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22 липня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, темпе-
ратура повітря вночі 14-17, 
вдень 21-22 градуси тепла. 
Схід сонця - 5.35, захід - 21.12. 

23 липня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, темпе-
ратура повітря вночі 12-13, 
вдень 20-21 градус тепла. Схід 
сонця - 5.37, захід - 21.10. 

24 липня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, темпе-

ратура повітря вночі 12-13, 
вдень 22-24 градуси тепла. 
Схід сонця - 5.38, захід - 21.09. 

25 липня - хмарно, без 
опадів, температура повітря 
вночі 15-16, вдень 22-23 гра-
дуси тепла. Схід сонця - 5.39, 
захід - 21.08. 

26 липня - хмарно, мож-
ливий дощ, температура по-
вітря вночі 16-17, вдень 21-22 
градуси тепла. Схід сонця - 

5.41, захід - 21.07. 
27 липня - хмарно з про-

ясненням, дощ, температура 
повітря вночі 16-17, вдень 20-
22 градуси тепла. Схід сонця - 
5.42, захід - 21.05. 

28 липня - хмарно, можли-
вий дощ, температура повітря 
вночі 14-15, вдень 22-23 гра-
дуси тепла. Схід сонця - 5.43, 
захід - 21.04. 
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Життєві історії  
у “Сімейному гніздечку”

Українські гончарі встановили 
РЕКОРД НА ГОВЕРЛІ

Цього року за 
результатами 
зовнішнього 

незалежного оцінювання 
максимальний результат – 200 
балів з математики і фізики 
отримали 5 випускників 
навчальних закладів області.

Зокрема, найвищі бали з матема-
тики отримали 3 учні. Це випускники 
Тернопільської спеціалізованої школи 
з поглибленим вивченням іноземних 
мов №3, Тернопільської Української 
гімназії імені Івана Франка, навчаль-
но-виховного комплексу «Школа-ко-
легіум Патріарха Йосифа Сліпого».

З фізики 200 балів отримали 2 
учні. Це вихованці Тернопільського 
технічного ліцею і Тернопільської 
спеціалізованої школи з поглибленим 
вивченням іноземних мов №5.

«Найвищі результати, які отрима-
ли наші учні під час зовнішнього не-
залежного оцінювання, це показник 
того, як вивчали предмети. Карантин 
не став на заваді для учнів, щоб досяг-
нути найкращих результатів», - зазна-
чила начальниця управління освіти і 
науки Тернопільської облдержадміні-
страції Ольга Хома.

Нагадаємо, що минулого року за 
результатами зовнішнього незалеж-
ного оцінювання 200 балів з окремих 
предметів отримали 11 учнів.

ВПЕРШЕ НА ВИСОТІ 
2061 МЕТРІВ МАЙСТРИ 
З ТЕРНОПІЛЬЩИНИ 
ТА ІНШИХ РЕГІОНІВ 
НА АВТЕНТИЧНОМУ 
ГОНЧАРНОМУ КОЛІ 
ВИГОТОВИЛИ 
ТРАДИЦІЙНІ 
УКРАЇНСЬКІ 
ВИРОБИ

13 
стор.

На Тернопільщині 
п’ять одинадця-

тикласників 
отримали 

200 балів на ЗНО

Не обрізуй 
русої коси...   10-11  стор.

Епоха бідності в Україні 
завершилась: 
для «Слуг...» 
чи для народу?  4 стор.
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На засіданні 
асоціації спільно 
з представниками 

МОЗ обговорювали 
важливі питання 
реформування системи 
охорони здоров’я 
та перспективи 
фінансування галузі 
на субрегіональному й 
регіональному рівні.

«Питань, які потребують 
негайного та системного ви-
рішення, у галузі медицини є 
чимало, - зазначив Віктор Овча-
рук під час засідання. - Одним із 
найбільш проблемних є те, що 
попередньо обрахована НСЗУ 
вартість медичних послуг не 
враховує повну собівартість їх 
надання: у повному обсязі за-
робітну плату як лікарів, так 
середнього і молодшого ме-
дичного персоналу, харчування 
хворого, вартість медикаментів 
та комунальних послуг тощо. 
Така ситуація може призвести 
до необхідності зменшення 
заробітної плати висококвалі-
фікованих лікарів, звільнення 
середнього та молодшого ме-
дичного персоналу, що неми-
нуче призведе до закриття лі-
кувальних закладів, зниження 
доступності та якості надання 
медичних послуг, відтоку фа-
хівців за кордон чи необхідно-
сті їх перекваліфікації.

 Друга, не менш гостра, 
проблема: незважаючи на чис-
ленні звернення провідних 
фахівців психіатричної та фти-
зіатричної галузей, до перелі-
ку оплачуваних НСЗУ пакетів 
лікарських послуг не включе-
ні випадки лікування важких 
хронічних хворих, які не мо-
жуть за медичними показни-
ками перебувати у соціумі чи 
установах соціального захисту 
і потребують посиленої уваги з 
боку держави для недопущен-
ня поширення небезпечних 
інфекцій чи загрози життю і 
здоров’ю інших людей.

На жаль, поза межами уваги 
НСЗУ залишились медичні по-
слуги, що надаються дитячими 
санаторними закладами, на-
самперед фтизіатричними. До 
чого це призведе? Враховуючи 
вкрай обмежений фінансовий 
ресурс місцевих бюджетів, 
який не збільшився у зв’язку з 
проведенням медичної рефор-
ми та передачею з держави 
повноважень з утримання за-
кладів освіти, ані громади, ані 
район чи область не зможуть 
утримувати такі санаторні за-
клади, що призведе до виму-
шеного їх закриття і зниження 
якості профілактичних та оз-
доровчих послуг населенню, 
насамперед дитячому».

Соціально важливою, на 
думку очільника обласної 

ради, є необхідність невід-
кладно вирішити питання 
щодо фінансування госпіталів 
ветеранів війни та диспансе-
рів радіаційного захисту на-
селення не НСЗУ за пакетом 
медичних послуг, а з держав-
ного бюджету, що дозволить 
гарантувати ветеранам війни, 
учасникам АТО (ООС) та лікві-
даторам аварії на ЧАЕС надан-
ня визначених законами пільг 
щодо медичного обстеження, 
лікування та реабілітації в 
спеціалізованих закладах на 
належному рівні. На сьогодні 
в рамках проведення рефор-
мування також проблемними 
є питання фінансування нав-
чання інтернів, післядиплом-
ної освіти лікарів, пільгових 
пенсій медичних працівників, 
медичних обстежень призов-
ників, обов’язкових профілак-
тичних оглядів, придбання 
дороговартісних ліків для ок-
ремих категорій хворих (інсу-
лін тощо). 

«Актуальним питанням за-
лишається стан забезпечення 
медичних закладів медичною 
апаратурою та обладнанням. 
На сьогодні він є недостат-
нім, а сучасна медична техні-
ка є вкрай дороговартісною, 
і її придбання виходить за 
межі реальних можливостей 
місцевих бюджетів, - додав 
Віктор Овчарук. – І ще одне 

надзвичайно важливе. Майже 
в кожному напрямку надання 
медичної допомоги у Націо-
нальному переліку відсутні 
необхідні сучасні лікарські за-
соби, що входять до стандартів 
та протоколів лікування.  Ви-
мога щодо необхідності 100% 
забезпечення пацієнтів лікар-
ськими засобами, які включені 
до Національного переліку, а 
лише після цього – придбан-
ня ліків поза цим переліком, в 
умовах обмеженого бюджет-
ного фінансування унеможли-
влює вірогідність придбання 
закладами сучасних ліків. 

Невирішеним є питання 
прийняття державних програм 
з боротьби з туберкульозом, 
онкологією, серцево-судинних 
хворобах тощо. Існують про-
блеми з функціонуванням за-
кладів з паліативним, реабілі-
таційним та хоспісним видами 
послуг, відсутні  контракти з 
НСЗУ для протитуберкульоз-
них санаторіїв... І це далеко не 
усі важливі та проблемні пи-
тання». 

Відтак, підкреслив Віктор 
Овчарук, обласні ради, які є 
членами Асоціації, занепокоєні 

станом дотримання конститу-
ційних прав громадян у части-
ні отримання якісної медичної 
послуги та можливим згортан-
ням реформи медичної галузі 
загалом: «Стан фінансування 
медичної галузі цьогоріч є не-
достатнім, значно нижчим від 
рівня медичної субвенції 2019 
року. Звісно, що саме звідси 
випливають і усі проблеми, що 
ставлять реформу галузі охо-
рони здоров’я під загрозу». 

Під час засідання прези-
дент Української асоціації ра-
йонних та обласних рад Сергій 
Чернов запропонував створи-
ти спільну робочу групу про-
фільної Комісії УАРОР та МОЗу 
з проблемних питань у сфері 
охорони здоров’я. За його сло-
вами,  така необхідність існує, 
оскільки досі нема чіткої ко-
мунікації між Міністерством 
охорони здоров’я та місцевим 
самоврядуванням. Робоча гру-
па напрацює рішення, що у 
подальшому будуть надані на 
розгляд як Міністерства, так 
і інших зацікавлених органів, 
особливо у контексті реформи. 
Представники Міністерства 
підтримали таку пропозицію.

«Робота медичних закладів під час пандемії стала 
лакмусовим папірцем, який оголив проблеми 

в реформуванні галузі охорони здоров’я»
На цьому наголосив голова Тернопільської обласної ради, віце-
президент Української асоціації районних та обласних рад Віктор 
Овчарук під час розширеного засідання двох комісій УАРОР -  з со-
ціальної політики та з питань охорони здоров’я та комісії з питань 
державного будівництва та місцевого самоврядування. 

І хоча на витрати безпосередньо 
"Укренерго" потрібні істотно менші 
кошти, зараз необхідно збирати гроші 
на компенсацію "зеленого тарифу", - 
заявили в компанії. 

"Тариф "Укренерго", який покриває 
витрати на передачу електроенергії, 
інвестиційні та інші витрати, стано-
вить 80 грн/МВт-год., різниця між 80 і 
240 грн. Це ті гроші, які збираються за 
компенсацію "зеленого" тарифу. Таким 
чином держава виконує свою обіцянку 
платити "зелений" тариф, збираючи 
гроші зі споживача, це єдина його мета", 

- прокоментував ситуацію депутат Вер-
ховної Ради Дмитро Кисилевський.

Спочатку держава спонукала при-
ватних інвесторів встановити соняч-
ну, вітрову або іншу електростанцію, 
що працює на відновлюваному джере-
лі енергії (ВДЕ), заманюючи їх високи-
ми тарифами, за якими зобов'язалося 
викуповувати електроенергію в особі 
ДП "Гарантований покупець". Однак 
розвиток "зеленої" енергетики при-
звів до того, що у держави нині просто 
немає грошей на такі виплати.

"Цього року потрібно зібрати зі 

споживачів близько 52 млрд. грн., з 
яких десь 20 млрд. грн. збирається з 
ринку гарантованим покупцем. Ще 
32 млрд. грн. треба зібрати якимось 
іншим способом. Ось це підвищення 
тарифу на передачу і є кроком у цьому 
напрямку", - пояснив Кисилевський.

Це і спонукає уряд, з одного боку, 
йти на компроміси з інвесторами, за-
нижуючи їхні запити, з іншого – вишу-
кувати кошти на ринку, перекладаючи 
витрати на споживача.

Тариф на передачу електроенергії 
закладено в кінцевий тариф для не-

побутових споживачів: шкіл, лікарень, 
дитсадків, військових частин, водока-
налів, теплокомуненерго, електротран-
спорту, кафе, перукарень, фабрик і за-
водів, яких чекає подорожчання і самої 
електроенергії. Тож електроенергія 
для них подорожчає на 10-15%.

А експерти прогнозують, що це 
лише початок, і вартість електро-
енергії для населення в результаті 
подорожчає в 2-2,5 рази. Начебто 
інакше колапсу енергосистеми та її 
розпаду на окремі "енергоострови" 
не уникнути.

В Україні з 1 серпня 
подорожчає електроенергія

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг, з 1 серпня 2020 року збільшить тариф "Укренерго" на передачу електроенер-
гії на 54,6% – з 155,4 грн/МВт-год до 240,23 грн/МВт-год (без ПДВ). Про це повідомила 
пресслужба НКРЕКП. Відповідне рішення ухвалили, щоб компанія могла отримати 
гроші на погашення заборгованості перед виробниками "зеленої енергетики".
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Маркові Крищуку 
вже вісім років. Але 
на вигляд - лише 

три. Бо ріст хлопчика - 
87 сантиметрів. Марко 
зупинився у фізичному 
розвитку, при цьому 
внутрішні органи ростуть, 
а скелет не розвивається. 
Причиною є рідкісне 
захворювання, в Україні 
хлопчик такий - єдиний. 

Розумово Марко абсолютно 
не відстає від своїх однокласни-
ків, він ходить у школу, сидить за 
першою партою, має багато дру-
зів. Але хвороба не дозволяє йому 
вирости та ходити. Допомогти 
хлопчикові обіцяють у США. Лі-
кування в клініці коштуватиме 
77 тисяч доларів. Батьки зібрали 
вже близько 30 тисяч. 

- Коли я почула історію Мар-
ка, то сильно перейнялася цією 
дитиною і зараз в Данії ми роз-
почали збір коштів на його лі-
кування. Дуже сподіваюсь, що 
це допоможе привернути увагу 
до хлопчика і його біди. Ми об-
мінюємося з ним електронними 
листами. Спершу він диктував 
мамі відповідь, а згодом сказав,  
що сам писатиме. Марк дуже хоче 
одужати. Потрібно знайти ще 
кілька тисяч добрих сердечок, які 
готові подарувати краплинку до-
бра хлопчику, - розповідає голова 
благодійної організації "Допомо-
жи хворим дітям" Ольга Волкова.

Вона народилася в маленько-
му селі на Тернопільщині, а нині 
мешкає в Данії. Тому  знає, що 
мрії - здійснюються. П'ятнадцять 
років тому Ольга поїхала за кор-
дон на тимчасові заробітки, а в 
результаті - змінила свою долю й 
тепер допомагає змінити на кра-
ще життя тих, хто цього потребує. 
Разом із однодумцями, у 2016 році, 
створила благодійну організацію 
"Hjælp syge børn" ("Допоможи хво-
рим дітям"). Три роки тому Ольга 
Волкова була номінована на пре-
мію ALMA, яку створили для жі-
нок етнічних меншин, що зробили 
вагомий внесок у данське суспіль-
ство.

Історію школяра з України, 
який живе в тілі маленької ди-
тини, Ольга почула від лікарки, з 
якою співпрацює їхня організація 
та яка скеровує в Данію дітей для 
лікування. Євгенія Глоба букваль-
но витягнула Марка з важкого 
стану. Під її керівництвом батьки 
хлопчика зробили генетичне до-
слідження у США, і це допомогло 
нарешті визначити, яка саме в ди-
тини хвороба. Адже ще в 2019 році 
в Марка було 14 різних "діагнозів" 
і його мамі говорили: "Змиріться, 
виходу немає, у вашого сина поєд-
нано кілька синдромів…

"На жаль, лікування, яке ак-
тивно застосовують у США, не 
практикують в Україні. Немає до-
свіду, протоколів та дозволу МОЗ, 
розповідає Ольга. Тому батьки 
почали збирати гроші на ліку-
вання за океаном. Звертатися по 
допомогу до небайдужих людей 
почали у лютому, а в червні по-
знайомилися з Олею. Її благодій-
на організація побила всі власні 
рекорди й вже зібрала для Марка 
значну суму. Але коштів, які є на 
цей час, все ще недостатньо. 

ІСТОРІЯ МАРКА
Марк Крищук із батьками 

мешкає на Львівщині. 
- Наш синочок хворіє на рід-

кісне захворювання – вітамін 
Д-резистентний рахіт 2 а типу 
(VDDR2a), - розповідає мама хлоп-
чика Вікторія. - Це захворювання 
обумовлене нечутливістю тканин 
організму до вітаміну Д, що спри-
чинило ряд порушень, серед яких  
множинні переломи, гіпотонія 
м’язів, серцево-дихальна недо-
статність, деформації грудного 
та поперекового відділу хребта, 
деформації кісток ніжок і ручок. Є 
дуже велике відставання в рості, 
зумовлене тяжким остеопорозом. 

Лікарі не знали, що з хлопчи-
ком відбувається, а батьки боя-
лися взяти його на руки. Один 
неправильний рух - і знову пе-
релом. Дитину клали в гіпс, але 
лікування не давало жодного 
результату. Переломи не зрос-
тались, від лежачого стану дуже 
швидко наросла гіпотонія м’язів 
і дійшло до того, що Марк не міг 
самостійно сісти чи навіть ви-
дути носа - м’язи не відповідали, 
звичайний бронхіт закінчувався 
реанімацією. 

До трьох років у дитини випа-
ли майже всі молочні зуби. Бать-
ки лікували тим, чим рекоменду-
вали. Відколи Марку виповнився 

1 рік і 3 місяці, він кожного дня 
вживає медичні препарати, змі-
нюються лише дози та види.

- Ми возили сина всюди, де 
була хоч якась можливість отри-
мати допомогу, щопівроку ле-
жали планово в Києві та по колу 
обходили різних "світил медици-
ни". У 2019 році знайшли лікарку 
Євгенію Глобу, яка кілька місяців 
вивчала нашу історію, читала 
практику закордонних лікарів. 
Вона витягла нас зі страшного 
стану, у синочка відновилися 
м’язи, зрослись переломи, Марк 
почав сам ходити, підтримую-
чись з допомогою ходунків, у ньо-
го почали рости зуби. 

Але в Україні повністю вилі-
кувати хлопчика не вдається - ос-
теопороз залишається, як і загро-
за переломів. Тому лікування, яке 
пропонують в клініці Children’s 
Mercy в Канзас Сіті, – це унікаль-
ний шанс для хлопчика жити по-
вноцінно й без болю. 

ОЛИНІ ЛИСТИ 
"Привіт, Марк, - пише Оля в 

одному зі своїх листів до хлопчи-
ка. - Я не сумніваюсь, що ти на-
вчишся грати на віолончелі. 

А які тваринки живуть у при-
тулку, яких ти годував з подруж-
кою? До речі, її звати так само, як 
мою племінничку, яка недавно 
народилася. Я її бачила тільки 
по камері. Дуже хочу приїхати в 
Україну, щоб познайомитися з 
нею і заїхати до тебе в гості. Я за-
звичай прилітаю в Львів, то мо-
жемо піти на піцу. 

Я передам привіт своїм дру-
зям, а ти передавай своїм. Я вже 
казала, що в мене дуже хороші 
друзі. Наталя робить срібні куль-
чики, продає їх, а гроші присилає 
тобі, Марчику. Вона сама родом 
зі Львова, то каже, що хоче до-
помогти своєму землякові. А по-
дружка Таня спекла торт "Напо-

леон", продала і ми теж отримали 
гроші з поміткою "Маркові". 

Ольга розповідає, що над-
звичайно чекає відповідей на 
листи, які пише тепер в Україну 
наймолодшому зі своїх друзів. 
Іноді публікує листи у фейсбуці, 
щоб познайомити більше людей 
з Марком і заохотити допомогти. 

Допомагаючи хлопчикові, 
Оля несподівано отримала по-
дарунок, на який не сподівалася. 
На один із листів відгукнулася 
подруга, зв'язок з якою втратила 
і ніяк не могла її знайти. 

ІСТОРІЯ ОЛІ
Дитинство Олі Волкової ми-

нуло в маленькому селі Літятин. 
Після школи вчилася в агротех-
нічному інституті в Бережанах.

- П'ятнадцять років тому я по-
їхала в Англію, щоб трохи підза-
робити на полуницях, тим часом 
очікувала візу в Данію, щоб трохи 
підзаробити на коровах, плану-
вала вернутись додому, - з усміш-
кою розповідає Оля. - Але в 2006 
зустріла в Сьондерборгу (містеч-
ко на півдні Данії) свого чоловіка 
- і всі плани помінялися. 

Зараз вона працює секрета-
рем/помічником інспекторів в 
державному управлінні з охоро-
ни праці у місті Вайле. Виховує з 
чоловіком двох власних донечок і 
допомагає дітям з України, які по-
требують лікування за кордоном.

- Діткам я почала допомагати, 
коли в мене з’явились мої власні 
гроші й в Інтернеті прочитала 
про онкохвору дівчинку з Доне-
цька, - каже Оля. - Згодом час від 
часу пересилала якійсь дитині бо-
дай невеличку суму. 

Оля згадує, як у 2012 році з 
дівчатами в Данії намагалась 
допомогти дівчинці, якій по-
трібна була трансплантація 
печінки за кордоном, але її сер-
дечко не витримало і операції 

вона не дочекалась. Зібрані гроші 
тоді відправили іншим діткам і 
тепер продовжують допомагати 
великою командою.

- Також у нас в Данії ми час 
від часу організовуємо благодій-
ні сніданки й обіди, - розповідає. 
- Для Марка ми вже організували 
тринадцать таких заходів, зага-
лом зібрали 10 тисяч доларів. 

МРІЇ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ. 
ДОПОМОЖЕМО?

- Марко лише почав насоло-
джуватись дитинством, - розпо-
відає мама хлопчика. - Зараз він 
активно бігає в гумачках по ка-
люжах і радіє. Намагається змага-
тись з хлопцями наввипередки на 
велосипедах.

Непросто уявити, що означа-
ють ці начебто буденні речі для 
хлопчика, який недавно не міг 
ходити й лежав, закутий у гіпс. 
Зараз для нього важливо продо-
вжити лікування: хвороба не від-
ступила, а лише відпустила свої 
чіпкі лещата.

Підтримати Марка можна, 
перерахувавши гроші на банків-
ський рахунок, відкритий для 
збору коштів на лікування в кліні-
ці. Навіть невеличка сума зробить 
хлопчика ближчим до його мрії.

Оля цього року попросила на 
свій день народження віртуаль-
них квітів на рахунок благодійної 
організації. Друзі та знайомі наді-
слали більше тисячі євро. Гроші 
прийшли навіть від колишнього 
роботодавця. На прохання Олі 
правління організації вирішило 
передати ці гроші 
Марку. 

"ЛІКАРІ НЕ ЗНАЛИ, ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ, 
а батьки боялися взяти дитину на руки. 
Один неправильний рух - і знову перелом"

КОЛИШНЯ ТЕРНОПОЛЯНКА, ЯКА МЕШКАЄ В ДАНІЇ, 
ОРГАНІЗУВАЛА ЗБІР КОШТІВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ХЛОПЧИКА З УКРАЇНИ. 

ВІН НЕ МОЖЕ ВИРОСТИ ЧЕРЕЗ РІДКІСНУ ХВОРОБУ.

Антоніна 
БРИК
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Тернопільщина стане 
місцем проведення 
чемпіонату світу з 

веслування на байдарках та 
каное серед ветеранів. Він 
пройде 2-4 жовтня в центрі 
веслування та водних видів 
спорту «Водна арена».

«Докладаємо максимум 
зусиль, щоб ці змагання від-
булися на найвищому рівні»

Україна вперше прийматиме зма-
гання з веслування такого високого 
рівня. Ми очікуємо близько тисячі 
учасників. Канада, Німеччина, Чехія, 
Польща, Велика Британія попередньо 
погодили свою участь, - повідомляють 
у Тернопільській ОДА. 

Спортсмени змагатимуться на дис-
танції 200 та 500 метрів. З 1 серпня роз-
починається реєстрація учасників.

- «Водна арена» є одним із магнітів 
Тернопільської області, який повинен 
притягувати до нас туристів та спортс-
менів з іноземних країн, - зазначив го-

лова Тернопільської ОДА Володимир 
Труш. – Спорудження цього об’єкта 
почалося ще в 2017 році. Його загаль-
на вартість понад 68,6 млн. грн. Наразі 
на «Водній арені» тривають підготовчі 
роботи. На порядку денному - встанов-
лення автоматичної стартової системи. 
Завершуються роботи з оздоблення 
суддівської вежі, ізоляції трибун, вста-
новлення сидінь. На об’єкті працює 
півсотні робітників. Докладаємо мак-
симум зусиль, щоб ці змагання відбули-
ся на найвищому рівні. Адже від цього 
залежить, чи зможе Тернопіль в май-
бутньому претендувати на проведення 
інших великих міжнародних змагань.

На веслувальному 
каналі тренувалися

 олімпійські чемпіони
«Водна арена» - це потужна трену-

вальна і змагальна база, аналогів якій 
немає в Україні, зазначають у Тернопіль-
ській ОДА. На водному плесі веслуваль-
ного каналу з кінця 90-х років проводили 
міжнародні та національні змагання, а 
також навчально-тренувальні збори ко-
манд України. 

Серед відомих спортсменів, які тре-
нувались і виступали на даному об’єкті 
були - дворазовий олімпійський чемпі-
он Юрій Чебан (зараз головний тренер 

національної збірної України), багатора-
зовий олімпійський призер Інна Осипен-
ко-Радомська та багато інших сучасних 
спортсменів. У травні 2015 року на тери-
торії каналу було проведено чемпіонат 
України серед студентів, в якому прийня-
ло участь більше 300 спортсменів.

На сьогодні акваторію використову-
ють для тренування членів збірної України 
та безлічі молодих перспективних спортс-
менів – переможців національних першо-
стей України. Згідно рішення міжнародної 
федерації каное ICF  Тернопіль визнано го-
сподарем по проведенню двох чемпіонатів 
світу у вересні 2020 та в 2022 роках.

Як розповіла секретар Тернопільської 
обласної федерації каное Оксана Лемак, 
наша «Водна арена» може конкурувати з 
європейськими і світовими водними спор-
тивними об’єктами.

- Вже у жовтні до нас приїде багато 
титулованих спортсменів, які в минулому 
здобували перемоги і медалі, - додає Окса-
на Лемак. – Змагання транслюватимуть 
онлайн на сайті федерації, щоб їх змогли 
побачити в різних куточках світу. Ми вже 
розробили і погодили з міжнародною фе-
дерацією зразки медалей для переможців. 
Є дуже багато вимог, адже це чемпіонат 
світу, але ми працюємо над тим, щоб всіх їх 
реалізувати і провести змагання на висо-
кому рівні. 

«Сучасна техніка суттєво 
полегшує життя людей, які 
частково або зовсім не чують. 
Кілька місяців тому  запрацю-
вав контакт-центр. Принцип 
роботи простий: людина дзво-
нить по відеозв`язку і за допо-
могою жестів розповідає про-
блему: потрібно викликати 
таксі, майстра чи звернутися 
до сімейного лікаря. Співро-
бітник  центру передзвонює 
в потрібну організацію чи за-
клад. У той час він є на зв`язку 
з нечуючою людиною, якщо 
потрібно уточнити деталі.        
Звертаються з найрізнома-
нітнішими проханнями: за-
пис до лікаря, працевлашту-
вання. Наприклад,  сьогодні 
зателефонував хлопець, який 
знайшов оголошення про ро-
боту. Однак для працевлаш-
тування потрібно узгодити 
різні нюанси: досвід роботи, 
навики. Тому я зателефонува-
ла в компанію, пояснила си-
туацію. З питань пошуку ро-
боти звертаються дуже часто, 
і завдяки цьому вдається пра-

цевлаштувати кілька людей з 
вадами слуху кожного місяця. 
Телефонують з проханням 
викликати швидку чи звер-
нутися до лікаря. Тому нам 
доводиться бути на зв`язку 
не лише в робочий час, а й 
після завершення офіційного 
робочого дня», - розповіла 
голова Тернопільської облас-
ної організації Українського 
товариства глухих Надія Ко-
цовська.

20 липня з роботою кон-
такт-центру ознайомився за-
ступник голови обласної дер-

жавної адміністрації Віктор 
Устенко.

«В обласній організації 
Українського товариства глу-
хих - більше 1200 жителів 
області. Тому такі ініціативи 
дуже потрібні. Так, для людини 
з вадами слуху навіть викли-
кати лікаря чи замовити до-
ставку їжі - непросте завдання. 
А працівники контакт-центру 
допомагають швидко і якісно 
вирішити різні проблеми.  В 

області діє програма підтрим-
ки громадських організацій. 
Але ті проекти, які дозволяють 
громадянам отримати реальну 
допомогу, - пріоритет у нашій 
роботі», - зазначив заступник 
голови обласної державної ад-
міністрації Віктор Устенко.

Також він нагадав, що згід-
но з Постановою Кабінету 
Міністрів України, особи з ін-
валідністю зі слуху можуть от-
римати грошову компенсацію 
вартості за самостійно придба-
ні технічні та інші засоби реа-
білітації, зокрема, спеціальні 
засоби для орієнтування, 
спілкування та обміну інфор-
мацією (мобільні телефони чи 
смартфони).

Крім того, виплачуєть-
ся компенсація за придбан-
ня мобільного телефона чи 
смартфона для письмового 
спілкування (ця компенсація 
видається один раз на 5 ро-
ків за один придбаний виріб).

«ВОÄНА АРЕНА» у жовтні 
приéматиме ÷емпіонат світу

У Тернопіль приїде більше тисячі учасників з Канади, 
Німеччини, Чехії, Польщі та Великої Британії

Æителі Тернопільщини з âадами слуõу моæуть 
скористатися послугами контакт-центру

Більше 470 осіб з вадами слуху скористалися послугами
 контакт-центру у Тернополі за 5 місяців його роботи.

ДОВІДКОВО. Телефони контакт-центру – 063-0416016, 
063-0416014, 063-0415988.!

На Тернопільщині 
вступники можуть 

отримати відстрочку 
від призову

Вступники 2020-го 
можуть отримати 
відстрочку від 

призову. 
Це спільне рішення 

Офісу Президента, МОН та 
Генерального штабу. Про 
це повідомив  т. в. о. облас-
ного військового комісара 
Олександр Скумбрій під час 
прес-конференції, йдеться 
на сайті ТОДА.

«Випускники закладів 
загальної середньої, профе-
сійної (професійно-техніч-
ної), фахової передвищої та 
вищої освіти 2020 року, які 
хочуть отримати відстроч-
ку, повинні звернутись із 
заявою до призовної комісії 
та надати довідку з вищого 
навчального закладу про 
намір вступити на обрану 
спеціальність», - прокомен-
тував Олександр Скумбрій.

За його словами, коли до-
кумент додадуть до особової 
справи призовника, тоді він 
може отримати відстроч-
ку від призову на строкову 
службу. Того, хто не матиме 
підтверджувальних доку-
ментів, можуть призвати на 
строкову військову службу. 
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- Пане Михайле, за майже 
тридцятилітню історію нашої 
незалежності цивілізований 
світ вже не вперше намагається 
інвестувати у розвиток України. 
Однак, багатьом цим благородним 
ініціативам так і не судилося 
здійснитися.
- Звичайно,  пострадянська бюрокра-

тія, недосконале законодавство, нечесні на 
руку чиновники, від яких залежало при-
йняття того чи іншого рішення, всюдису-
ща корупція, яка з’їдала мільйони, якщо 
не мільярди коштів від закордонних біз-
несменів чи донорів, робили свою чорну 
справу. З іншого боку, далеко не всі між-
народні інвестори бачили і бачать Україну 
як рівноправного партнера. Декого знач-
но більше цікавлять наші багаті потужні 
ресурси – земля, ліси, корисні копалини, 
дешева робоча сила. Тож я завжди застері-
гав своїх колег-підприємців від контактів 
з «доброчинцями», які бачать нашу країну 
сировинним придатком, а українців – най-
митами. 

Зовсім іншу політику сповідує  інтер-
національна команда проєктного страте-
га-аналітика Давида Картозія (США), яка 
працює під егідою відомого і шанованого 
у всьому світі Інституту багатовекторної 
дипломатії (IMTD).  На підтвердження цієї 
тези можу сказати, що над проєктом «Оз-
доровлення економіки України»  Давид 
Картозія та міжнародні експерти -  юрис-
ти, економісти, фінансисти, маркетологи, 
соціологи, практикуючі банкіри і бізнесме-
ни, вчені, дипломати, державні та громад-
ські діячі - працювали сімнадцять років. У 
цьому документі враховано усі потенційні 
ризики як для міжнародних донорів, так і 

для тих, хто виявить бажання скористатися 
цією допомогою.

- Наприклад…
- Щоб не займатися так званою «біз-

нес-самодіяльністю», Споживче Товари-
ство «Ай.Ем.Ті.Ді. - ІНТЕРНЕШНЛ», яке 
реалізовує програму Давида Картозії в 
Україні, пішло на тісні контакти з офісом 
Президента, Кабінетом міністрів, Верхов-
ною Радою, обласними та міськими рада-
ми і державними адміністраціями у всіх 
регіонах. Іншими словами, ця, створена 
за найвищими світовими стандартами, ба-
гаторівнева організаційна структура, діє 
у рамках українського правового поля, на 
основі українського законодавства і Кон-
ституції України. 

По-друге, як зазначила координатор 
«Ай.Ем.Ті.Ді. – ІНТЕРНЕШНЛ» у Терно-
пільській області Ольга Боднар,  у проєкті 
оздоровлення економіки  докорінно зміне-
но систему розподілу грантових ресурсів з 
використанням “Нової грантової стратегії” 
США, щоб унеможливити використання 
«корупційних схем» для неефективного та 
нецільового використання коштів. Не буде 
так званих конкурсів, на яких треба «купу-
вати» цю допомогу, заплативши у кишеню 
їх організаторам. Головне – є людина, яка 
хоче працювати, є експертно обґрунтована 
ідея, яку вона хоче втілити, а «Ай.Ем.Ті.Ді. 
– ІНТЕРНЕШНЛ» подбає про здійснення 
цієї мрії.

- А який формат такої, на ваше 
переконання, ефективної співп-
раці?
-  Для якісної та ефективної роботи 

організації, за пропозицією кураторів Про-
грами із США, була обрана єдино прийнят-
на форма господарської діяльності, яка 

дозволяє кожному українцю почати власну 
справу, отримавши стартовий капітал. Ця 
форма - споживча кооперація.  Вона ство-
рює можливість за рахунок самоорганіза-
ції і самофінансування учасників (членів 
споживчого товариства) самостійно забез-
печити проведення підготовчого етапу ре-
алізації Програми. А найголовніше - об'єд-
нати окремих людей у нове прогресивне, 
свідоме солідарне суспільство.

До речі, кооперування зусиль українців 
з метою захисту власних підприємницьких 
інтересів сягає корінням ще у 20-30 роки ми-
нулого століття. Саме тоді наш духовний лі-
дер Андрей Шептицький організував на Га-
личині потужний кооперативний рух «Свій 
до свого по своє». Важливо, що таким чином 
підтримавши свій бізнес, кооператорам вда-
лося запобігти нищенню та занепаду укра-
їнської культури, мови, мистецтва – іншими 
словами – української автентичності. 

Уже у роки нашої незалежності на та-
ких же засадах підприємці нашого краю 
згуртувалися у Лігу «Українська справа». 
За роки діяльності ми ініціювали цілу низ-
ку культурно-мистецьких заходів, брали 
активну участь у суспільно-громадському 
житті краю. Відрадно, що нам вдалося по-
тужно підтримати українців у найбільш 
стресові періоди – під час Революції гідно-
сті, опікуватися нашими бійцями на Сході 
з початком російської агресії, передаючи 
на передову провіант, засоби першої необ-
хідності, техніку.

З огляду на це міжнародне кооперуван-

ня підприємців, безсумнівно, - крок вперед. 
Адже Проєкт «IMTD» (USA) «Оздоровлен-
ня економіки України» надає вихід на міжна-
родне ресурсне забезпечення, організаційну 
структуру, нові принципи і філософію побу-
дови суспільних взаємовідносин на основі 
самоорганізації і свідомого співробітництва, 
для створення і ведення чесного бізнесу в 
системі міжнародної кооперації. При по-
будові такої структури і дотриманні таких 
принципів Міжнародні донорські організа-
ції готові пріоритетно виділяти ресурси на 
реалізацію бізнес-ідей та соціальних проек-
тів саме членам IMTD-організацій, як учас-
никам свідомого суспільного об'єднання з 
колективною цільовою програмою, чіткими 
завданнями, плановою стратегією реалізації, 
суворою звітністю і високим рівнем відпові-
дальності.

Задля налагодження найкращих комуні-
кацій, проведення просвітницької роботи, 
популяризації Програми «Оздоровлення 
економіки України», консультативного та 
моніторингового супроводу бізнес-проєк-
тів, що реалізуються у її межах, Споживче 
Товариство «АЙ.ЕМ.ТІ.ДІ.-ІНТЕРНЕШ-
НЛ» створює в Україні власні територіаль-
ні філії обласного та місцевого значення. У 
цьому контексті, за словами Ольги Боднар, 
Тернопільщину розглядають як пріоритет-
ний регіон для практичного втілення засад-
ничих принципів комплексного проєкту під 
егідою Давида Картозії. Ми отримали уні-
кальну можливість стати міцною ланкою 
міжнародного кооперативного руху.

Михайло  РАТУШНЯК: «Ми отримали 
унікальну можливість стати міцною ланкою 

міжнародного кооперативного руху»
У попередньому випуску відомий громадський діяч, 
тернопільський підприємець Михайло РАТУШНЯК 
поділився з нашими читачами перспективою від  
співпраці зі Споживчим Товариством «Ай.Ем.Ті.Ді. - 
ІНТЕРНЕШНЛ», яке реалізовує в Україні комплексну 
програму оздоровлення економіки. Сьогодні він 
погодився відповісти на питання про суть та мету 
цього багатовекторного міжнародного  проєкту.

У наступних публікаціях я детальніше розповім про те, як ініціативна група 
підприємців на чолі з координатором Споживчого Товариства «АЙ.ЕМ.ТІ.ДІ.-ІН-
ТЕРНЕШНЛ» у Тернопільській області Ольгою Боднар робить усе можливе, щоб 
міжнародна допомога прийшла до тих, хто вміє і хоче працювати.

Через труднощі, які виникли 
із закупівлями боксів 
для новонароджених, 

Міністерство соціальної політики 
розробило проєкт урядового 
рішення, яким передбачається 
запровадити виплату грошової 
компенсації вартості одноразової 
натуральної допомоги „пакунок 
малюка" на дітей, які народились 
у 2020 році та не були забезпечені 
цією допомогою. 

Попередньо відомо, що вартість бе-
бі-бокса 3820, тож, ймовірно. саме стільки 
отримають батьки. Як це відбуватиметь-

ся на практиці, ще не відомо. 
Законом України „Про внесення змін 

до деяких законів України щодо підви-
щення соціальних гарантій для окремих 
категорій осіб” внесені зміни щодо прове-
дення нарахувань допомоги на дітей, над 
якими встановлено опіку чи піклування, 
та державної соціальної допомоги мало-
забезпеченим сім’ям з липня 2020 року.

Також з липня збільшився розмір до-
помоги малозабезпеченим сім’ям. У відсо-
тковому співвідношенні до прожиткового 
мінімуму для основних соціальних і демо-
графічних груп населення розмір допомо-
ги становить: для працездатних осіб – 25 

відсотків; для дітей – 130 відсотків; для 
осіб, які втратили працездатність, та осіб 
з інвалідністю – 100 відсотків відповідно-
го прожиткового мінімуму.

З 1 липня 2020 року проведено пе-
рерахунок призначеної державної со-
ціальної допомоги малозабезпеченим 
сім'ям шляхом:

- встановлення розміру рівня забез-
печення прожиткового мінімуму для ді-
тей на рівні 130 відсотків прожиткового 
мінімуму для дитини відповідного віку; 
- скасування норми щодо підвищення рівня 
забезпечення прожиткового мінімуму для 
кожної дитини, яка входить до складу ма-

лозабезпеченої сім’ї на 10 відсотків;
- скасування норми щодо підвищення 

рівня забезпечення прожиткового міні-
муму для кожної дитини з інвалідністю 
та для кожної дитини, яка утримується 
одинокою матір’ю та для кожної дитини, 
в якої один або обоє батьків є особами з ін-
валідністю I або II групи, ‒ на 20 відсотків;

- скасування норми щодо збільшення 
розміру державної соціальної допомоги 
на кожну дитину віком до 13 років на 250 
гривень, на кожну дитину віком від 13 до 
18 років - на 500 гривень.

ГРОШІ ЗАМІСТЬ БЕБІ-БОКСІВ і збільшення 
допомоги малозабезпеченим сім’ям
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Ольга
ЧОРНА.

«Те, що стосується, напри-
клад, теми децентралізації, то це 
реально кінець епохи бідності», 
- упевнений Корнієнко, маючи в 
своєму розпорядженні дані, що 
тепер гроші «спускаються вниз 
до людей, до громад». За словами 
політика, залишок грошей місце-
ві міськради кладуть на депози-
ти, які наразі складають близько 
6 мільярдів гривень. А ще голова 
партії пообіцяв, що після місце-
вих виборів у жовтні на народ 
чекає «нова країна, оновлений 
порядок, оновлена якість».

А тим часом більшість укра-
їнців вважають, що країна руха-
ється «не туди». 60,5 відсотків 
українців заявили: події в країні 
розвиваються в неправильно-
му напрямі. Із них близько 47 
відсотків вважають, що Украї-
на зможе подолати проблеми у 
віддаленішій перспективі, а 13,5 
відсотків висловлюють песимі-
стичні думки, мовляв, країна не 
здатна подолати наявні пробле-
ми. Такі результати соцдослі-
дження «Центру Разумкова» та 
Фонду «Демократичні ініціати-
ви» ім. Ілька Кучеріва. 

Погіршили українці й оцінку 
економіки. Частка співвітчиз-
ників, які оцінюють економічне 

становище країни як погане, на-
прикінці червня зросла до 76 від-
сотків, порівняно з 64 відсотками 
в лютому, свідчать дані опитуван-
ня Research & Branding Group. 

Крім того, порівняно з дока-
рантинним лютим, наприкінці 
червня з 4 до 1 відсотка зни-
зилася частка тих, хто оцінює 
економічний стан в країні як 
більш-менш стерпний. А частка 
тих, які вважають, що економіч-
ний стан набув середньої ста-
більності, знизилася з 29 до 20 
відсотків. 

Та й спікер парламенту Дми-
тро Разумков далекий від опти-
мізму. За його словами, найгір-
шу точку економічної кризи 
Україна ще не пройшла. Пробле-
ми, зумовлені коронавірусом, 
триватимуть... 

Світовий банк, у свою чергу, 
визнав Україну найбіднішою 
в Європі за результатами 2019 
року. Такі оновлені дані повідо-
мив керівник приватного інвес-
тиційного фонду в США Воло-
димир Компанієць на сторінці у 
фейсбук. 

Фахівець порівняв економі-
ку України та Молдови, яка ви-
передила нашу країну за всіма 
показниками. 

Отже, критерій ВВП на душу 
населення: Україна - $3659,03; 
Молдова - $4498,52.

ВВП на душу населення з 
урахуванням ПКС (паритету 
купівельної спроможності): 
Україна - $13341,2; Молдова - 
$13574,1.

ВВП на душу населення 
з урахуванням ПКС в постій-
них цінах 2017 року: Україна - 
$12810; Молдова - $13034.

Сумні результати, врахову-
ючи природні багатства, вигід-
не географічне та геополітичне 
розташування нашої держави, 
людський потенціал тощо.  

І ще до теми закінчення 
епохи бідності. Йдеться про 
прожитковий мінімум. У різних 
країнах він відрізняється. Але 
на цей мінімум людина повинна 
жити, а не виживати. 

Для прикладу, уряд США пе-
редбачив 55 доларів на добу для 
жителів своєї країни. А от укра-
їнська влада вважає: для того, 
аби повноцінно жити, достат-
ньо і 2,6 доларів. Різниця у про-
житковому мінімумі в розра-
хунку на один день в Україні та 
Штатах складає понад 20 разів.

Сусідні Молдова, Росія та Че-
хія передбачили для своїх гро-

мадян добові витрати у межах 
4-5 доларів. Жителям Польщі 
пощастило значно більше: вони 
можуть розраховувати на 18,9 
доларів на добу.

Що вже казати про укра-
їнські пенсії. Найчастіше наші 
пенсіонери отримують виплати 
у межах 2000-3000 гривень. Та-
ких від загальної кількості 45,9 
відсотків, свідчать дані від 1 
липня цього року на сайті Пен-
сійного фонду.

Зокрема, до 1400 гривень 
мають 70487 наших пенсіоне-
рів. Від 1401 до 1500 гривень 
- 1465 осіб; Від 1501 до 2000 
гривень - 1845674 особи. Від 
2001 до 3000 гривень - 5158392 
людини (згаданих 45,9 відсо-
тків). Від 3001 до 4000 гривень 
- 1671624 особи. 

Кінець епохи бідності, каже-
те?

До речі, депутатка від Слу-
ги народу, глава комітету со-
цполітики Галина Третьякова 
заявила, що зарплата нардепів 

недостатня для того, аби якіс-
но забезпечувати їх роботу. За 
її словами, як передає Громад-
ське, народним обранцям нара-
ховують в середньому 42 тисячі 
гривень на місяць. Після вираху-
вання податків вони отримують 
32-35 тисяч, залежно від того, 
чи брав парламентарій відпуст-
ку. Просто «мізерія» ці «нещас-
ні» 32-35 тисяч гривень. А на 
мінімалку жити не пробували?

Тим часом, у Верховній Раді 
153 нардепи парламентської 
фракції Слуга народу - багатії, 
згідно з даними їхніх деклара-
цій, повідомив Комітет виборців 
України. Усього в фракції 247 де-
путатів. Тож мільйонером є ко-
жен другий представник моно-
більшості. Що 
вони знають 
про бідність?!

Епоõа бідності â Укра¿ні заâершилась: 
ДЛß «СЛУГ...» ЧИ ДЛß НАРОДУ?  
В Слузі народу заявили про завершення епохи бідності. Таку гучну 
заяву зробив голова партії Олександр Корнієнко: мовляв, завдяки 
проведеним реформам в Україні в деяких сферах настав «кінець 

епохи бідності». Про це політик розповів на каналі «1+1»
 в ефірі програми «Право на владу». 

За це проголосувало 238 на-
родних обранців. Зокрема, рішен-
ня підтримали депутати "Слуги 
народу" та двох депутатських 
груп "Довіра" і "За майбутнє". Від-
повідну постанову опублікували 
18 липня в газеті «Голос України». 
Вона набула чинності з дня, на-
ступного за днем її опублікування 
(19 липня), крім положень щодо 
утворення та ліквідації районів в 
Автономній Республіці Крим, які 
вступають в силу з моменту по-
вернення тимчасово окупованої 
території АРК під загальну юрис-
дикцію України.

Місцеві вибори 25 жовтня вже 
проходитимуть у нових районах, 
де обиратимуть нові районні ради. 
У ліквідованих районах райради в 
жовтні вже не обиратимуть.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

КРЕМЕНЕЦЬКИЙ РАЙОН (з 
адміністративним центром у 
місті Кременець) у складі тери-

торій Борсуківської сільської, 
Великодедеркальської сільської, 
Вишнівецької селищної, Кре-
менецької міської, Лановецької 
міської, Лопушненської сільської, 
Почаївської міської, Шумської 
міської територіальних громад, 
затверджених Кабінетом Міні-
стрів України;

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН (з 
адміністративним центром у мі-
сті Тернопіль) у складі територій 
Байковецької сільської, Бережан-
ської міської, Білецької сільської, 
Великоберезовицької селищної, 
Великобірківської селищної, Ве-
ликогаївської сільської, Залозець-
кої селищної, Збаразької міської, 
Зборівської міської, Золотників-
ської сільської, Іванівської сіль-
ської, Козівської селищної, Коз-
лівської селищної, Купчинецької 
сільської, Микулинецької селищ-
ної, Нараївської сільської, Озер-
нянської сільської, Підволочись-

кої селищної, Підгаєцької міської, 
Підгороднянської сільської, Са-
ранчуківської сільської, Скалат-
ської міської, Скориківської сіль-
ської, Теребовлянської міської, 
Тернопільської міської територі-
альних громад, затверджених Ка-
бінетом Міністрів України;

ЧОРТКІВСЬКИЙ РАЙОН (з 
адміністративним центром у мі-
сті Чортків) у складі територій 
Білобожницької сільської, Біль-
че-Золотецької сільської, Бор-
щівської міської, Бучацької місь-
кої, Васильковецької сільської, 
Гримайлівської селищної, Гуся-
тинської селищної, Заводської 
селищної, Заліщицької міської, 
Золотопотіцької селищної, Іва-
не-Пустенської сільської, Колин-
дянської сільської, Копичинецької 
міської, Коропецької селищної, 
Мельнице-Подільської селищної, 
Монастириської міської, Нагірян-
ської сільської, Скала-Подільської 
селищної, Товстенської селищної, 
Трибухівської сільської, Хоро-
стківської міської, Чортківської 
міської територіальних громад, 
затверджених Кабінетом Міні-
стрів України.

ТРИ РАЙОНИ ЗАМІСТЬ 17: 
як депутати поділили Тернопільщину

Верховна Рада затвердила нові межі районів 
в Україні. Кількість районів зменшилася 
майже в чотири рази - з 490 до 136 (17 з них - у 

анексованому Криму та непідконтрольних Києву 
територіях Донбасу). 
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У Польщі скасували 
термін давності за злочини 

часів комунізму

У Польщі скасували термін давнос-
ті за злочини часів комунізму 1944-
1990 років. Про це повідомляє Радіо 
Польща. «Президент Польщі Анджей 
Дуда підписав закон, який скасовує тер-
мін давності за злочини часів комунізму 
в Польщі у 1944-1990 роки», - йдеться в 
повідомленні. Тепер прокурори Інститу-
ту національної пам’яті Польщі зможуть 
притягати до відповідальності людей за 
злочини комуністичного режиму в Поль-
щі. Автори законопроєкту посилалися на 
Європейський суд з прав людини. 

Лукашенко вказав 
у декларації, що він бездомний

Білоруський Центрвиборчком опу-
блікував декларацію президента краї-
ни Олександра Лукашенка. У ній немає 
ні нерухомості, ні автомобілів, пише ви-
дання TUN. BY. Лукашенко задекларував 
117068 рублів зарплати за минулий рік 
(трохи менше $50 тисяч). У рядку «не-
рухоме майно» президент, який бало-
тується на новий термін, вказав що у 
нього немає будинків, земельних діля-
нок, квартир, гаражів ні інших будівель. 
Також немає в декларації жодних відо-
мостей про те, що Лукашенко володіє 
хоча б одним автомобілем. Іншого майна 
у вигляді акцій або часток у статутних 
фондах компаній, згідно з документом, 
також немає.

Латвія хоче позбавляти віз 
і дозволу на проживання 
порушників самоізоляції

У Латвії планують позбавляти віз 
та посвідок на тимчасове проживання 
громадян третіх країн, які порушують 
режим самоізоляції. Про це повідомляє 
Європейська правда. Латвійський уряд 
підтримав поправки в нормативно-пра-
вову базу, які дозволять анулювати візи 
і посвідки на тимчасове проживання для 
громадян третіх країн, які порушують 
правила самоізоляції. Це рішення ще 
повинен схвалити Сейм Латвії. Поруш-
ники самоізоляції також можуть бути 
оштрафовані до 2000 євро. Крім того, 
уряд ухвалив рішення, за якими кожен 
мандрівник, що прибуває до країни між-
народними авіарейсами, проходитиме 
спеціальне анкетування й буде зареє-
стрований. Усіх приїжджих будуть анке-
тувати і потім, залежно від того, з якої 
країни прибула людина, передаватимуть 
дані в Центр з профілактики та контро-
лю захворювань і Державній поліції. Піс-
ля закінчення 14 днів дані мандрівників 
будуть видалені.

Естонія встановить на кордоні 
систему розпізнавання облич

МВС Естонії проводить конкурс 
на поставку системи розпізнавання 
облич і автоматичних воріт для при-
кордонного контролю. Про це стало 
відомо телерадіокомпанії ERR. Система 
розпізнавання облич буде призначена 
для ідентифікації громадян третіх кра-
їн. Система автоматично сканує облич-
чя людини і порівнює його із загально-
європейською базою даних. За словами 

керівника відділу інфотехнологій і роз-
робки прикордонних послуг МВС Ромета 
Саалісте, ця система підвищить ефек-
тивність роботи прикордонників. Нові 
автоматичні ворота для прикордонного 
контролю перевірятимуть особу люди-
ни та її ідентифікаційний документ. На 
думку Саалісте, це прискорить перетин 
кордону для громадян ЄС. Поки що неві-
домо, коли нові технології будуть впро-
ваджені на прикордонних пропускних 
пунктах.

Європол викрив мафіозну 
мережу фальшивомонетників

Європол викрив масштабну мере-
жу фальшивомонетників, пов’язану з 
італійською мафіозною організацією 
Каморра. Як пише AFP, про це повідоми-
ли у французькій поліції. Правоохоронці 
затримали 44 підозрюваних у трьох кра-
їнах - 40 в Італії, трьох у Франції та одно-
го - в Бельгії. Під час затримань і обшу-
ків вилучили 8 мільйонів євро та інше 
майно на загальну суму близько 8 млн. 
євро. Розслідування італійських право-
охоронців почалося ще у січні 2018 року 
після масової появи підроблених купюр 
номіналом переважно у 50 євро. «Остан-
німи роками близько 90% якісно підро-
блених грошей походили з Італії. Камор-
ра має своєрідний «патент» на цьому 
ринку», - сказав комісар Ерік Бертран, 
представник головного офісу боротьби 
з підробкою грошей.

Уперше в історії 
сталася загальносвітова 

перерва в навчанні
У зв’язку з пандемією вперше в 

історії людства стався збій в освіт-
ньому процесі в усьому світі. Про це 
заявляє міжнародна організація Save 
the Children, повідомляє ВВС News. Дані 
ЮНЕСКО свідчать, що кількість учнів, 
які припинили відвідувати навчальні 
заклади через карантинні заходи, до-
сягала 1,6 мільярдів, це - 90% від усіх 
учнів. Через скорочення фінансування 
освіти та зростання бідності, спровоко-
ваної пандемією, близько 10 мільйонів 
дітей можуть більше ніколи не повер-
нутися в школи. Економічні наслідки 
епідемії загрожують довести до злид-
нів ще від 90 до 117 мільйонів   дітей, і 
це  також позначиться на відвідуваності 
навчальних закладів. Найгірша ситуація 
з освітою в Малі, Чаді, Ліберії, Афганіс-
тані, Гвінеї, Мавританії, Ємені, Нігерії, 
Пакистані, Сенегалі та Кот-д’Івуарі. Save 
the Children підрахували: низці небага-
тих країн може загрожувати нестача $77 
млрд. на освіту. 

26 людей володіють 
половиною багатств світу 

26 людей володіють статками, які 
еквівалентні доходам половини насе-
лення всього світу, повідомив генсек 
ООН Антоніу Гутерріш. За його слова-
ми, через таку велику фінансову різни-
цю у світі відбуваються кризи, корупція 
і зростає злочинність. 70% населення 
світу живуть в умовах зростаючої нерів-
ності. Його причиною є велика різниця 
в рівні фінансового благополуччя. Гу-
терріш підкреслив, що в сучасному світі 
життя багатьох людей визначається в 
момент народження і залежить від ста-
ті, раси, фізичного здоров’я. Через таке 
фінансове розшарування у людей погір-
шується фізичне та психічне здоров’я. 
Гутерріш навів сумний факт: 17% дітей, 
які народилися 20 років тому в країнах з 
низьким рівнем розвитку, вже померли. 
Світова спільнота має усунути причини 
виникнення нерівності на планеті, перш 
ніж вона зруйнує світову 
економіку і призведе до 
остаточного розшару-
вання суспільства.

За пів року бюджет 
недоотримав 38,4 мільярди

За перші шість місяців цього року за-
гальний фонд держбюджету недоотри-
мав 38,4 млрд. грн. запланованих дохо-
дів. Про це заявив глава Рахункової палати 
Валерій Пацкан, повідомляє прес-служба 
відомства. Зокрема, менше запланованих 
були надходження з ПДВ із ввезених на 
митну територію України товарів - на 33,2 
млрд. грн., рентної плати за користування 
надрами - на 7,1 млрд. грн., податку і збору 
на доходи фізосіб - на 2,2 млрд. грн., ввізно-
го мита - на 0,9 млрд. грн. «На жаль, зали-
шаються проблеми і з надходженнями від 
митниці та податкової. План доходів, які 
адмініструє митна служба, невиконаний 
на 34 млрд. грн., податкова служба - на 1,7 
млрд. грн.», - зазначив чиновник. І додав: 
загальний фонд держбюджету фінансу-
вався, насамперед, за рахунок державних 
запозичень, які склали 259,5 млрд. грн. 
(99,8%) джерел фінансування.

Друк українських 
книжок значно впав 

Через карантин страждають усі, хто 
працює на глядача - театри, філармонії. 
Вони залишилися без надходжень, але 
мають витрати. Про це в інтерв’ю журналу 
«Країна» сказав письменник та видавець 
Віталій Капранов. Видавнича справа також 
перебуває в занепаді. «На 70 відсотків упав 
друк українських книжок. Частину отрима-
них грошей варто було б витратити на за-
купівлю книг у видавництв для бібліотек. 
Важливо зменшити негативні наслідки 
карантину для культури. Та швидше за все, 
це виглядатиме, як хаотичне витрачання 
грошей. Даватимуть тому, хто голосніше 
просить», - зазначив письменник.

Дітям-сиротам 
підвищили стипендії

Верховна Рада проголосувала за під-
вищення стипендій дітям-сиротам. Про 
це йдеться на сайті парламенту. Законо-
проєктом пропонується встановити дітям-
сиротам виплату стипендії у підвищеному 
розмірі не менше 150% прожиткового мі-
німуму на одну особу та щорічної грошової 
допомоги на придбання навчальної літера-
тури дітям-сиротам та дітям, позбавлених 
батьківського піклування. Розмір прожит-
кового мінімуму в Україні - 2027 гривень, 
тобто мінімальна стипендія таким дітям 
буде на рівні 3040 гривень.

Зріс розмір лікарняних та 
декретних виплат

Фонд соціального страхування збіль-
шив середній розмір лікарняних виплат 
на 19,1%, декретних - на 15,8%. У першому 
півріччі цього року середньоденний розмір 
допомоги з тимчасової втрати працездат-
ності склав 321,23 грн., що на 19,1% більше, 
ніж за такий період 2019-го. Середньоден-
ний розмір допомоги по вагітності та поло-
гах, порівняно з минулим роком, збільшився 
на 15,8% і складає 279,8 грн., повідомили у 
Фонді соцстрахування. Допомогу з вагітнос-
ті та пологів надають у розмірі 100% серед-
ньої зарплати застрахованої особи. Розмір 
допомоги з тимчасової втрати працездат-
ності залежить від тривалості страхового 
стажу. Виплати становлять 50% середньої 
зарплати, якщо стаж не перевищує 3 років, 
60% - за стаж від 3 до 5 років, 70% - із стажем 
від 5 до 8 років. 100% можна отримати, якщо 
стаж - понад 8 років, або за наявності пільг, 
відповідно до законодавства.

Туристів з України 
очікують в Єгипті зміни

Українські туристи в Єгипті можуть 
очікувати розширення списку україно-
мовних каналів у готелях, присутність 
української мови в аудіо-гідах в єгипет-
ських музеях, а також дублювання на-
писів на інформаційних вказівниках 
українською мовою. Про це інформує пре-
сслужба Міністерства закордонних справ 
України, передає УНН. Крім того, за даними 
дипломатів, можна очікувати розширення 
можливостей стажування в Єгипті україн-
ських студентів, які навчаються на спеці-
альностях, пов’язаних із туризмом. 

Скільки людей загинули 
в ДТП за роки незалежності 
За 29 років незалежності України, 

- починаючи з 1991 року і по березень 
2019-го, 174095 осіб загинули в аваріях 
на  дорогах. Травмовано 1 мільйон 264 ти-
сячі осіб. Такі шокуючі цифри навів у ефірі 
програми «Свобода слова Савіка Шустера» 
заступник голови МВС Антон Геращенко, 
повідомляє 24 канал. Він уточнив, що, зо-
крема у 2019 році було зафіксовано 116 
тисяч фактів водіння у нетверезому стані. 

Україна - перша в Європі 
за рівнем злочинності

Україна посіла перше місце у списку 
за рівнем злочинності в Європі з показ-
ником 48,84. На другій сходинці - Швеція, 
на третій - Франція. Такий рейтинг бази 
даних Numbeo, згідно з опитуванням ко-
ристувачів, повідомляє 24 канал. Аналітики 
підрахували індекс злочинності в 41 євро-
пейській державі. Отже, 10 найзлочинні-
ших держав у Європі за рейтингом Numbeo: 
Україна, Швеція, Франція, Молдова, Ірлан-
дія, Бельгія, Велика Британія, Італія, Боснія 
і Герцеговина, Чорногорія. Найбільш без-
печною країною, відповідно до рейтингу, є 
Словенія. Опинилася на останньому місці 
Україна і в рейтингу безпечності країн. У 
загальносвітовому «антирейтингу» Украї-
на посіла 47 позицію. До слова, Numbeo - це 
онлайн-база даних, яку формують користу-
вачі з усього світу. 

До карантину доходи 
вітчизняних туроператорів 

склали 31,9 млрд. грн.
Доходи українських туристичних 

компаній у 2019 році, порівняно з 2018 
роком, збільшилися на 51,8% - до 31,9 
млрд. грн. - із 21 млрд грн. Про це пові-
домила Держслужба статистики. Зокре-
ма, доходи туроператорів торік склали 
31,16 млрд. грн., турагентів - 744 млн. грн., 
суб’єктів, що здійснюють екскурсійну ді-
яльність, - 43,7 млн. грн. Доходи фізосіб-
підприємців у сфері туристичної діяль-
ності минулого року, порівняно з 2018-им, 
зросли на 35% - до 751,5 млн. грн. - із 556,7 
млн. грн. Але пандемія все змінила. Турис-
тична галузь зараз - одна з найбільш еко-
номічно постраждалих.

Поліції хочуть надати 
право зупиняти авто без 

конкретної причини
Депутати пропонують розширити 

коло повноважень для співробітників 
поліції. Відповідний законопроєкт № 
2695 народні обранці прийняли у пер-
шому читанні. Про це повідомляє портал 
Дорожній адвокат, передає Фінанси.ua. Так, 
поліцейським збираються дозволити зу-
пиняти автомобіль без поважної причини. 
Це означає, що водія можуть зупинити без 
порушення ПДР, а просто для профілакти-
ки або перевірки документів. Відзначаєть-
ся, що в процесі зупинки співробітники по-
ліції можуть знайти додаткові порушення, 
за які водію може бути виписаний штраф. 
Раніше зупиняти водіїв поліція мала право 
лише у разі порушення Правил дорожньо-
го руху, і це було закріплено в законі №35 
«Про національну поліцію». 

Україна Світ

Ольга ЧОРНА.
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Коронавірусний 2020-ий 
вніс суттєві корективи 
у звичне життя людей. 

Щоби якомога безболісніше 
пережити його депресивні 
настрої, люди адаптувались і в 
наявних умовах, так би мовити, 
«переформатували» багато сфер 
діяльності до вимог часу. Не 
винятком стали і різноманітні 
фестивалі й конкурси, учасники 
яких, не виходячи з дому, 
виступали перед онлайн-
глядачами.

У такому незвичному і, разом з тим, 
не менш цікавому форматі нещодавно 
проходив і цьогорічний ІІІ Міжнарод-
ний багатожанровий інтернет-конкурс 
«Самоцвіти – країна безмежних можли-
востей».

Керівник МПП «Хореографічна 
студія «Первоцвіт» із Козови Наталія 
Гром’як, порадившись із хореографа-
ми студії Ольгою Максимів-Мартинов-
ською та Уляною Горохівською, вирі-
шила подати заявку на участь. Тим 
паче, що первоцвітівці упродовж цього 
навчального року наполегливо готува-
лися, адже наприкінці березня плану-
вали підкоряти танцювальну столицю 
на фестивалі-конкурсі «Весняний зо-
репад». Та через початок карантинних 
обмежень поїздку змушені були скасу-
вати. І тепер, коли з’явилася така чудо-
ва нагода показати свої хореографічні 
здібності і хист, сумнівів не було.

Отож, Наталя Тарасівна разом із за-
явкою надіслала організаторам фести-
валю відеоматеріали хореографічних 
постановок «Ой, гоп, черевички» - учас-
ників середньої групи (хореограф – Оля 
Максимів-Мартиновська) та «Барбі і 

Кен» - молодшої групи «Цьомочки» (хо-
реограф - Уляна Горохівська).

З-поміж достойної і багаточисель-
ної когорти конкурентів нашим тан-
цюристам вдалось завоювати при-
хильність і зачарувати впевненими, 
емоційними та майстерними танцю-
вальними «па» чималеньку онлайн-ау-
диторію. Бо ж саме завдяки глядачам, 
які упродовж декількох днів мали змо-
гу проголосувати, перейшовши за від-
повідним посиланням, учасники двох 
груп «Первоцвіту» зайняли треті місця 
у своїх вікових та жанрових номінаці-
ях, залишивши далеко позаду близько 
двох десятків конкурентів у кожній.

Ця перемога неабияк додала снаги і 
ще більшої віри в себе та свої сили як 
первоцвітівцям, так і їх досвідченим 
й креативним наставникам. Знову ж 
таки, в онлайн-режимі, вони усі, єди-

ною дружньою родиною, вітали один 
одного з перемогою і радо розділили її 
на всіх. Адже, попри карантинні обме-
ження, є те, що завжди об’єднує цей ко-
лектив, навіть на відстані – це любов до 
хореографічного мистецтва, вміння ба-
чити прекрасне у звичному, разом ку-
штувати смак такої бажаної перемоги…

І хоч затяжна карантинна весна пе-
реросла у не менш затяжне карантин-
не літо, учасники «Первоцвіту» разом 
зі своїми наставниками, які вже давно 
для них стали другими мамами і вір-
ними друзями, щиро сподіваються, що 
невдовзі зможуть знову повноцінно го-
туватися до нових виступів, конкурсів 
у своєму танцзалі. А зараз тренуються 
вдома. Їм не звикати до різноманітних 
випробувань. Пригадується, декілька 
років тому перед самим від’їздом на 
міжнародний конкурс «Палаюча зірка» 
до Києва, захворіла танцюристка «Пер-
воцвіту», яка в одній чи двох поста-
новках була солісткою. Буквально за 
якусь годину до відправлення потяга, 
просто-таки в залі очікувань вокзалу, 
хореографи змінили танець, а учас-
ники вивчили його наново. Тоді «Пер-
воцвіт» здобув три призових місця в 
різних номінаціях. Бувало, що і фоно-
грама «виключалася» під час виступу 

маленьких танцюристів цієї студії. Та 
вони не розгубилися, а чітко, подумки 
відраховуючи такти, як і на репетиціях, 
дотанцювали танець «Україна – це ми» 
до кінця, зірвавши овації приємно зди-
вованих глядачів. 

У цьому колективі завжди достой-
но – і завдяки, і наперекір, - долають 
різноманітні труднощі, які не раз тра-
пляються на шляху. І, як взірець цьо-
му, - попри карантинні обмеження, 
величезний арсенал із кубків, грамот, 
медалей «Первоцвіту» за перемогу в 
різноманітних всеукраїнських та між-
народних фестивалях і конкурсах, на 
цей раз до їх заслужених нагород до-
далося ще по одному кубку для кожної 
із груп, грамоти та заохочувальні пода-
рунки.

Ми щиро радіємо разом із учасни-
ками середньої та групи «Цьомочки» 
МПП «Хореографічна студія «Перво-
цвіт», хореографами студії – Олею 
Максимів-Мартиновською, яка займа-
ється з дітьми, яким ледь виповню-
ється чотири-п’ять рочків, коли вони, 
маленькі і розгублені, часом плутають 
ліву ніжку чи ручку із правою, а вже за 
декілька занять чітко знають і розріз-
няють танцювальні позиції.  З Уляною 
Горохівською – колишньою вихован-
кою Олі  Тарасівни, якій так припала до 
душі хореографія, що вирішила присвя-
тити цій професії всю себе, і яку дуже 
люблять її маленькі вихованці. Та, звіс-
но, з директором, ідейним натхненни-
ком колективу «Первоцвіту» Наталією 
Гром’як, завдяки ініціативності та ці-
леспрямованості якої учасники студії 
мають змогу подорожувати фестиваль-
ною Україною, країнами Європи, а те-
пер іще – й світом віртуальної реально-
сті інтернет-ресурсів.

Бажаємо всім вам подальших пе-
ремог і нехай любов до хореографії з 
кожним виступом, з кожним уроком і 
роком все більше об’єднує вас у міцну, 
дружню сім’ю, яку ви бережете і при-
множуєте вже понад два десятиліття – 
з часу заснування «Первоцвіту».

Оля ПОПАДЮК.
Козівський район.

із Козови здобуває 
перемоги і під 

час карантину

«ПЕРВОЦВІТ»

Танцювальний колектив з Тернопільщини увійшов 
у трійку кращих на міжнародному онлайн-конкурсі
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НАРОДНОЇ МЕДИЦИНИ

❶ Кавун є одним з найкращих джерел лікопіну – речови-
ни, яка забезпечує таким продуктам, як кавун, помідори, гуа-
ва, шипшина, суниця і грейпфрут, рожево-червоний відтінок. 
Численні дослідження показують, що споживання лікопіну 
знижує ризик розвитку раку простати і раку молочної залози.

❷. Згідно з дослідженням учених з Техаського універси-
тету в Остіні, кавун стимулює кровоносні судини і підвищує 
лібідо.

❸ Лікопін, який міститься в кавуні, також зменшує ризик 
захворювань серця, атеросклерозу і підвищеного кров'яного 
тиску.

❹У кавунах міститься амінокислота цитрулін, з якої утво-
рюється аргінін, що запобігає накопиченню жиру в клітинах.

❺ Коли при вживанні кавуна цитрулін перетворюється 
на аргінін, в організмі людини синтезується оксид азоту. Це 
запобігає нападам стенокардії, підвищенню тиску і ризику 
серцевих захворювань.

❻ До складу кавуна входять флавоноїди, каротиноїди та 
тритерпеноїди, які мають потужні антиоксидантні властивос-
ті, запобігають хворобам і уповільнюють процес старіння.

❼У кавуні міститься багато глутатіону, який є важливою 
поживною речовиною, необхідною для підтримання здоров'я 
печінки.

❽ Кавун має високий вміст бета-каротину, який необхід-
ний для здорової шкіри, і вітаміну С, який підвищує імунітет.

❾ Кавун очищує організм, виводить токсичні речовини.
❿ Кавун на 92% складається з води, що зволожує кліти-

ни і запобігає зневодненню організму.
⓫ Завдяки великій кількості антиоксидантів та інших 

поживних речовин кавун чинить на організм протизапальну 
дію, бореться з десятками серйозних хронічних захворювань, 
починаючи від артриту та закінчуючи раком.

Серед основних симптомів, 
які можуть супроводжувати 
нестачу цього мікроелемента: 

відчуття тривоги, спазми, судоми, 
прискорене серцебиття. Все це 
зазвичай може посилюватися 
головними болями, безсонням, 
підвищеною дратівливістю, 
частою зміною настрою і 
хронічною втомою.В організмі 
дорослої людини міститься всього 
21-28 грамів магнію. 

При цьому магній відноситься до 
речовин, які не синтезуються в організ-
мі і повинні надходити ззовні. Він бере 
участь у формуванні білків, також по-
трібен для роботи м'язів і нервової сис-
теми, регулює рівень цукру і тиск.

Дослідження показують, що запо-
внення дефіциту магнію допомагає 
комплексно боротися і з емоційними, 
і з фізичними проявами стресу. Магній 
допомагає не тільки повернутися в хо-
рошу психоемоційну форму, але й бо-

ротися із занепадом сил.Для боротьби 
з дефіцитом магнію потрібно дотри-
муватися здорового харчування, осо-
бливо - включити в раціон горіхи, свіжі 
овочі, при цьому виключивши газовані 
напої, фаст-фуд, алкоголь та кондитер-
ські вироби.За наявності симптомів, 
перерахованих вище, рекомендовано 
звернутися до лікаря, здати аналізи та 
пройти тести на визначення рівня маг-
нію в організмі. 

Останнім часом з'являється все 
більше суперечок, в яких головним 
героєм є хліб. Багато експертів 

рекомендують, наприклад, відмовлятися 
від дріжджової випічки. Інші ж люди 
шукають альтернативу – всілякі хлібці, 
лаваші та коржі. Але, чи корисно заміняти 
хліб на лаваш? Відповідь дають експерти.

Фахівці зауважують, що тонкий лаваш, в який 
зазвичай загортають кебаб, дійсно може бути ко-
рисною заміною хлібу. Причому, він на 20-30% 
корисніший для організму. Розповідаємо, що ж ро-
бить його таким.

"Улаваші, як правило, використовується менше 
цукру, але за складом це фактично те ж саме, що бі-
лий хліб", – підкреслили експерти.

Вони пояснили, що основа тонкого лаваша, 
який печеться з білого борошна, – крохмаль. А він 
є з'єднаними разом молекулами глюкози, які мо-

ментально вивільняються в організмі. Таким чи-
ном, його споживання сприяє швидкому зростан-
ню рівня цукру в крові так само, як це відбувається 
зі звичайним хлібом. Якщо не контролювати кіль-
кість цього продукту, то це загрожує збільшенням 
жирових відкладень через високий вміст вуглево-
дів, які не встигають витрачатися організмом.

Плюс лаваша полягає в тому, що його щільність 
дає можливість бути хорошою "обгорткою" для 
різних начинок з корисних компонентів. У такому 
варіанті його можна з'їдати менше, уникаючи не-
безпечно високого дозування шкідливих швидких 
вуглеводів, які сприяють зростанню цукру в крові і 
надмірного відкладення жиру.

Утім не варто забувати й про склад лаваша. 
Уважно ознайомтеся з ним перед тим, як купувати. 
Цілком імовірно, що корисна альтернатива хлібу 
може не бути такою, якщо виробник додав до цьо-
го продукту низку зайвих інгредієнтів.

У порівнянні з цінами 
на цьогорічну 
полуницю авокадо 

вже не видається дорогим 
смаколиком, проте, і не 
дешевий. Ось кілька 
причин, чому його все ж 
варто включити у свій 
раціон.

Авокадо не містить вуглево-
дів, у ньому майже немає цукрів і 
фруктової кислоти, а також відсут-
ній холестерин. Більше того, цей 
фрукт має чудову властивість роз-
щеплювати надлишок холестери-
ну в крові. У ньому є корисні жирні 
кислоти і вітамін Е. Також авокадо 
– це потужний антиоксидант, іму-
ностимулятор і афродизіак. А ще 
він добре чистить організм завдя-
ки великій кількості клітковини. 

Авокадо можуть вживати 
практично всі, за винятком людей, 
у яких індивідуальна непереноси-
мість цього фрукту, схильність до 
алергій або тяжкі хронічні захво-
рювання шлунково-кишкового 
тракту.

Справжні любителі авокадо 
знають, як правильно вибирати 
цей корисний для здоров'я фрукт. 
Незалежно від його розміру або 
наявності пухирців на шкірці, го-
ловну увагу потрібно звертати на 
м'якість плоду.

Недозріле авокадо – суцільне 
розчарування для тих, хто пробує 
його вперше. Зелена дубово-твер-
да м'якоть і за текстурою, і за сма-
ком нагадує сирий кабачок. Інша 
крайність – перезрілий плід, який 
почав підгнивати. Ознаками тако-
го авокадо можуть служити його 
надмірна, водяниста м'якість, 
темні точки і плями на шкірці. 

Хороший зрілий авокадо має 

рівномірний колір і рівномірну 
м'якість: при натисканні на шкір-
ку палець повинен легко зали-
шати вм'ятину, але не потопати в 
плоді. 

Ідеальний авокадо настільки 
м'який і маслянистий, що його 
можна легко намастити на хліб. 
Авокадо, додані в салати, надають 
їм чудового олійно-горіхового 
присмаку. 

Цей фрукт – чудовий варіант 
для бутербродів: на скибочку зер-
нового або житнього хліба намас-
тити м'якоть авокадо, присипати 
сіллю і прикрасити листочком 
салату. Зверху трохи скропити ли-
монним соком.

СЕЗОН КАВУНІВ 
11 фактів про користь 

ягоди для здоров'я
Нарешті розпочався сезон кавунів, і це - 
чудово, оскільки ці солодкі та соковиті 

ягоди не тільки втамовують спрагу, але й 
приносять величезну користь для здоров'я.

АВОКАДО - АФРОДИЗІАК 
І ПОТУЖНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ІМУНІТЕТУ

Авокадо багато хто сприймає як овоч, оскільки він і зовні, і за смаком, і 
за хімічним складом більше нагадує овоч, хоча насправді це саме фрукт. 

Він росте в тропіках і субтропіках, причому існує близько 400 сортів 
авокадо – плоди різної форми, величини та кольору. 

ЧИ КОРИСНО ЗАМІНЯТИ 
ХЛІБ НА ЛАВАШ: ПОЯСНЕННЯ ЕКСПЕРТІВ
ТОНКИЙ ЛАВАШ МІСТИТЬ МЕНШЕ ЦУКРУ, НІЖ ЗВИЧАЙНИЙ ХЛІБ

ПОСТІЙНЕ ВІДЧУТТЯ ТРИВОГИ, ВТОМА ТА ДРАТІВЛИВІСТЬ?
Ніяк не можете спокійно заснути? Ці проблеми можуть бути спричинені дефіцитом магнію в організмі. 
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гніздечко
Сімейне

ВИШИВАНКИ ГАРНІ 
ОДЯГАЄМ РАДО,

БУДЕМ В НИХ СЬОГОДНІ 
З ДРУЗЯМИ ГУЛЯТИ…
БО ЦЕ УНІКАЛЬНИЙ

ОДЯГ НАШ НАЦІОНАЛЬНИЙ!

СТРУНИ СЕРЦЯ

Не може вона позбутися своєї 
розкішної коси. Не може - і 
край. Пообіцяла колись 

Максимові. Він любив наспівувати: 
«Тільки ти роби, як вчила мати,не 
обрізуй русої коси. Хай вона росте 
густа та пишна, кучерявим хлопцям 
на біду...». Він був романтиком, цей 
зовсім не кучерявий хлопчисько. 

Никодима Степановича - Максимового 
батька - направили в їхній район на керівну 
посаду. Хоча посада тимчасова, привіз сюди 
свою сім’ю. Дружина нарікала: в тихому міс-
течку їй сумно. Але чоловікові не перечила.  

Максима батько влаштував фотографом 
у районну газету. Фотокореспондент пішла у 
декретну відпустку.

Через дорогу від редакції - школа. Там і по-
бачив Уляну. Уляну Дмитрівну. Вона швидше 
скидалася на старшокласницю, ніж на вчи-
тельку. Молоденька, тендітна. З довгою руся-
вою косою. Коли фотографував її, червоніла. 
Директор розхвалював Уляну: їхня випускни-
ця. Відмінниця. Навіть не думав, що після за-
кінчення інституту сюди повернеться. Адже 
англійську чудово знає. Могла б і в обласному 
центрі на роботу влаштуватися. А вона по-
просилася до «своєї» школи. 

Поки директор обсипав компліментами 
молоду вчительку, Максим у неї закохувався... 

...Вони зустрічалися потай. Уляна не хоті-
ла, аби в школі пліткували. Максим ще й за неї 
на два роки молодший. 

Він любив фотографувати Уляну. Коли ві-
тер бавився її волоссям. Коли дощові краплі 
впліталися в коси... Чорно-білі знімки світи-
лися різнобарв’ям щастя і любові...

Никодим Степанович попрацював на по-
саді два роки. Тепер родина поверталася у 
рідне місто. 

...Завтра вранці Максим поїде з їхнього 
містечка. Сьогоднішній вечір - прощальний. 
Падав теплий літній дощ. 

- Кажуть, на щастя, - порушив мовчанку 
хлопець. 

- Віриш у забобони?
- Вірю в дощ і наше кохання.  
Максим обіцяв телефонувати і приїжджа-

ти. Вони зберегли свої почуття в таємниці. А 
тепер настав час усе розповісти. 

- Що б не трапилось, пам’ятай: я завжди 
кохатиму тебе, - мовив Максим.

- Ти мене лякаєш. Що має трапитись?
- Ну... не знаю. Хтось щось нафантазує, на-

пліткує... 
Пізніше Уляна часто згадуватиме ці слова. 

Можливо, у Максима було якесь передчуття... 
Його запросили на роботу в модну студію. 

Максим був справді талановитим фотогра-
фом. Крім того, власниця фотостудії - матери-
на похресниця.  

Улянині батьки були не проти майбутньо-
го зятя. Радо приймали доньчиного кавалера. 
А Максимовій родині припала до душі Уляна. 

Молоді планували своє життя. Воно мало 
бути щасливим, погідним, цікавим... 

Уляна милувалася весільною сукнею. І 
мудрувала, яку зачіску має зробити. Чи про-
сто косу заплести. Чи розпустити волосся. Чи 
придумати щось оригінальніше...

...Максимові батьки з’явилися на порозі 
Уляниної хати несподівано. Виглядали розгу-
блені та сумні. 

- Уляно, нам потрібно серйозно поговори-
ти. Ти повинна... повинна забути нашого сина. 
Влаштувати своє життя з кимось іншим. Так 
треба.

- Що трапилось? Закохався в якусь мо-
дельку?

- Звісно, ні. Навіть не думай про таке. Про-
сто, забудь Максима. Зроби це заради нього. І 
заради себе. 

Уляна хотіла дізнатися правду. Поїхала до 
Максима додому. Але в квартиру її не пустили. 

Хотіла щось вивідати в студії. Сказали: 
Максим тут більше не працює. На запитання 
«чому» - розводили руками. 

Він так і не встиг познайомити Уляну зі 
своїми друзями. Тому не знала в кого що за-
питувати в чужому великому місті.  

...У школі, в родині, знайомі та друзі пере-
мили Уляні кісточки. Мовляв, гарна, розумна 
і що з того? Залишив кавалер майже перед 
весіллям. А вона жила у здогадках. Кохала й 
далі Максима. І викохувала свою косу. Він же 
просив не обрізувати...

Подруги повиходили заміж. Народили ді-
тей. Уляна на чоловічі залицяння не звертала 
уваги. Минали роки... Минули залицяльники...

...Уляна збиралася на семінар-практикум 
вчителів англійської мови. Їде до міста, де 
живе Максим. Хоча, хтозна, де він зараз живе. 

Від готелю до Максимового будинку було 
не дуже далеко. Захотіла туди пройтися. Ось 
і знайоме подвір’я. Підвела очі на другий по-
верх - там його квартира. Побачила обличчя у 
вікні. Максим?! Але чому так подався? Майже 

сивий. І наче якийсь сам не свій.           
Зайшла до під’їзду. Хвилювалася. Подзво-

нила у двері. Тепер їй відкрили. Максимова 
матір упізнала Уляну.  

Максим сидів на стільці. Біля нього стояв 
ціпок. Дивився на гостю, наче намагаючись 
щось пригадати. Його уст немов ледь торкну-
лася усмішка й відразу згасла. А, може, здало-
ся. Знову повернувся до вікна. Втирала сльо-
зи постаріла Максимова матір. 

- Уляно, ми не хотіли псувати твого життя. 
Не хотіли, щоб ти на щось сподівалася. Сама 
бачиш, який він. Максима побили хулігани. 
Повертався пізно з роботи. Мав сумку з апа-
ратурою. Певно, думали, що в ній щось цінне. 
Хоча, фотоапарат був доволі дорогий. Ним і 
поживилися. Може, ті нелюди були нетвере-
зі, що так сильно познущалися. А, можливо, зі 
злості, бо не мав при собі грошей. Донині не-
відомо, хто це вчинив. На Максима натрапила 
двірничка вранці. Якби знайшли швидше... У 
нього пошкоджена нога. І голова. По голові 
сильно били. Пам’ять майже втратив. І мова 
нечітка.

- Треба було все-таки тоді розповісти 
правду. Я думала, що Максим мене зрадив. Я 
всі роки жила з цією думкою.

- Ми порадилися з чоловіком і вирішили... 
Не тримай зла на нас. Ми й так покарані. Тяж-
ко щодня дивитися, що сталося з твоєю дити-
ною. Повір... 

На стіні досі висіло Улянине фото. Улю-
блене Максимове. Чорно-біле, на якому вітер 
бавиться її волоссям. Вона щасливо сміялася...

Підійшла до Максима. Торкнула за плече. 
- Максиме, - покликала тихо. - Це я, Уляна. 
Він непорушно сидів і дивився у вікно.    
- Дозволите мені деколи навідувати його? 

- запитала в Максимової матері. 
- Тобі про свою сім’ю треба дбати. А ми тут 

якось даємо собі раду. 
- Нема в мене в сім’ї...
Уляна вийшла на вулицю. Підвела очі до 

вікна на другому поверсі. Помахала рукою 
Максимові. Їй знову здалося, що на його об-
личчі промайнула майже невидима усмішка.

...Неподалік містечка, де жила Уляна, був 
жіночий монастир. Збудований два  століття 
тому. Атеїстична влада зачинила святиню на 
довгі роки. Часи змінилися. До монастиря по-
вернулися черниці, молитви, прихожани. 

Уляна чула розповіді про молоду черни-
цю, яка начебто відчуває людей, їхні духовні 
та мирські потреби. Вона зовсім не говірка. 
Але багато молиться. Кажуть, її молитви по-
мічні. А ще дарує людям свічечки. Просто під-
ходить до когось із прихожан і дає запалену 
свічечку. Нічого не пояснює. Ні про що не за-
питує. Ці свічечки люди назвали вогниками 
надії.

Уляна картала себе, що досі не була в мо-
настирі. І ось переступила поріг святині. У 
будний день було малолюдно. На вулиці спе-
котно. А тут - спокій і прохолода. Вклякла пе-
ред іконою Божої Матері. Просила Богороди-
цю повернути Максимові здоров’я. 

Молода черниця підійшла до Уляни май-
же не чутно. Мовчки простягнула свічечку. 

- Дякую, - прошепотіла 
Уляна. Хотіла дещо запитати. 
Але черниця швидко зникла 
за ледь помітними бічними 
дверима...

Не обрізуй русої коси...  
Улянині подруги вже давно носять короткі 

зачіски. А в неї - коса.  
- І охота тобі бавитися з довгим волоссям? 

Під сороківку - вже не дівка, - піджартовували.

Сокровенне

Марія обходила все село. Йшла від 
хати до хати. Прощалася з усіма 
односельцями, бо мала від’їжджати 

в Канаду. Назовсім. Тож не минала нікого. 
Заходила в двір до кожного і говорила зі 
сльозами на очах:

– Прощайте, людоньки добрі! Може, я чимсь перед 
кимось завинила, то простіть мені. Я ніколи не дума-
ла, що буду назавжди покидати рідне село. А так ста-
лося, що діти та онуки виїхали в Канаду і тепер, коли 
я залишилася сама, мене рішили забрати до себе. «Бо 
з ким ви будете, мамо, доживати тут віку? – говорив 
син. – Ще коли тато жив, то ви якось давали собі раду 
обоє. А зараз? Вже й літа не ті. Сімдесятка сповнилася 
недавно. Вам треба хоч решта літ пожити біля своїх ді-

тей та онуків в добрі і достатку».

 – Ох, як нелегко покидати на старості літ село, – 
зажурено продовжувала свою мову Марія. – Я тут зрід-
нилася з усіма. Я тут знаю кожне деревце, кожну кві-
точку, кожну травинку. А про людей нема що казати. 
Хоча не раз по-всякому було. Та хай Бог простить нам 
усім наші провини. Ми ж не святі, Господи!  

 Марія перехрестилася і мовила з гіркотою в голо-
сі:

 – Ось так доживеш до старості і побачиш, що тобі 
вже нічого не треба. Життя для людини має якесь зна-
чення хіба в молодості. Тоді ти чогось хочеш, щось на-
магаєшся осягнути, бо тебе ще  радує життя. Ти тоді, 
як та пташка, що вилетіла щойно з гнізда і думає, що 
як тільки змахне крилами, то облетить весь навко-
лишній простір…  Та коли б то так! Світ великий, а ти в 
нім як малесенька, безпомічна комашина…

 Ех, коли б не їхати в оту далечінь! Та й для чого? 
Щоб доживати віку на чужині? А хіба тут  мені місця 
замало? Ось вибудували ми з чоловіком дім-палац на 
все село. Правда, за гроші  сина. Коли б хотіла продати 

зараз, та хто купить в селі? Не мають односельці таких 
грошей. То перед від’їздом я переписала хату на своїх 
сусідів. Задарма. Хай доглянуть тільки за могилою чо-
ловіка, бо я не буду мати такої змоги…

 Марія змахнула рукою сльозу, що вибігла на лице і 
котилася по щоці, як горошина. Спогади гірким болем 
обпекли її душу і вона зажурено мовила:

 – Ви ж знаєте, ми жили з чоловіком, як Бог прика-
зав. Душа в душу. Дай, Боже, всім так життя прожити! 
Не мала я ніякої кривди від чоловіка. Дехто з одно-
сельців казав: «В тебе, Маріє, не чоловік, а золото!» А 
так воно і було. Він дбав за жінку і своїх дітей. Не те, 
що дехто, що крім горілки світу Божого не бачить. Чо-
ловік  мене мало на руках не носив… Здається, це було 
зовсім недавно, а вже минуло стільки літ! 

 Ось тепер я мушу їхати в Канаду. І що там знайшли 
мої діти і онуки? Замість того, щоб триматися рідної 
землі, де глибоко вросло наше коріння, подалися на 
край світу задля кращого зарібку і мене туди хочуть 
забрати. Та чи того треба старій людині? Чужа сто-

рона, як та мачуха. Вона ніколи не стане тобі рідною. 
Навіть, щоб жив там сотню літ. Бо найкраще людині 
там, де вона народилася. Там тебе зігріє тепло рідно-
го дому. І хоч будеш ти жити бідно, але все тобі буде 
рідне: і та вишня, що зацвіте біля дому весною, і та 
пташина, що заспіває біля хати і порадує душу своїм 
співом… Ой, як мало треба людині на старості літ!

 В очах Марії знову появилися сльози. Та вона си-
лувано посміхнулася і продовжила свою мову-сповідь:

 – Певно, все наше життя записане у Божій Книзі. 
І все буде не так, як ти того хочеш, а як там написано. 
І нічого не зміниш. Проси, не проси, та нічого не до-
просишся. Все наше життя визначене наперед Богом. 
Тож чи хочу я того чи не хочу, я мушу таки їхати в оту 
далечінь. А, може, там мені буде краще, хто знає? Хоч 
я в те не вірю. Хіба одна втіха буде для мене, що поряд 
будуть діти та онуки і моє серце зігріє їхня любов…

 Марія йшла селом і де, в чиїсь хаті, траплялися 
малі діти, роздавала їм цукерки. А ті задоволено їх 
смакували і питали:

 – А ви ще колись приїдете, бабо?
 – Ой, ні, діточки, ні! Надто далека дорога, та й літа 

вже не ті… 
Ігор ТОПОРОВСЬКИЙ.

Сьогодні – 
річниця їхнього 
весілля. Оксана 

любила тішити 
коханого приємними 
несподіванками в такі 
дні. От і цього разу, в цей 
особливий для їхньої сім’ї 
день, вирішила зробити 
сюрприз для свого 
Юрчика.

Вранці він дав змогу коханій 
довше поспати, не будив раніше, 
щоб приготувала йому сніданок. 
Юра швиденько прийняв душ, 
заварив собі міцної кави і, пере-
кусивши бутербродом, подався 
на роботу.

Сонце вже добряче гріло 
крізь віконні шибки, поки врешті 
розбудило Оксану.

- Ого, вже дев’ята. Оце я сьо-
годні поспала, - промовила до 
себе у порожній квартирі. – Це ж 
треба так. Ото я розтяпа. Хоч би 
кави для Юрчика зробила. Ну, ні-
чого. Спробую надолужити упу-
щене. 

Думки, як і Оксана по кварти-
рі, хаотично снували.

Сяк-так прибравши в кімнаті, 
жінка пішла на кухню, щоб при-

готувати улюблені чоловікові 
сирнички. Коли відчинила двер-
ку морозилки, одразу зрозуміла, 
що іще приготує для коханого. Це 
будуть стейки із картоплею-фрі, 
до речі, теж його улюблені.

Радісно намугикуючи – трохи 
в унісон, іноді – невпопад – улю-
блені пісні, що звучали в навуш-
никах, вона металася по кухні, 
щоб встигнути до обіду з приго-
туванням.

Акуратно склавши все в ло-
точки, які перемотала фольгою,  
а зверху ще й рушничками, за-
доволена свою роботою Оксана 
пішла у спальню. З шафи вона 
вийняла одне зі своїх найулю-
бленіших червоне плаття, нане-
сла яскравий і, разом з тим, ви-
тончений макіяж, взула туфлі на 
підборах і на крилах піднесення 
рушила на чоловікову фірму, щоб 
зробити йому сюрприз.

У кабінеті Юрія нікого не 
було. Жінка вирішила зачекати, 
поки у коханого закінчиться на-
рада.

Тишу в кабінеті перервав ві-
бросигнал на мобільному теле-
фоні чоловіка, що лежав на столі. 
Оксана не мала звички «ритися» 
в його телефоні, бо завжди дові-
ряла коханому. Однак вирішила 
глянути, може, там щось тер-
мінове. Побачене і прочитане 

встромило ножа прямісінько у її 
серце: «Я все підготувала. Думаю, 
вона не здогадається. Вечір має 
бути незабутнім». І відправник – 
«Ланочка».

Пелена сліз застилала їй очі. 
Оксана вибігла з кабінету чоло-
віка, мов ошпарена. Вона не чула 
землі під собою. Почувалася роз-
топтаною, так, наче в її серце за-
пхнули ножа. Це було жорстоко.

Жінка викидала один за од-
ним вішачки із шафи з речами 
коханого. Вони пахнули ним, її 
сенсом життя, який за долю се-
кунди став чужим. Як він може? 
Він її зраджує, а вона навіть не 
запідозрила. Її Юрчик, завжди 
такий уважний і чуйний, як він 
міг так вдало прикидатися і при-
ховувати роман з іншою?

Юрій сьогодні швидше повер-
нувся з роботи. Він переступив 
поріг спальні і застиг на місці, з 
грюкотом від несподіванки про-
ронивши на підлогу вазон з орхі-
деєю для коханої. Його Оксанка 
лежала на ліжку впереміж із його 
розкиданими речами і світу не 
бачила за сльозами.

- Сонечко, що сталося? – під-
біг до неї.

- Як ти можеш вести себе так, 
ніби не знаєш причини? Ти зра-
джуєш мене. Ненавиджу! Ніколи 
не пробачу! Я була в тебе на ро-

боті і бачила ту кляту есемеску. 
Гарного вам вечора із Ланочкою. 
Іди геть!

- Оксаночко, я ніколи і ні з 
ким тобі не зраджував. Я кохаю 
тебе.

- Не вірю…
- Дай договорити! – вже крик-

нув Юрій, затуливши її рот ру-
кою, бо, здається, Оксана не чула 
його, а тільки себе. – Ланочка – 
це моя сестра Світлана. Можеш 
перевірити, у тебе ж є її номер. Я 
попросив сестру, щоб замовила 
для нас столик у ресторані з на-
годи нашого десятиріччя. Це ж і її 
ідеєю було взяти наших дітей на 
вихідні до себе, щоб ми побули 
удвох. Як ти могла так про мене 
думати, дурненька?..

Оксана ковтала гарячі сльози 
і її переривчасте дихання помалу 
вгамовувалося. Їй було так ніяко-
во, і боляче, і радісно водночас. 
Справді, дивний мікс відчуттів 
накрив її. Хотіла щось сказати, та 
не знаходила слів. Притулилась 
до коханого, спершись йому на 
груди, і міцно-міцно, мабуть, як 
ніколи раніше, стиснула його в 
обіймах. Юрій відповів ще дуж-
чими обіймами. Він перебирав у 
руках волосся коханої і ніжно ці-
лував у маківку голови.

- То як, їдемо в ресторан? Сто-
лик заброньовано на сьому, а за-
раз - пів на шосту, - першим пору-
шив більш аніж десятихвилинну 
мовчазну ідилію Юрко.

- Я швиденько вдягнусь. Але 
що робитимемо із безладом, 

який я влаштувала? – примру-
живши очі від сорому, запитала 
Оксана.

- Облиш. Завтра в нас буде 
день генерального прибирання. Я 
й відгул взяв на роботі. А сьогодні 
насолоджуймося нашим святом. 
Кохаю тебе, моя рідненька. І за-
вжди кохатиму. Ніколи в цьому не 
сумнівайся, - очі Юрія іскрилися 
щирістю.

…Спогади з головою накрили 
Оксану. Вона витерла непрохані 
сльози – сльози щастя. Так, досить 
згадувати. Ось-ось чоловік з робо-
ти прийде. В духовці допікається 
качка, а з кімнати віє сімейним за-
тишком і любов’ю. Сьогодні в них 
– родинне свято. Двадцять років 
їх з Юрчиком сімейного життя.

- Дай, Боже, кожному такого 
щасливого шлюбу, як у мене, - по-
думала Оксана, перегорнувши всі 
сторінки їхнього фотоальбому. 

На порозі вже стояв чоловік і їх 
дорослі діти. А його очі, як і п’ять, 
десять, двадцять років тому, горі-
ли вогнем кохання. Як і її…

Оля ГЛАДЧУК-
ПОПАДЮК.

На фото Мирослава КОЛОМІЙЧУКА: маленькі жителі с. Ванжулів на Лановеччині 
Софійка Лобань, Андрійко Климчук, Сніжаночка Мазур. 

Життєва історія

Оповідка

Кохатиму завжди

На край світу

ОльгаЧОРНА

Дідусеві
Коли хреста камінного торкнусь,
Вростає в душу сила нескінченна,
Тужити й пам’ятати тут я вчусь
Усю любов, просочену крізь мене.

Той корінь, що дав дерево життя,
Знаходжу тут, у цій сумній могилі,
Та вже нема в минуле вороття….
І спогади чомусь важкі й безсилі.

Стою ось тут і згадую роки –
Важливого багато пережито!
І до хреста приковують думки –
Тут стільки мудрості 

землицею прикрито!

Важка хода, усміхнена печаль…
Немов би знав він наперед, що буде.
Хрипливий бас, і в голосі тім жаль…
І тяжкий подих розриває  груди.

А як співав, то замовкало все!
Немов із гір котилася лавина…
Співав, мов вітер, що печаль несе,
І до землі вклонялася калина…

Коли співав про те, що в серці болем 
бродить,
То голос був, мов зраджена гроза.
Співав, як «за Сибіром сонце сходить»,
А на щоці – затаєна сльоза…

В слабкому серці була вічна сила!
Мов оберіг, родину зберігав.
Він змайстрував усім надійні крила,
Життя краплину кожну шанував.

Схилю чоло на камінь й помолюсь
За рідну душу, в мирі що спочила.
Моє коріння тут… тут мій дідусь…
-Дідусю!!! Чуєте?!. 

А я ж без Вас безкрила!..

P.S. Шануймо наше коріння!

Щастя
В житті весь час чогось не вистачає:
Одне щось є, знов іншого немає…
А час іде... Хвилина до хвилини.
І по зернинці твориться родина.
У дзеркало дивлюсь - ніби й та сама:
для мами - доця, для синочка - мама….

Життя іде, і все без фонограми,
пробігла крос - від доці і до мами.
Життя іде, одні імпровізації…
Сама собі роблю інсценізації,
Сама собі життєвий режисер!
Без всіх амбіцій і смішних кар’єр.

Кудись спішу, весь час чогось бажаю,
У суєті про душу забуваю.
Вона ж мовчить… змінить 

життя не в силі…
А у синочка очі сині - сині!
Аж блискотять ясними озерцями!
Подібні ж так на очі мої мами!
Усмішка - діда, чубчик кучерявий…
Маленький шустрик, сонечко русяве!

Загляну в душу через всі проблеми,
Відпущу всі бажання і дилеми…
Ну і чого ж іще не вистачає?
А в очі син маленький заглядає…

 Яна МАЛІШЕВСЬКА
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"Шахтар" здобув золоті 
нагороди прем'єр-ліги із 
рекордним відривом у 23 
очка від срібного призе-
ра, таким чином встано-
вивши рекорд за відривом 
між першим і другим міс-
цем за підсумками сезону. 
Гірники набрали 82 очки та 
випередили "Динамо, яке 
фінішувало на другому міс-
ці, на 23 пункти. Попередній 
рекорд було встановлено 
у сезоні 1999/2000, коли 
"Динамо" стало чемпіоном, 
відірвавшись від "Шахтаря" 
на 18 очок.

***
Напередодні матчу в 

Дніпрі місцевий клуб от-
римав почесну нагороду 
від УПЛ – Трофей прести-
жу, яким нагороджується 
команда, що посіла найви-
ще місце в Групі 2 Чемпіо-
нату. Цей приз вручається 
четвертий сезон поспіль, а 
дніпряни – третій-клуб ла-
уреат.

Повний список перемож-
ців Трофею престижу такий:

Сезон 2016/17 - «Вор-
скла», 2017/18 - «Олексан-
дрія», 2018/19 - «Ворскла», 
2019/20 - «Дніпро-1».

Міжнародна федерація 
футболу оновила рейтинг 
збірних, попри те, що усі 
матчі національних ко-
манд були скасовані через 
пандемію коронавірусу. 
Змін у списку не відбулося. 
Збірна України залишилася 
на 24-й позиції і на 15-й се-
ред європейських збірних. 
Із суперників команди Ан-
дрія Шевченка на Євро-2020 
найвище перебуває збірна 
Нідерландів, яка займає 14-
те місце. Австрія – 26-а.

Серед команд, з якими 
Україна зіграє у Лізі націй, 
вище за інших Іспанія, яка 
йде восьмою, Швейцарія – 
12-а, Німеччина – 15-а.

Лідирує у світовому 
рейтингу Бельгія, слідом 
за якою розташувалися 
Франція, Бразилія, Англія 
та Уругвай.

РЕЗУЛЬТАТИ МАТЧІВ 
ПЕРЕДОСТАННЬОГО ТУРУ:

"Шахтар" - "Колос" - 2:0 
"Ворскла" - "Маріуполь" - 1:2 
"Львів" - "Олімпік" - 1:5 
"Десна" - "Олександрія" - 1:3 
"Динамо" - "Зоря" - 3:1
"Дніпро-1" - "Карпати" - не відбувся, так як 

"Карпати" виключені з УПЛ.
19 липня відбулися матчі останнього, 32-го, 

туру чемпіонату України з футболу 2019-2020. 
"Динамо", незважаючи на сенсаційну поразку 
від "Колоса", змогло утриматися на другому 
місці, і у новому сезоні виступить в кваліфікації 
Ліги чемпіонів. "Зоря", зігравши внічию з "Дес-
ною", зберегла третю позицію і завоювала пря-
му путівку в Лігу Європи. Чернігівський клуб 
зіграє у кваліфікації ЛЄ.

Чотири команди продовжать боротьбу за ще 
одну путівку в Лігу Європи у матчах плей-офф. 
У півфіналах зустрінуться "Колос" – "Дніпро-1" 
та "Олександрія" – "Маріуполь".

 Найкращим бомбардиром сезону став 
форвард "Шахтаря" Жуніор Мораєс.

РЕЗУЛЬТАТИ МАТЧІВ:
 ПФК "Львів" - "Маріуполь" - 0:2
 Голи: Чех, 32, Чурко, 59 (з пенальті) 
"Дніпро-1" - "Ворскла" - 3:0
 Голи: Супряга, 25, 40, Хобленко, 50 
"Колос" - "Динамо" - 2:0
 Голи: Лисенко, 54, Вільхамссон, 71 (з пе-

нальті) 
"Зоря" - "Десна" - 1:1

 Голи: Хомченковський, 53 - Будківський, 20
"Олександрія" - "Шахтар" - 2:2
 Голи: Довгий, 89, Банада, 90 - Тете, 23, Соло-

мон, 32 
Матч "Олімпік" - "Карпати" не відбувся, так 

як львівський клуб виключений з УПЛ
ПІДСУМКОВА ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ:

"Футбольний клуб «Ди-
намо» Київ висловлює щиру 
подяку головному тренеру 
Олексію Михайличенку та 
його асистентам Вадиму Євту-
шенку, Сергію Федорову та 
Михайлу Михайлову. Отримав-
ши команду впродовж сезону, 
цей тренерський штаб доклав 
максимум зусиль заради ви-
конання завдань, поставлених 
на сезон. Як наслідок, «Дина-
мо» виграло Кубок України та 
посіло друге місце у чемпіона-
ті, яке дає право змагатися за 
участь у груповому етапі Ліги 
чемпіонів УЄФА.

Водночас, керівництво клу-
бу та численну армію динамів-
ських уболівальників не може 
задовольнити поточний рівень 

гри команди, відсутність про-
гресу, достатнього для бороть-
би за звання чемпіона України 
та гідного виступу у європей-
ських клубних турнірах. Для 
цього гра «Динамо» має вийти 
на якісно інший рівень.

З цією метою підготовку 
до наступного сезону «Дина-
мо» розпочне із новим тренер-
ським штабом. Про те, хто очо-
лить команду у новому сезоні, 
буде повідомлено пізніше", – 
повідомляє офіційна сторінка 
«Динамо» у Facebook.

Зазначимо, кияни дивом не 
втратили друге місце в чемпі-
онаті України, поступившись 
«Колосу» (0:2), але «Зоря» не 
скористалася ситуацією та 
розписала нічию з «Десною».

19 липня у 
шостому 
турі вищої 

ліги чемпіонату 
Тернопільської області 
відбулося чотири 
поєдинки:

«Дністер» (Заліщики) – 
«Зоря» (Хоростків) – 0:1 (0:0)

«Нива» (Теребовля) – 
«Агронива-ТНПУ» (Тернопіль) 
– 2:1 (1:1)

«Колос» (Бучач) – ФК «Ко-
зова» – 2:2 (1:1)

«Медобори» (Зелене) – 
«Збруч-Агробізнес» (Підволо-
чиськ) – 4:1 (1:0)

***

19 липня у 
шостому 
турі першої 

ліги чемпіонату 
Тернопільської області 
відбулося п’ять 
поєдинків:

ФК «Нараїв» – «Нива» (Го-
родниця) – 2:1 (1:1)

 «Віго-Острів» – ФК «Мель-
ниця» (Мельниця-Подільська) 
– 2:4 (1:1)

«Хатки» (Бережани) – 
«Вікнини» (Вікно) – 6:2 
(1:2)

«Рідна Борщівщина» (Бор-
щів) – «Поділля» (Васильківці) 
– 1:1 (1:0)

 «Колос» (Зборів) – «Нива» 
(Підгайці) – 1:0 (1:0)

Минулої суботи 
відбувся 
повний третій 

тур чемпіонату 
Тернопільської області 
серед ветеранів. 
Пройшли поєдинки у 
трьох населених пунктах.

 «Ветеран-ЗУКФ» (Терно-
пільський р-н) – «Нічлава» 
(Копичинецька ОТГ) – 2:1 

ФК «Гаї Шевченківські» 
(Байковецька ОТГ) – «Вете-
ран» (Товстенецька ОТГ) – 12:0 

«Агрон-Агропродсервіс» 
(Настасів) – «Галич» (Збараж) 
– 9:0 

***

У приміщенні 
Асоціації футболу 
Тернопільщини 

відбулося жеребкування 
півфінальних пар 

Ліги чемпіонів та 
Ліги Тернопільщини 
сезону-2019/20.

За підсумками «сліпого» 
жеребу визначилися наступні 
пари:

– Ліга чемпіонів Тернопіль-
щини: «Нічлава» (Колиндя-
ни, Чортківський район) – ФК 
«Плотича» (Тернопільський 
район), «Лісма» (Шляхтинці, 
Тернопільський район) – ФК 
«Цвітова» (Бучацький район);

– Ліга Тернопільщини: «Га-
личина» (Чернихівці, Збаразь-
кий район) – «Говерла» (Дубів-
ці, Тернопільський район), ФК 
«В. Глибочок» (Тернопільський 
район) – ФК «Зарубинці» (Зба-
разький район).

Півфінальні матчі мають 
відбутися включно до 9 серпня 
(неділя).

Нарешті «ДИНАМО» 
перестане ганьбитися

Київське «Динамо» вирішило звільнити 
тренерський штаб з Олексієм Михайличенком 
на чолі.

На ФІНІШІ СІЛЬСЬКА команда 
познущалася над СТОЛИЧНОЮ

Завершився чемпіонат України з футболу у вищій лізі. 
Минулого тижня команди зіграли аж по два поєдинки.

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ФУТБОЛ
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ВИНЕСЛИ НА ГОРУ 80-КІЛОГРАМОВЕ 
ГОНЧАРНЕ КОЛО

Величезне гончарне коло вагою по-
над 80 кілограмів, глину і воду гончарі 
завантажили на плечі і почали сходжен-
ня на Говерлу, аби популяризувати давнє 
українське мистецтво.

- Акція називається "Говерла гонча-
рує". Власне через карантин, який відбу-
вається у всьому світі, митці відчувають 
на собі відсутність ярмарок, виставок. 
Тому вирішили в такий спосіб, встано-
вивши рекорд України, привернути увагу 
до творчості, до мистецтва, - розповідає 
майстриня Уляна Джигринюк, очільниця 
громадської організації «Не святі горшки 
ліплять». – Ми вирішили продемонстру-
вати, що від мрії до дії кілька кроків. Го-
ловне – бажання і надійна команда. Тоді 
не важко долати нові вершини – у житті, 
творчості, в роботі. 

Наймолодший гончар, який підкорив 
Говерлу –  8-річний Юстим Івашків. На 
гору піднімався  разом із сім’єю – бать-
ком Сергієм, мамою Аллою та старшим 
братом Назаром. Усі вони займаються го-
нчарством. Сам же Юстим сів за гончарне 
коло чотири року тому. 

ГОНЧАРІВ НЕ ЗЛЯКАВ ДОЩ І ГРАД
Іван Братко, аби взяти участь у схо-

дженні прилетів із Нью-Джерсі, де він 
проживає і працює вже понад 20 років. 
Після приїзду до України чоловік відбув 
карантин, аби долучитись до друзів.

- Приїхати було непросто через ка-
рантин і обмеження, - каже пан Іван. – Я 
такий щасливий, що все мені вдалося і 
що я вранці перед поїздкою отримав не-
гативний результат ПРЛ-тесту і зміг взя-
ти участь в акції. Я щоліта приїжджаю в 
Україну і для мене це найбільше свято. 
Тут набираюся натхнення і емоцій, зу-
стрічаюся з колегами, займаюся творчіс-
тю. На Говерлу підіймався вперше. Пра-
цювали в екстремальних умовах, але це 
було щось фантастичне. 

Першою сіла за гончарне коло тер-
нопільська майстриня Уляна Андрійчук. 
Зізнається, відчуття були особливі. 

- Важко навіть описати емоції, які ми 

переживали на Говерлі, - розповідає Уля-
на Андрійчук. - Мені підійматися було 
не дуже важко. Складніше було чолові-
кам, які несли гончарне коло. Доки ми 
все розклали, то почався сильний вітер, 
а згодом і дощ. Непросто було працюва-
ти за гончарним колом в таких умовах, 
адже на поверхні Говерли каміння, тому 
зафіксувати коло не було можливості і 
воно трохи рухалося. Але загалом було 
дуже драйвово і круто. Відчувала себе 

першовідкривачем. Емоції переповнюва-
ли. Вже вниз спускатися було складніше, 
адже падав не тільки дощ, а й град. Дя-
кую всім за таку цікаву пригоду. Це було 
неймовірно! 

ВИРОБИ ЗАЛИШИЛИ НА ГОВЕРЛІ
На Говерлі всі працювали відчай-

душно і натхненно. Володимир Довган 
з Києва на мініатюрному гончарному 
колі створив монету. На традиційному 
гончарному колі працювали Сергій та 
Світлана Погонець із села Крищинці Ві-
нницької області. Вони виготовили бань-
ку, їхній син Олександр Погонець згонча-
рював миску.

Сергій Івашків з міста Червоноград  
Львівської області створив глечик, його 
земляк Роман Гнатів – глечик, Назар 
Івашків -  макітру, Іван Бартко із США 
виготовив карафку (графин для напоїв). 
Віктор і Юлія Дудко з Волині згончарю-
вали миску, а Олесь Джигринюк з Терно-
поля – горщик.

Кілька годин, поки учасники рекорду 
гончарювали, падав дощ. Коли ж почали 
спуск, пішов град. Та попри примхи пого-
ди майстри задоволені, адже займалися 
улюбленою справою та ще й на найви-
щій вершині України. Усю кераміку, яку 
зробили, залишили на згадку на Говерлі.

ФЕСТИВАЛЬ «НЕ СВЯТІ ГОРШКИ 
ЛІПЛЯТЬ» БУДЕ, АЛЕ ОНЛАЙН

Традиційний фестиваль «Не святі 
горшки ліплять», який так полюбили 
тернополяни цього року буде, але про-
ходитиме онлайн. Організовують його 
за підтримки Українського культурного 
фонду і Тернопільської міської ради. 

- У зв'язку з карантинними захода-
ми, формат фестивалю було змінено. 
Тому не учасники їдуть до Тернополя, а 
організатори їдуть у гості, - розповідає 
Уляна Джигринюк. -  Про 20 майстрів ми 
знімаємо відеоролики, в якому учасник 
розкриє тему фестивалю гончарів 2020 
«Зооморфія в кераміці» та покаже май-
стер-клас з виготовлення цікавого виро-
бу. 

- З 28 по 30 серпня, під час прове-
дення нашого дійства, ролики будуть 
транслюватись у цій події, а опісля 
проходитиме спілкування з героєм 
сюжету у прямих включеннях на 
сторінці фестивалю, - додає співор-
ганізаторка фестивалю Катерина 
Подтабачна. -  Також у Тернополі 1-2 
майстри виготовлять вогняну скуль-
птуру і випалять з дотриманням 
всіх карантинних норм. Детальнішу 
програму фестивалю 
оприлюднять згодом 
на фейсбук-сторінці 
«Не святі горшки лі-
плять». 

Українські гончарі встановили 

РЕКОРД НА ГОВЕРЛІ
Вперше на висоті 2061 метрів майстри 

з Тернопільщини та інших регіонів на 
автентичному гончарному колі виготовили 

традиційні українські вироби

Минулих вихідних 
12 гончарів із 
Волинської, Львівської, 

Тернопільської областей та 
міста Київ зі своїми сім’ями 
підкорили Говерлу.  І не 
лише фізичною присутністю, 
а й залишили по собі 
творчий слід. Відчайдухи з 
однодумцями винесли на гору 
гончарне коло, глину, воду та 
інші необхідні інструменти. 
І навіть дощ та вітер не 
завадили їм погончарити на 
найвищій точці України.

Юлія ТОМЧИШИН.

Люди nday.te.ua
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UA:Перший
06.00 Додолики.
06.35 М/с «Книга джунглiв».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.15, 04.00 Новини.
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 18.20, 

00.30, 02.00, 04.30 Суспiльна студiя. 
Марафон.

09.30 Т/с «Жiночий рай».
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».
17.30, 18.55, 22.40 Д/с «Дикi тварини».
19.30 Д/с «Боротьба за виживання».
21.40 Святi та грiшнi.
00.00 Бюджетники.
03.30 Регiональний дайджест.
05.00 Д/ф «Замiнованi вiрнiстю».

Êаíаë “1+1”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з «1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 04.35 «ТСН».
09.25, 10.25 «Життя вiдомих людей».
11.25, 12.25, 13.20, 14.20, 15.15, 16.15 

«Розсмiши комiка».
17.10 Т/с «Жiнка».
20.30, 21.20 Т/с «Папiк».
21.50 Т/с «Тато Ден».
22.50 Х/ф «Шерлок: Етюд у рожевих 

тонах».
00.45 «Дубiнiзми».
01.05 Х/ф «Той, що вижив».
03.45 «Любий, ми переїжджаємо».
05.30 «Грошi».

Iíòер
05.25, 22.05 «Слiдство вели...» з Л. Ка-

невським».
07.00 «Речдок».
08.45, 18.00, 19.00, 01.40 «Стосується 

кожного».
10.35 Х/ф «Красень зi стажем».
12.30 Х/ф «Замiж на 2 днi».
14.30 Х/ф «Любов з ризиком для життя».
16.15 «Чекай на мене. Україна».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Особливий випадок. Пiд 

чужим iм`ям».
23.50 Т/с «Погана кров».
02.30, 04.30 «Подробицi» - «Час».
03.15 «Орел i решка. Шопiнг».

ICTV
04.15 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.30 Служба розшуку дiтей.
04.35 Т/с «Вiддiл 44».
05.20 Громадянська оборона.
06.05 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.10 Не дай себе ошукати.
11.05, 13.20 Х/ф «Сфера».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.15, 16.20 Х/ф «Копи на пiдхватi».
16.55 Х/ф «Васабi».
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.10, 21.25 Х/ф «Спецiалiст».
22.45 Х/ф «Схильнiсть».
00.35 Х/ф «Дилер».
02.10 Т/с «Винищувачi».

ÑТБ
05.15 Т/с «Комiсар Рекс».
09.00 Зваженi та щасливi 9.
12.55, 14.50 Таємницi ДНК.
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.30 Т/с «Крiпосна».
18.15 Один за всiх.
20.15, 22.45 Т/с «Вибiр матерi».
23.00 Т/с «Червонi браслети».

Íоâий êаíаë
06.00, 07.15 Kids` Time.
06.05 М/ф.
07.20 Х/ф «Дiвчина в павутинi».
09.50 Х/ф «I прийшов павук».
12.00 Х/ф «Зроблено в Америцi».
14.10 Х/ф «Ворог держави».
17.00 Аферисти в мережах.
19.00 Ревiзор.
21.50 Х/ф «Лара Крофт: розкрадачка 

гробниць».
23.40 Х/ф «Мiс Куля».
01.30 Х/ф «Здiйсненi».

5 êаíаë
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 .  П iдсумки 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 «Найнебезпечнiшi польоти».
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.

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

02.30 Сьогоднi.
09.30, 03.20 Реальна мiстика.
12.30, 15.30 Т/с «Виходьте без дзвiнка».
16.00 Т/с «Жiночий лiкар 4».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Чорна кров», 1 i 2 с.
23.20 Т/с «Одеса-мама», 1 i 2 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с «Одеса-мама», 3 с.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Гарфiлд Шоу».
08.30 Х/ф «П`ятеро друзiв».
10.15 Х/ф «П`ятеро друзiв 2».
12.00 Х/ф «Пастка для привида».
13.50 Х/ф «Знайди мене, якщо зможеш».
16.00, 22.00 «Орел i решка. Навколо свiту».
18.00 «Орел i решка. Перезавантаження. 

Америка».
19.00 «Орел i решка. Перезавантаження».
21.00 «Орел i решка. Рай та пекло».
00.00 Х/ф «Голi перцi».
01.40 Т/с «Доктор Хто».
03.10 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.00 «Top Shop».
06.00 М/ф «Бременськi музиканти».
06.50 М/ф «Як козаки олiмпiйцями стали».
07.10, 16.50, 20.50, 03.20 «Випадковий 

свiдок».
08.00 Х/ф «Загiн особливого призна-

чення».
09.25 Х/ф «Тихе слiдство».
10.45, 22.30 Т/с «Морський патруль».
12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.50 «Свiдок».
12.50 «Таємницi свiту».
14.00, 02.20, 04.00 «Речовий доказ».
18.20 «Свiдок. Агенти».
19.30 «Легенди карного розшуку».
00.15 Х/ф «Точка неповернення».
04.30 «Правда життя».

ТÅТ
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 Одного разу в Одесi.
16.00, 22.00 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. Шпачин-
ською, Т. Калатай, Б. Мамаєм та М. 
Матросовим.

07.45, 08.30 «Медексперт» з К. Трушик.
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.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.15, 01.40 Правда життя.
09.15, 00.30 Речовий доказ.
10.25, 12.25, 16.50 Погляд зсередини.
11.25, 17.50 Сiяя: з нами у дику природу.
13.25 Прихована реальнiсть.
14.15, 19.50 Їжа богiв.
15.10, 23.40 Загадки Всесвiту.
15.55 Найєкстремальнiшi.
18.50 Код доступу.
20.45 Земля 2050.
21.45 Як працюють мiста.
22.40 Мисливець i здобич.
03.00 Доктор Хайм.
03.50 Секти. Контроль свiдомостi.
04.40 Єврорабинi.
05.35 Бiзнес на залякуваннi.

Enter-фіëьм
05.30 Х/ф «Запорожець за Дунаєм».
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00 «Невiдома версiя».
10.00 «Спогади».
10.50, 00.30, 02.45 «Зорянi долi».
11.40 «Моя правда».
12.30 Х/ф «Градус чорного мiсяця».
14.10 Х/ф «Закляття долини Змiй».
16.10 Т/с «Вiчний поклик».
19.00, 01.15 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
21.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
22.50 Х/ф «Повернення «Святого Луки».
00.45 «Академiя смiху».
03.05 Кiноляпи.
04.05 Саундтреки.
04.50 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
006.00, 18.15 «Спецкор».
06.35, 18.50 «ДжеДАI».
07.10 Т/с «Опер за викликом 3».
10.00 «Помста природи».
10.30 «Загублений свiт».

14.15 Х/ф «В тилу ворога».
16.15 Х/ф «Викуп».
19.25 Т/с «Опер за викликом 4».
20.15 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв».
22.15 Т/с «CSI: Мiсце злочину 14».
23.50 Т/с «CSI: Мiсце злочину 13».
01.45 Х/ф «Работоргiвля».
03.10 «Облом.UA».

ÍЛО-ТБ
06.00, 01.00 Мамареготала. Найкраще.
07.00, 05.00 Оттак мастак!
07.30 М/ф «Людина-павук».
08.00 М/ф «Аладдiн».
08.50 М/ф «Качинi iсторiї».
09.40 М/с «Сiмпсони».
11.30 Т/с «Усi жiнки - вiдьми».
13.10 Мамареготала.
16.20 Т/с «Швидка».
19.40 Т/с «Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць».
03.40 «Роздовбаї».

ªâроñïорò
00.30, 02.30, 04.00, 13.30, 15.00, 21.00 

Снукер. ЧC. Шеффiлд. Квалiфiкацiя.
01.00 Снукер. Лiга чемпiонiв. Фiнальний 

раунд.
02.00 Автоперегони. ERC - 2020. Iталiя. 

Огляд.
06.00 Автоперегони. «24 години Ле-Мана 

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

2019». Огляд.
09.30 Велоспорт. Tour Down Under. Огляд.
10.30 Велоспорт. Перегони Каделя Еванса 

по Великiй океанськiй дорозi.
11.30 Велокрос. ЧC. Дюсельдорф. Жiнки.
12.30 Велокрос. ЧC. Дюсельдорф. Чоловiки.
18.30 Тенiс. Огляд.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 09.50, 19.35 Yellow.
06.10 Металiст 1925 - Прикарпаття. 

Чемпiонат України. Перша Лiга.
08.00 Айнтрахт - Арсенал. Лiга Європи 

УЄФА.
10.00 Колос - Днiпро-1. Плей-офф. 

Чемпiонат України.
11.45 Ювентус - Сампдорiя. Чемпiонат Iталiї.
13.30, 03.25 Журнал Лiги чемпiонiв.
13.55 Шахтар - Динамо (З). Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
15.40, 22.30 Футбол News.
16.00, 22.50 ФРН - СРСР. Фiнал (1972). 

Класичнi матчi ЄВРО.
17.50 Александрiя - Марiуполь. Плей-офф. 

Чемпiонат України.
19.45 Рома - Фiорентiна. Чемпiонат Iталiї.
21.30 #залишайсязФутболом.
00.40 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
01.35 Мiлан - Аталанта. Чемпiонат Iталiї.
03.55 Сельта - Реал. Чемпiонат Iспанiї.
05.45 Програма передач.

UA:Перший
06.00 Додолики.
06.35 М/с «Книга джунглiв».
07.00, 08.00, 08.55, 12.50, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.15 Новини.
07.05, 08.05, 11.30, 14.00, 18.20, 00.30, 

02.00 Суспiльна студiя. Марафон.
09.00 Лiтургiя Православної Церкви Украї-

ни з нагоди Хрещення Руси-України.
13.00 Молебень Православної Церкви 

України з нагоди Хрещення Руси-
України.

15.10, 21.30, 23.55, 05.50 UA:Спорт.
15.20 «Грандiознi подорожi американ-

ською залiзницею» - «Грандiознi 
подорожi залiзницею Аляски та 
Канади».

16.30 Т/с «Мiстер Селфрiдж».
17.30 Схеми. Корупцiя в деталях.
18.55, 22.15 Д/с «Дикi тварини».
19.35 Д/с «Вижити в дикiй природi».
20.20 Д/с «Суперчуття».
21.40 #ВУкраїнi.
00.00 Перша шпальта.
01.00 Телепродаж.
03.30 Регiональний дайджест.
04.00 Д/ф «Замiнованi вiрнiстю».
04.55 Д/ф «Висота 307.5».

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

«1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 04.30 «ТСН».
09.25, 10.25 «Життя вiдомих людей».
11.25, 13.05, 15.05 «Мiняю жiнку».
17.10 Т/с «Жiнка».
20.30, 21.20 Т/с «Папiк».
21.50 Т/с «Тато Ден».
22.50 Х/ф «Шерлок: Слiпий банкiр».
00.45 Х/ф «Повернення в Рiздвяну бухту».
02.20 Х/ф «1+1».
05.30 «Українськi сенсацiї».

Iíòер
05.15, 22.05 «Слiдство вели...» з Л. Ка-

невським».
06.50, 14.25, 15.20, 16.05 «Речдок».
07 . 4 5  «Киє во -Печерс ь к а  Ла вра . 

Фотографiя тисячолiття».
09.00 «День Хрещення Русi. Божественна 

лiтургiя в Києво-Печерськiй Лаврi».
11.00 Т/с «Панi Фазiлет i її дочки».
11.55 Т/с «Не вiдпускай мою руку».
13.30 Т/с «Чудова Ранi».
17.00 «Речдок. Особливий випадок. Чуже 

багатство».
18.00, 19.00, 01.35 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Особливий випадок. Пiд 

чужим iм`ям».
23.50 Т/с «Погана кров».
02.25, 04.20 «Подробицi» - «Час».
03.10 «Орел i решка. Шопiнг».
05.05 «Телемагазин».

ICTV
04.15 Скарб нацiї.
04.25 Еврика!
04.30 Факти.
04.50 Т/с «Вiддiл 44».
05.35, 20.20 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.10 Секретний фронт.
10.40, 13.20 Т/с «Розтин покаже».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.00, 16.20 Х/ф «Мiський мисливець».
16.35 Х/ф «Громобiй».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Пес».
22.25 Т/с «Таємнi дверi».
23.40 Т/с «Винищувачi 2: Останнiй бiй».
01.45 Х/ф «Вiлсон».
03.10 Т/с «Винищувачi».

ÑТБ
05.15 Т/с «Комiсар Рекс».
09.00 Т/с «Коли ми вдома».
10.00 Зваженi та щасливi 9.
12.00 Таємницi ДНК.
14.00, 14.50 Т/с «Крiпосна».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.15 Один за всiх.
20.10, 22.45 Т/с «Вибiр матерi».
23.00 Т/с «Червонi браслети».

Íоâий êаíаë
06.00, 07.15 Kids` Time.
06.05 М/ф.
07.20 Вар`яти.
09.20 Т/с «Грiмм».
10.30 Х/ф «Аквамарин».
12.40, 19.00 Аферисти в мережах.
21.10 Х/ф «Безсоромна подорож».
23.00 Х/ф «Столик ¹19».
00.50 Т/с «Пiдступнi покоївки».
01.55 Зона ночi.

5 êаíаë
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: при-

чини 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 «Найнебезпечнiшi польоти».
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.

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

02.30 Сьогоднi.
09.30, 03.20 Реальна мiстика.
12.30, 15.30 Т/с «Виходьте без дзвiнка».
16.00 Т/с «Жiночий лiкар 4».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Чорна кров», 3 i 4 с.
23.20 Т/с «Одеса-мама», 4 i 5 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с «Одеса-мама», 6 с.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Гарфiлд Шоу».
08.50 Т/с «Хейвен».
10.30, 01.50 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
14.00 «Орел i решка. Мегаполiси».
15.00, 22.00 «Орел i решка. Навколо 

свiту».
17.00 «Орел i решка. Перезавантаження».
21.00 «Орел i решка. Рай та пекло».
00.00 Т/с «Доктор Хто».
03.15 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.00, 04.45 «Top Shop».
06.00 М/ф «Казка про риболова й рибку».
06.55 М/ф «Ну, постривай!»
07.50, 16.50, 20.50, 03.45 «Випадковий 

свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 03.15 

«Свiдок».
09.00 Х/ф «Товариш генерал».
10.45, 22.30 Т/с «Морський патруль».
12.50 «Свiдок. Агенти».
14.05, 02.45, 03.55 «Речовий доказ».
18.20 «Будьте здоровi».
19.30 «Легенди карного розшуку».
00.15 Х/ф «Необдуманий крок».
04.25 «Правда життя».

ТÅТ
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 Одного разу в Одесi.
16.00, 22.00 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. Шпачин-
ською, 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.

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
07.50, 01.40 Правда життя.
08.50, 00.30 Речовий доказ.
10.00, 12.00, 16.25 Погляд зсередини.
11.00, 17.25 Сiяя: з нами у дику природу.
13.00 Прихована реальнiсть.
13.50, 19.55 Їжа богiв.
14.40, 23.40 Загадки Всесвiту.
15.30 Найєкстремальнiшi.
18.25 Код доступу.
20.45 Земля 2050.
21.45 Як працюють мiста.
22.40 Мисливець i здобич.
02.35 Скептик.

Enter-фіëьм
05.30 Х/ф «Чорний принц».
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
08.00 «Невiдома версiя».
09.30 «Спогади».
10.20, 00.30, 02.45 «Зорянi долi».
11.10 «Моя правда».
12.00 Т/с «Злочин з багатьма невiдомими».
14.25 Т/с «Паризькi таємницi».
16.20 Т/с «Вiчний поклик».
19.00, 01.15 Т/с «Суто англiйськi вбив-

ства».
21.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
22.50 Х/ф «Небезпечнi друзi».
00.45 «Академiя смiху».
03.05 Кiноляпи.
04.05 Саундтреки.
04.50 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.15 «Спецкор».
06.30, 18.45 «ДжеДАI».
07.10 Х/ф «Мiчений».
08.50 Х/ф «Свiт предкiв».
10.25, 17.20 «Загублений свiт».
14.10 Х/ф «Гарячi голови».
15.35 Х/ф «Гарячi голови 2».
19.15 Т/с «Опер за викликом 4».
20.05 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв».
22.15 Т/с «CSI: Мiсце злочину 14».

23.45 Т/с «CSI: Мiсце злочину 13».
02.10 «Облом.UA».

ÍЛО-ТБ
06.00, 01.00 Мамареготала. Найкраще.
07.00, 04.45 Оттак мастак!
07.30 М/ф «Людина-павук».
08.00 М/ф «Аладдiн».
08.50 М/ф «Качинi iсторiї».
09.40 М/с «Сiмпсони».
11.30 Т/с «Усi жiнки - вiдьми».
13.20 Мамареготала.
16.20 Т/с «Швидка».
19.30 Т/с «Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць».
03.30 «Роздовбаї».

ªâроñïорò
00.00 Автоперегони. World Endurance - 

2019. Сiльверстоун.
01.00 Олiмпiйськi iгри. «Сiмейнi традицiї 

на Балканах».
02.00, 02.30, 04.00, 13.30, 15.00, 21.00 

Снукер. ЧC. Шеффiлд. Квалiфiкацiя.
06.00 Автоперегони. World Endurance - 

2019. Сiльверстоун. Огляд.
07.00 Автоперегони. World Endurance 

Championships - 2019. Фудзi.
08.30 Автоперегони. World Endurance 

Championships - 2019. Фудзi. Огляд.
09.30 Велоспорт. «Тур Андалусiї - 2020». 

Етап 1.
10.30 Велоспорт. «Тур Андалусiї - 2020». 

Етап 2.
11.00 Велоспорт. «Тур Андалусiї - 2020». 

Етап 3.
12.00 Велоспорт. «Тур Андалусiї - 2020». 

Етап 4.
13.00 Велоспорт. «Тур Андалусiї - 2020». 

Етап 5.
18.30 Тенiс. Огляд.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)

06.00 Баварiя - Герта. Чемпiонат Нiмеччини.
07.45, 11.35, 20.10 Журнал Лiги чемпiонiв.
08.15 Наполi - Сассуоло. Чемпiонат Iталiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Yellow.
10.30 #залишайсязФутболом.
12.00 Александрiя - Марiуполь. Плей-офф. 

Чемпiонат України.
13.45 «Суперматчi». Лiга чемпiонiв УЄФА.
13.55 Верона - Лацiо. Чемпiонат Iталiї.
16.00, 22.50 Нiдерланди - СРСР (1988). 

Класичнi матчi ЄВРО.
17.50, 03.25 Чемпiонат Iталiї. Передмова 

до туру.
18.20 Ювентус - Сампдорiя. Чемпiонат 

Iталiї.
20.40 Колос - Днiпро-1. Плей-офф. 

Чемпiонат України.
00.40 Огляд сезону. Чемпiонат Iспанiї.
01.35 Металiст 1925 - Прикарпаття. 

Чемпiонат України. Перша Лiга.
03.55 Дженоа - Iнтер. Чемпiонат Iталiї.
05.45 Програма передач.

Поíедіëоê

Віâòороê

27 липня

28 липня
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UA:Перший
06.00 Додолики.
06.35 М/с «Книга джунглiв».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.15 Новини.
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 18.20, 

00.30, 02.00 Суспiльна студiя. Ма-
рафон.

09.30 Т/с «Жiночий рай».
11.25, 01.00 Телепродаж.
15.10, 21.30, 23.55, 05.50 UA:Спорт.
15.20 «Грандiознi подорожi американ-

ською залiзницею» - «Грандiознi 
подорожi залiзницею Аляски та 
Канади».

16.30 Т/с «Мiстер Селфрiдж».
17.30 #ВУкраїнi.
18.55, 22.15 Д/с «Дикi тварини».
19.35 Д/с «Вижити в дикiй природi».
20.20 Д/с «Суперчуття».
21.40 Бюджетники.
00.00 Спiльно.
03.30 Регiональний дайджест.
04.00 Д/ф «Висота 307.5».
04.55 Д/ф «Перехрестя Балу».

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

«1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 04.45 «ТСН».
09.25, 10.25 «Життя вiдомих людей».
11.25, 13.00, 15.05 «Мiняю жiнку».
17.10 Т/с «Жiнка».
20.30, 21.20 Т/с «Папiк».
21.50 Т/с «Тато Ден».
22.50 Х/ф «Шерлок: Велика гра».
00.45 Х/ф «Кохання на Рiздво».
02.20 Х/ф «Мюнхен».
05.40 «Українськi сенсацiї».

Iíòер
05.35, 22.05 «Слiдство вели...» з Л. Ка-

невським».
07.00, 14.30, 15.20, 16.05 «Речдок».
08.45, 18.00, 19.00, 01.35 «Стосується 

кожного».
09.45 «Корисна програма».
10.50 Т/с «Панi Фазiлет i її дочки».
11.45 Т/с «Не вiдпускай мою руку».
13.25 Т/с «Чудова Ранi».
17.00 «Речдок. Особливий випадок. Чуже 

багатство».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Особливий випадок. Пiд 

чужим iм`ям».
23.50 Т/с «Погана кров».
02.25, 04.20 «Подробицi» - «Час».

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

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

Стогнiєм.
11.30, 13.20 Т/с «Розтин покаже».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.00, 16.20 Х/ф «Зона висадки».
16.35 Х/ф «Спецiалiст».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Секретний фронт.
21.30 Т/с «Пес».
22.30 Т/с «Таємнi дверi».
23.40 Т/с «Винищувачi 2: Останнiй бiй».
01.40 Х/ф «Засiдка».
03.15 Т/с «Винищувачi».

ÑТБ
05.15 Т/с «Комiсар Рекс».
09.00 Т/с «Коли ми вдома».
09.55 Зваженi та щасливi 9.
12.00 Таємницi ДНК.
14.00, 14.50 Т/с «Крiпосна».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.15 Один за всiх.
20.10, 22.45 Т/с «Вибiр матерi».
23.00 Т/с «Червонi браслети».

Íоâий êаíаë
06.00, 07.15 Kids` Time.
06.05 М/ф.
07.20 Вар`яти.
09.20 Т/с «Грiмм».
11.00, 22.50 Х/ф «Лiгво монстра».
13.20 Любов на виживання.
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Тривожний виклик».
01.00 Т/с «Пiдступнi покоївки».
02.10 Служба розшуку дiтей.
02.15 Зона ночi.

5 êаíаë
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: при-

чини 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 «Найнебезпечнiшi польоти».
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.

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

Сьогоднi.
09.30, 02.30 Реальна мiстика.
12.30, 15.30 Т/с «Виходьте без дзвiнка».
16.00 Т/с «Жiночий лiкар 4».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Чорна кров», 5 i 6 с.
23.20 Т/с «Одеса-мама», 7 i 8 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с «Одеса-мама», 9 с.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Гарфiлд Шоу».
08.50, 01.40 Т/с «Хейвен».
10.30 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
14.00 «Орел i решка. Мегаполiси».
15.00, 22.00 «Орел i решка. Навколо свiту».
17.00 «Орел i решка. Перезавантаження».
21.00 «Орел i решка. Рай та пекло».
00.00 Т/с «Доктор Хто».
03.10 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.45 М/ф «Мауглi».
07.15 М/ф «Лисичка з качалкою».
07.50, 16.50, 20.50, 02.30 «Випадковий 

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

«Свiдок».
09.00 Х/ф «Таємниця «Чорних дроздiв».
10.55, 22.30 Т/с «Морський патруль».
12.50 «Будьте здоровi».
14.05, 00.50, 03.00 «Речовий доказ».
18.20 «Вартiсть життя».
19.30 «Легенди карного розшуку».
00.15 «Реальнi злочинцi».
04.00 «Правда життя».

ТÅТ
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 Одного разу в Одесi.
16.00, 22.00 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. Шпачин-
ською, Т. Калатай, Б. Мамаєм та М. 
Матросовим.

07.45 «Медексперт» з К. Трушик.
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, 16.15 «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.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.25, 01.40 Правда життя.
09.25, 00.30 Речовий доказ.
10.35, 12.35, 17.00 Погляд зсередини.
11.35, 18.00 Сiяя: з нами у дику природу.
13.05 Пiд iншим кутом.
13.35 Прихована реальнiсть.
14.25 Битва цивiлiзацiй.
15.20, 23.40 Загадки Всесвiту.
16.10, 21.45 Як працюють мiста.
19.00 Мiстична Україна.
19.50 Їжа богiв.
20.45 Земля 2050.
22.40 Мисливець i здобич.

Enter-фіëьм
05.30 Х/ф «Градус чорного мiсяця».
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
08.00, 11.00 «Моя правда».
09.30 «Спогади».
10.20, 00.15, 02.45 «Зорянi долi».
11.50 Т/с «Злочин з багатьма невiдомими».
14.25 Т/с «Паризькi таємницi».
16.15 Т/с «Вiчний поклик».
19.00, 01.15 Т/с «Суто англiйськi вбив-

ства».
21.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
22.50 Х/ф «Прощайте, фараони!»
00.45 «Академiя смiху».

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.15 «Спецкор».
06.30, 18.45 «ДжеДАI».
07.00 Х/ф «Винна вiйна».
08.40 Х/ф «Втрачений скарб».
10.10, 17.15 «Загублений свiт».
13.10 Х/ф «Земля, забута часом».
14.55 Х/ф «Три днi на втечу».
19.15 Т/с «Опер за викликом 4».
20.10 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв 2».
22.10 Т/с «CSI: Мiсце злочину 14».
23.45 Т/с «CSI: Мiсце злочину 13».

ÍЛО-ТБ
06.00, 01.00 Мамареготала. Найкраще.
07.00, 04.50 Оттак мастак!
07.30 М/ф «Людина-павук».
08.00 М/ф «Аладдiн».
08.50 М/ф «Качинi iсторiї».
09.40 М/с «Сiмпсони».
11.30 Т/с «Усi жiнки - вiдьми».
13.10 Мамареготала.
16.15 Т/с «Швидка».
19.40 Т/с «Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць».
03.40 «Роздовбаї».

ªâроñïорò
00.00 Ралi. ERC. «All Access».
00.30, 01.30 Автоперегони. World Endurance 

Championships - 2019. Фудзi.
02.30, 04.00 Снукер. ЧC. Шеффiлд. 

Квалiфiкацiя.
06.00 Автоперегони. World Endurance 

Championships - 2019. Шанхай.
08.30 Автоперегони. World Endurance 

Championships - 2019. Шанхай. 
Огляд.

09.30 «Живi легенди». Едгар Гроспiрон.
10.00 «Живi легенди». Уши Дiзль.
10.30 «Живi легенди». Тiна Мазе.
11.00, 11.30 Олiмпiйськi iгри. «Олiмпiйський 

момент».
12.00 Олiмпiйськi iгри. «Сiмейнi традицiї 

на Балканах».
13.00, 13.30 Олiмпiйськi iгри. «Олiмпiйський 

форпост».
14.00, 14.30, 15.00 Олiмпiйськi iгри. «Всу-

переч усьому».
15.30, 16.00, 16.30 Олiмпiйськi iгри. «Foul 

Play».
17.00 Олiмпiйськi iгри. «Бiг в КНДР».
18.00 Тенiс. АТР 250. Аделаїда. Фiнал. 

Рубльов - Харрiс.
18.30 Тенiс. Огляд.
21.00 Снукер. Лiга чемпiонiв - 2020. 

Фiнальний раунд.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Барселона - Валенсiя. Чемпiонат 

Iспанiї.
07.45 Чемпiонат Iталiї. Передмова до туру.
08.15 Александрiя - Марiуполь. Плей-офф. 

Чемпiонат України.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Ювентус - Сампдорiя. Чемпiонат 

Iталiї.
12.05 ПСЖ - Реал. Лiга чемпiонiв УЄФА.
13.45 Yellow.
13.55 Колос - Днiпро-1. Плей-офф. 

Чемпiонат України.
16.00, 22.50 Iрландiя - СРСР (1988). 

Класичнi матчi ЄВРО.
17.50 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
18.40 Гент - Сент-Етьєн. Лiга Європи УЄФА.
20.25 Live. Удiнезе - Лечче. Чемпiонат 

Iталiї.
00.40 Класичнi матчi Лiги чемпiонiв.
01.35 Лацiо - Брешия. Чемпiонат Iталiї.
03.25, 05.30 Топ-матч.
03.40 Реал - Леванте. Чемпiонат Iспанiї.
05.45 Програма передач.

UA:Перший
06.00 Додолики.
06.35 М/с «Книга джунглiв».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.15 Новини.
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 18.20, 

00.30, 02.00 Суспiльна студiя. 
Марафон.

09.30 Т/с «Жiночий рай».
11.25, 01.00 Телепродаж.
15.10, 21.30, 23.55, 05.50 UA:Спорт.
15.20 «Грандiознi подорожi американ-

ською залiзницею» - «Грандiознi 
подорожi залiзницею Аляски та 
Канади».

16.30 Т/с «Мiстер Селфрiдж».
17.30 Бюджетники.
18.55, 22.15 Д/с «Дикi тварини».
19.35 Д/с «Вижити в дикiй природi».
20.20 Д/с «Суперчуття».
21.40 Схеми. Корупцiя в деталях.
00.00 #ВУкраїнi.
03.30 Регiональний дайджест.
04.00 Д/ф «Перехрестя Балу».

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

«1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 04.40 «ТСН».
09.25, 10.25 «Життя вiдомих людей».
11.20, 13.15, 15.05 «Одруження наослiп».
17.10 Т/с «Жiнка».
20.30, 21.20 Т/с «Папiк».
21.50 Т/с «Тато Ден».
22 .50  Х/ф «Шерлок :  Скандал у 

Белгравiї».
00.45 Х/ф «Рiздво в палацi».
02.20 Х/ф «Повернення в Рiздвяну 

бухту».
03.45 «Любий, ми переїжджаємо».
05.35 «Українськi сенсацiї».

Iíòер
05.35, 22.05 «Слiдство вели...» з Л. Ка-

невським».
07.00, 14.25, 15.20, 16.05 «Речдок».
08.45, 18.00, 19.00, 01.35 «Стосується 

кожного».
09.45 «Корисна програма».
10.50 Т/с «Панi Фазiлет i її дочки».
11.45 Т/с «Не вiдпускай мою руку».
13.25 Т/с «Чудова Ранi».
17.00 «Речдок. Особливий випадок. Чуже 

багатство».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Особливий випадок. Пiд 

чужим iм`ям».
23.50 Т/с «Погана кров».
02.25, 04.20 «Подробицi» - «Час».
03.10 «Орел i решка. Шопiнг».

ICTV
04.15 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.30 Факти.

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

Стогнiєм.
10.10 Секретний фронт.
10.45, 13.20 Т/с «Рiшає Онiстрат».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.15, 16.20 Х/ф «Каратель».
16.35 Х/ф «Вбивча швидкiсть».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Анти-зомбi.
21.30 Т/с «Пес».
22.30 Т/с «Таємнi дверi».
23.40 Т/с «Винищувачi 2: Останнiй бiй».
01.40 Х/ф «Живi».
03.15 Т/с «Винищувачi».

ÑТБ
05.15 Т/с «Комiсар Рекс».
09.00 Т/с «Коли ми вдома».
10.00 Зваженi та щасливi 9.
12.00 Таємницi ДНК.
14.00, 14.50 Т/с «Крiпосна».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.15 Один за всiх.
20.10, 22.45 Т/с «Вибiр матерi».
23.00 Т/с «Червонi браслети».

Íоâий êаíаë
06.00, 07.15 Kids` Time.
06.05 М/ф.
07.20 Вар`яти.
09.20 Т/с «Грiмм».
11.10 Х/ф «Тривожний виклик».
13.00 Гастарбайтери.
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Янголи Чарлi».
23.00 Х/ф «Янголи Чарлi 2: Тiльки 

вперед».
01.10 Т/с «Пiдступнi покоївки».
02.15 Служба розшуку дiтей.
02.20 Зона ночi.

5 êаíаë
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: при-

чини 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 Дру-

гої свiтової вiйни».
03.15, 04.10 Дзеркало iсторiї.

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
09.30, 03.00 Реальна мiстика.
12.30, 15.30 Т/с «Виходьте без дзвiнка».
16.00 Т/с «Жiночий лiкар 4».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Чорна кров», 7 i 8 с.
23.00 Сталкер.
00.00 Т/с «Одеса-мама», 10 i 11 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с «Одеса-мама».

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Гарфiлд Шоу».
08.50, 02.20 Т/с «Хейвен».
10.30 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
14.00 «Орел i решка. Мегаполiси».
15.00, 22.00 «Орел i решка. Навколо 

свiту».
17.00 «Орел i решка. Перезавантаження».
21.00 «Орел i решка. Рай та пекло».
00.00 Т/с «Доктор Хто».
03.40 «Нiчне життя».

ÍТÍ
06.15 М/ф «Малюк i Карлсон».
07.20 М/ф «Iванко та Воронячий цар».
07.50, 16.50, 20.50, 02.35 «Випадковий 

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

«Свiдок».
09.00 Х/ф «Найостаннiший день».
10.50, 22.30 Т/с «Морський патруль».
12.50 «Вартiсть життя».
14.05, 00.55, 02.55 «Речовий доказ».
18.20, 03.55 «Правда життя».
19.30 «Легенди карного розшуку».
00.15 «Реальнi злочинцi».
04.55 «Top Shop».

ТÅТ
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 Одного разу в Одесi.
16.00, 22.00 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. Шпачин-
ською, 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.
22.55 «П`ята колонка» з Х. Чернегою.

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
08.15, 01.40 Правда життя.
09.20, 00.30 Речовий доказ.
10.30 Погляд зсередини.
11.30 Сiяя: з нами у дику природу.
12.30 Пiд iншим кутом.
13.30 Прихована реальнiсть.
14.20, 19.00 Битва цивiлiзацiй.
15.15, 23.40 Загадки Всесвiту.
16.05 Як працюють мiста.
17.00, 19.50 Земля 2050.
18.00, 22.40 Мисливець i здобич.
18.30 Мiстична Україна.
21.45 Найєкстремальнiшi.
03.00 Бандитська Одеса.

Enter-фіëьм
05.30 Х/ф «Небезпечнi друзi».
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
08.00, 10.55 «Моя правда».
09.30 «Спогади».
10.20, 00.25, 02.45 «Зорянi долi».
11.45 Т/с «Злочин з багатьма невiдомими».
14.10 Т/с «Паризькi таємницi».
16.05 Т/с «Вiчний поклик».
19.00, 01.15 Т/с «Суто англiйськi вбив-

ства».
21.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
22.50 Х/ф «Нiагара».
00.45 «Академiя смiху».
03.05 Кiноляпи.
04.15 Саундтреки.
05.05 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.15 «Спецкор».
06.35, 18.45 «ДжеДАI».
07.10 Х/ф «Вiдповiдь».
08.45 Х/ф «Легенда про маску».
10.30 «Помста природи».
11.05 «Рiшала 2».
13.05, 17.20 «Загублений свiт».
14.05 Х/ф «100 000 000 рокiв до н.е».
15.35 Х/ф «Ера динозаврiв».

19.15 Т/с «Опер за викликом 4».
20.15 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв 2».
22.20 Т/с «CSI: Мiсце злочину 14».
23.55 Т/с «CSI: Мiсце злочину 13».
01.35 «Облом.UA».

ÍЛО-ТБ
06.00, 01.10 Мамареготала. Найкраще.
07.00, 05.00 Оттак мастак!
07.30 М/ф «Людина-павук».
08.00 М/ф «Аладдiн».
08.50 М/ф «Качинi iсторiї».
09.40 М/с «Сiмпсони».
11.30 Т/с «Усi жiнки - вiдьми».
13.10 Мамареготала.
16.20 Т/с «Швидка».
19.40 Т/с «Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць».
03.50 «Роздовбаї».

ªâроñïорò
00.00 Автоперегони. World Endurance 

Championships - 2019. Шанхай.
01.30 Автоперегони. World Endurance 

Championships - 2019. Шанхай. 
Огляд.

02.30, 04.00 Снукер. Лiга чемпiонiв - 2020. 
Фiнальний раунд.

06.00 Автоперегони. World Endurance 
Championships - 2019. Бахрейн.

08.30 Автоперегони. World Endurance 
Championships - 2019. Бахрейн. 
Огляд.

09.30 Велоспорт. Париж - Нiцца. Етап 1.
10.00 Велоспорт. Париж - Нiцца. Етап 2.
10.30 Велоспорт. Париж - Нiцца. Етап 3.
11.00 Велоспорт. Париж - Нiцца. Етап 4.
11.30 Велоспорт. Париж - Нiцца. Етап 5.
12.00 Велоспорт. Париж - Нiцца. Етап 6.
12.30 Велоспорт. Париж - Нiцца. Етап 7.
13.30 Снукер. ЧC - 2019. 1/2 фiналу. Д. 

Гiлберт - Хiггiнс.
16.00 Снукер. ЧC - 2019. 1/2 фiналу.
19.00 Олiмпiйськi iгри. Рулон Гарднер.
21.00 Снукер. ЧC - 2019. Фiнал. Трамп 

- Хiггiнс.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)

06.00 Yellow.
06.10 Вольфсбург - Александрiя. Лiга 

Європи УЄФА.
08.00, 20.35, 03.25, 05.30 Топ-матч.
08.10 Кальярi - Ювентус. Чемпiонат Iталiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Реал - Брюгге. Лiга чемпiонiв УЄФА.
12.05 Металiст 1925 - Прикарпаття. 

Чемпiонат України. Перша Лiга.
13.55 Удiнезе - Лечче. Чемпiонат Iталiї.
16.00, 22.50 Англiя - СРСР (1988). Класичнi 

матчi ЄВРО.
17.50 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
18.45 Парма - Аталанта. Чемпiонат Iталiї.
20.40 Тоттенхем - Баварiя. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
00.40 Класичнi матчi Лiги чемпiонiв.
01.35 Арсенал - Стандард. Лiга Європи 

УЄФА.
03.40 Iнтер - Наполi. Чемпiонат Iталiї.
05.45 Програма передач.

Ñереда

Чеòâер

29 липня

30 липня
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UA:Перший
06.00 Додолики.
06.35 М/с «Книга джунглiв».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.15, 03.30 Новини.
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 18.20, 

00.30, 02.00 Суспiльна студiя. Ма-
рафон.

09.30 Т/с «Жiночий рай».
11.25, 01.00 Телепродаж.
15.10, 21.30, 23.55, 05.50 UA:Спорт.
15.20 «Грандiознi подорожi американ-

ською залiзницею» - «Грандiознi 
подорожi залiзницею Аляски та 
Канади».

16.30 Т/с «Мiстер Селфрiдж».
17.25 VoxCheck.
17.30 Перша шпальта.
18.55 Д/с «Дикi тварини».
19.35 Д/с «Вижити в дикiй природi».
20.20 Д/с «Суперчуття».
21.40 Свiтова медицина. Пiвденна Африка 

- цiлителi Зулуси.
22.15 Таємницi Сонячної системи.
00.00 Схеми. Корупцiя в деталях.
04.00 Д/ф «Вiйна на нульовому кiлометрi».
04.55 Д/ф «Одесити на Донбасi».

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

«1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 04.05 «ТСН».
09.25, 10.25 «Життя вiдомих людей».
11.20, 13.15, 15.10 «Одруження наослiп».
17.10 Т/с «Жiнка».
20.30 «Лiга смiху».
22.25, 00.15 «Вечiрнiй квартал».
01.55 Х/ф «Отже, вiйна».
05.10 «Свiтське життя».

Iíòер
05.35, 23.05 «Слiдство вели...» з Л. Ка-

невським».
05.50 М/ф.
07.00, 14.25, 15.20, 16.05, 00.55 «Речдок».
08.45, 18.00, 01.45 «Стосується кожного».
09.45 «Корисна програма».
10.50 Т/с «Панi Фазiлет i її дочки».
11.45 Т/с «Не вiдпускай мою руку».
13.25 Т/с «Чудова Ранi».
17.00 «Речдок. Особливий випадок. Чуже 

багатство».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Небезпечнi таємницi».
03.15 «Чекай на мене. Україна».
04.40 «Орел i решка. Шопiнг».
05.15 «Телемагазин».

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей.
04.30, 00.50 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, 13.20 Х/ф «Грiм у тропiках».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.50, 01.15 Х/ф «Костолом».
16.20, 23.00 «На трьох».
17.20, 20.10 Дизель-шоу.
18.45 Факти. Вечiр.
03.00 Т/с «Винищувачi».

ÑТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома».
06.50, 19.00 Наречена для тата 3.
08.45 Врятуйте нашу сiм`ю 2.
10.35, 14.50, 18.15 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
20.55, 22.45 Т/с «Загадка для Анни».
00.45 Т/с «Анна-детектив».

Íоâий êаíаë
06.00, 07.15 Kids` Time.
06.05 М/ф.
07.20 Вар`яти.
09.15 Т/с «Грiмм».
09.50 Вiд пацанки до панянки.
17.00 Х/ф «Лара Крофт: розкрадачка 

гробниць».
19.00 Х/ф «Лара Крофт: розкрадачка 

гробниць. Колиска життя».
21.20 Х/ф «Янголи Чарлi».
23.50 Х/ф «Еверлi».
01.40 Т/с «Пiдступнi покоївки».
02.45 Служба розшуку дiтей.
02.50 Зона ночi.

5 êаíаë
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: при-

чини 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.

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

Сьогоднi.
09.30, 03.45 Реальна мiстика.
11.00 Т/с «Все одно тебе дочекаюся», 

1-3 с.
15.30 Т/с «Все одно тебе дочекаюся».
16.00 Т/с «Жiночий лiкар 4».
20.10 «Говорить Україна».
23.20 Т/с «Бiйся бажань своїх», 1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Бiйся бажань своїх».

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Гарфiлд Шоу».
08.30 Т/с «Хейвен».
10.10 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
12.00 «Орел i решка. Шопiнг».
13.50, 00.15 «Орел i решка. Мегаполiси».
15.00, 22.15 «Орел i решка. Навколо 

свiту».
16.50 «Орел i решка. Перезавантаження».
17.50 Х/ф «Серцеїд».
19.30 Х/ф «Кохання не за розмiром».
21.15 «Орел i решка. Рай та пекло».
01.15 «Бiйцiвський клуб».
03.00 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.55 М/ф «Казка про царя Салтана».
07.20 М/ф «Рукавичка».
07.50, 16.50, 20.50, 02.30 «Випадковий 

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

«Свiдок».
09.00 Х/ф «Iдеальний чоловiк».
10.50, 22.30 Т/с «Морський патруль».
12.50, 03.55 «Правда життя».
14.00, 00.50, 02.55 «Речовий доказ».
18.20 «Таємницi свiту».
19.30 «Легенди карного розшуку».
00.15 «Реальнi злочинцi».
04.55 «Top Shop».

ТÅТ
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 «Скажене весiлля 2».
22.45 Х/ф «Зразковий самець 2».
00.30 ЛавЛавСar 3.
01.45 Теорiя зради.
02.30 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 «Репор-
тер». Новини.

07.10, 08.10 «Новий день» з Ю. Шпачин-
ською, Т. Калатай, Б. Мамаєм та М. 
Матросовим.

07.45 «Медексперт» з К. Трушик.
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.
18.00 «Watchdogs».
18.30 «Влада хохотала».
19.00 «Ехо України» з М. Ганапольським.
22.00 «Мiнiстерство правди».

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.25, 01.40 Правда життя.
09.35, 00.30 Речовий доказ.
10.45 Погляд зсередини.
11.15, 12.45 Пiд iншим кутом.
11.45 Сiяя: з нами у дику природу.
13.45 Прихована реальнiсть.
14.35, 19.50 Битва цивiлiзацiй.
15.30, 23.40 Загадки Всесвiту.
16.15 Як працюють мiста.
17.05 Їжа богiв.
18.00 Мисливець i здобич.
19.00 Мiстична Україна.
20.45 Земля 2050.
21.45 Найєкстремальнiшi.
22.40 Морськi гiганти.
02.35 Нашi.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф «Прощайте, фараони!»
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.10 «Телемагазин».
08.00, 10.20 «Моя правда».
09.30 «Спогади».
11.10 Т/с «Злочин з багатьма невiдомими».
13.50 Т/с «Паризькi таємницi».
15.50 Т/с «Вiчний поклик».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
21.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
22.55 Х/ф «Смуга перешкод».
00.35 Х/ф «Балаган».
02.40 «Зорянi долi».
03.00 Кiноляпи.
03.55 Саундтреки.
04.40 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.15 «Спецкор».
06.30, 18.45 «ДжеДАI».
07.00 Х/ф «Гарячi голови».
08.35 Х/ф «Гарячi голови 2».
10.05 «Помста природи».
11.00, 17.15 «Загублений свiт».
13.50 Х/ф «Астероїд проти Землi».

15.25 Х/ф «Кривавий орел».
19.15 Х/ф «Останнiй замок».
21.50 Х/ф «Боксер».
23.35 Х/ф «Тавро».
01.25 Т/с «CSI: Мiсце злочину 13».
02.05 «Облом.UA».
04.20 «Цiлком таємно-2017».

ÍЛО-ТБ
06.00, 01.00 Мамареготала. Найкраще.
07.00, 04.50 Оттак мастак!
07.30 М/ф «Людина-павук».
08.00 М/ф «Аладдiн».
08.50 М/ф «Качинi iсторiї».
09.40 М/с «Сiмпсони».
13.20 Мамареготала.
16.20 Т/с «Швидка».
19.30 Т/с «Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць».
03.30 «Роздовбаї».

ªâроñïорò
00.00 Автоперегони. World Endurance 

Championships - 2019. Бахрейн.
01.30 Автоперегони. World Endurance 

Championships - 2019. Бахрейн. 
Огляд.

02.30, 04.00 Снукер. ЧC - 2019. Фiнал. 
Трамп - Хiггiнс.

06.00 Автоперегони. World Endurance 
Championships - 2020. Остiн.

08.30 Автоперегони. World Endurance 
Championships - 2020. Остiн. Огляд.

09.30 Велоспорт. Het Nieuwsblad - 2020.
11.00 Велоспорт. Кюрне - Брюссель - 

Кюрне.
12.00, 15.00, 16.30, 19.30, 20.45 Снукер. 

ЧC. Шеффiлд. Раунд 1.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)

06.00, 03.25, 05.30 Топ-матч.
06.10 Валенсiя - Аякс. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
08.00, 19.35 Yellow.
08.10 Металiст 1925 - Прикарпаття. 

Чемпiонат України. Перша Лiга.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Удiнезе - Лечче. Чемпiонат Iталiї.
12.05 Гент - Вольфсбург. Лiга Європи 

УЄФА.
13.55 Лацiо - Брешия. Чемпiонат Iталiї.
16.00, 22.50 ФРН - Нiдерланди. 1/2 фiналу 

(1988). Класичнi матчi ЄВРО.
17.50 Оболонь Бровар - Iнгулець. 

Чемпiонат України. Перша Лiга.
19.45 Кальярi - Ювентус. Чемпiонат Iталiї.
21.30 #залишайсязФутболом.
00.40 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
01.35 Брюгге - ПСЖ. Лiга чемпiонiв УЄФА.
03.40 Парма - Аталанта. Чемпiонат Iталiї.
05.45 Програма передач.

UA:Перший
06.00 Додолики.
06.25 Хто в домi хазяїн.
06.50, 07.50 Погода.
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 00.10, 02.30, 

03.45, 05.30 Новини.
07.15 М/с «Листи вiд Фелiкса».
08.20 Шо? Як?
09.05 Енеїда.
10.10 Х/ф «Ромео i Джульєта», 1 с.
12.00, 20.30, 21.20 Д/с «Дикi тварини».
12.30 Свiтова медицина. Пiвденна Аф-

рика - цiлителi Зулуси.
13.00 Д/с «Подорож вiдкритим космо-

сом».
13.30 Таємницi Сонячної системи.
14.25, 01.00 Телепродаж.
15.00 UA:Фольк. Спогади.
16.00 Т/с «Мiстер Селфрiдж».
16.45 Всенiчне бдiння (ПЦУ).
19.30 Велика вечiрня (УГКЦ).
22.00 Х/ф «Франц».
00.30, 05.00 Схеми. Корупцiя в деталях.
02.00, 04.35 #ВУкраїнi.
02.50 Бюджетники.
04.05 Перша шпальта.

Êаíаë “1+1”
06.15, 07.00 «Життя вiдомих людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00 «Свiт навиворiт».
11.05 «Любий, ми переїжджаємо».
17.30 Х/ф «Еван Усемогутнiй».
19.30, 05.50 «ТСН».
20.15, 22.00 «Вечiрнiй квартал».
23.10, 00.10 «Свiтське життя».
01.05 «Лiга смiху».
02.55 Х/ф «Кохання на Рiздво».
04.30 Х/ф «Рiздво в палацi».

Iíòер
06.30 «Слово Предстоятеля».
06.40 Х/ф «Зозуля з дипломом».
08.00 «Шiсть соток».
09.00 «Готуємо разом».
10.00 «Корисна програма».
11.00 Х/ф «Дайте книгу скарг».
12.50 Х/ф «Двоє пiд однiєю парасоль-

кою».
14.35 Х/ф «Стережися автомобiля».
16.30 Х/ф «Дочки-матерi».
18.30 Т/с «Голос з минулого», 1 i 2 с.
20.00 «Подробицi».
20.30 Т/с «Голос з минулого», 3 i 4 с.
22.30 «Ювiлейний вечiр М. Шуфутiнського 

«Артист».
00.15 Х/ф «Коханцi».
02.15 «Подробицi» - «Час».
02.45 «Орел i решка. Шопiнг».
04.00 «Орел i решка. Божевiльнi вихiднi».
04.50 «Орел i решка. Чудеса свiту».

ICTV
04.45 Скарб нацiї.
04.50 Еврика!
05.00 Факти.
05.25 Т/с «Копи на роботi».
07.40 «На трьох».
09.40 Т/с «Розтин покаже».
12.30, 13.00 Х/ф «Полiцейський з 

Беверлi Гiллз».
12.45 Факти. День.
14.50 Х/ф «Полiцейський з Беверлi 

Гiллз 2».
16.45 Х/ф «Полiцейський з Беверлi 

Гiллз 3».
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Викрадена 2».
20.55 Х/ф «Заручниця 3».
23.00 Х/ф «Закатати в асфальт».
01.55 Х/ф «Дилер».
03.20 Т/с «Винищувачi».

ÑТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома».
07.40, 10.50 Т/с «Вибiр матерi».
09.30 Неймовiрна правда про зiрок.
17.00 Хата на тата.
19.00 Звана вечеря.
20.55 Х/ф «Дiвчата».
22.55 Х/ф «Весiлля у Малинiвцi».
00.50 Весiлля у Малинiвцi: невiдома 

версiя.

Íоâий êаíаë
06.00, 07.15 Kids` Time.
06.05 М/ф «Агент Марнi».
07.20 Аферисти в мережах.
09.20 Вар`яти.
11.10 Хто зверху? (12+).
15.10 Х/ф «Безсоромна подорож».
17.00 М/ф «Фердинанд».
19.00 Х/ф «Вiдьмина гора».
21.00 Х/ф «Примара в зброї».
23.00 Х/ф «Бiжить по лезу 2049».
02.10 Зона ночi.

5 êаíаë
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, 14.15 Д/с «Бойовi ма-
шини».

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, 13.15 Д/с «Авiакатастрофи: при-

чини i наслiдки».
12.35 Невигаданi iсторiї.
15.15 Гончаренко рулить.
15.35 На власнi очi.
16.10, 17.10, 00.10 Д/с «Щось пiшло 

не так: зворотнiй вiдлiк до ката-
строфи».

18.10 Про вiйсько.
18.40 Є сенс.
19.15 Особливий погляд.
19.35 Спостерiгач.
20.10, 01.15, 05.15 Рандеву.
21.20 Вечiрнiй преЗЕдент.
21.35, 03.00 Вiкно до Америки.
22.00, 23.00 Д/с «Вирiшальнi битви 

Другої свiтової вiйни».
03.20 Дзеркало iсторiї.

Êаíаë «Óêра¿íа»
07.00, 15.00, 19.00, 03.20 Сьогоднi.
07.30, 04.10 Реальна мiстика.
08.45 Т/с «Чорна кров», 1-6 с.
15.20 Т/с «Чорна кров», 7 i 8 с.
16.45 Т/с «Сильна жiнка», 1 i 2 с.
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с «Сильна жiнка».
23.15 Т/с «Наступить свiтанок», 1-3 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Наступить свiтанок».

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Гарфiлд Шоу».
08.25 «Ух ти show».
10.00 М/ф «Мiй маленький понi у кiно».
11.45 Х/ф «Серцеїд».
13.20 Х/ф «Кохання не за розмiром».
15.10 «Орел i решка. Навколо свiту».
00.00 Х/ф «Остання любов на Землi».
01.45 «Бiйцiвський клуб».
02.30 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.55 Х/ф «Навiки - 19».
09.00 Х/ф «Застава в горах».
10.55 Х/ф «П`ять хвилин страху».
12.35 «Легенди карного розшуку».
15.30, 03.10 «Випадковий свiдок».
18.05 «Переломнi 80-тi».
19.00, 02.40 «Свiдок».
19.30 Х/ф «За сiрниками».
21.25 Х/ф «Бандити».
23.40 Х/ф «Перестрiлка».
01.30 «Хвороби-вбивцi».
03.30 «Речовий доказ».
05.00 «Top Shop».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.30 М/ф «Бi Мувi: Медова змова».
09.50 М/ф «Лiно».
11.20 Х/ф «Агент пiд прикриттям».
12.50 4 весiлля.
17.15 Х/ф «Зразковий самець 2».
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу пiд 

Полтавою.
19.30, 20.30, 21.30 Танька i Володька.
22.00 Країна У.
23.00 Х/ф «Люблю назавжди».
00.45 Теорiя зради.
02.30 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».

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
07.00, 01.55 Мiстична Україна.
07.50, 18.35 Мiсця сили.
09.30 Речовий доказ.
10.40 Їжа богiв.
11.35 Земля 2050.
13.35, 21.00 Стародавнi свiти.
16.35 Мисливець i здобич.
17.35 Морськi гiганти.
00.00 Битва цивiлiзацiй.
00.55 Погляд зсередини.
01.25 Пiд iншим кутом.
02.45 Вiйна всерединi нас.

Enter-фіëьм
05.30 Х/ф «Нiагара».
07.00, 07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
07.10, 09.00, 02.50 «Телемагазин».
08.00 «Зiркове життя».
10.10 «Моя правда».
11.00 «Невiдома версiя».
11.50 Т/с «Роксолана».
14.10 Х/ф «Дiловi люди».
15.50 Х/ф «Золоте теля».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
22.00 Х/ф «Скринька Марiї Медiчi».
23.50 Х/ф «Суто англiйське вбивство».
03.20 Кiноляпи.
04.10 Саундтреки.
04.55 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 «ДжеДАI».
08.35 «Загублений свiт».
13.15 Х/ф «Битва проклятих».
15.00 Х/ф «Гра Ендера».
17.00 Х/ф «Пекло».
19.00 Х/ф «Вторгнення: Битва за рай».
20.55 Х/ф «Книга Iлая».
23.00 Х/ф «Нiндзя».

00.40 Т/с «CSI: Мiсце злочину 13».
01.30 «Облом.UA».
04.20 «Цiлком таємно-2017».

ÍЛО-ТБ
06.00, 00.00 Мамареготала. Найкраще.
07.00, 04.40 Оттак мастак!
07.30 М/ф «Чiп i Дейл - бурундучки-

рятiвнички».
09.50 М/с «Сiмпсони».
13.20 Мамареготала.
18.50 Т/с «Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць».
03.00 Чистоплюї.
03.50 «Роздовбаї».

ªâроñïорò
00.00, 02.30, 06.00, 11.00, 12.00, 15.00, 

19.50, 20.45 Снукер. ЧC. Шеффiлд. 
Раунд 1.

01.00 Автоперегони. World Endurance 
Championships - 2020. Остiн.

04.00 Велоспорт. Огляд.
04.30 Велоспорт. «Страде Б`янке - 

2017».
08.00, 16.30 Велоспорт. «Страде Б`янке 

- 2018».
09.30, 17.15 Велоспорт. «Страде Б`янке 

- 2019».
17.50 Велоспорт. «Страде Б`янке - 

2020».

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)

06.00, 08.00, 13.35 Топ-матч.
06.10 Шахтар - Карпати. Чемпiонат 

України.
08.10 Лацiо - Брешия. Чемпiонат Iталiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20, 19.00 Yellow.
10.30 #залишайсязФутболом.
11.35 «Суперматчi». Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
11.45 Боруссiя (Д) - Байєр. Чемпiонат 

Нiмеччини.
13.50 Кальярi - Ювентус. Чемпiонат Iталiї.
16.00, 22.50 СРСР - Iталiя. 1/2 фiналу 

(1988). Класичнi матчi ЄВРО.
17.45, 00.40 Чемпiонат Iталiї. Передмова 

до туру.
18.10 Live. Матч. Чемпiонат Iталiї.
20.10 Журнал Лiги чемпiонiв.
20.40 Ювентус - Байєр. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
01.10 Баварiя - Кельн. Чемпiонат 

Нiмеччини.
03.00 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
03.55 Матч. Чемпiонат Iталiї.
05.45 Програма передач.

П’яòíиця

Ñóáоòа

31 липня

1 серпня
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UA:Перший
06.00 Додолики.
06.25 Хто в домi хазяїн.
06.50, 07.50 Погода.
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 00.10, 02.30, 

03.45, 05.30 Новини.
07.15 М/с «Листи вiд Фелiкса».
08.15 Шо? Як?
09.00 Божественна Лiтургiя Православної 

Церкви України.
11.00 Недiльна Лiтургiя Української Гре-

ко-Католицької Церкви.
12.30 Недiльна Свята Меса Римсько-Ка-

толицької Церкви в Українi.
13.30 На схiдному фронтi.
14.25, 01.00 Телепродаж.
15.00 UA:Фольк. Спогади.
16.00 Т/с «Мiстер Селфрiдж».
18.00 Д/с «Iсторiї вулканiв».
18.30 Д/с «Всi на море. Нова Зеландiя».
19.30, 21.20 Д/с «Дикi тварини».
20.00 Д/ф «Iндiя. Слiдами тигра».
22.00 Х/ф «Життя».
00.30, 02.00, 03.15 #ВУкраїнi.
02.50 Бюджетники.
04.05 Схеми. Корупцiя в деталях.
04.35 Святi та грiшнi.

Êаíаë “1+1”
06.15, 07.05 «Життя вiдомих людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
09.00 «Лото-Забава».
09.25, 00.55 «Свiт навиворiт».
12.30 Т/с «Папiк».
17.30 Х/ф «Сьомий син».
19.30, 05.45 «ТСН».
20.15 Х/ф «Ван Хельсiнг».
23.00 Х/ф «Сонна Лощина».

Iíòер
05.35 «Подорожi в часi».
06.00 Х/ф «Вождь червоношкiрих».
08.00 «Вдалий проект».
09.00 «Готуємо разом».
10.00 «Орел i решка. Чудеса свiту».
11.00 «Орел i решка. Божевiльнi вихiднi».
12.05 Т/с «Мiсце, що домом зветься».
14.40 Т/с «Голос з минулого», 1-4 с.
18.10 Х/ф «Четверо проти банку».
20.00 «Подробицi».
20.30 Х/ф «100 речей i нiчого зайвого».
22.50 Х/ф «Стережися автомобiля».
00.45 «Речдок».
03.05 «Орел i решка. Шопiнг».
04.25 М/ф.
04.55 «Телемагазин».

ICTV
04.20 Скарб нацiї.
04.30 Еврика!
04.35 Факти.
05.00, 07.40 Анти-зомбi.
05.50, 08.35 Громадянська оборона.
06.40 Секретний фронт.
09.30 Т/с «Вiддiл 44».
12.25, 13.00 Х/ф «Час вiдплати».
12.45 Факти. День.
14.55 Х/ф «Викрадена 2».
16.35 Х/ф «Заручниця 3».
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «С.В.О.Т.: Спецназ Мiста 

Янголiв».
21.20 Х/ф «С.В.О.Т.: Перехресний 

вогонь».
23.05 Х/ф «Схильнiсть».
00.55 Х/ф «Засiдка».

ÑТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома».
05.55 Бiлоруський вокзал: невiдома 

версiя.
06.50 Дiвчата: невiдома версiя.
07.50 Весiлля у Малинiвцi: невiдома 

версiя.
08.45 Х/ф «Весiлля у Малинiвцi».
10.40 Хата на тата.
19.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20.00 Один за всiх.
22.45 Я соромлюсь свого тiла.

Íоâий êаíаë
06.00 Ревiзор.
09.00, 11.00 Kids` Time.
09.05 М/ф «Фердинанд».
11.05 Х/ф «Бiжить по лезу 2049».
14.10 Х/ф «Примара в зброї».
16.10 Х/ф «Вiдьмина гора».
18.10 Х/ф «Бунтар Один».
21.00 Х/ф «Зорянi вiйни: Останнi 

джедаї».
23.55 Х/ф «Еверлi».
01.50 Вар`яти.
02.45 Зона ночi.

5 êаíаë
06.00 Вiкно до Америки.
06.25, 20.10, 02.15 Машина часу.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 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 «Повiтрянi воїни».
07.50, 21.30, 00.50 Актуально: Економiка. 

Полiтика. Соцiум.
08.15, 15.35 Vоїн - це я!
08.25, 15.15 Невигаданi iсторiї.
08.45 Натхнення.

09.10, 10.10 Д/с «Авiакатастрофи: при-
чини i наслiдки».

11.00 Божественна лiтургiя з Патрiаршого 
собору Недiля Христового УГКЦ 
у Києвi.

12.40 Х/ф.
15.45 Паспортний сервiс.
16.10, 17.10, 00.10 Д/с «Щось пiшло 

не так: зворотнiй вiдлiк до ката-
строфи».

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.
0 3 . 1 5 ,  0 4 . 2 0  Д з е р к а ло  i с т о р i ї . 

Êаíаë «Óêра¿íа»
05.50, 19.00 Сьогоднi.
06.50 Реальна мiстика.
08.50 Т/с «Я заплачу завтра».
12.45 Т/с «Бiйся бажань своїх».
16.50 Т/с «Мiраж», 1 i 2 с.
20.00 Т/с «Мiраж».
22.10 Х/ф «Помiчниця».
00.15, 02.15 Шоу Братiв Шумахерiв.
01.45 Телемагазин.
02.50 Т/с «Перехрестя».

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Гарфiлд Шоу».
08.25 «Ух ти show».
10.00 Х/ф «Вiкi, маленький вiкiнг».
11.25 Х/ф «Бунтарка».
13.20 «Орел i решка. Навколо свiту».
00.00 Х/ф «Танцюй звiдси!».
01.50 «Бiйцiвський клуб».
02.40 «Нiчне життя».

ÍТÍ
06.00 «Легенди бандитського Києва».
06.30 Х/ф «Матрос Чижик».
08.05 «Слово Предстоятеля».
08.10 «Страх у твоєму домi».
11.50 Х/ф «За сiрниками».
13.45 Х/ф «Живiть у радостi».
15.15 Х/ф «Раз на раз не випадає».
16.40 Х/ф «Бандити».
19.00 Х/ф «Мiцний горiшок».
20.30 Х/ф «Беремо все на себе».
22.00 Х/ф «Слiди апостолiв».
00.10 Х/ф «Перестрiлка».
02.00 «Речовий доказ».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
10.45 Х/ф «Цукерки або смерть: Весе-

лого Хелловiну».
12.30 Т/с «Село на мiльйон 2».
16.15 Х/ф «Скажене весiлля 2».

18.00, 19.00, 20.00, 21.00 Одного разу 
пiд Полтавою.

18.30, 19.30, 20.30, 21.30 Танька i Во-
лодька.

22.00 Країна У.
23.00 Х/ф «Хапай i тiкай».
01.00 Теорiя зради.
02.45 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
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».

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
07.00, 01.55 Мiстична Україна.
07.50, 18.30 Мiсця сили.
08.45 Iсторiя українських земель.
09.25 Речовий доказ.
10.35, 00.00 Битва цивiлiзацiй.
11.30 Земля 2050.
13.30, 21.00 Стародавнi свiти.
16.30 Морськi гiганти.
00.55 Пiд iншим кутом.
02.45 Скарб.ua.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф «Балаган».
07.10, 09.00, 02.25 «Телемагазин».
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00 «Зiркове життя».
10.30 «Моя правда».
11.20 «Невiдома версiя».
12.10 Т/с «Роксолана».
14.20 Х/ф «Сiм старих i одна дiвчина».
15.50 Х/ф «Непiддаються».
17.15 Х/ф «Дiвчина без адреси».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
22.00 Х/ф «Вiрнi друзi».
23.55 Х/ф «Було у батька три сини».
02.55 Кiноляпи.
03.40 Саундтреки.
04.45 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 «ДжеДАI».
08.10, 00.30 «Загублений свiт».
13.05 Х/ф «Втрачений скарб».
14.50 Х/ф «Експедицiя «Ноїв ковчег».
17.15 Х/ф «Боксер».

19.00 Х/ф «Сорок вiсiм годин».
20.50 Х/ф «Iншi сорок вiсiм годин».
22.40 Х/ф «Нiндзя 2».
02.25 «Облом.UA».

ÍЛО-ТБ
06.00, 23.40 Мамареготала. Найкраще.
07.00, 04.40 Оттак мастак!
07.30 М/ф «Чiп i Дейл - бурундучки-

рятiвнички».
09.50 М/с «Сiмпсони».
13.20 Мамареготала.
18.20 Т/с «Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць».
02.30 Чистоплюї.
03.30 «Роздовбаї».

ªâроñïорò
00.00, 02.30, 06.00, 11.00, 12.00, 15.00, 

16.30, 20.45 Снукер. ЧC. Шеффiлд. 
Раунд 1.

01.00, 09.30, 19.30 Велоспорт. «Страде 
Б`янке - 2020».

04.00 Велоспорт. Het Nieuwsblad - 2020.
05.00 Велоспорт. Кюрне - Брюссель - 

Кюрне.
08.00 Велоспорт. Страде Б`янке - 2019. 

Жiнки.
08.45 Велоспорт. «Страде Б`янке - 2019».

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)

06.00, 08.00, 17.50, 20.10, 03.25, 05.30 
Топ-матч.

06.10 Боруссiя (Д) - Вердер. Чемпiонат 
Нiмеччини.

08.10, 13.50, 03.40 Матч. Чемпiонат Iталiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Журнал Лiги чемпiонiв.
10.50, 19.00 Yellow.
11.00 Лiверпуль - Зальцбург. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
12.50 Огляд сезону. Чемпiонат Iспанiї.
13.40 «Суперматчi». Лiга Європи УЄФА.
16.00, 22.50 СРСР - Нiдерланди. Фiнал 

(1988). Класичнi матчi ЄВРО.
18.10, 20.25 Live. Матч. Чемпiонат Iталiї.
00.40 Класичнi матчi Лiги чемпiонiв.
01.35 Шахтар - Зоря. Чемпiонат України.
05.45 Програма передач.

Íедіëя 2 серпня

Програма міñцеâих òеëеêаíаëіâ

  TV-4
Поíедіëоê, 27 ëиïíя 
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. Тиждень

08.00, 21.00 Єдина країна 
08.30 Машина часу
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.55 Добрі традиції
10.30, 17.45 Т.с. «Справа До-

йлів» +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 Євромакс
17.00 Про нас
17.30 Shift. Життя в цифрі
19.30 Наші вітання
21.30 Сільський календар
21.55, 22.35 Добрі традиції
22.40, 04.00 Х.ф. «Слова на ві-

конному склі» +16
01.00 Х.ф.«Маленькі пальчики» 

Віâòороê, 28 ëиïíя
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 Час-Tайм
09.40 «Кіндер ШОУ»
10.30, 17.45 Т.с. «Справа До-

йлів» +16
11.30 Єдина країна
12.10, 21.20 Добрі традиції
12.15, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф. «Маленька 

Фадетта»
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. «Мовчи в ган-

чірочку» +16
00.15 Час-Tайм

Ñереда, 29 ëиïíя
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 До-

йлів» +16
11.30, 21.00 Спогади
12.10, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф.«Охоронець 

брами» 
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.«Нортенгерське 

аббатство» 

Чеòâер, 30 ëиïíя
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 До-

йлів» +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.«Зелені різни-

ки» +16 
01.00 Х.ф.«Нортенгерське аб-

батство»

П’яòíиця, 31 ëиïíя
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 Т.с. «Справа Дойлів» 

+16
11.30 Обираємо життя
12.10, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф.«Французька для 

початківців» 

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.«Скарби да 

Вінчі» +16 

Ñóáоòа, 1 ñерïíя
06.00 Кіндер клуб
06.45, 09.15 За спорт
07.00 Провінційні вісті
07.35, 10.30 Про нас 
08.00, 19.00 Єдина країна
08.30 Обираємо життя
08.55, 19.55 Добрі традиції
09.00 Час-Tайм
09.30, 15.00 Кіндер клуб
12.00 Майстер-клас з Н. Фіцич
12.45, 00.30 Х.ф.«Бруно» 
14.40 «Кіндер ШОУ»
17.00 Те, що любиш
17.15, 03.00 Хіт-парад
18.00 Наші вітання 
19.30 Євромакс
20.30 Ірина Федишин, «Білі 

троянди» 
22.00, 04.00 Х.ф. «Джіа» +16
23.30 У фокусі Європа 
00.10 Вікно в Америку
02.15 Shift. Життя в цифрі
02.30 Євромакс 

Íедіëя, 2 ñерïíя
06.00, 16.30, 03.00 Огляд світо-

вих 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 Боже-

ственної Святої Літургії з 
Архикатедрального 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
17.00 Вікно в Америку
17.30, 20.30 Про нас
18.00 Наші вітання
19.00, 00.00, 03.30 Провінційні 

вісті. Тиждень
20.00 Обираємо життя
21.00, 02.30 «Гал-кліп»
22.15, 04.15 Х.ф.«Вікторія і 

Альберт» 
23.45 Час-тайм
01.00 Х.ф.«Скарби да Вінчі» +1

  ТТБ
 

Поíедіëоê,  27  ëиïíя
6.30, 7.05, 8.05  Ранок на Сус-

пільному
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 

19.00, 20.30, 21.00 Новини  
9.05 Х/ф «Про принцесу Ясочку 

і крилатого шевця»
10.35 Т/с «Жіночий рай» 
11.35 Країна пісень 
12.00, 13.10 Суспільна студія. 

Марафон  
15.00 М/с» Листи від Фелікса» 
15.35 Українська абетка.Першо-

світ. Збірка 
15.40 Марійчин першосвіт 
15.42 Англійська абетка.Першо-

світ 
15.45 Лайфхак українською
15.55 Т/с «Полдарк» 
17.15  Д/ц «Аромати Південної 

Африки» 
17.40 Д/ц «Стань диким з нами» 
18.05 Д/ц «Особливий загін»  
19.20, 20.15  Своя земля
19.45 #ВУКРАЇНІ 
21.30 UA:Спорт 
21.45 Школа доступності
                                  

 Віâòороê , 28 ëиïíя
6.30, 7.05, 8.05  Ранок на Сус-

пільному
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 

19.00, 20.30, 21.00 Новини 
9.05 Т/с «Жіночий рай» 
11.00 Країна пісень 
11.30 Д/ц»Аромати Греції» 
12.00, 13.10  Суспільна студія. 

Марафон  
15.00 М/с» Листи від Фелікса» 
15.35 Українська абетка.Першо-

світ. Збірка 
15.40 Марійчин першосвіт 
15.45 Аенглійська абетка.Пер-

шосвіт 
15.50 Лайфхак українською
15.55 Т/с «Полдарк» 
17.15 Д/ц «Аромати Південної 

Африки» 
17.40 Д/ц «Стань диким з нами» 
18.05 Д/ц  «Особливий загін»  
19.20 Разом
19.45 Спільно 
20.15 Своя земля
21.30 UA:Спорт 
21.45 Школа доступності
 

  Ñереда,  29 ëиïíя
 6.30, 7.05, 8.05  Ранок на Сус-

пільному
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 

19.00, 20.30, 21.00 Новини 
9.05 Т/с «Жіночий рай» 
11.05 Країна пісень 
11.30 Д /ц «Аромати Греції» 

12.00, 13.10  Суспільна студія. 
Марафон  

15.00 М/с» Листи від Фелікса» 

15.35 Марійчин першосвіт 
15.45 Українська абетка.Першо-

світ. Збірка 
15.46 Аенглійська абетка.Пер-

шосвіт 
15.50 Марійчин першосвіт 
15.52 Лайфхак українською
16.00 Т/с «Полдарк» 
17.15 Аромати Південної Аф-

рики» 
17.40 Д/ц «Стань диким з нами» 
18.05 Д/ц «Особливий загін»  
19.20, 20.15   Своя земля
19.45 Крим .Реалії
21.30 UA:Спорт 
21.45 Школа доступності

 Чеòâер, 30 ëиïíя
6.30, 7.05, 8.05  Ранок на Сус-

пільному
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 

19.00, 20.30, 21.00 Новини 
9.05 Т/с «Росселла» 
10.50, 15.53 Лайфхак українською
11.00 Країна пісень 
11.30 Д/ц «Аромати Чилі»
12.00, 13.10 Суспільна студія. 

Марафон  
15.00 М/ф «Чорний пірат» 
15.45 Марійчин першосвіт 
15.50 Українська абетка.Першо-

світ 
15.52 Марійчин першосвіт 
16.00 Т/с «Полдарк» 
17.15  Д/ц «Аромати Південної 

Африки» 
17.40 Д/ц «Стань диким з нами» 
18.05 Д/ц «Особливий загін»  
19.20  Своя земля
19.45 Наші гроші 
20.15 Пліч - о -пліч
21.30 UA:Спорт 
21.45 Школа доступності

 П’яòíиця, 31 ëиïíя
6.30, 7.05, 8.05  Ранок на Сус-

пільному
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 

19.00, 20.30, 21.00 Новини 
9.05 Т/с «Росселла» 
10.50, 15.51 Лайфхак українською
11.00 Країна пісень 
11.30 Д/ц «Аромат Чилі «
12.00, 13.10  Суспільна студія. 

Марафон  
15.00 М/ф «Чорний пірат» 
15.45 Марійчин першосвіт 
15.46 Українська абетка.Першо-

світ 
15.50 Марійчин першосвіт
16.00 Т/с «Полдарк» 
17.15   Д/ц «Аромати Південної 

Африки» 
17.40 Д/ц «Стань диким з нами» 
18.05 Д/ц  «Особливий загін»  
19.20, 20.15  Своя земля
19.45 «VoxCheck» 

19.50 Схеми. Корупція в деталях 
21.30 UA:Спорт 
21.45 Школа доступності

 Ñóáоòа,  1 ñерïíя
6.02 Разом
6.25 Населена земля
7.00, 8.00, 9.00, 19.00 Новини 
7.10 Мандруємо вдома
7.20, 7.30  Країна пісень 
7.50 Ти і поліція 
8.05, 8.10  Українська абетка.
8.15 М/с» Рівень Маркуса» 
8.50 Англійська абетка. Всесвіт 

Першосвіт.
8.55 Марійчин першосвіт
9.10 Ти і поліція
9.15 Х/ф «Спляча красуня» 
10.45 Лайфхак українською
11.10 Енеїда 
12.05 Х/ф « Чарівник країни мрій» 
13.35 Загадки чернівецьких атлантів
13.40 Своя земля
14.05 Схеми. Корупція в деталях 
14.35 Разом
15.05 Д/ц «Королівський тур. 

Еквадор». 
16.05, 21.05 Розсекречена історія 
17.00 Х/ф «Римська  імперія: 

Нерон» 
18.30 Пліч - о -пліч
19.10 Діалоги
19.40 #ВУКРАЇНІ 
20.10 Святі та грішні 

 Íедіëя, 2 ñерïíя 
6.00 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 Своя земля
6.25 Артефакти   
7.00 Новини 
7.05 Своя земля
7.20 Країна пісень
7.50 Ти і поліція 
8.00 Новини 
8.05 Марійчин першосвіт 
8.10 Українська абетка.Першосвіт. 

Збірка 
8.15 М/с» Рівень Маркуса» 
8.55 Новини 
9.00   Божественна Літургія Право-

славної Церкви України
11.00 Недільна Літургія Української 

Греко-Католицької Церкви  
12.30 Недільна Свята Меса Римсько-

Католицької Церкви в Україні 
13.30 Лайфхак українською 
13.50 Енеїда 
14.20 Х/ф «Веселі жабокричі»  
15.35 Загадки чернівецьких атлантів
15.40 Хортиця online. Скіфський 

стан 
16.05 Розсекречена історія 
16.55 Художній фільм «Римська  

імперія: Нерон» 
18.30 Своя земля
19.10 Разом
19.40    Спільно
20.10 Святі та грішні 
21.05 Д/ф  «Війна на нульовому 

кілометрі» 
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АБРИКОСОВО-
АПЕЛЬСИНОВИЙ ДЖЕМ

ПОТРІБНО: 5 кг абрикосів, 
2 великих апельсини, 2,5 кг цу-
кру.

ПРИГОТУВАННЯ: абрикоси 
вимити, видалити кісточки, пе-
ремолоти на м'ясорубці. Цедру 
апельсина натерти на дрібній 
тертці, а м'якоть перемолоти 
на м'ясорубці. Потім змішати 
абрикоси, цедру і перемелений 
апельсин. Поставити варення 
на невеликий вогонь, довести 
до кипіння і всипати 1 кг цукру. 
Прокип'ятити 5 хв., постійно 
помішуючи. Охолодити варен-
ня, потім знову поставити на 
вогонь, додати залишок цукру і 
знову прокип'ятити 5 хв. Третій 
раз знову прокип'ятити 5 хв. 
через 6-7 год. Охолоджене ва-
рення розлити в стерилізовані 
банки і закрутити.

АБРИКОСОВЕ ВАРЕННЯ
 З ЖЕЛАТИНОМ

ПОТРІБНО: 1 кг абрикосів 
дольками, 2 склянки цукру, 30 
г желатину швидкорозчинного.

ПРИГОТУВАННЯ: абрико-
си помити, видалити кісточки. 
Потім розкласти дольки в ка-
струлю, пересипаючи цукром 
і желатином. Лишити на добу. 
Потім довести варення до ки-
піння на повільному вогні, роз-
лити в стерильні банки і закру-
тити.

ПЕРСИКОВЕ ВАРЕННЯ
 ВІД АЛЛИ КОВАЛЬЧУК

ПОТРІБНО:   персики – 1 кг, 
цукор – 800 г, вода – 200 мл, 
мигдаль – 100 г, лимонна кисло-
та – 1 ч. л.

ПРИГОТУВАННЯ: персики 
розламати на половинки, ви-
далити кісточки. Половинки 
персиків бланшувати, зня-
ти шкірку. Зварити цукровий 
сироп. Персики залити сиро-

пом і дати настоятися. Потім 
обережно злити сироп, знову 
закип'ятити, залити ним пер-
сики. Повторити так три рази. 
У варення додати мигдаль і ли-
монну кислоту. Прокип'ятити 
варення 1 хвилину, закрутити в 
стерилізовані банки.

ВАРЕННЯ «ЛІТНЄ ДИВО»

ПОТРІБНО: 1 кг абрикосів, 
1 кг персиків (або нектаринів), 
1,5 кг цукру.

ПРИГОТУВАННЯ: абрикоси 
та персики розрізати на чоти-
ри частини і дістати кісточки. 
Якщо кісточки погано відді-
ляються, то плоди можна по-
різати і на менші шматочки. 
Нарізані фрукти покласти в 
емальовану каструлю, засипати 
цукром і залишити на 1 годину, 
щоб плоди пустили сік. Потім 
поставити каструлю на слабкий 
вогонь, помішуючи, довести до 
кипіння і зняти з вогню. На-
крити кришкою і залишити до 
повного охолодження (можна 
до наступного дня). Повтори-
ти процедуру два або три рази. 
Довести варення до кипіння, 
зняти з вогню і залишити ости-
гати. Чим більше ви повторите 
цей процес, тим насиченішим 
буде варення з абрикосів і пер-
сиків.

ВАРЕННЯ З ЧОРНИЦІ З 
ПРЯНОЩАМИ

ПОТРІБНО: чорниця - 1 кг, 
сік лимонний - 1 ст. л., мускат-
ний горіх (мелений) - 1/2 ч. л., 
цукор - 5 склянок, вода - 3/4 
склянки, 1 пак. «Желе фікс» чи 
«Конфітюрка».

ПРИГОТУВАННЯ: попере-
дньо помити і підсушити чор-
ниці, перекласти їх в зручну 
ємність. Потім додати лимон-
ний сік, прянощі, воду, пектин 
(можна придбати в аптеці) і 
акуратно перемішати, щоб не 
пошкодити маленьку ягоду. 
Отриману суміш перекласти 
в каструлю і поставити на не-
великий вогонь, продовжуючи 
при цьому помішувати масу. 
Далі доводимо її до кипіння. 
Додати вказану порцію цукру 
і знову чекаємо, коли варення 
закипить. Варити недовго, 1-2 

хв. і відразу зняти з вогню. На 
поверхні варення прибрати 
дерев'яною ложкою, утворений 
в процесі варіння, небажаний 
шар піни. Далі розлити гарячий 
джем в стерилізовані банки, 
після чого укутати та почекати 
до охолодження.

ЖЕЛЕ ЗІ СМОРОДИНИ

ПОТРІБНО: 1 кг ягід сморо-
дини, 2 кг цукру, 6 склянок води. 
       ПРИГОТУВАННЯ:  закип’ятити 
воду, опустити в неї підготовле-
ні ягоди і варити з моменту за-
кипання протягом 2 хв. Гарячу 
ягідну масу протерти через сито 
з великою сіткою, додати цукор, 
знову поставити на вогонь і до-
вести до кипіння. Через 3 хв. 
зняти з вогню, розлити у стери-
лізовані банки і закатати.

ЖЕЛЕ З ПОРІЧОК

ПОТРІБНО: 1 кг порічок, цу-
кор, 3-4 гілки м'яти (можна не 
використовувати), 400 мл води.

ПРИГОТУВАННЯ: порічки 
помістити у велику каструлю, з 
товстим дном. Додати воду і ва-
рити на середньому вогні, час 
від часу помішуючи, поки ягоди 
потріскаються і злегка розва-
ряться. Приблизно 40 хв. Про-
цідити ягоди через дрібне сито, 
застелене декількома шарами 
марлі або "газовою хусткою" 
(але не вичавлювати, не тисну-
ти, інакше желе з порічок буде 
мутним). Відміряти кількість 
отриманої рідини і перелити в 
чисту каструлю. М'якоть порі-
чок видалити (можна зварити 
компот з м'якоті). Додати 400 
г цукру на кожні 600 мл соку. 
Варити ще 10 хв., весь час помі-
шуючи, до повного розчинення 
цукру. Якщо використовуєте 
м'яту, тоді її слід добре загор-
нути в марлеву тканину й до-
дати в останні кілька хвилин 
кипіння. Потім м’яту дістати і 
желе з порічок перелити в гаря-
чі стерилізовані банки. Закрити 
стерилізованими кришками. На 
столі розстелити в 3 шари руш-
ники, банки акуратно перевер-
нути і поставити верх ногами 
на рушники. Накрити старим 
покривалом і ковдрою, до по-
вного охолодження.

ЖЕЛЕ З МАЛИНИ З 
ТИМ’ЯНОМ

ПОТРІБНО: 1 кг гарної, цілої 
малини (не мити), цукор, 3-4 
гілки тим'яну, 400 мл води.

ПРИГОТУВАННЯ: малину і 
тим'ян помістити у велику ка-
струлю з товстим дном. Додати 
воду і варити на середньому вог-
ні, час від часу помішуючи, поки 
ягоди не розм'якнуть і злегка не 
розваряться. Приблизно 40 хв. 
Процідити малину через дрібне 
сито, застелене декількома ша-
рами марлі або "газовою хуст-
кою" (але не вичавлювати, не 
тиснути, інакше желе буде мут-
ним). Відміряти кількість отри-
маної рідини і перелити в чисту 
каструлю. М'якоть і тим'ян ви-
далити (можна зварити компот 
з м'якоті). Додати 400 г цукру на 
кожні 600 мл соку. Варити ще 10 
хв., весь час помішуючи, до по-
вного розчинення цукру. Желе 
перелити в гарячі стерилізовані 
банки. Закрити стерилізовани-
ми кришками.

ВАРЕННЯ  З АГРУСУ

ПОТРІБНО: 1 кг агрусу, 1 кг 
цукру, 1 апельсин (можна біль-
ше, за смаком)

ПРИГОТУВАННЯ: агрус по-
мити, очистити від хвостиків. 
Помити апельсини, розрізати 
на кілька частин, прибрати 
кісточки. Пропустити через 
м’ясорубку ягоди і апельсини 
разом зі шкіркою. Засипати 
цукром і довести до кипін-
ня, помішуючи, щоб варення 
не пригоріло. Дати настоятися і 
охолонути кілька годин. Другий 
раз проварити хвилин 10−15 і 
розлити по банках.

АҐРУСОВЕ КОРОЛІВСЬКЕ 
ВАРЕННЯ З ВОЛОСЬКИМ 

ГОРІХОМ 

ПОТРІБНО: аґрус - 0,5 кг, во-
лоські горіхи - 250-300 г, цукор 
- 1 кг, вода - 0,5 л, бодян - 1-2 г. 

ПРИГОТУВАННЯ: видалити 
а аґрусу плодоніжки. Акурат-
но вилучити з них м'якоть ра-

зом із зернятками, щоб ягоди 
не пошкодилися. Кожну ягідку 
нашпигувати горіхом. З цукру 
та води на повільному вогні 
зварити сироп. Робити це слід, 
поки він не стане прозорим, а 
цукор не розчиниться. Гарячим 
сиропом залити ягоди з горіха-
ми й покласти настоюватися на 
ніч. У миску з сиропом уранці 
покласти зірочку бодяну. Вари-
ти варення на повільному вогні 
до закипіння. Бодян вийняти, 
розлити варення по банках і за-
крутити.

ДЖЕМ З ВИШЕНЬ

ПОТРІБНО: 1 кг вишень без 
кісточок, 4 склянки цукру.

ПРИГОТУВАННЯ: у глибоку 
каструлю висипати вишні і 1 
склянку цукру (250 г). Довести 
до кипіння і варити на силь-
ному вогні 5 хв. Потім всипати 
другу склянку цукру, довести до 
кипіння і варити 5 хв. Так само 
вчинити з третьою і четвертою 
склянкою цукру – всипати і про-
варювати 5 хв. Розлити гарячий 
джем по стерильних банках і за-
катати. У перший день джем до-
сить рідкий, але дуже швидко 
густішає. Буквально через добу 
буде дуже–дуже густий.

ВИШНЕВИЙ СОУС ДО М'ЯСА 
ВІД ЄВГЕНА КЛОПОТЕНКА

ПОТРІБНО: 500-600 г ви-
шень, 100 г цукру, 0,5 ч. л солі, 
3 бутони гвоздики, паличка ко-
риці, 0,5 ч. л хмелі-сунелі. 

ПРИГОТУВАННЯ: покласти 
вишню без кісточок  в сотейник 
і засипати цукром із сіллю, щоб 
виділився сік. Потім довести до 
кипіння і варити на повільно-
му вогні 5 хв. після закипання. 
Зняти вишню з вогню і злегка 
остудити. Потім перебити блен-
дером до стану соусу прямо в 
сотейнику. Додати до перебитої 
вишні спеції - гвоздику, корицю 
і хмелі-сунелі. Уварити протя-
гом 20 хвилин, щоб соус загус 
і наситився ароматами спецій. 
Якщо ви готуєте зі свіжої ви-
шні та плануєте зберігати соус 
до наступного сезону, то додай-
те оцет (2 ст. л.) і розлийте по 
банках. Закатати стерильними 
кришками і, після охолодження, 
поставити у прохолодне місце 
на зберігання. 

Солодкі фантазії
ОРИГІНАЛЬНІ РЕЦЕПТИ ВАРЕННЯ, ДЖЕМІВ І 
ЖЕЛЕ, ЯКІ ЗРОБЛЯТЬ ВАШУ ЗИМУ СМАЧНОЮ
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1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ’ЄКТА 
ГОСПОДАРЮВАННЯ 

Юридична адреса: 46016, Тернопільська 
обл., м. Тернопіль, вул. Богдана Лепкого, 6, 
кв. 287, директор Турчин-Кукаріна Ірина 
Вікторівна, контактний номер телефону: 
0978697772.

2. ПЛАНОВАНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ЇЇ ХАРАКТЕ-
РИСТИКА, ТЕХНІЧНІ АЛЬТЕРНАТИВИ1.

2.1 Планована діяльність, її характе-
ристика.

ТОВ «Перфектер» планує здійснювати ви-
добуток корисної копалини на Остап’ївсько-
му родовищі суглинку(цегельно-черепичної 
сировини)  Підволочиського району орієн-
товною площею 1,53 га. 

Технічна альтернатива 1.
Транспортна система розробки із зовніш-

нім розташуванням відвалів розкривних 
порід. Передбачається розробка корисної 
копалини одним уступом з паралельним пе-
реміщенням фронту робіт. Відповідно до ви-
робничої потужності кар’єру, гірничо-геоло-
гічних умов та прийнятої системи розробки, 
прийнято бульдозерний спосіб навантаження 
суглинку в живильник, який подає гірничу 
масу на виробничу лінію по виробництву цег-
ли сирцю. Для цього використовується наяв-
ний бульдозер ДТ-75 на гусеничному. Ґрунто-
во-рослинний шар знімається селективно і 
використовується для рекультивації. 

Технічна альтернатива 2.
Як альтернатива, розглядався варіант 

видобування суглинків за допомогою одно-
ківшевого екскаватора з наступним наванта-
женням сировини в автосамоскид.

Однак, такий варіант видобутку суглин-
ків є не доцільним, так як вимагає застосуван-
ня додаткових одиниць техніки.

3. МІСЦЕ ПРОВАДЖЕННЯ 
ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, 

ТЕРИТОРІАЛЬНІ АЛЬТЕРНАТИВИ.
Місце провадження планованої діяль-

ності: територіальна альтернатива 1.
Остап’ївське родовище суглинків розта-

шоване на південно-західній околиці            с. 
Остап’є, Підволочиського району, Тернопіль-
ської області.

Місце провадження планованої діяль-
ності: територіальна альтернатива 2.

Територіальна альтернатива не розгля-
далась, оскільки родовище територіально 
прив’язане до покладів корисних копалин.

4. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ВПЛИВ 
ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

Визначається забезпеченням робочими 
місцями працездатного населення, сплатою 
податків в місцеві бюджети, покращенням 
економічної ситуації регіону.
5. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, 
У ТОМУ ЧИСЛІ ПАРАМЕТРИ ПЛАНОВАНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ (ПОТУЖНІСТЬ, ДОВЖИНА, 
ПЛОЩА, ОБСЯГ ВИРОБНИЦТВА ТОЩО)

Запаси суглинків затверджені УкрДКЗ, 
протокол №2727 від 13.09.2012 року.

Станом на 01.09.2012 р. балансові запаси 
суглинків Остап’ївського родовища затвер-
джені в кількості 103 тис. м3 за категорією А.         

Корисна копалина родовища представ-
лена еолово-делювіальними суглинками 
четвертинного віку жовто-сірого кольору 
з помірно пластичними з низьким вмістом 
грубозернистих карбонатних стяжінь, щіль-
ними, низько-дисперсними потужністю від 
6,5 м до 10,4 м, середня потужність корисної 
копалини складає 9,0 м. Розкривні породи на 
площі родовища представлені грунтово-рос-
линним шаром потужністю 0,3 м.

Орієнтовна площа Остап’ївського родови-
ща суглинків становить – 1,53 га.

Проектна річна потужність родовища ста-
новить 5,00 тис. м3 гірничої маси в рік.

Підприємство буде забезпечувати охоро-
ну надр та довкілля, а також використовува-

тиме надра відповідно до цілей, визначених 
спецдозволом, зберігаючи гірничі виробітки 
в стані, придатному для їх використання за 
призначенням.

6. ЕКОЛОГІЧНІ ТА ІНШІ ОБМЕЖЕННЯ 
ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ЗА АЛЬТЕРНАТИВАМИ:
щодо технічної альтернативи 1
- дотримуватися нормативів екологічної 

безпеки при здійсненні експлуатації об’єкта;
- викиди забруднюючих речовин із стаці-

онарних джерел в атмосферне повітря здійс-
нювати за наявності чинного дозволу на ви-
киди;

- дотримання умов спеціального водоко-
ристування;

- рівень акустичного забруднення не по-
винен перевищувати нормативів відповідно 
до «Санітарні норми виробничого шуму, уль-
тразвуку та інфразвуку» ДСН 3.3.6.037-99;

- експлуатацію об’єкта здійснювати згідно 
санітарних норм та правил;

- при проведенні робіт з дотриманням ви-
мог робочого проекту розробки і рекультива-
ції родовища та екобезпеки, вплив на навко-
лишнє середовище мінімальний і екологічних 
обмежень на потребує. 

щодо технічної альтернативи 2
не розглядалась.
щодо територіальної альтернативи 1
    • поетапне відведення земельних діля-

нок для потреб пов’язаних з користуванням 
надрами;

    • дотримання розмірів СЗЗ.
щодо територіальної альтернативи 2
не розглядалась.
7. НЕОБХІДНА ЕКОЛОГО-ІНЖЕНЕРНА 

ПІДГОТОВКА І ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ 
ЗА АЛЬТЕРНАТИВАМИ:

щодо технічної альтернативи 1
• виготовлення проектної документації;
• проведення гірничо-капітальних робіт;
• дотримання технології, що передбачена 

проектом,  при розробці родовища, щоб уник-
нути ерозійних процесів;

 • проведення рекультивації відпрацьова-
них площ кар’єру;

щодо технічної альтернативи 2
не розглядалась.
щодо територіальної альтернативи 1
-   польове обстеження ділянки родовища: 
-   топографо-геодезичні вишукування.
щодо територіальної альтернативи 2
не розглядалась.

8. СФЕРА, ДЖЕРЕЛА ТА ВИДИ МОЖЛИВОГО 
ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ:

щодо технічної альтернативи 1
Можливі потенційні впливи від планової 

діяльності по експлуатації родовища на до-
вкілля включає:

- клімат і мікроклімат: вплив не передба-
чається;

- повітряне середовище: при проведенні 
розкривних, видобувних, при рекультивації 
і при вантажно-розвантажувальних роботах 
– технологічне обладнання, кар’єрна техніка, 
автотранспорт;

- геологічне середовище: потенційний 
вплив від планової діяльності на геологічне 
середовище передбачає порушення земної 
поверхні та зміна ландшафту в процесі про-
ведення відкритих гірничих виробіток, але 
передбачається відновлення порушених діля-
нок об’єкту, тому отримання значних негатив-
них наслідків на передбачається;

- водне середовище: обсяги водокористу-
вання, утворення кар’єрних вод – вплив від-
сутній;

- ґрунти: вплив на ґрунтово-рослинний 
шар, потрібно дотримуватися порядку прове-
дення комплексу робіт, зазначеного в проекті;

- рослинний і тваринний світ, заповідні 
об’єкти: носить опосередкований вплив на 
стан рослинного і тваринного світу і має ко-

роткочасний характер та швидко відновлю-
ється;

- навколишнє соціальне середовище:нега-
тивного впливу не призведе;

- вплив на навколишнє техногенне сере-
довище: відсутній.

щодо технічної альтернативи 2
не розглядалась.
щодо територіальної альтернативи 1
експлуатація даної ділянки може приве-

сти до можливого перевищення гігієнічних 
нормативів допустимого вмісту хімічних ре-
човин в атмосферне повітря та санітарних 
норм допустимого шуму;

щодо територіальної альтернативи 2
не розглядалась.

9. НАЛЕЖНІСТЬ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ДО ПЕРШОЇ ЧИ ДРУГОЇ КАТЕГОРІЇ ВИДІВ 
ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОБ’ЄКТІВ, ЯКІ МОЖУТЬ 

МАТИ ЗНАЧНИЙ ВПЛИВ НА ДОВКІЛЛЯ ТА 
ПІДЛЯГАЮТЬ ОЦІНЦІ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛ-

ЛЯ (ЗАЗНАЧИТИ ВІДПОВІДНИЙ ПУНКТ І 
ЧАСТИНУ СТАТТІ 3 ЗАКОНУ УКРАЇНИ “ПРО 

ОЦІНКУ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ”)
Друга категорія планованої діяльності та 

об’єктів, які можуть мати значний вплив на 
довкілля та підлягають оцінці впливу на до-
вкілля, ст.3, розділ 3, п.3 Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля».

10. Наявність підстав для здійснення 
оцінки транскордонного впливу на довкілля 
(в тому числі наявність значного негативного 
транскордонного впливу на довкілля та пере-
лік держав, довкілля яких може зазнати знач-
ного негативного транскордонного впливу 
(зачеплених держав).

Транскордонний вплив на довкілля на до-
вкілля відсутній.
11. ПЛАНОВАНИЙ ОБСЯГ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА 

РІВЕНЬ ДЕТАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ, 
ЩО ПІДЛЯГАЄ ВКЛЮЧЕННЮ ДО ЗВІТУ 

З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ
Плановий обсяг досліджень та рівень де-

талізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з ОВД у відповідності із ст. 6 ЗУ «Про 
оцінку впливу на довкілля» №2059-VІІІ від 29 
травня 2017 року. 

12. ПРОЦЕДУРА ОЦІНКИ ВПЛИВУ 
НА ДОВКІЛЛЯ ТА МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ 

УЧАСТІ В НІЙ ГРОМАДСЬКОСТІ
Планована суб’єктом господарювання ді-

яльність може мати значний вплив на довкіл-
ля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкіл-
ля відповідно до Закону України “Про оцінку 
впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкіл-
ля - це процедура, що передбачає:

• підготовку суб’єктом господарювання 
звіту з оцінки впливу на довкілля;

• проведення громадського обговорення 
планованої діяльності;

• аналіз уповноваженим органом звіту з 
оцінки впливу на довкілля, будь-якої додат-
кової інформації, яку надає суб’єкт господа-
рювання, а також інформації, отриманої від 
громадськості під час громадського обгово-
рення, під час здійснення процедури оцінки 
транскордонного впливу, іншої інформації;

• надання уповноваженим органом моти-
вованого висновку з оцінки впливу на довкіл-
ля, що враховує результати аналізу, передба-
ченого абзацом п’ятим цього пункту;

• врахування висновку з оцінки впливу 
на довкілля у рішенні про провадження пла-
нованої діяльності, зазначеного у пункті 14 
цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкіл-
ля уповноважений орган, виходячи з оцінки 
впливу на довкілля планованої діяльності, 
визначає допустимість чи обґрунтовує недо-
пустимість провадження планованої діяль-
ності та визначає екологічні умови її прова-
дження.

Забороняється розпочинати проваджен-
ня планованої діяльності без оцінки впливу 

на довкілля та отримання рішення про прова-
дження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля пе-
редбачає право і можливості громадськості 
для участі у такій процедурі, зокрема на стадії 
обговорення обсягу досліджень та рівня де-
талізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також 
на стадії розгляду уповноваженим органом 
поданого суб’єктом господарювання звіту з 
оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення зві-
ту з оцінки впливу на довкілля протягом 
щонайменше 25 робочих днів громадськості 
надається можливість надавати будь-які за-
уваження і пропозиції до звіту з оцінки впли-
ву на довкілля та планованої діяльності, а 
також взяти участь у громадських слуханнях. 
Детальніше про процедуру громадського об-
говорення звіту з оцінки впливу на довкілля 
буде повідомлено в оголошенні про початок 
громадського обговорення.

13. ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ОБСЯГУ 
ДОСЛІДЖЕНЬ ТА РІВНЯ ДЕТАЛІЗАЦІЇ ІН-

ФОРМАЦІЇ, ЩО ПІДЛЯГАЄ ВКЛЮЧЕННЮ ДО 
ЗВІТУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ

Протягом 20 робочих днів з дня опри-
люднення цього повідомлення на офіційному 
веб-сайті уповноваженого органу громад-
ськість має право надати уповноваженому ор-
гану, зазначеному у пункті 15 цього повідом-
лення, зауваження і пропозиції до планованої 
діяльності, обсягу досліджень та рівня деталі-
зації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля. 

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, 
вкажіть реєстраційний номер справи про 
оцінку впливу на довкілля планованої діяль-
ності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на 
довкілля (зазначений на першій сторінці цьо-
го повідомлення). Це значно спростить про-
цес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і 
пропозицій. 

У разі отримання таких зауважень і про-
позицій громадськості вони будуть розмі-
щені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на 
довкілля та передані суб’єкту господарю-
вання (протягом трьох робочих днів з дня їх 
отримання). Особи, що надають зауваження і 
пропозиції, своїм підписом засвідчують свою 
згоду на обробку їх персональних даних. 
Суб’єкт господарювання під час підготовки 
звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’яза-
ний врахувати повністю, врахувати частково 
або обґрунтовано відхилити зауваження і 
пропозиції громадськості, надані у процесі 
громадського обговорення обсягу дослі-
джень та рівня деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впли-
ву на довкілля. Детальна інформація про це 
включається до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля. 

14. РІШЕННЯ ПРО ПРОВАДЖЕННЯ 
ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Відповідно до законодавства рішенням про 
провадження даної планованої діяльності 
буде отримання спеціального дозволу на 

користування надрами для 
Остап’ївського родовища суглинку

що видається:  _________________ Державною 
службою геології та надр України.

15. УСІ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ 
ГРОМАДСЬКОСТІ ДО ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬ-

НОСТІ, ОБСЯГУ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА РІВНЯ 
ДЕТАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ПІДЛЯГАЄ 

ВКЛЮЧЕННЮ ДО ЗВІТУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ 
НА ДОВКІЛЛЯ, НЕОБХІДНО НАДСИЛАТИ ДО 

Управління екології та природних ре-
сурсів Тернопільської обласної державної 
адміністрації, що розташоване за адре-
сою: 46008, вул. Шашкевича, 3, м. Тернопіль, 
e-mail: eco_ter@eco.te.gov.ua,  контактна 
особа – Груніна Світлана Олександрівна 
тел. (0352) 22-00-20.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕРФЕКТЕР», 
 КОД ЄДРПОУ 39640759,

інформує про намір провадити плановану діяльність 
та оцінку її впливу на довкілля.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПРО ПЛАНОВАНУ ДІЯЛЬНІСТЬ, 

ЯКА ПІДЛЯГАЄ ОЦІНЦІ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ

 
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

 
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)
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ГОРОСКОП
З 22 по 28 липня

ОВЕН 
Тиждень буде сповнений сюрпризiв. Щоб налагодити сi-

мейнi стосунки, займіться спiльною домашньою роботою 
або вирушіть разом у маленьку мандрівку.

ТЕЛЕЦЬ 
У цей час ви можете опинитися перед вибором — сім’я чи 

кар’єра. Саме вiд вашого вибору залежить подальше сiмейне 
щастя. Слухайте своє серце і оберете правильне рішення. 

БЛИЗНЮКИ 
У вас буде достатньо енергії для реалізації всіх ваших 

планів. Але підвищена нервозність може стати причиною 
швидкої перевтоми. Старайтеся більше відпочивати і чергу-
вати роботу з відпочинком. 

РАК 
Дотримуйтеся здорового способу життя, будьте стримані 

в їжі, займiться спортом. Фізичний і моральний стан значно 
покращиться. Проведіть час з друзями. На вихідні подаруй-
те собі мандрівку. 

ЛЕВ 
Попереду багато приємних сюрпризів, на вас чекає кар’єр-

не зростання. Потрiбно бути до цього готовим, знадобиться 
допомога впливових людей. На вихідних постарайтеся від-
почити. 

ДІВА 
Ніхто не застрахований від розчарувань, але вам нема на 

що скаржитися, особливо якщо ви ставитиметеся до кохан-
ня як до чудової гри. Цінуйте людей, які поряд і не бійтеся 
змін у житті. 

ТЕРЕЗИ 
Негаразди в особистому житті можуть настати через рев-

нощі до людини, яка не хоче бути залежною від вас. Радимо 
першими йти на примирення. Фінансове становище значно 
покращиться.

СКОРПІОН 
Якщо ви самотні, то у вас є всi шанси зустрiти другу поло-

винку. Економте грошi, оскiльки основнi витрати — попере-
ду. Вихідні краще провести у колі родини.

СТРІЛЕЦЬ 
Може виникнути конфлікт між коханням і грошима. Будь-

те уважні й обережні. Визначте для себе, що для вас важли-
віше.

КОЗЕРІГ 
Ви з посмішкою сприйматимете неминучі зобов’язання, 

розглядаючи їх як підвищення кар’єрними сходами. На ро-
ботi вам буде надано велику свободу дій. Вже незабаром 
ваші зусилля принесуть грошову винагороду. 

ВОДОЛІЙ 
Ви будете сповнені ентузіазму й бажання працювати, але 

не дозволяйте собою командувати. Сприятливий перiод для 
підвищення кваліфікації. Самотніх чекає цікаве знайомство.

 РИБИ 
Підіть на професійні курси, візьміть участь у семінарах. На-

стануть позитивні зміни в кар’єрі. Ви можете сміливо здійс-
нювати найсміливіші проєкти.

Â³òàºìî!
Дорогого сина, брата, дядька, 

внука, швагра, чоловіка, 
тата і зятя

Василя Миколайовича 
Косяка

із Кременця
з 40-річчям!

Дорогий наш і рідний,
 прийми щирі вітання!

І найкращі від нас побажання
Злагоди, миру, тепла і добра,
Бажаєм, щоб доля щаслива була.
Щоб справи Твої лише процвітали,
Дружина любила, діти шанували.
Натхнення в роботі, кар’єрного росту,
Терпіння міцного, що часом не просто.
Щоб поряд були тільки рідні всі люди,
Удача нехай супроводжує всюди!
Від щирого серця бажаєм Тобі
Яскравих, веселих та радісних днів. 
Дім біля моря та яхту чудову,
Теплих обіймів у стужу зимову,
Міцного здоров’я, сто років життя.
Хай надихають в житті почуття!

З любов’ю – тато Микола, мама Стефа, сестра 
Люда, племінники Марія і Микола, швагро

 Василь, дідусь Василь, дружина Ірина, сини Воло-
дя та Юра, дочка Софія, теща Тетяна,

 тесть Василь, швагро Андрій.

 Â³òàºìî!
Любу донечку, дорогу 

сестричку та куму, добру 
хрещену і бабусю та дуже 

хорошу людину
Ольгу Іванівну Горголь

з Великих Вікнин
 на Збаражчині

з Днем народження!
Хай доля буде світла і ласкава,
Хай щастя буде справжнім і рясним,
Земля щоб гарні квіти дарувала,
А небо було мирним та ясним.
Здорова будь на радість нам усім,
Хай все Тобі найкраще удається,
Фортецею хай буде рідний дім
І лиш тепло квітує в Твоїм серці!
Хай добрий ангел дужими крильми
Тебе надійно й міцно обіймає,
А Матінка Небесна від біди
Тривог і зла завжди охороняє!
Хай все приємне й радісне здійсниться,
Сумне ж минає досвітковим сном,
І кожен день хай щедро колоситься
Благополуччям, щастям і добром!

З любов’ю - мама Надія, 
сестрички Марія, Тетяна з чоловіком 

Дмитром, похресники Руслан 
та Оксана з сім'ями, Григорій 

і вся велика і дружня родина!

Â³òàºìî!
Любого сина, чуйного внука

 і правнука, дбайливого 
братика, хорошого 

похресника і племінника!
Андрія Гушпета

з Великих Вікнин 
на Збаражчині

з Днем народження!
Із святом Тебе ми вітаєм,
Всього найкращого бажаєм,
Хай настрій буде завжди казковим,
Життя цікавим і чудовим.
Бажаєм успіхів в навчанні
І перемог в усіх змаганнях,
Пригод веселих, друзів гарних,
Багато світлих днів безхмарних. 
Бажаєм сонечка й здоров’я,
Нехай тобі завжди щастить,
Приносить тільки щиру радість
Тобі дитинства кожна мить.
 А ще бажаєм щастя стільки, 
Скільки зір на небі сяють! 
І нехай життя Твоє завжди 
Ангели і Бог охороняють.. 

З любов’ю - мама Оксана, тато Руслан, братик 
Олексій, сестричка Таня, бабусі Марія та 
Ольга, дідусь Григорій, прабабуся Надія 

і прадідусь Філімон, хресні з сім’ями, дядьо 
Михайло з сім'єю та вся велика родина!

Â³òàºìî!
Добру і щиру сестричку

Ганнусю Миколаївну Чорну з Тернополя з Днем народження!
Бажаємо щастя цілий оберемок,
Усмішок радісних трояндовий букет,
Надійних друзів – щирих і веселих,
Солодкого життя, як зрілий мед!
Щоб Ти завжди раділа будням-святам,
Втішалася красою почуттів,
Щоб мала у житті всього багато
І кожен день щоб сонечком зігрів!
Щаслива Ти, бо скрізь цінують люди

За труд, за чуйність, за тепло душі,
Нехай здоров’я й сил Тобі прибуде,
Нехай до серця лиш весна спішить!
Удачі й миру зичим в цю годину,
Надії, сонця, радості, добра,
Хай Бог благословить усю родину,
Тобі дарує многії літа!

З любов’ю – сестри Олена, Василина, 
Марта з сім’ями.

Після двомісячного 
несення служби в зоні 
операції об’єднаних 

сил, в щасливі обійми 
рідних повернувся зведений 
загін поліцейських 
Тернопільщини, на зміну 
яким нещодавно поїхали 
колеги. 

Як зазначив командир загону 
Віталій Цап, поставлені керівниц-
твом  завдання щодо протидії зло-
чинним проявам, бійці виконали 
належно та сумлінно.

Зустрічали правоохоронців ко-
леги по роботі, друзі та рідні. Та 
найбільше світилися очі у малень-
кого тернополянина Сашка Лесь-
ківа.

Хлопчику поліцейські при-
везли зі сходу омріяного друга 
- собаку.  Оголошення про пошук 
господарів для цуценят, котрі 
народилися на східних рубежах, 
побачила у соцмережі мама хлоп-
чика.  Жінка одразу зголосилася 
забрати одне цуценя для сина. 
Працівники зведеного загону до-
помогли їй здійснити задумане.

 Білого пухнастого друга бійці 
передали хлопчику.  Він на знак  
вдячності приніс правоохоронцям 
солодощі. Однак, ніщо так не по-
радувало працівників поліції, як 
щира дитяча посмішка  на обличчі 
у другокласника, коли він узяв  цу-
ценя на руки та пригорнув до себе. 
Джим отримав нову родину.

Пуõнастиé друг зі Сõоду
Правоохоронці привезли маленькому 

тернополянину омріяну собаку

Вишитий 
рекорд

У Тернополі 
молодята вирішили 
встановити 

встановити рекорд 
Украї ни "Най більша 
кількість вишитих 
речей  в одному стилі 
на урочистій  реєстрації  
шлюбу". Подія 
відбудеться у четвер, 
30 липня, о 14.40 в 
Тернопільському "Офісі 
щастя" ( РАЦС). 

Сукня для нареченої , со-
рочка для нареченого, одяг 
для дружок і дружбів, вбран-
ня для батьків молодят, ве-
сільна атрибутика, рушники, 
подушки, подарунки для мо-
лодої  пари - все буде в одному 
стилі. Це буде неймовірне ви-
довище. Одним словом, виши-
тий  весільний  "All inclusive".  
Вбрання буде в одній кольоро-
вій гамі, а елементи візерун-
ку переплітатимуться у всій  
колекції . Досі схожого весілля 
не було у всій країні. 

ЧИСТИМО 
ЗАМУЛЕНІ 
КРИНИЦІ 
механізованим 
способом! 

НА ВІДМІННО!
Тел.: 096-665-99-09, 

066-64-68-680.

ЗАМУЛЕНІ 

механізованим 


