у Храмі Положення Ризи Пресвятої Богородиці (с.Шешори)
11.00 Недільна Літургія Української
Греко-Католицької Церкви
12.30 Недільна Свята Меса
Римсько-Католицької Церкви в Україні
13.30 Лайфхак українською
13.45 Українська читанка
13.50 Енеїда
14.20 Х/ф “Камінний Хрест”
15.40 Хортиця online. Висота “Брагарня”
16.05 Розсекречена історія
17.00 Х/ф “ Мрія любові”
18.30 Своя земля
19.10 Разом
19.40 Спільно
20.10 Святі та грішні
21.00 Д/ф “Одесити на Донбасі”
22.00 Перерва в мовленні (з 22:00
до 06:00)
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М’ЯТНИЙ ЛИМОНАД

Це варіант класичного лимонаду з присмаком свіжості. Дуже
добре охолоджує у спеку і тамує
спрагу. Його можна приготувати,
якщо збираєтеся на пляж чи на
пікнік.
ПОТРІБНО: м’ята – 0,5 склянки, лимон – 3 шт., цукор – 1,5
склянки, вода – 3 л.
ПРИГОТУВАННЯ: вичавити
сік із лимонів. Готуємо цукровий
сироп: склянку води закип’ятити
і розмішувати в ньому цукор до
повного розчинення. М’яту дрібно порізати. У великій посудині
змішати лимонний сік, цукровий
сироп, воду та м’яту. Готову суміш поставити в холодильник на
одну годину. Охолоджений напій
процідити від кісточок лимона та
листків м’яти. При подачі можна
прикрасити свіжими листочками
м’яти, шматочками лимона, додайте соломинку.
ПОРАДИ: краще взяти великі
лимони – вони соковитіші й з них
вийде більше соку. Подавайте лимонад лише охолодженим – так
смачніше. Для більш насиченого
лимонного смаку можна додати
цедру лимона, але перед тим добре обробити шкірку окропом.

САНГРІЯ

безалкогольних напоїв

ДЛЯ СПЕКОТНОГО ЛІТА
Влітку, коли хочеться більше відпочивати та насолоджуватися сонечком, варто спробувати рецепти літніх коктейлів.
Ми підготували для вас найсмачніші та найкорисніші безалкогольні напої. Тож запасаємося фруктами і ягодами, готуємо
кубики льоду, дістаємо з полиці блендер та починаймо готувати. Рецепти дуже прості та не потребують зайвих зусиль.
газовану – так сангрія буде солодшою. Для краси можна напій наливати в склянку разом із
фруктами. Парасолька та різнокольорова соломинка нададуть
коктейлю ще більше літнього настрою.

ти листочки м’яти. Огірки краще
обрати домашні з пухирцями. Замість лаймів можна взяти лимони, проте смак буде дещо іншим.

КАВУНОВОЦИТРУСОВИЙ КОКТЕЙЛЬ

ХОЛОДНИЙ
ПЕРСИКОВИЙ ЧАЙ

Якщо навіть влітку ви не можете жити без чаю, а спекотна
погода не дозволяє вам повноцінно насолодитись улюбленим
напоєм, можна спробувати рецепт холодного чаю. Спробуйте
охолоджуючий чай із персиковим
присмаком.
ПОТРІБНО: персик – 10 шт.,
персиковий сік – 500 мл, чорний
чай – 2-3 ст. л., вода – 1 л.
ПРИГОТУВАННЯ: заварити
1 л чаю. Залишити на 10-15 хв.
У блендері подрібнити персики.
Залити до персиків сік та перемішати. Чай процідити та охолодити до кімнатної температури,
перелити в графин. Готовий чай
та персикову суміш змішати і поставити в холодильник на 30-40
хв. Подавати чай з кубиками льоду та соломинкою.
ПОРАДИ: замість свіжих персиків можна взяти консервовані –
так чай буде солодшим. Якщо ж ви
справжній ласун і споживаєте чай
з цукром, то до холодного також
можна додати цукор за смаком.

ОГІРКОВО-ЛАЙМОВИЙ ФРЕШ

Це традиційний іспанський
алкогольний напій, який готують
на основі червоного вина, можна
додати бренді чи лікер. Утім, пропонуємо вам варіант рецепта безалкогольного напою.
ПОТРІБНО:
консервовані
персики – 200 г, лимон – 0,5 шт.,
апельсин – 0,5 шт., груша – 1 шт.,
темний виноградний сік – 1 л,
мінеральна газована вода – 0,5 л,
м’ята – 0,5 склянки.
ПРИГОТУВАННЯ: мінеральну воду помістити в холодильник. Лимон та апельсин порізати
великими шматочками. Грушу
очистити від шкірки та насіння.
Персики та грушу порізати кубиками. Дрібно порізати м’яту. На
дно графина викласти м’яту та
фрукти. Залити все виноградним
соком. Суміш поставити в холодильник на 20 хв. Перед подачею
додайте до напою мінеральної
води. Напій краще споживати
охолодженим.
ПОРАДИ: замість мінеральної
води можна взяти виноградну

Смачна сторінка

Огірки можна використовувати не лише для салатів, але й для
освіжаючих літніх коктейлів. Тим
паче, що цей овоч добре виводить
токсини з організму і нормалізує
тиск. Нігті, волосся та шкіра теж
подякують за цей вітамінний
фреш.
ПОТРІБНО: лайм – 2-3 шт., огірок – 3-5 шт., мінеральна газована
вода – 500 мл.
ПРИГОТУВАННЯ: огірки помити і подрібнити на тертці. Терті
огірки процідити через сито або
марлю, залишити сік. Вичавити
сік з лаймів. Змішати соки з лаймів та огірків. До соку додати газовану воду. Подавати охолодженим.
ПОРАДИ: для смаку можна додати цукор – без нього напій буде
досить кислим. Втім, без нього
фреш добре бадьорить і тонізує.
Для прикраси також можна дода-

Упевнені, цей коктейль стане
одним із ваших найулюбленіших.
ПОТРІБНО: кавун – 1 кг, лимон – 1 шт., апельсин – 1 шт.
ПРИГОТУВАННЯ: вичавити
сік з лимона та апельсина. Кавун
очистити від шкірки та насіння, а
м’якоть порізати шматочками. У
блендері змішати м’якоть кавуна,
сік апельсина та лимона, має вийти однорідна суміш. Помістіть у
холодильник на 30-40 хв. Подавати охолодженим.
ПОРАДИ: для солодшого смаку додайте трохи меду. При подаванні можна прикрасити шматочками лимона та апельсинами,
а також листочками м’яти.

ФРУКТОВИЙ ПУНШ

Традиційний англійський алкогольний напій, який готують
на основі рому чи вина. Подається, зазвичай, гарячим, але ми пропонуємо вам літній варіант безалкогольного пуншу.
ПОТРІБНО: яблучний сік – 1
л; грейпфрут – 2-3 шт.; мінеральна газована вода – 1 л; цукор – 100
г; вода – 200 мл.
ПРИГОТУВАННЯ: воду довести до кипіння і розчинити в
ній цукор. Приготувати цукровий
сироп. З грейпфрутів вичавити
сік. У великій посудині змішати яблучний та грейпфрутовий
соки. Коли цукровий сироп трохи
охолоне, додайте його до соку й
перемішайте. Готову суміш поставте в холодильник на 1 год.
Перед подачею додавайте газовану воду. В пунш також можна
додати шматочки яблук та грейпфрута, а також сезонні ягоди –
так буде більш насичений смак і
матиме гарний вигляд.

МОХІТО

Це класичний алкогольний
напій, проте останнім часом стає
популярним його безалкогольний варіант.

ПОТРІБНО: м’ята – 10 г, лайм
– 0,5 шт., вода "Sprite" – 150 мл,
тростинний цукор – 1 ч. л.
ПРИГОТУВАННЯ: нарізаємо
лайм шматочками та кладемо в
келих. Додаємо м’яту, цукор та
перетираємо все. Додаємо лід та
змішуємо все в шейкері. Переливаємо у склянку та заливаємо
"Sprite". Подавати з м’ятою та
шматочками лайма.
ПОРАДИ: замість лайма можна взяти лимон, а замість тростинного цукру – звичайний білий. Смак майже не відрізнити,
а за ціною – дешевше. Можна також додати стиглої полуниці для
екзотичнішого смаку.

ПОЛУНИЧНЕ ФРАПЕ

ПОТРІБНО: молоко чи вершки, полуниця – 150 г, лід, збиті
вершки.
ПРИГОТУВАННЯ: у блендер
покласти полуницю, лід, додати
трошки молока або рідких вершків і збити до однорідної маси. Вилити в склянку і прикрасити збитими вершками. Також склянку
можна прикрасити полуницею.

АПЕЛЬСИНОВИЙ МОРС

ГАВАЙСЬКИЙ КОКТЕЙЛЬ

Солодкий тропічний коктейль, який подають на екзотичних пляжах, можна приготувати і
вдома.
ПОТРІБНО: ананасовий сік
– 100 мл, апельсиновий сік – 100
мл, банан – 0,5 шт., брусничний чи
гранатовий сироп – 1 ч. л.
ПРИГОТУВАННЯ:
банан
очистити та нарізати шматочками. Всі інгредієнти змішати в
блендері. Подавати в склянці з
льодом.
ПОРАДИ: у блендері можна
змішувати різні коктейлі. Не бійтеся експериментувати, додавайте як сезонні фрукти, овочі та ягоди, так і екзотичні, такі як банани,
ківі, апельсини, манго та інші.

ЛАВАНДОВИЙ ЛИМОНАД

Нотки Провансу та приємний
присмак лаванди ще довго буде
вас супроводжувати після випитого напою.
ПОТРІБНО: квітки лаванди
– ¼ склянки, цукор – 3 склянки,
вода – 3 склянки, лимонний сік –
4 склянки.
ПРИГОТУВАННЯ: готуємо
цукровий сироп – в окріп додати
цукор та повністю розчинити.
Додати до сиропу лаванду і дати
настоятися 10-20 хв. Лавандовий
сироп змішати з лимонним соком. Подавати напій охолодженим з кубиками льоду.
ПОРАДИ: прикрасити напій
можна шматочками лимона та
гілочками лаванди. Напій точно
стане родзинкою тематичної вечірки.

ПОТРІБНО: вода – 0,5 л, цукор
– 100 г, апельсини – 2 шт., лимонна кислота, кориця.
ПРИГОТУВАННЯ: відділити
цедру від апельсинів, після чого
зняти білу м’якоть і витиснути сік
з того, що залишилось. Тепер подрібніть вичавки, залийте водою,
додайте цедру, лимонну кислоту
та корицю і проваріть на слабкому
вогні 15 хв. Залиште на 40 хв., після чого процідіть та додайте сік.

ХОЛОДНА КАВА
З КАКАО ТА М’ЯТОЮ

Напій має приємний, легкий
смак. Щоб зробити каву, як з вишуканої кав'ярні, й потішити
близьких, можна додатково прикрасити каву збитими вершками
і тертим на тертці шоколадом.
ПОТРІБНО: 300 мл холодної
кави, звареної вашим улюбленим способом, 250 мл води, 3 ч.
л. меленої кави, 1,5 ч. л. какао, 4
ч. л. цукру або до смаку, 1/2 пучка
м'яти, 200 мл молока. Час приготування: 15 хв. З готової звареної
холодної кави приготувати лід,
розливши напій по формах для
льоду. Заморозити. Коли лід буде
готовим, у кавоварку помістити мелену каву, какао, цукор та
воду. Довести майже до кипіння і
зняти з вогню. М'яту помістити в
чашу блендера і залити гарячою
кавою. Залишити заварюватись
на 5-8 хвилин. Додати молоко і
збити все разом. Процідити каву
крізь дрібне сито, видаляючи все,
що залишилось в ситі. Спробувати каву на смак, якщо потрібно,
то підсолодити. Приготовлений
лід розкласти по склянках. Залити лід кавою і, при бажанні, прикрасити свіжою м'ятою. Подавати
одразу.

Калейдоскоп

nday.te.ua

УТЕПЛЕННЯ
БУДИНКІВ
КРИНИЦІ
ДЕКОРУВАННЯ
механізованим
ФАСАДІВ

ЧИСТИМО
ЗАМУЛЕНІ

Продаю
Baby Design універсальна
коляска Lupo, 4 500 грн., б/в.
Полегшена рама, наявність люльки і прогулянкового блоку, функціональність і стильний
дизайн роблять коляску
Baby Design Lupo оптимальним
варіантом на всі випадки життя.

Наш ДЕНЬ

Комплектація:
рама, люлька, прогулянковий модуль,
дощовик, чохол на люльку, сумка для мами,
кошик для покупок, капор.
Колір: голубий. Тел. 067-352-14-55.

способом!
На відмінно!
096-665-99-09,
066-64-68-680.

МАТЕРІАЛ І РИШТУВАННЯ У
НАЯВНОСТІ

098 756 2874,
096 658 6898
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ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
IV рівня акредитації відповідно до Закону України «Про вищу освіту» оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

- ДОЦЕНТА КАФЕДРИ ІНОЗЕМНИХ МОВ ТА
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ;
- ДОЦЕНТА КАФЕДРИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТА
СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
ВИМОГИ ДО КАНДИДАТУР НА ПОСАДУ: науковий
ступінь кандидата наук.
ТЕРМІН ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ – один місяць з дня
опублікування оголошення.
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ НА ІМ’Я
РЕКТОРА УНІВЕРСИТЕТУ: заява про участь у конкурсі; особовий листок з обліку кадрів; автобіографія; засвідчені в установленому порядку копії документів про
вищу освіту, наукові ступені і вчені звання; список наукових та навчально-методичних праць і винаходів.
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОСНОВНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ОБОВ'ЯЗКІВ, розміру та умов оплати праці надається кадровою службою. (Працівники ТНЕУ для
участі у конкурсі подають заяву на ім'я ректора, оновлений список наукових та навчально-методичних праць).
ДОКУМЕНТИ НАДСИЛАТИ ЗА АДРЕСОЮ:
ТНЕУ, вул. Львівська, 11, м. Тернопіль, 46020.
Детальніше з умовами конкурсу можна ознайомитись у вченого секретаря ТНЕУ за тел. (0352) 47-50-62.

У ТЕРНОПОЛІ ЗАПРАЦЮВАЛИ
ДВА ЕВАКУАТОРИ

З

1 липня управління муніципальної
інспекції розпочало роботу з
евакуації транспортних засобів, які
припарковані з порушенням правил
паркування.
Перед евакуацією автомобіля проводиться
його фотофіксація, така ж фотофіксація проводиться і після привезення автомобіля на арештмайданчик.Вартість транспортування транспортного засобу на спеціальний майданчик(стоянку) повною
масою: до 2000 включно - за послугу -720 грн, від
2000 до 3000 - за послугу - 840 грн, від 3000 кг - за
послугу - 1080 грн. Вартість зберігання транспортного засобу на спеціальному майданчику(стоянці):
за першу-сьому добу включно - за добу – 144 грн.
За кожну наступну добу починаючи з восьмої доби
- за добу - 24 грн.
Для повернення транспортного засобу водію або власнику транспортного засобу необхідно звернутися на арештмайданчик за адресою вул.
Бережанська та сплатити штраф, за послуги транспортування та зберігання.
Інформація про евакуйовані на
території міста автомобілі буде
розміщуватися на сайті Тернопільської
міської ради https://inspector.rada.te.ua/
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Â³òàºìî!

Â³òàºìî!

Людмилу Остапівну Герасим’юк
з Ланівців
із золотим ювілеєм!

З Днем народження вітаєм
Й побажання надсилаєм:
Миру, успіхів, здоров’я,
Сонячних, яскравих днів,
Щоб тебе завжди за руку
Ангел Охоронець вів.
Бажаєм успіхів в навчанні
І перемог в усіх змаганнях,
Пригод веселих, друзів гарних,
Багато світлих днів безхмарних!
Рости, наш хлопчино, рости
На радість, на щастя, на втіху,
Стежину свою віднайди
І плач хіба тільки від сміху!
З любов’ю - тато Микола, мама Наталя,
братик Сергій, сестричка Ніка, бабуся
Оля, дідусь Григорій, дядько Міша,
тьотя Мирослава.

з Малих Вікнин
Збаразького району
з 15-річчям!

З Днем народження!

Дорогу нашу куму, чудову, щиру людину,
вродливу жінку

з с. Вікнини
Збаразького району
з 10-річчям!

Діану Володимирівну
Поліщук

Ваші роки – то Ваш скарб,
Їм ціни немає,
Кожен рік багато варт,
Всі про це ми знаєм!
Вашу мудрість ціним ми,
Поважаєм досвід,
Визнання у Вас поміж людьми
І поваги - досить!
Тож прийміть уклін від нас,
Щирі слова шани,
Всякий день у всякий час
Пишаємось ми Вами!
Зичим гарного життя,
А Господь , - бо це в його власті,
Хай дарує многая літа,
Здоров’я, миру і багато щастя!
З повагою – колектив травматологоневрологічного відділення.

У літній день, таку пору чудову
Вітаємо Вас знову і знову.
Чого забажаєте – нехай у Вас буде,
Нехай і надалі шанують Вас люди.
Хай будуть роки радістю вповиті,
Вірним друзям двері до хати відкриті.
Радісною нехай буде кожна нова днина,
Успіхом хай увінчається життєва стежина.
Хай Вас зігріває людська теплота
За все, що зробили за довгі літа.
Хай сонце Вам щиро сміється,
Задумане все хай вдається!
Міцного здоров’я, щастя з легкої руки,
Миру й спокою – на довгі, предовгі роки!
З повагою –
колектив газети
«Наш ДЕНЬ».

Ваню Костюка

Дорогу донечку і сестричку,
милу нашу внучку і правнучку,
племінницю

Володимира
Омеляновича Гулька

із с. Плотича
Козівського району
з Днем народження
та з Днем ангела!

У цю гарну літню днину
Вас вітають друзі і родина.
Тож прийміть вітання найкращі,
Бажаємо миру, удачі і щастя.
Щоб лихо й хвороби Вас обминали,
Зозуля сто років життя накувала.
Бажаємо Вам лише гарних подій,
Яскравого сонця і здійснення мрій.
Друзів чудових, здоров’я міцного,
Більше – веселого, менше – сумного.
Хай серденько наповниться теплом,
Хай ангел захистить своїм крилом.
Хай Божа ласка осяває путь,
Хороші люди завжди поруч йдуть.
З повагою і любов’ю куми Люба
і Вася, похресниця Інна
з сім’єю, кума
Зоряна із сім’єю.

Живи, цвіти, радій і усміхайся,
Хай все навкруг проміниться теплом,
Хай кожен час і кожна днина гожа
Для Тебе будуть сповнені добром.
Хай серце і розум не знають утоми
І сонце хай світить щодня.
Щасти Тобі завжди й у всьому
На всіх перехрестях життя.
А ще найщиріше Тобі ми бажаєм,
Щоб з горем ніколи не стрілася Ти,
Хай радість усюди Тебе зустрічає
І друзі були щоб завжди.
Хай Матінка Божа Тебе оберігає,
А Господь здоров’я посилає!
З любов’ю - мама Катя, тато Володя, братики
Коля і Саша, бабуся Марійка, дідусь Льоня,
прабабуся Домка, тьотя Оксана
з сім’єю і тьотя Світлана з сім’єю.

Â³òàºìî!

Щиру, привітну, відповідальну медичну
сестричку Збаразької районної лікарні

Ольгу Михайлівну Прокоп
З Днем народження!

Хай рясніють літа, колосяться жита,
Зеленіють луги, вміло скошені,
Хай радіє земля, хай сміється душа
І далеко хай буде до осені.
Хай майбутні літа, мов у казці, пливуть,
Сумувати за цим не годиться,
Хай все гарне вони і добро принесуть,
І задумане все хай здійсниться!
Від щирого серця бажаєм здоров’я,
І усмішок, бадьорості та сил,
Щоб Ви були найкращою у світі,
Щоб Ви були щасливою завжди!
Небесна Ненька хай святим покровом
Освятить кожну мить життя,
Нехай Господь дарує ласку
На многії і благії літа!

ГОРОСКОП
З 8 по 14 липня

Â³òàºìî!

Працівників Почаївського психоневрологічного будинку-інтернату іменинників липня!

Наталію Петрівну Обезюк, Івана Борисовича Барабаша,
Надію Іванівну Панасюк, Жанну Валеріївну Федорук, Нелю Феодосіївну
Кармазенко, Ніну Андріївну Палій, Наталію Миколаївну Бовт,
Руслану Василівну Кравець, Антоніну Вікторівну Сліпак,
Федора Васильовича Арзяєва, Володимира Павловича Шаховала,
Володимира Сергійовича Рожика, Любов Анатоліївну Шилюк,
Надію Василівну Гаврилюк, Ольгу Михайлівну Костюк!
Хай силу й здоров’я Господь Вам дає,
Хай квітнуть дні яскравим цвітом,
І будуть в них сердечність і тепло,
Щоб у житті було чому радіти,
А смутку у душі ніколи не було.
З повагою - колектив Почаївського психоневрологічного будинку-інтернату.

КРЕМЕНЧАН НАВЧАТИМУТЬ ВАРИТИ ВИШНЕВИЙ БОРЩ

Автентичну страву готуватимуть просто неба. На етнографічний майстер-клас з приготування кременецького вишневого борщу запрошують кременчан 10 липня о 13:00 год.
- Захід буде відбуватися біля будівлі музею з дотриманням вимог
карантину, - повідомляє директор краєзнавчого музею Андрій Левчук. - Для майбутніх досліджень музею просимо містян розповісти
нам про існуючі страви, які здавна готують у Ваших родинах. Збережемо традиції Рідної Кременеччини!

Â³òàííÿ
Â³òàºìî!

Хорошу, щиру людину,
високопрофесійного лікаря,
завідуючого травматологоневрологічним відділенням Лановецької ЦРЛ

Іванну Іллівну Ярему

Дорогого синочка, внука,
братика та племінника

nday.te.ua

Â³òàºìî!

Відповідальну, мудру людину,
громадську діячку,
позаштатного кореспондента
газети «Наш ДЕНЬ»

Â³òàºìî!

Наш ДЕНЬ

ОВЕН
Ви погано спите, але не варто
зловживати снодійним. Частіше бувайте на свіжому повітрі, живіть повним життям.
За необхiдностi звернiться до
спецiалiстiв.
ТЕЛЕЦЬ
Ви відкриєте для себе багато
нового, з’являться цiкавi iдеї.
Наслідком цього стануть кардинальні зміни у житті. Дiйте за
велiнням серця.
БЛИЗНЮКИ
Вiд природи ви щедра людина,
це окупиться вам сторицею. Намагайтеся при першій можливості підтримати близьких.
РАК
Дехто з вас захоче завести дитину. Не бійтеся, що це змінить
ваше життя. Будьте готовi до
будь-яких несподiванок, карти
вам у руки.
ЛЕВ
Не варто ображатися на дрібниці, бережiть стосунки з коханою людиною. Можливо, досвiд
друзiв допоможе вам спокiйнiше дивитися на деякi речі.
ДІВА
Зустрiч iз цiкавими людьми
стане доленосною, у вас з’являться покровителi. Цілком

З повагою –
вдячні пацієнти.

iмовірно, що ви станете досить
вiдомою людиною.
ТЕРЕЗИ
Ваші особисті стосунки будуть
нестійкими, адже ви постiйно в
пошуку справжнього кохання.
Будьте обережні, стикаючись iз
новим і незвичним.
СКОРПІОН
Початок тижня - сприятливий період для професійного
вдосконалення. Вашому успіху
сприятимуть висока працездатність і наполегливість.
СТРІЛЕЦЬ
Якщо ви не можете знайти
того, що вам підходить, доведеться погодитися на наявні
пропозиції. Для пошуку нової
роботи несприятливий перiод.
КОЗЕРІГ
Ваша робота вимагає творчої
уяви та сміливих ініціатив. Не
бійтеся висловлювати свої ідеї
- до вашої думки прислухатимуться.
ВОДОЛІЙ
У вас важке матерiальне
становище, шукайте ділових
партнерів. Пам’ятайте, що нові
знайомства обіцяють вигідні
пропозиції.
РИБИ
Сприятливий період для
кар’єрного зростання. Але будьте уважні, уникайте порад непрофесіоналів, намагайтеся не
образити колег.

