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7 липня - ясно, без опадів, тем-
пература повітря вночі 17-19, вдень 
27-28 градусів тепла. Схід сонця - 
5.19, захід - 21.25. 

8 липня - ясно, без опадів, тем-
пература повітря вночі 18-19, вдень 27-28 градусів тепла. 
Схід сонця - 5.20 захід - 21.25. 

9 липня - ясно, без опадів, температура повітря вночі 
18-19, вдень 27-28 градусів тепла. Схід сонця - 5.21, захід - 
21.24. 

10 липня - ясно, без опадів, температура повітря вночі 
17-18, вдень 27-28 градусів тепла. Схід сонця - 5.22, захід - 
21.23. Новий місяць.

11 липня - ясно, без опадів, температура повітря вночі 
18-19, вдень 27-28 градусів тепла. Схід сонця - 5.23, захід - 
21.22. 

12 липня - хмарно з проясненням, без опадів, темпера-
тура повітря вночі 20-21, вдень 28-29 градусів тепла. Схід 
сонця - 5.24, захід - 21.22. 

13 липня - ясно, без опадів, температура повітря вночі 
19-20, вдень 28-29 градусів тепла. Схід сонця - 5.25, захід - 
21.21.

Життєві історії  
у “Сімейному гніздечку”

 10-11 стор.

У ціну газети враховано вартість поштових послуг: прийом та 
доставку видання до передплатників

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА
«Нашого ДНя» на 2021 рік!

1 місяць - 31 грн. 00 коп. 
3 місяці - 90 грн. 00 коп.
5 місяців - 146 грн. 00 коп.

Передплатити «Наш ДЕНЬ» можна у будь-якому 
поштовому відділенні або у листонош.

індекс - 68710

Професія, 
що потрібна 
всім і всюди 20 стор.8 стор.

Погода в Тернополі й області

Як  у Гримайлові День 
селища святкували  

Два імені, 
а доля - одна

У селі Будилів 
Козівської громади 
ФГ «Вікторія-92» 
спорудило сучасний 
спортивний комплекс

І КРУЖЛЯЛИ 
У ВИХОРІ ТАНЦЮ

Минулої п’ятниці в Тернополі відбулося традиційне свято 
«Випускник-2021». У супроводі вчителів і директорів випускники, 
одягнені у красиві сукні та елегантні костюми, влаштували традиційну 

ходу містом. 
У параді взяли участь понад півтори тисячі хлопців і дівчат. Вони пройшлися від Надставної 

церкви біля Тернопільського озера до міського стадіону, де відбулися урочистості з нагоди свята. 
Святкова хода тривала майже півтори години під марш духового оркестру. Рух вулицями, яки-

ми пройшлися випускники, на час параду зупинили. 
На міському стадіоні найкращим у навчанні вручили золоті та срібні медалі. Нагородили також 

випускників, які здобули високі бали на ЗНО, призерів олімпіад, активних учасників учнівського 
самоврядування та волонтерського руху. Відзначили і переможців конкурсу на кращий вишива-
ний український костюм.

Святкові випускні відбулися в інших містах і селах області. Всього на Тернопільщині цьогоріч 
закінчили 11 клас понад 4 тисячі хлопців і дівчат.

НеХАй щАсТИТь ВАм, 
дОРОгІ ВИПУсКНИКИ! 

13
стор.
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ЗУНУ - лідер серед кращих 
університетів України

У вебометричному рейтингу університетів 
світу Webometrics Ranking Web of 
Universities Західноукраїнський 

національний університет посів чільне 6-те 
місце за відкритістю серед 314 українських 
закладів вищої освіти за версією 12.0. 

Рейтинг формується на основі аналізу рівня цитованості 
праць викладачів, афілійованих до ЗУНУ. 

Це - визнання міжнародною спільнотою наукової діяльно-
сті класичного університету Тернополя та високого статусу, 
що роками напрацьовується академічною спільнотою вишу.

Університет вкотре демонструє свій престиж, поступ, ба-
жання підкорювати нові вершини.

На Тернопільщині активно прауюють 
над тим, щоб вакцинувати 
максимальну кількість людей. Центри 

масової вакцинації додатково створять у 
містах Бережани, Кременець, Чортків та 
Заліщики. Про це під час онлайн-наради з 
керівниками лікувально-профілактичних 
закладів Тернопільської області повідомила 
директорка Департаменту охорони здоров'я 
Тернопільської ОДА Ольги Ярмоленко.

«Ми повинні бути готовими до поширення штаму 
вірусу «Дельта», спалах якого в Україні прогнозують 

на середину вересня - жовтень», - каже Ольга Ярмо-
ленко.

Згідно з планом вакцинації на поточний місяць, 
щоденно має проводитися 5313 щеплень. Станом на 
сьогодні у Тернополі є 6 пунктів вакцинації, кожен з 
яких повинен проводити 40 щеплень у день, та 6 мо-
більних бригад, кожна з яких має вакцинувати 100 
людей на добу.

Додамо, що в Україні стартував 4-й етап вакцина-
ції від COVID-19, на якому щеплюють людей старших 
60 років, а також людей віком 18-59 років, які мають 
супутні захворювання, ув’язнених та персонал закла-
дів позбавлення волі та СІЗО.

Річницю трагедії 
вшанували голови 
облдержадміністрації 

Тернопільської та Чернівецької 
областей, представники 
церкви та жителі краю. Масове 
вбивство над Дністром – одне 
із найжорстокіших у низці 
злочинів Радянської влади на 
західноукраїнських землях.

Ще від кінця травня 1941 року 
більшовицькі каральні органи виво-
зили вглиб Росії заарештованих укра-
їнських патріотів, на яких сфальсифі-
кували завершені справи. Тих, хто не 
зізнавався у антирадянській діяльно-
сті, із кого не встигли тортурами ви-
бити свідчення було наказано знищи-
ти на місці чи в дорозі. Тоді охорону 
мостів і переправ у районі Заліщиків 
виконував мотоциклетний полк 16-
го механічного корпусу. Надвечір 5-го 
липня 1941-го   мости були готові до 
підриву, а саперні групи очікували ко-
манди, - розповідає історик-краєзна-
вець Михайло Сопилюк.

Більш жорсткого методу знищен-
ня інтелігенції «енкаведисти» не при-
думали: запакували людей в товарні 
вагони, доправили їх на залізничний 
міст і підірвали його.  Історик зазначає, 
що через пару годин прийшла велика 
вода і декілька вагонів посунуло аж до 
шосейного моста. Ті, хто намагався ви-
братись на берег НКВД і прикордонни-
ки розстрілювали із кулеметів.

Підпалюючи цих 14 вагонів в’яз-
нів – хотіли убити всю країну. Заляка-
ти, покарати, знищити морально. Та 
українці виявились занадто сильними 
і рішучими. Сьогодні російська агресія 

проти України – це продовження тієї 
ж політики на винищення самостійної 
України. Зараз нам важливо єднатись, 
щоб бути сильнішими і пліч-о-пліч 

боронити свої землі. Сьогодні ми – дві 
області: Тернопільська і Чернівецька 
спільно молимось і вшановуємо  па-
тріотів з різних куточків країни, що 

загинули в Заліщицькій трагедії, - від-
значив голова облдержадміністрації 
Володимир Труш.

Тоді, в далекому 41-му, загиблих 
діставали з води човнярі. Є версія, що 
трупи закопували тут же – на березі 
Дністра. Окремих таємно поховали 
на місцевому цвинтарі. Та більшість 
загиблих не вдалось дістати із води. 
Що не роковини, то стає важче знай-
ти очевидців трагедії. Сьогодні це вже 
обов’язок мешканців Тернопільської, 
Чернівецької, Івано-Франківської об-
ластей нагадувати країні ціну ниніш-
ньої волі.

Дякую за теплий прийом і патрі-
отичний спільний молебень, де ми 
згадуємо жертв закатованих «енкаве-
дистами» у брутальний спосіб. Всі ці 
роки боротьби дали нам те, що Украї-
на сьогодні – визнана самостійна дер-
жава, що ми вже 30 років маємо неза-
лежність. Без цих трагічних сторінок 
– сьогодні не було б нас, - підкреслив 
голова Чернівецької облдержадміні-
страції Сергій Осадчук.

Поминальною панахидою віддали 
шану  українцям, які прийняли страш-
ну смерть, бо просто любили Україну, 
хотіли носити вишиванки і говорити 
українською мовою.

На Тернопільщині пом’янули сотні патріотів, 
яких скинули з моста в палаючих вагонах

"Кров’ю омився Дністер": 80 років тому в Заліщиках більшовики 
підірвали залізничну переправу і жорстоко вбили понад 400 людей

В області додатково створять 
Центри масової вакцинації

Імунізуватися від ковіду можна буде у Бережанах, Кременці, Чорткові та Заліщиках
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Наталі Стефанчук не може 
сидіти склавши руки – 
про себе каже «Я - жінка 

свято», і можна сміливо додати, 
Наталі - «Жінка - рух» і «Жінка, яка 
прагне змін». Зміни, які не очікує 
від держави, місцевої влади чи 
від інших людей, а ініціює сама 
– так було від самого початку її 
кар’єри. Про улюблену роботу 
може розповідати годинами – і 
це захоплююча історія розвитку 
компанії від першого власного 
весільного плаття до ордена 
королеви Анни «Честь Вітчизни» на 
срібній зірці та знаку якості «Вища 
проба» - «Лідери ХХІ століття».

- Мої сукні приносять щастя і змінюють 
долю жінок, - розказує Наталі. - Вітрина на-
шої торгової марки в центрі міста, на вул. 
Коперника, 9, багато наших клієнтів шука-
ють її очима, і тоді спогади про щасливий 
день просто «накривають» людей, вони бе-
руться за руки, обнімаються та цілуються 
просто неба. Я люблю такі моменти.

Працюючи над власним брендом, На-
талі Стефанчук навчилась організовувати 
події, видавати глянцеві журнали, засну-
вала модельну школу для дітей, вже понад 
25 років організовує та бере участь у днях 
моди у рідному місті, в столиці України та 
закордоном.

Здається, життя дизайнерки наповнене 
по вінця, але минулого року до Наталі Сте-
фанчук прийшли нові виклики.

- Коронавірус і карантин змусили наше 
суспільство зайти в глухий кут, особливо 
підприємців, тих, хто сам заробляє на себе 
і свою сім’ю. Я не виключення - у прямо-
му сенсі залежу від ситуації в Україні, і від 
святкових подій, до яких готуються люди, 
а всі урочистості – весілля, дні народження, 
ювілеї, перше причастя, випускний, покази 
мод, поїздки закордон, коли люди одягають 
красиві сукні та елегантні костюми – все 
відклалось у «шухляду» на невизначений 
термін. Було прикро, що діти-школярі у 
карантин залишались поза колективами, 
вдома, без гуртків, спортивних секцій. Від 
нас вимагали не працювати, не їздити за 
кордон, ходити у масках. Я відчула відпові-
дальність перед родиною і тернополянами, 
саме тому була однією із восьми організато-
рів автопробігу в квітні 2020 року за віднов-
лення роботи підприємців проти карантин-
них обмежень, - розповідає дизайнерка.

Не мовчати, але казати так, щоби по-
чули, допомогла новостворена громадська 
організація «Планета вільних людей», яка 
об’єднала небайдужих активних громадян.

- Разом ми зробили яскравий старт – 
були одними з організаторів акції протес-
ту проти дистанційного навчання, брали 
участь у всеукраїнських акціях проти за-
провадження для приватних підприємців 

системи РРО, - розповідає Наталі Стефан-
чук. - Жили повноцінним життям у каран-
тинних умовах - виїжджали на лавандові 
поля, сплавлялись Дністром, прибирали 
від сміття і пластику береги річки Серет. І 
ще організовували рекорди. І я цим пиша-
юсь. Наше випускне плаття увійшло в Наці-
ональний реєстр рекордів України в номі-
нації «Найдовший шлейф у випускній сукні 
102 м 87 см», а рекорд «Наймасовіший ди-
тячий танець у дизайнерських масках в 
карантинних умовах» під час святкування 
480-ї річниці Тернополя та свята «Терно-
піль - місто щасливого дитинства» виявив 
бажання дітей жити повноцінно. Обидва 
рекорди довели, до пандемії можна при-
стосовуватись, можна дарувати  позитив і 
радість.

Наталі Стефанчук вирішила, що про 
важливе найкраще говорити у комфортній 
атмосфері - і не помилилась. У жовтні після 
довгого карантинного обмеження зібрала 
жінок на запашну «Каву по-тернопільськи» 
- п’ять спікерок поділилось своїми секрета-
ми успіху. Став цікавим для усіх учасників 
перший психологічний форум, організова-
ний ГО «Планета вільних людей» на тему 
«Жінки з Венери, чоловіки з Марсу».

- Форум став майданчиком для терно-
полян, можливістю на відстані витягнутої 
руки вирішувати наболілі психологічні пи-

тання разом зі спікерами, тернопільськи-
ми психологами, - розказує Наталі. - Про-
ведення форуму дало нам новий досвід, а 
частина зібраних коштів була витрачена на 
організацію іншої важливої події - «Дитячо-
го інклюзивного сонячного свята». Одним 
із завдань нашої громадської організації є 
соціалізація дітей. Ми маємо досвід із влаш-
туванням свят для діток з інклюзією та ін-
валідністю. Наше інклюзивне «Свято Ми-
колая з рекордним шлейфом» - незабутнє 
для багатьох дівчат і хлопців з синдромом 
Дауна, адже більшість вперше були на та-
кій світській події у вечірніх сукнях та еле-
гантних костюмах, взяли участь у фотосе-
сії. Ми разом ліпили, смакували вареники, 
співали на святі «Коляда з варениками». 
Шквал радісних емоцій об’єднав дорослих, 
юних і малих. Чужих дітей не буває, люблю 
усіх, як своїх рідних - дітки з інвалідністю 
повинні одержувати позитивні враження 
разом з однолітками.

ГО «Планета вільних людей» своїм 
пріоритетом обрала і правову обізнаність 
людей. Щоби навчитись, подумати разом, 
обговорити важливі питання, у Тернопо-
лі провели правово-економічні тренінги 
«Вивчення економічно-правової ситуації в 
Україні та заповнення декларації з метою 
захисту економічних прав» і «Україна 2021 
- виклики, пробудження і шлях до успіху».

- Ми вивчаємо наші права, користує-
мось ними і даємо можливість кожному 
розібратись у шаленому потоці сьогодніш-
ньої інформації, вживу побачити, послу-
хати спікерів і зробити власні висновки, 
- продовжує розповідь Наталі. - Адже сво-
їми конституційними правами і обов’яз-
ками 80% українців не цікавляться. Не 
поширюються знання правової сфери - і не 
дивно, адже людина освічена відразу стає 
незручною. Нещодавній приклад це під-
твердив. Ми вирішили заявити про зміну 
статусу і правовідносин та облікувати наші 
заяви-вимоги. Використовуючи своє заяв-
не право та закон «Про звернення грома-
дян» (ст. 1 і 3) і певний правовий механізм, 
озвучений спікеркою, правозахисницею 
Катериною Нечипоренко, прийшли в Тер-
нопільську дирекцію АТ «Укрпошта», щоби 
подати свої заяви і відправити листи. Ми не 
вдягнули маски, тому що згідні з рішенням 
Конституційного суду від 28.08.2020 року, 
що носіння масок обмежує наші права, у ре-
зультаті я опинилась у кайданках та у від-
ділку поліції! Але свої заяви ми такі подали.

Нещодавно громадська організація 
«Планета вільних людей» відзначила свій 
перший рік діяльності.

- Ми започаткували ефективну органі-
зацію, здатну змінювати цей світ на краще, 
- розповідає Наталі Стефанчук. - Водночас, 
відбувались різні події навколо неї – на-
віть були спроби рейдерства. Я вдячна усім 
людям, які мене супроводжують на цьому 
шляху протягом року. Вдячна своїм одно-
думцям, шанувальникам, родині та сім’ї. 
Цього року розпочинаємо новий для нас 
етап. Прагнемо підвищувати самооцінку 
сімей, де є діти з інвалідністю, будемо спри-
яти поширенню правових знань, захищати 
права людей в Україні, прикладемо макси-
мум зусиль, щоби наша робота була гідно 
оцінена і на міжнародному рівні.

На всі справи – домашні, бізнесові, сус-
пільно корисні треба черпати сили.

- Насолода - це коли все, що робиш, - в 
кайф, - акцентує Наталі Стефанчук. - На свя-
та традиційно їдемо на батьківщину моїх 
батьків. Тут минало моє дитинство до 7 ро-
ків, від кожної травинки віє теплом, свіже 
повітря п’янить. Тут мене моя бабуся Усти-
на Леонтіївна, заслужений педагог України, 
вперше посадила за парту і ще до школи 
навчила писати та читати. Тепер саме тут, 
у цих бабусиних вишитих подушках, і зна-
ходжу розраду, відпочинок та натхнення. 
Чудово, що існують сімейні традиції, чудо-
во, коли любиш і поважаєш свою родину та 
свою батьківщину.

Олена МУДРА. 

Тернопільська дизайнерка наТалі сТефанчук: 
«Насолода - це коли все, що робиш - в кайф»

наталі стефанчук створює вишукані сукні для інших і для себе – торгову марку «наТалі - Мода» 
знає вся україна. Тисячі дівчат, наречених, жінок зустрічали свої найважливіші події у вбранні від 

талановитої дизайнерки. рік тому наталі стефанчук очолила громадську організацію «планета 
вільних людей», багато часу приділяє громадській роботі. чому в житті жінки відбулись такі 

зміни, секрети успіху та джерела натхнення дізнавалась наша кореспондентка.
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Мінімальний розмір аліментів збільшився

З 1 липня в Україні збільшується розмір прожиткового мінімуму. Попри те, що 
сума дитячих коштів визначається рішенням суду, вона не може бути менше 
50% прожиткового мінімуму для дитини 

відповідного віку. Таким чином, згідно із 
законодавством, збільшується і гарантований 
мінімальний розмір аліментів. Він складатиме: 
для дітей віком до 6 років - 1006,50 грн; для 
дітей віком від 6 до 18 років - 1255 грн.

Варто зазначити, що для врегулювання питання 
збільшення аліментів батькам не потрібно самостійно 
звертатися до державних виконавців. Адже збільшення 
прожиткового мінімуму є підставою для автоматичного 
визначення фахівцем юстиції розміру аліментів з ураху-
ванням такого збільшення з моменту набуття чинності зазначених норм. Тож вказана процедура 
відбувається в автоматичному порядку, без жодних звернень стягувача аліментів.

Коли українці отримають 
субсидії за травень-червень?

Кошти планують виплатити у повному обсязі найближчим ча-
сом. Але у Мінсоцполітики зазначили: враховуючи те, що вартість 
житлово-комунальних послуг в неопалювальний період зменшу-
ється за рахунок відключення опалення, середній розмір субсидії за 
ці місяці становить близько 290 грн на домогосподарство в місяць.

На опалювальний період субсидія всім цим домогосподарствам 
буде розрахована автоматично після початку сезону. Крім того, у 
міністерстві нагадали, що субсидію на наступний рік перепри-
значать автоматично для тих домогосподарств, які її отримува-
ли під час опалювального періоду 2020-2021 років. Це близько 
2,5 млн господарств, яким не потрібно подавати нові деклара-
ції. Проте є і винятки. Вони стосуються близько 400-500 тис. 
домогосподарств, власникам яких необхідно підтвердити факт 
реєстрації місця проживання.

У зв’язку з цим, Головним управлінням 
Пенсійного фонду України в 
Тернопільській області з 01.07.2021 

проведено перерахунок складових 
пенсійних виплат, які базуються на розмірі 
прожиткового мінімуму для осіб, які 
втратили працездатність: мінімальної пенсії 
за віком, доплати за понаднормативний стаж, 
підвищення, надбавок, інших пенсійних 
виплат, установлених законодавством.

Також, перерахунку відповідно до зростання прожит-
кового мінімуму підлягають: доплата за понаднормовий 
стаж, передбачений Законом «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування» (для непрацюючих пен-
сіонерів); надбавка до пенсії за особливі заслуги, згідно із 
Законом «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною»; 
доплати відповідно до Закону «Про статус ветеранів вій-
ни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви на-
цистських переслідувань»; щомісячна державна адресна 
допомога особам з інвалідністю внаслідок війни та учас-
никам бойових дій; мінімальна пенсійна виплата особам з 
інвалідністю, щодо яких встановлено причинний зв’язок 
інвалідності з Чорнобильською катастрофою та інвалідам 
із числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

Окрім того, проведено перерахунок надбавки, призна-
ченої відповідно до Закону «Про донорство крові та її ком-
понентів». Розмір надбавки з 1 липня  становить 229,40 
грн.

У зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму збільши-
лися також розміри пенсій в осіб з інвалідністю внас-
лідок війни та прирівнених до них осіб. Зокрема, в осіб 

І групи (650 відсотків прожиткового мінімуму для не-
працездатних осіб) - на 552,50 грн. (з 11498,50 грн. до 
12051 грн.); в осіб ІІ групи (525 відсотків) - на 446,25 
грн. (з 9287,25  грн. до 9733,50 грн.); в осіб ІІІ групи (360 
відсотків) - на 306 грн. (з 6368,40 грн. до 6674,40 грн.). 

Тож суми, на які зростуть пенсійні виплати, у кожної 
особи будуть індивідуальні, а саме: залежні від складо-
вих пенсійної виплати, які напряму розраховуються від 
величини прожиткового мінімуму. Результати проведе-
ного перерахунку пенсіонери побачать уже при отри-
манні пенсії у липні.

Усі перерахунки пенсійних виплат проведено в ав-
томатизованому режимі, тому пенсіонерам не потрібно 
додатково звертатися до органів Пенсійного фонду або 
надавати заяву для проведення такого перерахунку.

Водночас, відповідно до п.2 постанови Кабміну від 
22 лютого 2021 року №127 «Про додаткові заходи соці-
ального захисту пенсіонерів у 2021 році», з 1 липня 2021 
року для отримувачів пенсій, призначених по 31 грудня 
2020-го, згідно із Законом «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування», розмір яких не підви-

щувався у 2021 році у зв’язку із збільшенням прожит-
кового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, 
або мінімальної заробітної плати, визначених законом, 
не індексувалися на коефіцієнт 1,11, встановлюється 
щомісячна доплата в розмірі 100 гривень у межах мак-
симального розміру пенсії, визначеного законом, яка 
враховується під час подальших перерахунків пенсії 
відповідно до законодавства. З 1 липня цього року таку 
доплату встановлено 3773 особам.

Із цьогорічного 1 липня в області, у зв’язку з підви-
щенням показників прожиткового мінімуму, загалом 
перераховано пенсії для 240410 осіб, із них пенсійні ви-
плати підвищилися для 118095 пенсіонерів. Середній 
розмір підвищення становить 51,37 грн.

Слід зазначити, що перерахунок підвищення ді-
тям війни, відповідно до Закону «Про соціальний за-
хист дітей війни» (66,43 грн. відповідно до ПКМУ від 
28.12.2011 №1381 (із змінами, внесеними ПКМУ від 
25.03.2014 №112)) та додаткової пенсії за шкоду запо-
діяну здоров’ю та компенсаційної виплати за втрату 
годувальника, відповідно до Закону «Про статус та со-
ціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи» (розміри визначені ПКМУ 
від 23.11.2011 №1210 (із змінами, внесеними ПКМУ від 
25.03.2014 №112) виходячи із нового розміру прожит-
кового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, 
з 01.07.2021 року не проводиться, оскільки зазначені 
суми встановлені законодавством у фіксованому розмі-
рі, який не залежить від величини такого прожитково-
го мінімуму.

Головне управління Пенсійного фонду України в 
Тернопільській області.

Кому з 1 липня провели перерахунок пенсій
Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет на 2021 рік», з 1 липня 2021 року розмір прожиткового мінімуму для 

непрацездатних осіб підвищено з 1769 до 1854 гривень або на 85 гривень. Виходячи з цього, мінімальний розмір пенсійної виплати з цієї 
дати не може бути нижчим, ніж 1854 гривень. Відповідно, збільшено максимальний розмір пенсій до 18540 гривень.

1 липня в Україні розпочалася вступна 
кампанія до закладів вищої освіти. 
Абітурієнти зможуть створити власні 

електронні кабінети на сайті Єдиної 
державної електронної бази.  Сам процес 
подачі документів розпочнеться дещо 
пізніше, 14 липня. 

Основні дати вступної кампанії 2021
З 1 липня вступники можуть створити електро-

нний кабінет та завантажити туди сертифікат зо-
внішнього незалежного тестування (ЗНО) та укра-
їнський атестат про повну загальну середню освіту. 
А от безпосередньо подати документи до обраного 
закладу вищої освіти можна буде з 14 липня.

Якщо абітурієнт не матиме творчого конкурсу, 
подання заяв триватиме до 23 липня. Натомість ті, 
кого очікує співбесіда, вступні іспити чи творчі кон-
курси, мають подати документи не пізніше 16 липня. 
Вступні іспити та творчі конкурси триватимуть з 1 до 

13 липня включно. Також у період з 14 до 23 липня 
можуть проводитись додаткові ceciï іспитів, творчих 
конкурсів для вступників. Результати вступної кам-
панії ЗВО оприлюднять не пізніше 28 липня. Зараху-
вання вступників проводитиметься 9 серпня.  

Скільки заяв можна подавати 
Можна подавати не більше п’яти заяв на бюджет-

ну форму навчання, без обмеження кількості спеці-
альностей, та до 30 заяв на платну форму навчання 
(контракт). У кожній заяві важливо встановити пріо-
ритетність, від 1 до 5 балів, де 1 – найвища пріоритет-
ність і 5 – найнижча.  До цього завдання варто підій-
ти зважено, оскільки змінити пріоритетність після 
подачі заявки  буде неможливо. 

Як потрапити на бюджет
МОН визначив мінімальні прохідні бали, які треба 

набрати на ЗНО, щоб потрапити на омріяний багатьма 
бюджет. Для вступу на бакалаврат медичного, фарма-
цевтичного та ветеринарного спрямування  необхідно 

набрати не менше 125 балів. А от для вступу на такі 
спеціальності, як «Стоматологія», «Медицина» чи «Пе-
діатрія» мінімальні значення кількості балів з другого 
(біологія, хімія або фізика на вибір) та третього (мате-
матика) конкурсних предметів мають бути не менше, 
ніж 150 балів. Це правило не розповсюджується на ви-
пускників, конкурсний бал яких є вищим за 175 балів.  
На спеціальність «Фармація, промислова фармація» 
конкурсний бал для вступу не може бути меншим, ніж 
130 балів. Водночас для спеціальностей «Право», «Пу-
блічне управління та адміністрування» та «Міжнарод-
ні відносини» необхідно набрати не менше 140 балів.

Детальніше щодо загальної середньої освіти 
можна дізнатися за телефонами (044) 481-47-66,  
(044) 481-47-67. Технічні консультації з питань ре-
єстрації електронних кабінетів та подання елек-
тронних заяв здійснює ДП «Інфоресурс» (пн-пт 
09:00-18:00; сб-нд 09:00-15:00).

Вступна кампанія 2021: як обрати університет, 
подати документи та потрапити на бюджет
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Очолює територіальний 
центр Руслана Миколаївна 
Кушнір.  З 1992 року 

при ньому діє стаціонар, нині 
- відділення стаціонарного 
догляду для постійного або 
тимчасового проживання. 

За весь період в центрі знаходили 
притулок 420 осіб, зараз тут мешкає 
31 підопічний. Ці люди обділені долею, 
з різними характерами та життєвими 
обставинами, але в похилому віці вони 
перебувають під опікою, турботою та 
душевним теплом, яке дарує персонал 
відділення. Цій нелегкій роботі при-
свячують свої знання, вміння, добро-
ту, милосердя  завідувачка відділення 
Ольга Софіюк, медичні сестри Оксана 
Нечай, Марія Боденчук, Тетяна Шостак, 
Інна Сувалко, Олександр Цимбал, а та-
кож молодші медичні сестри-санітарки 
Леся Ярмолюк, Галина Чабай, Лариса 
Ліщук, Тетяна Тулубінська, Оксана За-
горська, Світлана Папернюк, Людмила 
Шкроба, Тамара Онищук, Тетяна Мель-
ничук. 

Працівники відділення роблять 
усе, щоб наблизити умови проживання 

літніх людей до домашніх, враховуть 
народні традиції, релігійні віроспові-
дання, улюблені заняття. Багато зусиль 
для цього приділяє сестра-господиння 
Лариса Сувалко, а також сімейна лікар-
ка Неля Літвінчук. 

Працівники кухні готують смачні 
страви в будні та свята. Кухарі Лілія 
Адамчук, Інна Шляховська та їх поміч-
ники Наталія Блащук, Марія Литвинюк 
щорічно демонстрували свою майстер-
ність в обласних конкурсах «Кращий 
за професією», які були організовані 
департаментом соціального захисту 

населення, і виборювали призові місця. 
Виборювали нагороди в обласних кон-
курсах і медичні сестри територіально-
го центру - Оксана Нечай, Інна Сувалко.

Словами подяки згадують у центрі 
й працівників, які тепер на заслужено-
му відпочинку, це - лікар Тарас Сохар, 
медсестри Вікторія Зінкевич, Марія 
Черній, Лідія Швидка, соціальні робіт-
ники -  Ніна Мисько, Любов Таранова, 
Олена Кандилюк, Роза Зайцева, Світла-
на Ярмолюк; бухгалтерки – Рита Коза-
ченко, Лілія Вознюк.

Також у територіальному центрі 

функціонує відділення соціальної 
допомоги вдома, його очолює Ольга 
Лункова. У відділенні - 31 соціальний 
робітник, а послуги надають 162 оди-
ноким мешканцям Лановецької ОТГ. 
Вже більше 30 років тут працюють со-
ціальні робітники Наталя Бурик, Ольга 
Семенишин, Людмила Процюк, Неоніла 
Ящук, Ольга Мельничук, Антоніна Рей-
тор, фахівець із соціальної роботи Оль-
га Луньова.

Відділення тісно співпрацює з Ла-
новецьким Товариством Червоно-
го Хреста. За роки співпраці близько 
1500 громадян отримали благодійну 
допомогу - вживаний одяг, памперси, 
постільну білизну та продукти харчу-
вання.       

Під час святкування, яке відбулося 
в адмінбудинку територіального цен-
тру, працівникам установи вручили 
похвальні грамоти та подяки, а також 
грошові винагороди від профспілкової 
організації.

На закінчення свята всіх пригости-
ли фруктами, солодощами і смакували 
святковий торт, який приготувала ку-
харка закладу Лілія Адамчук.

Мирослав КОЛОМІЙЧУК.
На фото автора: Неля Літвінчук - 

дільнична лікарка; Ольга Софіюк – за-
відувачка відділення; Лариса Сувалко 
– сестра-господиня; Марія Боденчук 
– чергова медсестра; молодші медичні 
сестри – Леся Ярмолюк, Оксана Загор-
ська; кухарка Лілія Адамчук; фото на 
згадку після святкування. 

Острівець турботи й безпеки
Липневої пори святкує своє 30-річчя територіальний центр соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Лановецького району. Тут допомагають тим, хто опинився наодинці з життєвими 
вихорами. Сьогодні розповімо про людей, які підтримують цей острівець турботи й безпеки.

ОВЕН 
У вас може з’явитися без-

соння, але не варто зловжива-
ти снодійним. Живіть повним 
життям - і все буде добре.

ТЕЛЕЦЬ 
Ви відкриєте для себе ба-

гато нового і зрозумієте своє 
справжнє  призначення. На-
слідком цього стануть карди-
нальні зміни у житті.

БЛИЗНюКИ 
Не стримуйте притаманну 

вам щедрість, і вона окупиться 
вам сторицею. Намагайтеся за 
першої можливості підтрима-
ти близьких.

РАК 
Дехто з вас захоче завести 

дитину. Зірки сприятимуть 
сім’ям, які зважаться на такий 
крок.

ЛЕВ 
Будьте уважними у стосун-

ках з коханою людиною, не 
ображайтеся через дрібниці. 
Можливо, східна філософія до-
поможе спокiйнiше дивитися 
на деякi речі.

ДІВА
Можлива зустріч iз люди-

ною, яка буде для вас ідеаль-
ною парою. Цілком iмовірно, 
що ваші стосунки увінчаються 
весіллям.

ТЕРЕЗИ 
Ваші особисті стосунки бу-

дуть нестійкими. Будьте обе-
режні, стикаючись iз новим і 
незвичним.

СКОРПІОН 
Початок тижня - сприятли-

вий період для професійного 
вдосконалення. Вашому успіху 
сприятиме працездатність.

СТРІЛЕЦЬ 
Для пошуку нової роботи 

цей час несприятливий. Якщо 
ви не можете знайти того, що 
вам підходить, доведеться по-
годитися на наявні пропозиції.

КОЗЕРІГ 
Ваша робота вимагає твор-

чої уяви та сміливих ініціатив. 
Не бійтеся висловлювати свої 
ідеї - до вашої думки прислуха-
тимуться.

ВОДОЛІЙ 
Не нехтуйте професійними 

виставками, семінарами, шу-
кайте ділових партнерів. Пам’я-
тайте, що нові знайомства обі-
цяють вигідні пропозиції.

РИБИ 
Сприятливий період для 

кар’єрного зростання. Але 
будьте уважні, уникайте порад 
непрофесіоналів, намагайтеся 
не образити колег.

ГОРОСКОП З 7 по 13 липня На Тернопільщині 
на тисячу жінок припадає 

881 чоловік

Статева структура населення 
Тернопільщини характеризується 
перевагою жінок у її загальній кількості.

Станом на 1 січня 2021 року чисельність осіб жіночої 
статі в області становила 546,2 тис, чоловічої - 481,1 тис. 
На кожну тисячу жінок в області в середньому припадає 
881 чоловік. Про це повідомляє Головне управління ста-
тистики у Тернопільській області.

Співвідношення чоловічої і жіночої статі змінюється 
залежно від віку населення. Якщо в новонароджених пе-
реважає частка осіб чоловічої статі (51,7%), то при збіль-
шенні віку відсоток осіб жіночої статі зростає.

У молодших вікових групах, а саме 0-9, 10-19 і 20-29 
років, на 1000 жінок припадало, відповідно, 1054, 1052 і 
1045 чоловіків. 

Починаючи з вікової групи 30-39 років, чисельність 
жінок зростає. Так, якщо у вказаній віковій групі та у ві-
кових групах 40-49 і 50-59 років на 1000 жінок припада-
ло, відповідно, 990, 960 та 895 чоловіків, то вже у віковій 
групі 60-69 років - 735, а у віці 70 років і старше лише 438 
чоловіків.
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Кожного недільного 
ранку прихожани 
Вишнівця 

поспішають до маленької 
старовинної церкви 
Вознесіння Господнього. 
Не забувають помолитися 
і за фундаторів – князів 
Вишневецьких. Та навряд 
чи хтось з них думає про 
те, що майже за тисячу 
кілометрів від Вишнівця,  
на далекій Полтавщині, 
вже чотири століття 
монахи знаменитого 
Мгарського монастиря так 
само згадують у молитвах 
своїх доброчинців 
Михайла та Раїну 
Вишневецьких.

Про них, героїв нашої істо-
рії, біографічних відомостей, 
на жаль, збереглося відносно 
небагато. Історичні документи 
скупі на емоції. І, напевно, ми 
ніколи не дізнаємося, де і як 
вони познайомилися. Михайло 
був середнім з-поміж трьох си-
нів войовничого старости чер-
каського та канівського князя 
Михайла Олександровича Ви-
шневецького, Раїна ж - старша 
донька молдавського господаря 
Єремії Могили.  

Вони б ніколи не 
зустрілися, але…

Впродовж століть Молдав-
ське князівство в силу свого 
географічного положення пе-
ребувало  у  сфері політичних 
інтересів як Османської імперії, 
так і Речі Посполитої. Вкінці XVІ 
столітті не лише міждержавні 
стосунки, але і внутрішня ситуа-
ція в Нижньому  Подунав’ї вкрай 
загострилися. Заради спокою 
та контролю над ситуацією на 
південних рубежах держави на 
Молдавію рушило військо, яке 
очолив особисто канцлер Речі 
Посполитої Ян Замойський.  Мо-
лодий князь Михайло Вишне-
вецький, як і сотні інших шлях-
тичів, взяв участь у поході.

Кількарічна боротьба за 
престол  нарешті завершилася 
у 1600 році перемогою Єремії 
Могили. Мабуть тоді у столиці 
Яссах під час святкувань  і зу-
стрів Михайло Вишневецький 
юну чорнооку  Раїну, яка відразу 
полонила його серце. Почуття 
було таким щирим, що він звер-
нувся до канцлера Замойського 
з проханням бути посередником 

у сватанні. Але Єремія Могила 
відмовив, мотивуючи, що дівчи-
на ще надто молода. Урочистий 
шлюб відбувся лише через три 
роки в родовому монастирі Мо-
гил в Сучавіце. 

Улюблениця батька, Раїна 
була так щедро наділена кра-
сою, розумом і вольовим харак-
тером, що здавалося, їй судило-
ся бути обраницею долі. Вона 
внесла  великий  посаг  маєтно-
стями  та готівкою  у нову роди-
ну. Князь відписав своїй дружи-
ні віно на суму 50 тисяч злотих,  
а  пізніше і дарчу  на суму 100 
тисяч, що було значними кош-
тами на той час. Згодом, навіть 
в офіційних документах, Михай-
ло Вишневецький неодноразово 
підкреслював свої щирі почуття 
до дружини і, очевидно, що вони 
були взаємними.

Не була схожою 
на сучасниць

Надзвичайно підприємлива 
княгиня швидко взяла під влас-
ний контроль майнові справи ро-
дини. Вдало оперувала фінанса-
ми і примножувала статки. Вона 
нічим не була схожою на сучас-
ниць, які нудилися у своїх захід-
ноєвропейських замках. Небезпе-
ка чатувала всюди. За відсутності 
чоловіка Раїні доводилося захи-
щати свою родину і майно і від 
ворогів, і від заздрісних сусідів. 

А маєтки подружжя були 
чималими. Лише задніпрянські 
володіння Михайла Вишневець-
кого включали землі теперішніх 
Сумської, Полтавської, Черкась-
кої та частину  Чернігівської об-
ластей. Ці, здавалося, безмежні 
простори, які так і називалися 
«Вишневеччина», були здобуті 
головно ще у кінці XVI століття 
батьком князя Михайлом Олек-
сандровичем.

Раїна Могилянка мала над-
звичайно великий вплив на сво-
го чоловіка. Згодом це прояви-
лося як у численних військових 
кампаніях, які організовувалися 
для захисту спадкових прав Мо-
гил, так і в доброчинних спра-
вах. Михайло  Вишневецький 
був одним з останніх потуж-
них магнатів Речі Посполитої 
українського походження, які 
ревно захищали православ’я 
і  з дружиною сприяли ста-
новленню нових монастирів. 
Засновниками першого монас-
тиря у задніпрянських воло-
діннях Вишневецьких - Густин-

сько-Прилуцького стали ченці з 
Межигірського монастиря,  які  
в  березні 1614  року вирушили 
з  Києва «в страны восточные 
Вишневецкого». Просителем від 
братії  був  монах Печерського 
монастиря Ісая Копинський, 
майбутній київський митропо-
лит. До своєї місії він готувався  
у схимі в печері протягом  16 
років. Перші земельні надання 
від князя не забарилися, а вже 
через півроку густинські мона-
хи знову прийшли до Вишневця 
за новим фундушем  для Ладин-
ського скита на річці Удай в 10 
кілометрах від Густині.

Обрізала волосся 
на знак жалоби 

Одна   з    найбагатших   жінок    
свого     часу в   Речі   Посполи-
тій,  Раїна Могилянка замолоду 
зазнала багато втрат. Під час 
чергового молдавського походу 
у 1616 році раптово помирає ще 
молодий Михайло Вишневець-
кий. Дослідження його праху в 
родовій крипті  Вишневецької 
Вознесенської церкви у сере-
дині ХІХ століття підтвердили 
наявність ознак отруєння. Для 
молодої княгині смерть чолові-
ка стала великим ударом. Коли 
забальзамоване тіло померлого 
привезли з Молдавії до Вишнів-
ця, вона від горя обрізала своє 
волосся на знак жалоби і відмо-
ви від нового шлюбу.

У 27 років  Раїна Вишневець-
ка залишилася  вдовою з двома 
дітьми. Сину Яремі тоді випов-
нилося 4 роки, доньці Анні – 1 
рік. До особистих втрат  ще до-
далися обтяжливі судові справи, 
які неминучі при переході таких 
великих землеволодінь, як Виш-
невеччина, в руки спадкоємців. 

Енергійна  та підприємлива кня-
гиня зберегла за своїми нащад-
ками володіння, у тому числі 
родовий Вишневець.

То чи було «родове 
прокляття»?

У січні 1619 року  Раїна Ви-
шневецька на прохання Ісаї 
Копинського підтвердила ра-
ніше надані фундушні записи 
задніпрським монастирям та 
значно розширила їх. Підгір-
ський скит був перетворений у 
жіночий Ладинський монастир. 
Окремим фундушем від 18 січня 
1619 р. княгиня дозволила Ісаї 
Копинському на правах ігумена 
розпочати будівництво нового 
Мгарського монастиря, щедро 
нагородивши його землями та 
всіма правами.

А для того, щоб гарантувати 
свою волю на майбутнє, княги-
ня склала тестамент: «А хто бы 
мелъ тую фундацию нарушати 
и касовати въ потомные часы  и 
одыймовати то, що есми надали 
раз тым святым местам, або на 
старожитную благочестивую 
восточную православную веру 
нашу настопувати и отменяти 
хотелъ, теды нехай на нем будет 
клятва  св.Отец 318, иже в Ни-
кеи, и разсудится тот со мною 
перед маестатом Божіимъ». 

Звичайна для того часу фор-
мула написання подібного доку-
менту стала пізніше причиною 
різних інсинуацій, у тому числі 
легенд, що княгиня Вишневець-
ка прокляла своїх нащадків, зо-
крема, свого єдиного сина Яре-
му за порушення її заповіту.   А 
тому   рід   Вишневецьких чи,  
принаймні, його королівська 
гілка невдовзі вимерла.

Їй було всього 
30 років

Ярема Вишневецький справ-
ді змінив віросповідання, проте 
сталося це тільки після повер-
нення з освітньої подорожі у 
Європу в  1632 році.  Не порушив 
князь і фундації задніпрянським 
монастирям, з одним лише ви-
ключенням. Він відсторонив 
Ісаю Копинського від управлін-
ня ними, тому що, на його думку, 
у діяннях останнього було бага-
то зловживань.

Крім щедрих фундацій задні-
прянським монастирям Раїна та 
Михайло Вишневецькі сприяли 
розвитку освіти та культури на 
українських землях. Ще у 1609 
році Раїна Могилянка за 10 ти-
сяч злотих викупила у приват-
ну власність маєтність Рохма-
нів  (сьогодні приміська  зона 
міста Шумська Тернопільської 
області) й організувала там дру-
карню. 12 березня 1619 року 
вийшло друком кириличне ви-
дання «Евангелие учительное 
або казания на неделия през 
рок и на праздники господские 
и нарочитих святих угодников 
Божиих»  з  поясненнями  Ки-
рила Ставровецького (Транкві-
ліона). У фундуші звеліла напи-
сати: «Хочу, щоб молоді русини 
були едуковані». Тобто, освічені. 
Померла княгиня у 1619 році. Їй 
було всього 30 років.

Михайла та Раїну Вишне-
вецьких поховали поряд, у крипті 
Вознесенської церкви. «І в  горі, і 
в радості…». Вони пішли в не-
буття надто молодими і так і 
не дізналися, що їхній єдиний син 
Ярема увійшов в історію Украї-
ни як один з її найяскравіших та 
найсуперечливіших політиків 
XVII століття, донька Анна була 
нареченою короля Владислава ІV, 
проте так і не стала королевою, 
а внук Міхал Корибут, «перший 
серед рівних» і єдиний магнат 
українського походження, посів 
престол  Речі Посполитої.  

У світі ніщо не минає безслід-
но.  Сьогодні уже нові покоління 
вишнівчан дають свої обітниці  
біля вівтаря старовинного Воз-
несенського храму. І  лише Любов 
не має меж ні в просторі, ні в 
часі, якщо вона справжня.

Любов ШИЯН, 
науковий співробітник 

Національного заповідни-
ка «Замки Тернопілля».

НеВідОма ТерНОпільщиНа: історія любові, 
смерті та «прокляття» князів Вишневецьких

людські стосунки завжди були невичерпним джерелом   
для представників  різних професій - публіцистів, 

літераторів, сценаристів. Коли вони загострюються, стають 
предметом досліджень медиків та криміналістів.   

а    є  історії, які проходять  крізь віки. 
В них було мало шансів зустрітися, але шалений вир 

історії звів їх разом. Сьогодні подорожуємо у старовинний 
Вишнівець - нині невелике містечко на Тернопільщині, щоб 

дізнатися неймовірну історію його фундаторів. 
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Російські найманці вбивають 
людей в Африці

Російські найманці чинять воєнні 
злочини в Центральноафриканській 
Республіці. Вони воюють на боці урядових 
військ проти повстанців, йдеться у звіті 
для Ради Безпеки ООН. Російські бойови-
ки вбивали мирних жителів, займалися 
мародерством. На початку 2021 року роз-
стріляли вірян у мечеті. В ООН виявили, що 
найманці грабували будівлі гуманітарних 
організацій. Росіяни зайняли гірничодо-
бувні центри країни з великими запасами 
алмазів. Звіт слідчих ООН базується на фото 
і конфіденційних показах свідків. У ЦАР з 
2012 року триває громадянська війна. Там 
воюють до 2 тисяч російських найманців. 
РФ визнає тільки 550 своїх військових, але 
називає їх «інструкторами».

Доларові мільйонери 
ростуть, мов гриби

Незважаючи на пандемію, кількість 
доларових мільйонерів у світі вперше 
перевищила позначку в 20 мільйонів. 
Цей показник зріс на 6,35 - до 20,8 млн. осіб, 
повідомляється в дослідженні консалтин-
гової компанії Capgemini, передає УНН. Су-
купні статки найбагатших людей планети 
за минулий рік збільшилися на 7,6% - до 
рекордного показника у майже $80 триль-
йонів, що пов’язано, перш за все, з бумом на 
ринках цінних паперів. Найбільше людей зі 
статком не менше одного мільйона доларів 
- у США. Далі слідують Японія, Німеччина і 
Китай. Загалом у цих країнах проживають 
майже 635 всіх мільйонерів в світі, йдеться 
у звіті World Wealth Report.
Росіянам з серпня перестануть 

видавати візи до США
Через скорочення свого представни-

цтва США з серпня перестануть надава-
ти частину консульських послуг у Росії. 
Це потягне й скасування видачі віз для ро-
сіян, передає телеканал 24. Посол США в 
Росії Джодж Салліван підкреслив, що через 
російські обмеження в дипломатичних ві-
домствах США з серпня працюватиме дуже 
мало людей. Тож дипломати не зможуть 
надавати послуг, яких потребують як аме-
риканці, так і росіяни. «Це тягне за собою 
серйозні наслідки особистого характеру 
для сімей, а також комерційні наслідки 
для підприємств - як американських, так і 
російських», - наголосив посол. І додав: че-
рез скорочення кількості працівників кон-
сульські служби не зможуть опрацьовувати 
будь-яку кількість заяв на візи.

Єгипетські готелі 
обслуговуватимуть 
українською мовою

Українська мова стала обов’язковою 
для єгипетських готелів. Уряд дав розпо-
рядження дублювати українською інфор-
маційні матеріали в готелях, повідомив 
міністр туризму та старожитностей Єгипту 
Халед Аль-Анані, повідомляє «5 канал». Єги-
пет зацікавлений в українськомовному пер-
соналі. Також Єгипетська агенція з промоції 
туризму робить гарячу лінію для мандрів-
ників, де буде українська мова. І вона скоро 
почне працювати. «Українці зможуть теле-
фонувати й спілкуватися рідною мовою не-
забаром», - повідомив Халед аль-Анані.

Трамп потрапив у п’ятірку 
найгірших президентів США

Група американських істориків дода-
ла експрезидента Дональда Трампа до 
п’ятірки найгірших президентів США. 
Трамп має найнижчий рейтинг поміж усіх 
президентів, які працювали в Білому домі 
за останні 150 років, пише «Rzeczpospolita». 
Однак Трамп, як і раніше, залишається об-
личчям Республіканської партії та її най-
впливовішою фігурою, а також потенцій-
ним кандидатом в президенти 2024 року. 
Історики називають Трампа найгіршим 

президентом в історії за двома з 10 рис: мо-
ральний авторитет і адміністративні нави-
чки. Перше місце в рейтингу незмінно три-
має Авраам Лінкольн. Джордж Вашингтон, 
Франклін Рузвельт, Теодор Рузвельт і Двайт 
Ейзенгавер також увійшли до п’ятірки най-
кращих. Президентом із найнижчим рей-
тингом є Джеймс Б’юкенен - попередник 
Лінкольна, термін перебування якого спри-
яв початку Громадянської війни.

Коли відновиться туризм
Через катастрофічний вплив гло-

бальної пандемії коронавірусу, міжна-
родний туризм не відновиться щонай-
менше до 2023 року, а світова економіка 
може втратити понад $4 млрд. Такий про-
гноз зробила ООН. За 2020 рік туристична 
галузь та різноманітні пов’язані з нею сфе-
ри вже понесли збитки на $2,4 млрд, а цьо-
горіч втрати можуть бути приблизно та-
кими ж. У звіті також йдеться про те, що за 
2020-ий кількість іноземних туристів впала 
на 73% (близько 1 млрд. осіб), а за перший 
квартал 2021 року - на 88%. ООН очікує, що 
спочатку туризм почне відроджуватися у 
США, Франції, Німеччині, Швейцарії та Ве-
ликій Британії, а пожвавлення у сфері між-
народного туризму почнеться вже у друго-
му півріччі 2021-го.

Створили робота, який 
наливає і подає пиво

Спеціально для спекотного літа аме-
риканська компанія Hop Robotics ство-
рила робота, який розливає і подає пиво. 
Його назвали Уолтер, повідомляє «The 
Spoon». Робот має шарнірну руку, якою за-
хоплює склянки, ставить їх в місце розливу 
і потім переносить ближче до відвідувача. 
Він видає 140 келихів пива за годину: при-
ймає замовлення, готує і подає напій при-
близно за 25 секунд. Робот - це попередній 
комерційний прототип. Він не прив’язаний 
до платіжної системи, тому бармен мусить 
вручну приймати оплату за напій і вводити 
замовлення в автомат. Але творці сподіва-
ються, що такий винахід стане в нагоді. Вак-
цинованих людей більшає, відкриваються 
спортивні заходи, ярмарки та концерти, а 
споживачі хочуть задовольнити попит на 
масові розваги.

В ЄС пластиковий
посуд поза законом

В країнах Євросоюзу 3 липня набула 
чинності заборона на виробництво та 
продаж пластикового посуду одноразо-
вого використання. Про це повідомляєть-
ся в Twitter-акаунті Єврокомісії, передає 
«Суспільне». Зокрема, під заборону потра-
пили одноразовий пластиковий посуд та 
інші вироби: тарілки, столові прилади, со-
ломинки, палички для кульок, пластикові 
пакети, пінополістирол для одноразового 
використання контейнерів для їжі та на-
поїв, всі вироби з пластичної оксидно-руй-
нувальної продукції. «Час пластмас минає! 
Ми стежимо за тим, щоб певні одноразові 
пластикові вироби більше не продавалися 
на ринку», - йдеться у повідомленні.

Жінкам ПАР пообіцяли 
більше одного чоловіка

Із багатоженством, яке дозволене 
в низці країн, світ якось звикся. Але в 
Південно-Африканській Республіці уряд 
запропонував установити рівні права в 
питаннях складу сім᾽ї й дозволити багато-
мужжя. Як пише «The Sun», закон дозволить 
жінкам виходити заміж за кількох чоловіків 
одночасно. На даний момент привілеєм по-
лігамії користується тільки чоловіче насе-
лення країни. При цьому в республіці вже 
офіційно дозволені одностатеві шлюби та 
шлюби між неповнолітніми. Законопро-
ект викликав протести в консерваторів та 
представників ряду релігійних груп. Вони 
вважають, що це зруйнує 
африканську культуру. 
Крім того, закон кидає 
виклик патріархальним 
устоям у ПАР.

Укрaїнцям «75+» перенесли 
підвищення пенсії

Із 1 липня цього року українцям, які 
старше 75 років, мали збільшити пенсій-
ні виплати. Але перерахунок перенесли на 
жовтень. Про це розповіла міністр соціаль-
ної політики Марина Лазебна. За її словами, 
відстрочка перерахунку пенсій пов’язана з 
відсутністю ресурсу. Вона зазначила, що з 
жовтня планується збільшити виплати для 
зазначеної категорії пенсіонерів на 400 гри-
вень. «Ресурс так був порахований, що ми 
перенесли на 1 жовтня програму «75 плюс». 
По 400 гривень всі отримають і будуть її от-
римувати щомісяця», - сказала Лазебна.

Перепис населення 
проведуть і через інтернет
Перепис населення України, який за-

плановано на 2023 рік, буде в тому числі 
проводитися і через інтернет. А іденти-
фікувати українців будуть за номером те-
лефону. Про це в Telegram повідомив мі-
ністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов. За 
його словами, на засіданні комісії з питань 
підготовки Всеукраїнського перепису на-
селення розглянули матеріали пробного 
перепису у 2019 році в частині Оболон-
ського району міста Києва, Бородянсько-
му районі Київської області та Пісківській 
ОТГ. За підсумками зустрічі було прийнято 
рішення, що треба запустити сервіс для 
ідентифікації українців за допомогою но-
мера мобільного телефону в підсистемі 
збору переписних даних під час інтер-
нет-раунду Всеукраїнського перепису.

У нашій країні - один 
із найвищих у світі 

ризиків посухи
Україна і Молдова мають найвищий 

ризик посухи у світі. У першій п’ятірці 
також Бангладеш, Індія та Сербія. Про це 
свідчать дані дослідження World Resources 
Institute (WRI), передає «Гордон». У дослі-
дженні було зібрано дані щодо 138 країн, 
які складали з урахуванням трьох показ-
ників: сільськогосподарського, промисло-
вого і регіонального. Фахівці аналізували 
інтенсивність минулої посухи, наявність 
дефіциту води, ураження від посухи, чи-
сельність населення, обсяг посівів і пого-
лів’я худоби. Найсприятливішою ситуація 
є в Ісландії, Норвегії та Сенегалі (Африка). 
Також уточнюють, що країни, схильні до 
ризику посухи, не завжди мають відчува-
ти великий дефіцит води. Однак наслідки 
однаково можуть бути серйозними.

Рада готує нові штрафи 
для водіїв

Верховна Рада ухвалила законопро-
єкт №219. Він дасть можливість штрафу-
вати водіїв, які паркують машини на міс-
цях для людей з інвалідністю. Інспекторам 
із паркування нададуть право карати по-
рушників штрафами від 1020 до 1700 гри-
вень. Каратимуть водіїв, які зупиняються 
на місцях, позначений відповідними до-
рожніми знаками або дорожньою розміт-
кою. На них дозволена стоянка лише тим 
авто, якими керують водії з інвалідністю 
або які перевозять людей з інвалідністю. 
Документ набуде чинності після другого 
читання й підписання президентом.

В Україні з’явився 
свій Нью-Йорк

Верховна Рада схвалила перейме-
нування селища міського типу Новго-
родське на Донеччині у смт. Нью-Йорк, 
передає УНН. Перейменування ініційо-

ване його жителями з метою повернення 
населеному пункту його історичної назви. 
Нью-Йорк - це історична назва селища, яка 
використовувалася до 1951 року. З 1892-
го це була німецька колонія, заснована 
менонітами (християнський протестант-
ський рух, який виник у Нідерландах). 
Назва Нью-Йорк офіційно з'явилася на 
військових картах у 1846 році, а у списки 
населених пунктів Єкатеринославської 
губернії село Нью-Йорк внесли ще у 1859 
році. Перейменували селище на Новгород-
ське за часів СРСР у 1951 році. Наразі сели-
ще розташоване неподалік лінії фронту на 
Донбасі. Там проживає близько 12 тисяч 
жителів.

Не кінець епохи бідності  
Торік 23,2% українців отримували 

менш як 3847 гривень на місяць. Це до-
хід нижче фактичного прожиткового міні-
муму. Так жили 8,8 мільйонів людей, пові-
домляє Держстат. А 0,6 мільйона українців 
мали дохід нижче прожиткового мінімуму 
- 2078 гривень. У 2019 році кількість таких 
громадян була меншою і налічувала 0,4 
млн осіб. У 2020-у доходи 20% найбільш 
забезпечених українців перевищували 
доходи 20% найменш забезпечених у 3,5 
раза. 

Літній відпочинок 
багатьом не по кишені

Відпочинок у 2021 році майже поло-
вина українців (48%) планує провести 
поза домом. Водночас 23% громадян від-
повіли, що не мають можливості кудись 
поїхати через фінансові проблеми. Біль-
шості з них не вистачає грошей навіть на 
їжу. Такі дані опитування Київського між-
народного інституту соціології, передає 
ICTV. Найпопулярнішим місцем для від-
пустки українці назвали Карпати, на дру-
гому місці - заміські будинки, на третьому 
- відпустка за кордоном. Бажання поїхати 
у Крим продемонстрував лише 1% опи-
таних. Більшість українців, які не мають 
змоги відпочивати, проживають у захід-
них регіонах, менше - у східних. Організу-
вати відпочинок у 2021 році за кордоном 
планує більше громадян з центральних та 
західних областей. 

Як змінилося харчування 
українців за 10 років

Держстат оприлюднив дані про спо-
живання продуктів харчування в домо-
господарствах за 2010-2020 роки. За цей 
час впало споживання усіх продуктів, ок-
рім фруктів та м’яса. За даними відомства, 
у розрахунку на одну особу в 2020 році 
споживання м’яса і м’ясопродуктів стано-
вило 5,2 кг на місяць. Це трохи більше, ніж 
у 2010 році - 5,1 кг. Споживання молока і 
молочних продуктів знизилося з 19,2 до 
18,9 кг, споживання яєць з 20 до 19 штук 
на місяць. Крім того, споживання риби і 
рибопродуктів впало з 1,8 до 1,4 кг, олії з 
1,8 до 1,4 кг, цукру з 3,0 до 2,4 кг. Спожи-
вання картоплі знизилося з 7,7 до 6,0 кг, 
овочів - з 9,5 до 8,7 кг, фруктів, ягід, горіхів, 
винограду залишилося на рівні 3,7 кг, хлі-
ба - впало на з 9,3 до 8,0 кг на місяць.

Міський голова 
летить у космос

Компанія Virgin Galactic, у якій місь-
кий голова Дніпра Борис Філатов ку-
пив квиток на політ у космос, 11 липня 
запустить у суборбітальний політ пер-
ших комерційних астронавтів. Про це у 
Facebook написав сам мер. «Уже 11 липня, 
як і обіцяв британський мільярдер Річард 
Бренсон, він першим у нашій команді 
Virgin Galactic летить у космос, щоб осо-
бистим прикладом показати успіх нашого 
проекту. Мій номер - 146-й», - йдеться у 
повідомленні. Філатов уточнив, що чекав 
цього моменту довгі роки, хоча у проєкт 
ніхто не вірив, а політ у космос відкладав-
ся майже 10 років. Квиток за 200 тисяч 
доларів на суборбітальний політ Філатов 
купив у 2009 році. Таким чином, він став 
першим українцем, який зібрався полеті-
ти в космос як комерційний турист. 

Україна світ

Ольга ЧОРНА.
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 470, 770, 208, 970, (167 - то ніби Маладика, але вона є на 470), (200 - наш барабанщик із Заложців - як вийде). І ще надішлю фото 
стоп кадр з фільму

Давно повноводна Стрипа 
на Козівщині не чула біля 
древнього села Будилова 

таких дзвінкоголосих пісень 
та гомінкого щебету дітвори, 
як у неділю, 27 червня, коли 
тут відбувалася знакова подія 
— відкриття спортивного 
комплексу, побудованого 
ФГ «Вікторія-92». Особливо 
піднесеним цей день був 
для голови фермерського 
господарства Олександра 
Пеляка, сільського старости 
Євгена Стасишина та пароха 
отця Андрія Гураля, які 
доклали чимало зусиль, аби 
цей важливий захід відбувся 
урочисто і святково. 

У полудневу пору мешканці Будилова 
та приїжджі гості побували на Богослу-
жінні у місцевій церкві Святої Параскеви 
П’ятниці, яка в сяйві своєї краси прийма-
ла вірян для щирої молитви. Після від-
прави всі завітали на майдан, де отець 
Андрій здійснив чин освячення спортив-
ної споруди. У цьому дійстві взяли участь 
голова ФГ «Вікторія-92» Олександр Пе-
ляк, заступник голови Козівської ОТГ 
Михайло Простяк та сільський староста 
Євген Стасишин, що разом вперше розі-
грали м’яч на новому футбольному полі. 

Спортивний комплекс у Будилові – 
третій після таких же у селах Вікторів-
ка та Плотича, побудованих ФГ «Вікто-
рія-92». Він  містить стадіон із  штучним 
покриттям для гри у мініфутбол; волей-
больну і баскетбольну площадки, які 
вистелені живою травою, вирощеною 
за спеціальною технологією та призна-
ченою для спортивних ігор, що була 
привезена з Києва; дитячий майданчик 
із різноманітними ігровими атракціо-
нами, серед яких гойдалки, балансир, 
карусель, пісочниці, столик з лавочками 
для дитячої творчості і, звісно, очіку-
вана дітками вежа з гірками, канатною 
доріжкою і містками; спортивні спору-
ди - різні тренажери, що спрямовані на 
розвиток м’язів, тренування серцево-су-
динної системи та в загальному для оз-
доровлення кожного жителя. 

Уся спортивна споруда з опорядко-
ваною прилеглою територією своєю 
архітектурою гарно вписалася в рельєф 

центральної вулиці Будилова і стала її 
окрасою, а також місцем для фізичного 
і культурного розвитку молоді та прове-
дення дозвілля усіх мешканців села. 

Коли люди заповнили спортивну 
оболонь, полинув гімн України. На ім-
провізованій сцені ведучі культурно-ху-
дожньої програми Наталя Лісовська, 
Юлія Квет і церковні хористи з отцем Ан-
дрієм розпочали святкові урочистості. В 
знак пошани та вдячності за благочинну 
пожертву для села, юні будилівчанки 
від імені громади піднесли керівникам 
фермерського господарства запашні ко-
роваї. Потім зі сцени звучали вітання, по-
дяки, промови, задушевні пісні. 

Сільський староста Євген Стасишин 
розповів про історію задуму споруджен-
ня спортивного комплексу, що стало 
реальністю завдяки керівництву ФГ 
«Вікторія-92» – Петра Івановича Пеляка, 
Олександра Пеляка, Федора Головацько-
го, бригадира будівельників господар-
ства Володимира Осніка, за що від імені 
будилівської громади він їм щиро подя-
кував та вручив почесні грамоти.

У своєму виступі отець Андрій при-
гадав, як два роки тому він звернувся 
до Петра Івановича Пеляка з проханням 
допомогти обладнати у селі невеликий 
майданчик для малечі. У відповідь по-
чув: «Чому тільки майданчик? Ми побу-
дуємо справжній спортивний комплекс, 
як у Вікторівці та Плотичі, нехай сіль-
ська молодь  займається спортом і буде 
здоровою». Минуло не так багато часу, 

і ось тепер обіцянка матеріалізувалася. 
Тож нехай Господь щедро благословить 
Петра Івановича за його добрі починан-
ня і зроблене добро та дає здоров’я на 
довгі роки.

 Парох також оголосив, що за під-
тримку соціального проекту на території 
парафії Святої Параскеви П’ятниці у селі 
Будилів, архиєпископ і митрополит Терно-
пільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ Ва-
силій Семенюк нагородив Петра Івановича 
і Олександра Петровича Пеляків Подячни-
ми грамотами. А від парафії Олександру 
Петровичу було подаровано святу ікону 
Матері Божої Неустанної Помочі та книгу 
«Митрополит Андрей Шептицький», що 
були прийняті з великою шанобою. 

У своєму виступі Олександр Пеляк 
зазначив, що новозбудований спортив-
ний комплекс сприятиме розвитку фі-
зичної культури і спорту серед сільської 
молоді, буде осередком їхнього спілку-
вання, відпочинку та дозвілля, а час, 
проведений на ньому, подарує позитив-
ні емоції, навчить боротися і перемага-
ти. Він запевнив будилівчан, що фермер-
ське господарство «Вікторія-92» і надалі 
ініціюватиме соціальні проекти та на-
даватиме посильну допомогу селам й 
плідно співпрацюватиме з їх жителями. 
Молодий керівник подякував людям за 
їхню оцінку своєї діяльності і передав 
від батька вдячність сільській громаді 
за довіру та побажання успішного роз-
витку для села. В знак вдячності родині 
Пеляків хористами була виконана пісня 

«П’є моє коріння сік землі», що до глиби-
ни душі вразила Олександра Петровича 
і його близьких, які були присутні. 

А надалі на спортивному святі звуча-
ли захоплюючі чарівні мелодії про Укра-
їну, про землю, про материнську ласку... 
Особливо заворожила глядачів пісня 
про Будилів, у якій найщирішими слова-
ми  висловлена велика любов до рідного 
краю: «Моє село, Будилів рідний мій, Я 
так люблю цю річку ці долини, Моє село 
— Будилів рідний мій – Найкраще місце 
рідної Вкраїни»…

Тим часом своє життя кипіло і на 
дитячому майданчику. Тут дітвора, що 
зібралася з різних куточків села, освою-
вала ігрові споруди, і усюди розносився 
дзвінкий сміх та веселий гомін. А сонечко, 
яке уже схилялося на захід, також лагідно 
усміхалося малечі своїм  промінням, ство-
рюючи для них радісний та щасливий 
світ. Невдовзі завирувало і на футболь-
ному полі, де відбулося перше спортивне 
випробуванням сільських футболістів та 
проявилися сповна емоції вболівальни-
ків. А потім до пізнього вечора ще трива-
ла молодіжна розважальна програма. 

Так відкриття спортивного комплек-
су у Будилові перетворилося на своєрід-
не святкування Дня села і започаткува-
ло свою нову історію. Можна сказати, 
що життя молоді будилівської громади 
нарешті діждалося своєї перспективи на 
майбутнє. Бо, якщо думати про збере-
ження українського села, то так і повин-
но повсюди бути. 

Аж зі смерком будилівчани з непе-
ревершеними враженнями неохоче роз-
ходилися по домівках, а відлуння пісні: 
«Радіймо всі, бо в нас сьогодні свято, Бо 
ласка Божа із небес до нас прийшла, Гуч-
ніше будемо пісень співати. Витай між 
нами, Мати Пресвята» ще довго в місяч-
ному сяйві гойдалося на сріблястих хви-
лях Стрипи. 

 Іван ДУФЕНюК. 
с. Будилів Козівської ОТГ. 

сТАдІОН дЛЯ мІНІфУТбОЛУ, ВОЛейбОЛьНА, 
бАсКеТбОЛьНА ПЛОщАдКИ, ТРеНАЖеРИ І дИТЯчИй 

мАйдАНчИК з АТРАКЦІОНАмИ
У селі Будилів Козівської громади фермерське господарство 

«Вікторія-92» спорудило сучасний спортивний комплекс
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господар Навесні посадковий матеріал треба 
обирати особливо ретельно: 
за неправильного зберігання 

цибулини підсихають, лусочки вражає 
гниль. Тому обирайте цибулини великі, 
м’ясисті і здорові, з непересушеними 
лусочками і короткими паростками.

Перед посадкою треба обробити цибулинки, 
опустивши їх на 20 хв. у слабкий розчин фунда-
золу 0,2%,  опісля - на годину в будь-який біости-
мулятор росту, наприклад «Епін». Треба видалити 
всі мертві лусочки, а корінці вкоротити, залишаю-
чи їх по 5 см. Щоб захистити цибулини від хвороб, 
ґрунт у лунці добре припудрити фундазолом або 
попелом.

Оптимальна глибина посадки – 2–3 висоти ци-
булини. Саджаючи лілії, бажано використовувати 
кошики для цибулинних або металеву сітку, щоб 
захистити їх від гризунів.

Найкраще купувати добрива, створені спеці-
ально для цибулинних квітів. Врахуйте, що вони 
бувають осінні (без вмісту азоту) і весняні (з азо-
том). Посадки лілій треба удобрювати двічі на рік: 
у середині осені (жовтні) і навесні (щойно з ґрун-
ту з’являться паростки). Органічних добрив лілії 

не переносять, зате люблять попіл, який захищає 
від шкідників.

Лілії почуваються чудово, якщо їхня верхня 
частина перебуває на сонечку, а «ніжки» в тіні, 
тобто не перегріваються цибулини. Тому біля них 
бажано посадити низькорослі або середньорослі 
рослини, наприклад: лілейники, хости, дзвіночки, 
льон.

Зрізуючи лілії, обов’язково залишайте досить 
велику частину стебла з листям. Це сприятиме 
подальшому розвитку цибулини. А сам зріз нама-
гайтеся робити навскоси, щоб дощова вода могла 
легко скочуватися, а не потрапляла всередину і не 
викликала гниття. Восени стебла лілій краще зрі-
зати на висоті 8–18 см від землі.

Прості поради від досвідчених господарів

❶ Намагайтеся дотримуватися сівозміни. Не саджайте 
огірки на одному місці рік у рік, не саджайте їх після кабачків 
або гарбуза, інакше істотно підвищується ймовірність "під-
хопити" грибкове захворювання. 

❷ Вчасно та рясно поливайте свої огірочки. Якщо ви 
буваєте на ділянці тільки у вихідні, не полінуйтеся добре 
замульчувати грядки бур'янами або скошеною травою. Тов-
стий шар мульчі не дасть волозі випаруватися, а також за-
безпечить огірковому корінню додаткове живлення і тепло. 

❸ Після появи сходів у фазі 3-4 листочків (а потім через 
кожні 10 днів) обприскайте огірки наступним складом: 20 г 
господарського мила, 1 літр молока й 30 крапель йоду на 10 
літрів води.

❹ У червні пролийте огірки розчином соди (1 ст. л. на 
10 літрів води). Лужне середовище не до смаку патогенним 
грибкам. 

❺ Від шкідників і паразитів допомагає цибульна лу-
шпайка. 700-грамову банку цибульної лушпайки потрібно 
залити 10 літрами води, довести до кипіння, закрити криш-
кою і настоювати 12-14 годин. Потім лушпайку віджима-
ють, відвар проціджують і розводять у співвідношенні 2:8 з 
водою. Таким розчином обприскуйте листя зверху і знизу, а 
потім пролийте землю. 

❻ Якщо все-таки не вбереглися і листя почало жовтіти, 
спробуйте обприскати огірки розчином молочної сироватки 
або кефіру (2 літри на 10 літрів води). Для кращого зав'язу-
вання плодів можна додати в розчин 150 грам цукру. 

❼ Коли листя тільки починає жовтіти, може допомогти 
полив слабким розчином марганцівки. 

❽ Для підживлення огірочків використовуємо настій 
дводомної (пекучої) кропиви. Робиться він так: беремо, на-
приклад, стару емальовану каструлю приблизно на 30-40 л, 
у неї закладаємо кропиву, заливаємо гарячою водою і насто-
юємо 10 днів. За цей час вміст каструлі встигає перебродити. 
Потім розводимо цей настій з розрахунку 1 л на 10 л води і 
заливаємо в канавки так, щоб підживлюючий розчин стояв у 
них хоча б 5-10 хв. Воду для поливу використовуємо дощову. 
І чим теплішою буде вода, тим краще.

❾ Добриво на основі дріжджів сприяє збагаченню огір-
ків фосфором, залізом, азотом та марганцем. Для приготу-
вання на 10-літрове відро води візьміть сухих дріжджів 10 г., 
додайте цукор 2 ст. л. та залиште розчин на добу в теплому 
місці. Норма витрат на кущ складає 1 літр під корінь. Про-
водьте підгодівлю тричі, з інтервалом 3 тижні. Або ж інший 
варіант - 100 г дріжджів розводять в 1 л молока, через кілька 
годин розбавляють водою до 10 л Такий розчин дуже ефек-
тивний, як для позакореневого підживлення, так й для по-
ливу огірків.

❿ Курячий послід багатий фосфором та азотом й пози-
тивно впливає на склад ґрунту. Для приготування залийте 
послід водою у співвідношенні 1:20 та залиште в темному 
місці на 3 доби. Потім процідіть та розведіть водою в пропо-
рції 1:10. Норма витрат на одну рослину складає 0,5 л. Підго-
довуйте огірки цим засобом через 2 тижні після посадки, у 
період цвітіння та в сезон плодоношення.

У перцю жовтіє і опадає 
листя, а слідом і 
зав'язі… Чому 

таке трапляється, і як 
врятувати розсаду 
перців?

Перці - відомі водолю-
би. Поливати їх треба ча-
сто і щедро. А щоб ґрунт не 
швидко пересихав, його мож-
на замульчувати соломою або 
бадиллям бур'янів.

Перець, перш за все, чутливий до неста-
чі поживних речовин, особливо таких, як: калій, 
кальцій, азот і фосфор. Якщо у перцю сповільне-
ний ріст кореня та стебла, листя набуло шиловид-

ної форми і нехарактерного сіро-жовто-
го кольору, це свідчить про нестачу 

кальцію, або про передозування 
калієм чи азотом.

Пожовтіти листя може і 
при нестачі азоту. Причому, 
нові листочки будуть дріб-
нішими, ніж звичайні. Тому 

відразу, як тільки помітили 
пожовтіння листя, перці по-

трібно підгодувати аміачною се-
літрою під полив. Досить 2 сірнико-

вих коробок на 10 л води.
Подібне явище може з'явитися у перцю і при 

нестачі мікроелементів. Тому під розпушування 
міжрядь треба внести трохи золи - по 1-2 склянки 
на 1 м2. 

• У боротьбі з попелицею та 
білокрилкою радять застосову-
вати  пляшку «Кока-коли». Спо-
чатку напій потрібно струсити 
і випустити гази. Потім пере-
лити рідину в пульверизатор, 
додати кілька ложок рідкого 
мила. Все ретельно перемішати 
і сприскати готовим розчином 
рослини. Цю процедуру можна 
повторювати кожних два тиж-
ні. Від шкідників не залишить-
ся й сліду!

• Часто відпочинок на при-
роді перестає приносити задо-
волення через комарів, мух та 
інших комах навколо. Якщо ви 
потрапили в таку прикру си-
туацію - не засмучуйтеся. «Ко-
ка-кола» і тут прийде вам на 
допомогу. Сам напій врятує від 
свербежу й болі через укуси ко-
машні. Щодо порожньої пляш-
ки, то її можна перетворити на 
пастку для комарів.

• Мабуть, кожному госпо-
дареві та садівнику відомо, 
що таке компост. Нерідко на 

ділянках є спеціальні компо-
стні ями, де рослини перетво-
рюються на добриво. Для того, 
щоб пришвидшити цей процес 
можна використати «Кока-ко-
лу». Головне - напередодні 
позбутися вуглекислого газу в 
напої. Потім він стане чудовим 
кормом для мікроорганізмів, 
які існують в компості.

• Залізо нерідко вкриваєть-
ся іржею. На це впливає багато 
чинників, тому повністю вбе-
регти меблі чи інструменти 
від цього процесу неможливо. 
Однак з цим можна боротися. 
Попередній стан ви зможете 
повернути, якщо протрете про-
блемне місце ганчіркою, змоче-
ною в «Кока-колі».

• Стіни та бруківка на ділян-
ці  будуть знову радувати ваше 
око, якщо ви відчистите їх від 
моху. «Кока-кола» легко спра-
виться із цим завданням, адже 
в ній є ортофосфорна кислота, 
яка не лише «вбиває» мох, але й 
вбереже поверхню від повтор-

ного його утворення.
• Якщо ви хочете відчистити 

свій садовий інвентар від вап-
няного нальоту, то застосуйте 
спеціальний розчин. Для цього 
вам знадобиться «Кока-кола», 
відро теплої води і трохи оцту. 
Змішайте всі інгредієнти і по-
містіть в отриману суміш інвен-
тар. Через кілька годин ви змо-
жете з легкістю відтерти вапно.

• Не існує простішого спо-
собу позбутися від равликів 
та мурах. Достатньо перелити 
«Кока-колу» в якусь посудину і 
залишити її в проблемному міс-
ці. Аромат солодкої води стане 
своєрідною наживкою, а орто-
фосфорна кислота, яка входить 
до її складу, знищить їх. 

Як отримати 
багатий врожай 
ОГІРОЧКІВ

Чарують цвітом лілії
Як правильно зрізати ці квіти, і що робити, аби рослини гарно розвивалися

КоКа-Кола допомоЖе на грЯдКах
Популярний напій господарі успішно використовують 

для боротьби з шкідниками і хворобами

Чому жовтіє листя перців, і як йому допомогти



№25 (412) / 7  липня - 13  липня 2021 р. №25 (412) / 7  липня - 13  липня 2021 р. 10 11Для всієї родиниНаш День nday.te.ua Наш Деньnday.te.ua

гніздечко
Сімейне

 На фото Івана ПШОНЯКА: учасники вокального самодіяльного ансамблю «Оберіг» 
 с. Звиняч Чортківського району, керівник Леся Грошко.

СТРУНИ СЕРЦЯ
* * * * *

Не дописано, недомовлено...
Та й чи буде уже не знаю…
Певно, душу мою заражено
отим вірусом, що блукає.

Збайдужілості, зачерствілості,
Від безсилості задихаюся.
По чиїй заразилась милості?
Чи одужаю? Ой, не знаю я…

І безсила тут вакцинація,
Не знайшли ще у світі вакцину,
Не додумалась жодна нація,
Як в людині знайти ЛЮДИНУ.

І блукає народ з симптомами,
І зараз по світу шириться…
Хоч знайомі давно з аксіомами,
Та ніхто ж бо на них не дивиться.

А лікарства ж були закладені,
Як лиш світ починав творитися.
Коли душі наші стривожені,
Йдімо Богу щиро молитися…

* * * * * 
- Що ж ти мій друже, сумно 

волаєш?
- Життя проходить

 Що ж бо ти знаєш?
Стереотипи всі поламаєм :
- Ми не старієм! Ми достигаєм!
Дай же нам, Боже, вчасно дозріти,
не перестигнути, щоб не зігнити.
Щоб нас не вкрила пліснява сіра,
щоби у серці міцніла офіра,
чиста офіра прощЕння й любові,
як прийде час, щоби були готові…
Щоб у душі черв’ячок не завівся, 
щоби наш досвід ще пригодився.
Щоби не були обузою рідним,
щоб якось, тихим ранком погідним,
впасти спокійно в зоряні роси
і покотитись в небесні покоси….
Тож насолоджуюсь я небокраєм,
дякую Богу за все, що маю,
за світлі ранки, місячні ночі,
за найрідніші у світі очі…
Не нарікаю, бо точно знаю:
- Я не старію! Я достигаю!!!...

Галина КУХАРИШИН.

Якось приїхав він до свого 
друга Тараса, з яким разом 
служив в армії. Падав густий 

дощ. Раптом помітив тендітну 
білявку, яка сиділа в парку на 
лавці і плакала. Зупинився біля 
неї. «Мабуть, тому і дощ почався, 
що такі гарні очі сльози ллють», - 
спробував пожартувати. – Як тебе 
звати, красуне?» «Єва», - відповіла 
дівчина і кивнула на каблук, що 
відпав від босоніжки. 

«Якби в селі, босоніж би пішла, а тут, у 
такому великому місті – люди озиратися 
будуть», - ще голосніше заридала білявка. 
Василь на хвильку замислився, а потім ска-
зав: «Давай, дівчино, свій босоніжок і заче-
кай мене. Майстерню пошукаю». Дівчина 
стала заперечувати: їй незручно, але босо-
ніжок подала. Сховалася під парасолею ста-
рого дуба.

Як навмисне, у взуттєвій майстерні був 
вихідний. І в хлопця несподівано визріла 
ідея купити Єві нові босоніжки. Продавщи-
ця, розглядаючи її взуття, швидко визна-
чила розмір. У піднесеному настрої Василь 
вийшов із магазину. 

Єва продовжувала стояти під деревом, 
хоча дощ минув. Василь вручив їй обновку. 
«Це – мені? Коли ж я гроші вам поверну? До 
стипендії ще тиждень», - зашарілася Єва. 

Василь серйозним тоном відповів: «У 
вашому місті я щонайменше днів на десять. 
Отож за тиждень чекатиму тебе тут. Скажи 
лишень о котрій годині». Йому дуже спо-
добалась дівчина, і він захотів побачити її 
знову. Чомусь усі ці дні вона стояла у нього 
перед очима – така ніжна, вродлива, світла. 
Тому дуже зрадів, коли через тиждень вона 
таки прийшла. Привітавшись, простягнула 
йому гроші. Василь усміхнувся: «Не за бор-
гом я прийшов, Єво, тебе хотів побачити. 
Купиш собі щось за ті кошти».

Вони сиділи в куточку парку і розмовля-
ли-розмовляли. Так, наче знали один одно-
го усе життя. Хлопець легенько обійняв Єву 
за худенькі плечі. Вона не пручалася. Со-
ром’язливий рум’янець залив її обличчя. «Я 
теж думала про тебе, Васильку. Боюся одно-
го: чи потрібна я тобі така?» - мовила сум-
но. «Яка, Євочко», - насторожився Василь. 

Дівчина розповіла, що вона кругла си-
рота, вихованка інтернату. Про своїх рід-
них нічого не знає. Знайшли її у ковдрі під 
вікнами притулку. В очах Єви виступили 
сльози.

Василь став заспокоювати дівчину. «Не 
плач, благаю. Скоро у тебе буде рідня. На 
днях поїду у відрядження, а коли повер-
нусь – заберу тебе до себе. З батьками по-
знайомлю. Одружусь з тобою. Скажи адресу, 
за якою живеш», - мовив. Єва назвала номер 
телефону студентського гуртожитку, де по-
селилася. Її очі світилися щастям. Вона ве-
село сміялася своїми симпатичними ямоч-
ками, усе сильніше тулилася до Василя. «Я 
чекатиму на тебе, - сказала. – Дуже чекати-
му».

Ще ніколи відрядження не видавалося 
хлопцеві таким безкінечним, як тепер. Ра-
хував дні, коли поїде до коханої. Забере її до 
себе. А він ще не вірив у кохання з першого 
погляду. Виявляється, воно - існує! Він не 

уявляє тепер свого життя без Єви!
Щось зіпсувалася погода, а дорога додо-

му далека. Василь вирішив скоротити шлях, 
поїхав іншим шляхом. За вікном миготіла 
лісосмуга, поля, де цвіли маки, дзвіночки, 
блавати. Однак кольорові картинки враз 
померкли на фоні страшної аварії, де вже 
скупчилось багато народу. Ось під’їжджає 
поліцейська машина, за нею – «швидка».

Василь зупинив машину. Підбіг до 
«швидкої», в яку на ношах транспортували 
молоду дівчину. Василеві запекло у грудях 
– це була Єва! Але чому вона тут? За півти-
сячі кілометрів від дому?». «Єво, Євочко, 
розплющ очі», - заледве вимучив Василь. 
«Ви кажете, її Євою звати? Дівчину збила 
машина. Винуватець втік, залишивши її по-
мирати», - мовив поліцейський. «Це – моя 
наречена. Сидітиму біля неї у лікарні», - до-
дав хлопець. 

Цілий місяць провів Василь поруч із ко-
ханою, якій зробили складну операцію в 
зв’язку з важкою травмою голови. «У неї є 
шанси?», - спитав лікаря. «Ми зробили усе 
можливе. Тепер одна надія – на Господа. Че-
кайте», - відповів той. 

І Василь чекав. Терпляче, з тривогою і 
надією в душі. А коли дівчина опритомніла, 
заплакав від радості. 

Потерпілій призначили тривалу реабі-
літацію. Коли стан Єви покращився, Василь, 
з дозволу лікарів, повіз її до себе. Спочатку 
Єва запевняла, що не знає Василя і ніколи 
його не бачила. 

Василева мати, сільська фельдшерка, 
обнадіювала сина, що амнезія поступово 
мине, і не слід сперечатися з нею. Він має 
бути уважним і терпеливим. Вона допомо-
гла Єві отримати новий паспорт, оскільки 
ніяких документів при Єві не було. 

Згодом вони одружилися. На святкову 
церемонію запросили лише свідків і сусідів. 
Розуміли: гучне весілля може нашкодити 
нареченій. Здоров’я Єви ще було слабким. 
Дошкуляв частий  головний біль, не слуха-
лись ноги. Василь возив дружину у найкра-
щі санаторії і поступово стан її поліпшився. 
Єва зізналася, що хоче народити дитину. 
Упевнена: Господь допоможе їй. 

Та одного разу Василь застав дружину 
засмученою. Єва не спішила, як завше, на-
кривати на стіл, коли він повертався з ро-
боти. Запитав, може занедужала? «Зі мною 
усе в порядку, коханий. Лишень мучить 
мене таке: чомусь іноді мені здається, що 
Єва – не моє ім’я. А може в мене було два 
імені? Буває ж таке?» - відповіла дружина. 
Василь заперечив: «Може, ти і призабула 
дещо, але ім’я у тебе точно таке! Гарне ім’я. 
У перший день нашої зустрічі ти назвалась 
ним. Пам’ятаєш, тоді, у парку?» - заспокою-
вав він дружину. Єва мовчала. Намагалася 
пригадати це, але не могла. 

У їх сімейному календарі з’явилася гар-
на дата – десять років разом! Коли на світ 
народилася мала Каролінка, Єву наче під-
мінили. Вона пожвавішала, стала впевне-
нішою в собі. Частіше, ніж досі, говорила 
Василеві, як сильно кохає його. «Ти не про-
женеш мене, любий?», - спитала якось. Ва-
силь не чекав такого запитання, воно його 
здивувало. «Чому я маю проганяти тебе, 
Єво? За що?».

Одного липневого дня прилетіла до них 
сумна звістка: у далекій Португалії загинув 
на будові Василів друг Тарас. «Може, я поїду 
попрощатися з ним?» - спитав Василь. «Звіс-
но, їдь. Жаль, що через стільки років не по-
бачиш його живим», - сказала сумно Єва. 

І ось Василь знову у чужому місті іншої 
області. Місто змінилося, розбудувалося. 
Ніби помолодів оновлений парк, де він 
вперше побачив Єву, яка невтішно плакала 
через відірваний каблук. 

Василь вирішив зайти у салон риту-
альних послуг. Вибрати квітковий кошик. 
На серці було тривожно і важко. Відчинив 
двері і ледь не закричав: за столом сиділа… 
Єва. Василь заточився. Вужем стиснуло у 
грудях. О, ні, галюцинаціями він не страж-
дає, це точно. 

Жінка заметушилася, поблідла, здиво-
вано глянула на Василя, тремтячим голо-
сом спитала, чим може допомогти. «Друг 
помер. На похорон приїхав», - сказав розгу-
блено і втупився очима у дівчину. 

«Єво, відпустиш мене на годинку? Спра-
ви є», - спитала її напарниця. Що це – сон? 
Чи він бува не збожеволів? Дівчина, як дві 
краплі води, була схожа на його дружину, 
його Єву. 

Напружена пауза зависла у повітрі. «От 
ми і зустрілися, Васю. Бачу, ти одружився, 
обручку носиш. А я і досі сама. Спочатку 
дуже чекала тебе. Весільну сукню пригля-
нула. Через сильну депресію заледве учи-
лище закінчила. Закрила на ключик серце 
для інших чоловіків», - мовила тихо дівчи-
на. Василь не міг зрушити з місця. Попросив 
Єву зачекати на нього, хай проведе друга в 
останню путь. І тоді вони поговорять, роз-
ставлять усі крапки над «і». 

Як і багато років тому, вони сиділи на 
лавочці в парку. Василь про все їй розказав. 
Як спішив до неї, як побачив аварію, і був 
упевнений, що у ній потерпіла вона. Тепер 
вони обоє збагнули: у Єви є сестра-близ-
нючка, яка волею долі стала дружиною 
Василя. Колись в інтернаті вихователька 
проговорилася: «Розлучили тебе, Євочко, з 
сестричкою. Яною її звати. Удочерили якісь 
люди. Мали власного сина, але хотіли ще й  
доньку». Єва малою тоді була і якось при-
забула ті слова, а треба було б пам’ятати…

«Ти любиш її, Васильку? Можеш не від-
повідати, я тебе розумію. Але все одно я ща-
слива, бо щасливий ти, бо я знайшла сестру, 
маю племінницю», - сумно посміхнулася 
дівчина. 

Коли Василь повернувся додому разом 
із Євою, дружина широко розплющеними 
очима дивилася то на нього, то на неї. Ва-
тяними ногами ступила їм назустріч, обій-
няла, поцілувала. Ніби не своїм голосом 
запросила до столу. Вони проговорили до 
опівночі. Дружина зізналася, що після поло-
гів до неї повернулася пам’ять, але нічого 
змінювати – не бажала. Бо встигла покоха-
ти Василя, вдячна йому за турботу, любов 
і малу Каролінку. Її прийомні батьки рано 
покинули білий світ, і тоді їх син прогнав її 
з дому. У той злощасний день, коли потра-
пила в аварію, вона приїхала в чуже місто 
шукати роботу, де був би гуртожиток. 

Недарма кажуть, близнят розлучати не 
можна. Необдуманий вчинок чужих людей 
перекрутив їх долі, ввів в оману, стривожив 
серця трьох, тепер уже рідних людей. Єва 
бачила, як горять очі у Василя і сестри, коли 
дивляться один на одного. Розуміла, нічого 
змінити уже неможливо. Вона ще трішки 
погостює і повернеться додому. У свою за-
тишну невеличку квартиру, яку придбала 
сама, на свою роботу. А щастя неодмінно 
знайде і її. Рожевими ілюзіями більше жити 
вона не буде…

Марія МАЛІЦЬКА.               

Невигадана історія

Гамірливий літній ранок в 
дитсадку змінився тихим 
спокоєм під час денного 

сну малюків. Ось вони лежать 
у своїх ліжечках, такі милі та 
рідні її вихованці, наче янголята. 
Комусь вже сняться кольорові 
сни, а хтось лежить тихенько, 
підглядаючи хитрим оком за нею 
– Лесею Іванівною, улюбленою 
вихователькою. А в Лесі у серці – 
пекло. Усе через чоловіка. Знову 
вдома не ночував, придумуючи 
чергові історії про нічні зміни. 
Болить Лесю серце, і шлунок, і 
голова, ні їсти, ні пити не може 
– білий світ не милий. Страшні 
здогадки лізуть в голову – має 
чоловік коханку, та не одну. 
Минулого тижня в його начальника 
день народження святкували. Їх 
запросили. Була там одна «крута», 
все Лесі горілки наливала, а вона її 
ж зроду не пила. 

– Вітюню, гарну ти собі дружину взяв, 
але зовсім не сучасну, - посміялася над нею 
Люда і потягнула Вітю танцювати. То вже і 
на шию йому вішалася, і цілуватися лізла – 
гидко дивитися було. Тоді Леся встала і піш-
ла додому. Правда, Віктор догнав її, вибачив-
ся, мовляв, що з п’яної жінки питати.

 І так завжди, все якісь пригоди у чолові-
ка з іншими жінками трапляються. Донечка 
у них підростає, вже міг би остепенитися, та 
ні – все парубкує. 

 За невеселими  спогадами Леся нез-
чулася, як минула година і вже з обідньої 
перерви повернулася її помічниця – Марія 
Гнатівна. І з порогу:

– Слухай, Лесю, не можу дивитися, як ти 

страждаєш, не хочу більше мовчати. Він її 
повів додому. 

– Хто? Кого? 
– Та твій Вітюня Людку до вас, до кварти-

ри, сама бачила осьо на власні очі. Безсором-
ник! Знає, що ти на роботі, а Бога не боїться. 
Біжи, застанеш на гарячому!

 Леся йшла і серце вискакувало з 
грудей. Думки розривали голову. 

– Повбиваю обох, – думала, – не знаю, що 
зроблю!

 Двері не були замкнені. Коли вона за-
йшла до кімнати, то побачила коханців, які 
лежали на дивані. Людка була в нижній бі-
лизні. 

–  То не те, що ти подумала, –  почав Ві-
ктор. 

– Будеш мені коси рвати? –  єхидно запи-
тала Людмила. 

– Ні, я до тебе рук бруднити не хочу. 
Геть з хати! 

Та швидко одягнулася і кулею вискочила 
з кімнати. 

– І ти геть! – показала на двері чоловіко-
ві.  

Наступного дня Леся подала на розлу-
чення.

– Ти - ненормальна! Кому ти потрібна з 
дитиною! Думаєш, знайдеш собі принца на 
білому мерседесі? – викрикував Віктор і вид-
но було, що жалкував, що так сталося. 

 Після розлучення Лесі та Вікторові 
дісталося по кімнаті, а кухня була спільною. 
Два роки вони так жили, кожен сам по собі. 
Ночами Леся плакала над своїм молодим 
змарнованим життям, а Віктор досхочу на-
солоджувався свободою. Він водив жінок, 
пив, веселився, жив у своє задоволення.

 Лесі здавалося, що ці муки не закінчать-

ся ніколи. Та якось друзі покликали її на 
іменини. Леся довго вагалася, але все-таки 
пішла, щоб не образити подругу.  Там вона 
познайомилася з Олегом. Він зразу ж здо-
був прихильність Лесі своєю добротою та 
увагою. Чоловік був розлученим, мав чудову 
квартиру в центрі міста та приватний біз-
нес. Запросив Лесю на побачення. Зустрів 
її лагідною усмішкою та великим букетом 
червоних троянд. Приїхав він білим мерсе-
десом. Коли Леся сідала до машини, то по-
бачив Віктор. Йому це дуже не сподобалося.

– Що, знайшла собі принца з білим мерсе-
десом, а прикидалася такою святою? – став 
вичитувати, наче мав на це право.

– То ти мені сам напророчив, а може, твої 
слова Бог почув, –  глянула на Віктора, як на 
чужу людину, і їй наче гора з плечей звали-
лася. На душі стало легко та тепло. 

Леся поспішала в дитсадок стежиною, 
що пролягла сквером. Летіла, мов пташка на 
крилах. Усе єство її співало 
в унісон веселим пташкам, 
адже вона знала, що після 
роботи її чекатиме принц на 
білому мерседесі…

Два імені, а доля - одна
Василь не вірив у кохання з першого 

погляду, допоки не побачив Єву.

* * * * *
Згадай кохання, сад розквітлий,
Весняний вечір у росі,
А був цей вечір теплий, світлий,
Як радісно було в нас на душі. 

За обрій сонечко ховалось,
Сад залишила остання бджілка,
Місяць серпанком плив по небі,
З ним його супутниця – 

яскрава зірка.

П’янким ароматом покрився сад,
Ми задивлялись 

на щасливий зорепад.
Весна любов нам дарувала,
В серцях кохання вирувало,

На серці радісно було…
Чому кохання наше заблукало?
Так прикро, доля нас розчарувала,
Ту клятву вірності,

Що поцілунками в саду скріпляли,
Повірив я, що ти кохала.
А ти любов мою 

на гроші поміняла.
Та прийде час і пригадаєш,
Що гроші – 

щастя не приносять…

Іван ПАНЧУК.
с. Котюжини 

Кременецького 
району. 

Де твій Бог? Він є? 
Тоді чому стільки горя?

Мій Бог розіп’ятий, зраджений, проко-
лений, покинутий...

Отче, чому на іконах лише п’ять ран? 
Ісус же весь був розтерзаний...

З етичних міркувань. Людям було би 
надто страшно на це дивитись.

Де твій Бог?
Мій Бог бідний, іде по світу, навчає 

рибалок, спить просто неба, пересліду-
ваний, погороджений.

Несила тобі нести хрести?

А що мої хрести, порівняно з муками 
Сина Божого? Що мої болі, порівняно з 
агонією Ісуса в передчутті страти?

Де ти береш силу?
Я читаю Псалми... Я повторюю рядки 

псалмоспівця як мантру, як молитву, як 
розраду...

Ха-ха... То де твій Бог?
Він у тих, хто не продався, не здався, 

не злукавив, хто вистояв до кінця.
Читаю зараз Василя Стуса, Івана Ба-

гряного. Воістину, величні сини, апосто-
ли Правди, мученики за Істину, незлам-
ні, із духом сталі, з безмежжям серця... 
Нічого не маю на сім світі, та коли три-

маю в руках романи Багряного - я маю 
все і навіть більше. 

Ось де мій Бог - у душах тих, голоси 
яких говорять і не вмовкають досі. Що 
їх тримало? Які сили допомогли зали-
шитись людьми у часи репресій? 

Ось, де мій Бог! Він всюди, Він як ві-
тер...

Він - «,Моя Скеля» (із псалмів).
Колись читала коротеньку історію 

Бруно Ферерро, де чоловік запитував 
Бога, чому Він нічого не зробить, щоби 
не було війни, голоду, бідних та інших 
нещасть. А Бог відповів: «Для цього я 
створив тебе».

Неля ДРИБОТІЙ. 

Бувальщина Принц на білому мерседесіВірш з конверта

Духовний образок Де твій Бог?

Раїса ОБШАРСЬКА

Гордимось тобою, Україно,
 І в серці бережем твою красу,
І мову ніжну, рідну, солов’їну, 
Цілющу, наче, вранішню росу.

Шануємо історію, традиції і пісню,
Й правдиве слово-думу Кобзаря...

Тож вишиванку одягаєм знову
І віримо, нам радісна зійде зоря…                
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* * * * *

Відбулися п’ять матчів 9-го 
заключного туру першо-

го кола у вищій лізі чемпіонату 
Тернопільської області:

• «Рідна Борщівщина» – «Ме-
добори» (Зелене) – 1:1 (0:0)

•  «Зоря» (Хоростків) – «Нива» 
(Теребовля) – 0:1 (0:0)

• ФК «Нараїв» – «Агрон-ОТГ» 
(В. Гаї) – 0:3 (0:1)

• ФК «Тернопіль-ТНПУ» – 
«Збруч-Агробізнес» (Підво-
лочиськ) – 2:5 (2:3)

•  «Поділля» (Васильківці) – 
«Кристал-U-19» (Чортків) – 
0:2 (0:1)

ТУРНІРНЕ СТАНОВИщЕ КО-
МАНД ПІСЛя ПЕРШОГО КОЛА:

Команда О
• Агрон-ОТГ -  21
• Медобори  - 16
• Рідна Борщівщина - 16
• Нива Теребовля - 16
• Збруч-Агробізнес - 15
• Тернопіль-ТНПУ - 14
• Поділля  - 11
• Зоря Хоростків - 7
• ФК Нараїв - 6
• Кристал-U-19 - 3

* * * * *

3 липня відбулися матчі 5 
туру ветеранського чем-

піонату Тернопільської області 
2021 року: 

• ФК «Гаї Шевченківські» – 
«Агрон-Агропродсервіс-Ве-
теран 40+» (Настасів) – 0:3 
(0:1)

•  «Ветеран» (Збараж) – «Ве-
теран» (Чортків) – 4:0 (1:0)

•  «Ветеран» (Березовицька 
громада) – «Нічлава» (Копи-
чинці) – 0:0.

* * * * *

ФК "Тернопіль АТО" у 1/8 
фіналу першого куб-

ку Захисників України 2021 року 
зустрічався з командою "Ягуар 
НГУ" (Калинівка, Вінницька об-
ласть). Суперник прибув до Тер-
нополя у статусі володаря Су-
перкубка героїв АТО, тому матч 
обіцяв бути надзвичайно ціка-
вим та напруженим. У першому 
таймі наші земляки відкрили 
рахунок. Стало це після точно 
виконаного пенальті на 9-й хви-
лині Сергієм Марчуком. Ближче 
до завершення поєдинку гості 
з Вінниччини зуміли відіграти-
ся. На 78-й хвилині відзначився 
Костянтин Капісецький.

Оскільки це кубковий поє-
динок і переможця обов’язково 
потрібно було визначити, то ко-
мандам довелося пробивати піс-
ляматчеві пенальті. У футболь-
ній лотереї вдача посміхнулася 
гостям, які перемогли 4:3. 

ТЕРНОПІЛЬСЬКиЙ ФУТБОЛ

1 ТУР
25.07.2021

• Динамо – Олімпік
• Шахтар – Інгулець
• Зоря – Олександрія
• Верес – Колос
• Ворскла – Дніпро-1
• Десна – Чорноморець
• Львів – Маріуполь
• Металіст 1925 – Рух.

 2 ТУР
31.07.2021

• Динамо – Верес
• Львів – Шахтар
• Інгулець – Зоря
• Колос – Металіст 1925
• Ворскла – Рух
• Маріуполь – Десна
• Чорноморець – Дніпро-1
• Олімпік – Олександрія.

 3 ТУР
07.08.2021

• Зоря – Динамо
• Шахтар – Олександрія
• Олімпік – Колос
• Ворскла – Львів
• Десна – Інгулець
• Дніпро-1 – Маріуполь
• Рух – Верес
• Металіст 1925 – Чорномо-

рець.

4 ТУР
14.08.2021

• Інгулець – Динамо
• Шахтар – Металіст 1925
• Зоря – Олімпік
• Колос – Рух
• Верес – Ворскла
• Десна – Дніпро-1
• Львів – Олександрія
• Маріуполь – Чорномо-

рець.
 5 ТУР

21.08.2021
• Динамо – Десна
• Чорноморець – Шахтар
• Маріуполь – Зоря
• Колос – Олександрія
• Ворскла – Металіст 1925
• Дніпро-1 – Рух
• Львів – Інгулець
• Верес – Олімпік.

 6 ТУР
28.08.2021

• Динамо – Колос
• Олімпік – Шахтар
• Зоря – Ворскла
• Десна – Верес
• Металіст 1925 – Дніпро-1
• Рух – Львів
• Чорноморець – Олексан-

дрія.

Інгулець – Маріуполь.
 7 ТУР

11.09.2021
• Металіст 1925 – Динамо
• Шахтар – Дніпро-1
• Рух – Зоря
• Колос – Маріуполь
• Ворскла – Десна
• Верес – Львів
• Олександрія – Інгулець
• Олімпік – Чорноморець.

 8 ТУР
18.09.2021

• Динамо – Олександрія
• Маріуполь – Шахтар
• Зоря – Чорноморець
• Інгулець – Колос
• Ворскла – Олімпік
• Десна – Рух
• Дніпро-1 – Верес
• Львів – Металіст 1925.

 9 ТУР
25.09.2021

• Рух – Динамо
• Шахтар – Верес
• Дніпро-1 – Зоря
• Колос – Ворскла
• Десна – Металіст 1925
• Олімпік – Львів
• Олександрія – Маріуполь
• Чорноморець – Інгулець.

 10 ТУР
02.10.2021

• Динамо – Шахтар
• Зоря – Десна
• Колос – Чорноморець
• Ворскла – Інгулець
• Львів – Дніпро-1
• Верес – Олександрія
• Маріуполь – Рух
• Металіст 1925 – Олімпік.

 11 ТУР
16.10.2021

• Львів – Динамо
• Шахтар – Зоря
• Дніпро-1 – Колос
• Олександрія – Ворскла
• Олімпік – Десна
• Інгулець – Рух
• Маріуполь – Металіст 

1925
• Чорноморець – Верес.

12 ТУР
23.10.2021

• Динамо – Дніпро-1
• Ворскла – Шахтар
• Зоря – Колос
• Десна – Олександрія
• Чорноморець – Львів
• Рух – Олімпік
• Верес – Маріуполь
• Металіст 1925 – Інгулець.

 13 ТУР
30.10.2021

• Маріуполь – Динамо
• Шахтар – Десна
• Металіст 1925 – Зоря
• Колос – Львів
• Ворскла – Чорноморець
• Дніпро-1 – Олімпік
• Рух – Олександрія
• Інгулець – Верес.

 14 ТУР
06.11.2021

• Динамо – Ворскла
• Колос – Шахтар
• Зоря – Верес
• Львів – Десна
• Інгулець – Дніпро-1
• Олександрія – Металіст 

1925
• Чорноморець – Рух
• Олімпік – Маріуполь.

 15 ТУР
20.11.2021

• Чорноморець – Динамо
• Шахтар – Рух
• Львів – Зоря
• Десна – Колос
• Ворскла – Маріуполь
• Дніпро-1 – Олександрія
• Олімпік – Інгулець
• Верес – Металіст 1925.

КАЛЕНДАР ПЕРШОГО КОЛА ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНи З ФУТБОЛУ У ПРЕМ’ЄР-ЛІЗІ (вказані базові дні турів)

Відрадно, що 
після болючої 
поразки команди 

Андрія Шевченка від 
англійців, справжні 
уболівальники 
не відреклися від 
збірної, не стали 
цькувати наших 
молодих футболістів 
за недостатній 
професійний рівень. 
яскравий приклад 
шанобливого 
ставлення до 
національної дружини 
продемонстрували 
мільйони українців у 
соціальних мережах, 
в прямих ефірах, а 
також під час теплої 
зустрічі головної 
команди в аеропорту 
Бориспіль. 

Тут зібралися тисячі 
шанувальників із націо-
нальною символікою, які 
вітали збірну скандуван-
ням та оплесками. До події 
також долучилися відомі 
зірки української естради 
— лідер групи ТНМК Фоз-
зі, соліст групи СКАЙ Олег 
Собчук та репер ЯрмаК, які 
разом з вболівальниками 
виконали на честь команди 
Гімн України.

 «Я вдячний вам за таку 
підтримку. Ви навіть не 
уявляєте, як це було важ-
ливо, коли ми виходили 
на матчі. Ми вдячні всім, 
хто приїхав підтримати ко-

манду, хто вболівав за нас 
в Україні. Ми бачили, ми 
відчували вашу підтрим-
ку. Я вдячний хлопцям за 
самовіддачу, за бажання й 
за той футбол, який вони 
продемонстрували. Слава 
Україні!» — сказав уболі-
вальникам, які приїхали 
зустріти збірну України, 
головний тренер команди 
Андрій Шевченко.

На сьогодні в активі 
збірної України виступи на 
чотирьох фінальних турні-
рах чемпіонатів світу та Єв-
ропи. А саме - одного мун-
діалю й трьох першостей 
континенту.

Приємно, що двічі си-
ньо-жовті фінішували у ві-
сімці кращих - на ЧС-2006 
та на Євро-2020.

На цих змаганнях наша 
національна команда про-
вела 16 матчів, в яких здо-
була п'ять перемог, одного 
разу зіграла внічию (після 
чого виграла в серії пеналь-
ті) і зазнала 10-ти поразок. 
Різниця забитих і пропуще-
них м’ячів – 13-26.

Окрім того, у грі з ан-

глійцями Віктор Циганков 
провів свій 30-й матч в 
складі «синьо-жовтих». Не 
за горами і поважна юві-
лейна гра капітана збірної 
України Андрія Ярмолен-
ка, в активі якого вже 99 
(!) виступів в складі збір-
ної України. Також Андрій 
поки що перебуває на 5 
місці в рейтингу найкра-
щих гравців Євро-2020. До  
десятки кращих входить і 
український захисник Ми-
кола Матвієнко.

За участь у чемпіонаті 
Європи з футболу збірна 
України «заробила» 16 млн. 
євро. Саме таку суму отри-
має від УЄФА Українська 
асоціація футболу.

9,25 млн. євро УАФ от-
римала за вихід національ-
ної команди до фінальної 
частини чемпіонату Євро-
пи. 1,5 млн. - за перемогу 
над Північною Македо-
нією (2:1) на груповому 
етапі. Вихід до 1/8 фіналу 
коштував ще 2 млн. євро, 
а перемога над Швецією та 
потрапляння до чвертьфі-
налу - 3,25 млн. євро. 

З ПОГЛЯДОМ У МАЙБУТНЄ: 
без поразок не буває перемог
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16. 20-74 Чортків-Сокиринці 

52 
44 
52 
44 
52 
44 

5-00 
13-00 
17-00 

 

7-00 
14-45 
18-35 

 

3 2 

щоденно 
щоденно 
щоденно 
щоденно 

5 
5 

17. 20-24 Тернопіль-Хоптянка 
ч/з Скалат 

37 
43 
43 

7-10 
14-20 
18-50 

8-10 
16-35 
19-57 

3 2 
щоденно 
щоденно 

5,6 

18. 20-89 Скалат-Тернопіль-1 35 7-00 
13-10 

8-20 
17-30 2 2 щоденно 

19. 20-77 Підгайці-Бережани 
ч/з Літятин 27 8-10 9-10 1 2 щоденно 

20. 20-78 Підгайці-Бережани 
ч/з Літятин 27 6-30 11-40 1 2 щоденно 

21. 20-79 Бережани-Козова 
ч/з Ценів 33 9-10 

12-00 
10-00 
13-30 2 2 щоденно 

22. 20-11 Тернопіль-Гніздичне 
ч/Збараж 41 

4-45 
14-00 
17-35 

6-10 
15-20 
19-00 

3 2 1,2,3,5,6,7 

23. 20-30 Остальці - Сущин - 
Тернопіль 

45 
32 
44 
36 
45 
37 

8-00 
11-10 

 
16-20 

 

6-25 
9-10 

 
12-40 

 
17-55 

4 2 щоденно 
 

24. 20-83 Чортків-Тудорів 22 8-05 
12-40 

8-45 
13-20 2 2 щоденно 

25. 20-87 Чортків-Шипивці 35 
6-30 

12-45 
15-10 

7-45 
13-55 
16-25 

3 2 щоденно 
 

26. 20-15 Збараж-Ланівці 37 6-20 13-30 1 2 щоденно 
 

27. 20-68/1 Кременець-Шумськ 
ч/з Жолобки 36 8-30 

6-50 
9-55 

12-00 2 2 1,2,3,4,5,7 

28. 20-70 Кременець-В.Загайці 
39 
39 
21 

5-30 
14-00 
10-50 

6-45 
15-10 
11-35 

3  
2 

1,2,3,4,5,7 
1,2,3,4,5,7 

5 

29. 20-71/1 Кременець-Ланівці 
ч/з Катеринівку 46 

6-25 
15-10 
6-25 

8-10 
17-00 
12-10 

3  
2 

1,2,3,4,5 
1,2,3,4,5,7 

7 

30. 20-73 Ланівці-Вишнівець 28 6-00 
10-00 

7-00 
10-30 2 2 щоденно 

31. 15/16, 
17/18 Кременець - Тернопіль 75 8-15 

14-30 
12-20 
17-30 2 2 щоденно 

32. 887/888, 
889/890 

Очеретне(Збараж)-
Тернопіль 68 7-25 

15-00 
12-15 
18-10 2 2 щоденно 

33. 937/938, 
939/940 Ланівці-Тернопіль 65 6-50 

14-00 
9-50 

16-20 2 2 щоденно 

34.
759/760, 
761/762, 
763/764 

Тернопіль-Устечко 60 
5-20 

10-00 
15-20 

7-00 
12-45 
17-25 

3 2 щоденно 

35. 801/802 Кременець-Бережани 
ч/з Почаїв, Зборів 122 7-10 14-15 1 2 5,6 

Того недільного дня 
жителі Гримайлова 
чекали з нетерпінням. 

Селище причепурили. Вздовж  
центральної дороги по обочинах 
майоріли жовто-сині прапори, 
на площі імені Івана Пулюя 
"вигравав" фонтан, вражали 
фотозони, над якими сумлінно 
попрацювали працівники Станції 
юних техніків і відділу освіти, 
культури, молоді та спорту,  
вабили дітлахів  різноманітні 
атракціони. Навіть магазин 
"Ласунка" виглядав надзвичайно. 
Його власник Віктор Маслій 
прикрасив огорожу маленькими 
національними прапорцями 
та ікебаною з червоних маків. 
Словом, святкова атмосфера, 
приурочена Дню Молоді, Дню 
Конституції та Дню селища  
панувала ще зранку.

Розпочала дійство  директорка місцево-
го будинку культури Оксана Басіста, запро-
сивши до слова голову Гримайлівської ОТГ 
Миколу Сідляра. Він привітав гримайлівчан  
та гостей селища із потрійним святом, по-
дякував усім, хто долучився до його орга-
нізації.  А також висловив слова вдячності  
гримайлівській футбольній команді, яка у 
поєдинку з командою зі Старого Нижбірка 
здобула перемогу  4:0  і тим самим внесла 
свою позитивну лепту у святкування. 

Далі за участі аматорів художньої са-
модіяльності будинку культури, виклада-
чів та учнів музичної школи, випускниці 
Тернопільського музичного коледжу імені 
Соломії Крушельницької Оксани Басістої 
відбувся концерт. Порадували присутніх 
своїм виступом і гості - брас-квінтет "Бра-

ти" Яблунівського будинку культури. Після 
концертної  програми проводились вікто-
рини, спортивні ігри та розваги. А на за-
вершення гурт "Околиця" запросив усіх до 
танцю. Допізна працювали магазини, виїз-
ні кухні. Хтось смакував морозивом, хтось 
пивом, хтось шашликом, а хтось залюбки  
кружляв у вихорі вальсу. Свято вдалося.

До речі, того ж дня у Красненському 
старостинському окрузі Гримайлівської 
ОТГ теж відзначали день села.

Марія МАЙДАНюК.

І КРУЖЛЯЛИ У ВИХОРІ ТАНЦЮ
 Як  у Гримайлові День селища святкували  

Маленького хлопчика вразила страшна 
недуга - спінальна м'язова атрофія 
першого типу (СМА). Вартість уколу, 

який врятує життя Марка, – 2,3 мільйона 
доларів!

У Гусятині на День молоді відбулася благодійна яр-
марка, ініціаторами якої виступили Городницький сіль-
ський староста Микола Колтуцький з дружиною Іванною 
та Марія Батринчук. Таким чином молоді люди виріши-
ли допомогти зібрати кошти на лікування маленького 
Марка Юрківа з Борщівщини, у якого виявили страшний 
діагноз - спінальна м'язова атрофія першого типу (СМА) 
- важке генетичне захворювання, яке руйнує організм 
хворого щомиті. Хлопчику пішов лише четвертий місяць, 
він не може рухати ручками і ніжками, не тримає голівку. 
Є кілька шляхів, які можуть врятувати немовля - два пре-
парати, які приймають пожиттєво, але вони не лікують, 
а тільки підтримують стан і не дозволяють хворобі роз-
виватись далі. Флакон тільки одного з них коштує 11- 13 
тисяч євро. Протягом життя дитини вийде колосальна 
сума. У державні програми поки що сім'я не включена. 

Однак існує ще одне вирішення, яке зробить маля 
здоровим. Це препарат Zolgensma, лише один укол, вар-
тість якого 2,3 мільйона доларів! Зараз мама і тато із 
синочком за кордоном на додатковому обстеженні, щоб 
дізнатись, як можна призупинити процес, поки триває 
збір коштів. Тому сьогодні вкрай важлива кожна грив-
ня, яка надійде на порятунок маленького Марка.

До акції долучилися друзі, знайомі і просто хороші 
люди. Продавали вироби ручної роботи, домашню ви-
пічку, шашлики і картоплю, морозиво, напої… Як роз-
повіла Іванна Колтуцька, вдалося зібрати 50 тисяч 775 
гривень. Організатори щиро вдячні усім, хто так чи 
інакше доклався до цієї благородної місії і вніс свою 

часточку у порятунок дитини. Однак, каже пані Іванна, 
ще потрібна дуже велика сума, щоб закрити рахунок 
(наразі зібрано понад 3 млн. грн.).

Тому щире прохання до усіх небайдужих людей, біз-
несменів, підприємців: допоможімо родині врятувати 
їхнього сина, маленького хлопчика, який щохвилини 

бореться за життя - Марчика Юрківа! Кожна гривня 
важлива… 

Приватбанк 4149 6293 4016 3377 
(батько юрків Павло Володимирович) 

Приватбанк 5168 7422 4063 4620 
(мама Чубей Людмила Василівна) 

USD IBAN UA033052990000026200901049048 
(батько юрків Павло Володимирович) 

UA223052990000026203901049186 
(мама Чубей Людмила Василівна) 

EUR IBAN UA553052990000026204901049431 
(батько юрків Павло Володимирович) 

UA853052990000026203901049119 
(мама Чубей Людмила Василівна) 

UA IBAN UA823052990000026201901049047 
(батько юрків Павло Володимирович) 

UA793052990000026203901049227 
(мама Чубей Людмила Василівна)

  Марія МАЙДАНюК.

Допоможемо врятувати Марка Юрківа з Борщівщини!
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.03 Земля, наближена до неба.
06.30 М/ф «Уроки тiтоньки Сови».
06.50 М/ф «Як песик i кошеня мили 

пiдлогу».
07.00, 08.00, 08.55, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 02.15, 05.10 Новини.
07.05, 00.20 Т/с «Доктор Блейк».
08.05 Невiдомi Карпати.
08.20 Вiдтiнки України.
09.00 Божественна лiтургiя у день вша-

нування славних i всехвальних 
першоверховних апостолiв Петра 
i Павла.

11.25 Телепродаж.
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна студiя.
15.10, 21.45, 00.15, 02.50, 05.50 Спорт.
15.20 UA:Фольк.
16.30 Концерт. Iво Бобул.
17.30 Д/с «Свiт дикої природи».
18.55 Д/с «Суперчуття. Особливий 

загiн».
19.55 Д/с «Дикi тварини».
21.55 Д/с «Боротьба за виживання».
23.00 Перша шпальта.
01.20 Погода.
01.25, 03.00 Суспiльна студiя. Головне.
04.05 Д/ф «Капелани».

Êаíаë “1+1”

Iíòер
03.35 «Анатомiя катастроф».
04.55 «Телемагазин».
05.25, 01.05 «Слiдство вели...» з Л. 

Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.05, 18.00, 19.00, 03.25 «Стосується 

кожного».
12.25 Х/ф «100 мiльйонiв євро».
14.20 Х/ф «Весiльна вечiрка».
16.05 «Чекай на мене. Україна».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Сiмнадцять миттєвостей 

весни».
02.40 «Речдок».

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей.
04.30 Факти.
04.55 Громадянська оборона.
07.45, 19.25 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
08.45 Факти. Ранок.
09.10 Х/ф «Ти колись пробачиш менi?».
11.05, 13.15 Х/ф «33».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.15, 16.10 Х/ф «Пункт призначення».
16.50 Х/ф «Пункт призначення 3».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.10, 21.25 Х/ф «Тремтiння землi».
22.30 Х/ф «Безмежний обрiй».

00.25 Т/с «Правило бою».
03.40 Я зняв!
ÑТБ
05.15, 05.40 Т/с «Коли ми вдома».
06.25 Т/с «Комiсар Рекс».
10.30 Слiдство ведуть екстрасенси.
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.55, 18.05 Т/с «Слiд».
20.15, 22.50 Т/с «Мiй коханий ворог».
01.00 Детектор брехнi.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.20 Орел i решка.
09.15 Т/с «Грiмм».
10.10 Т/с «Надприродне».
12.00 Х/ф «I прийшов павук».
14.05 Х/ф «Без обличчя».
17.00 Хто зверху? (12+).
19.00 Аферисти в мережах.
21.00 Х/ф «Угода з дияволом».
23.00 Х/ф «Вторгнення: Битва за рай».
01.05 Improv Live Show.
02.00 Служба розшуку дiтей.
02.05 Зона ночi.

5 êаíаë
06.00, 07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
Час новин.

06.25, 00.35 Вечiр з Янiною Соколовою.
07.10, 08.30, 20.55 Актуально: Еко-

номiка. Полiтика. Соцiум.
07.15 Д/с «Повiтрянi воїни».
08.00, 12.00 Час за Гринвiчем.
08.35 Д/с «Iсторiя навколо нас».
09.30 Машина часу.
10.10 Д/с «Бойовий вiдлiк».
11.10 Д/с «Бойовi кораблi».
12.50 Вечiрнiй преЗЕдент.
13.00 Час. Пiдсумки тижня з А. Мiрош-

ниченко.
14.10, 05.10 Д/с «Великi танковi битви».
15.30 Час «Ч».
16.30 Таємницi вiйни.
17.10, 02.15 Д/с «Загадки нацистських 

злочинiв».
18.10, 01.15 Д/с «Вирiшальнi битви 

Другої свiтової вiйни».
19.30, 23.10 «5 копiйок».
21.00 Час новин. Пiдсумки дня.
21.40 Час-Time.
22.00 «Кондратюк у понедiлок».
03.10 Обережно, дiти!
04.10 Фiзкульт ура!

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

годнi.
09.00 Зоряний шлях.
10.00 Т/с «Будинок де серце».
14.10 Т/с «З почуття обов`язку», 1 i 2 с.
15.30 Т/с «З почуття обов`язку».

20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Артист», 1 i 2 с.
23.10 Т/с «Артист», 3 с.
00.10 Велика деолiгархiзацiя.
01.30 Телемагазин.
02.00 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.25 «Ух ти show».
09.00 «Орел i решка. Шопiнг».
09.50 «Орел i решка. Мегаполiси».
12.00 «Орел i решка. Незвiдана Європа».
13.00 М/ф «Пiдводна ера».
14.40 Т/с «Беверлi-Хiлс, 90210».
18.10 «Орел i решка. Морський сезон».
20.00 «Орел i решка. Дива свiту».
00.00 Х/ф «Бабiй».
01.50 Т/с «Три сестри».
03.30 «Нiчне життя».
ÍТÍ
04.45, 05.00 «Top Shop».
05.50 Х/ф «Нiчний мотоциклiст».
07.25 Х/ф «У зонi особливої уваги».
09.10 Х/ф «Хiд у вiдповiдь».
10.50, 19.30 Т/с «CSI: Маямi».
12.30, 16.30, 19.00, 01.50 «Свiдок».
13.00 Х/ф «Лiнiя».
14.55, 17.00, 02.20 «Випадковий свiдок».
17.45 «Таємницi свiту».
18.20 «Свiдок. Агенти».
23.00 Х/ф «Засуджений».
00.50 «Легенди бандитського Києва».
03.00 «Речовий доказ».
04.00 «Правда життя. Професiйнi бай-

ки».
ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.00 Х/ф «Пастушка».
10.00, 23.00 Т/с «Євродиректор».
11.00, 18.00 4 весiлля.
13.00, 16.00 Панянка-селянка.
15.00 Зiрки, чутки та Галлiвуд.
19.00, 20.00, 21.30 Одного разу пiд 

Полтавою.
19.30, 21.00 Танька i Володька.
22.00 Вечiрка.
00.00 Iгри приколiв.
01.00 Країна У 2.0.
01.30 Країна У.
02.15 Щоденники Темного.
03.45 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

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

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.45 «Репортер». Новини.

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

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

13.10, 14.15 «Великий день» з А. 
Сайчуком, Ю. Шпачинською i Д. 
Щасливою.

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

17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук.
18.15 «Ехо України» з М. Ганапольським.
20.00 «Прямий ефiр» з В. Калнишем та 

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

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

МÅГА
06.00 Страх у твоєму домi.
07.00 Бандитська Одеса.
08.50, 02.40 Правда життя.
09.50, 01.35 Речовий доказ.
10.55 Брама часу.
11.55 Пiдроблена iсторiя.
12.55, 19.50 Секретнi територiї.
13.55, 18.50, 04.30 Сiяя: з нами у дику 

природу.
14.55 Пересказана iсторiя.
15.55, 20.50 Шукачi неприємностей.
16.50, 21.45 НАСА: нез`ясоване.
17.50 Левиний рик.
22.35 Дике виживання.
23.35 Крила вiйни.
00.35 Таємницi людського мозоку.
04.55 Ремесла за призначенням.
05.30 Мiстична Україна.

Enter-фіëьм
06.00 Х/ф «Беремо все на себе».
07.10, 09.00 Телемагазин.
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00 «Невiдома версiя».
09.45 «Спогади».
10.45, 02.40 «Зорянi долi».
11.10 «Моя правда».
12.00 Х/ф «Сiмейний каламбур, або Хто 

кому хто».
13.40 Х/ф «Язичницька мадонна».
15.10 Х/ф «Живiть у радостi».
16.30 Х/ф «Єсенiя».
19.00, 00.00 Т/с «Суто англiйськi вбив-

ства».
21.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
22.40 Х/ф «Добре сидимо».
01.40 «Двоколiснi хронiки».
02.10 «Телемагазин».
03.00 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 Т/с «Опер за викликом 3».
10.05 Х/ф «К-9».
12.05 Х/ф «Хiтмен: Агент 47».
14.00 «Загублений свiт».
17.55 «Секретнi матерiали».
18.15 «Спецкор».
18.50 «ДжеДАI».
19.23 «Спорт Тайм».
19.25 «Грошi».
20.35 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв».
22.45, 01.05 Т/с «CSI: Мiсце злочину».
00.35 «Дубинiзми».
02.40 Х/ф «Рейд у пустелю 2».
03.55 «Помста природи».
05.05 «Реал Бодрiт 2».

ÍЛО-ТБ
07.20 М/ф «Чiп i Дейл - бурундуч-

ки-рятiвнички».

08.15 М/ф «Качинi iсторiї».
09.30 М/с «Сiмпсони».
13.00 Т/с «Сишиш-шоу. Бар».
14.20 Т/с «СуперКопи».
16.20 Т/с «Швидка».
19.10 Т/с «Касл».
21.00 Т/с «Полiцiя Гаваїв».
22.40 Мамареготала. Найкраще.

ªâроñïорò
01.00, 05.30 Велоспорт. «Тур де Франс». 

Етап 15.
02.30 Снукер. ЧС-2021. Фiнал. Селбi 

- Мерфi.
04.00 Олiмпiйськi iгри. «Дорога в Токiо». 

Серфiнг.
06.30 Автоперегони. World Endurance 

Championships-2020. Остiн.
08.30 Олiмпiйськi iгри. «Зал слави». 

Барселона-1992.
09.30 Олiмпiйськi iгри. H2H: Марк Спiтц 

- Майкл Фелпс.
10.00 Велоспорт. «Джiро д`Iталiя». 

Жiнки. Етап 9.
11.00 Велоспорт. «Джiро д`Iталiя». 

Жiнки. Етап 10.
12.00 Олiмпiйськi iгри. «Всупереч усьо-

му».
12.30 Футбол. Д/ф Amando A Maradona.
14.00 Тенiс. Вiмблдон. Жiнки. Фiнал.
15.30 Тенiс. Вiмблдон. Чоловiки. Фiнал.
17.30, 19.30, 21.30 Тенiс. ATP 500. Гам-

бург. Перше коло.
22.05 Кiнний спорт. «Мастерс». Шантiлi. 

Конкур.
23.05 Всi види спорту. Фестиваль 

Ekstremsportvekо.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00 Топ-матч.
06.10 Шотландiя - Чехiя. УЄФА Євро-

2020.
08.10 Нiдерланди - Австрiя. УЄФА 

Євро-2020.
10.00, 11.00, 15.00, 22.30 Футбол News.
10.10 «Hightlight Show».
11.10 Д/с «Класика Євро». Нiдерланди 

- Англiя (1988).
11.40 Португалiя - Францiя. УЄФА 

Євро-2020.
13.30, 01.05 Огляд iгрового дня. УЄФА 

Євро-2020.
14.00, 21.00 «Euro Non Stop».
15.15 Д/с «Класика Євро». Францiя - 

Iталiя (2000).
15.45 Швецiя - Україна. 1/8 фiналу. 

УЄФА Євро-2020.
18.20 Д/с «Класика Євро». Данiя - Бель-

гiя (1984).
18.50 Матч. Фiнал. УЄФА Євро-2020.
22.45 Д/с «Класика Євро». Францiя - 

Англiя (2004).
23.15 Швейцарiя - Туреччина. УЄФА 

Євро-2020.
01.35 Угорщина - Португалiя. УЄФА 

Євро-2020.
03.25 Швецiя - Нiмеччина (1992).
03.55 Пiвн. Македонiя - Нiдерланди. 

УЄФА Євро-2020.
05.45 Програма передач.

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.03, 11.35 Земля, наближена до неба.
06.30 М/ф «Уроки тiтоньки Сови».
06.50 М/ф «Як метелик вивчав життя».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 02.15, 05.10 Новини.
07.05, 00.20 Т/с «Доктор Блейк».
08.05 Невiдомi Карпати.
08.20 Вiдтiнки України.
09.05 Телепродаж.
09.35 Т/с «Гордiсть».
11.50, 17.25 Еко-люди.
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна студiя.
15.10, 21.45, 00.15, 02.50, 05.45 Спорт.
15.20 UA:Фольк.
16.35 Концерт. Наталiя Валевська.
17.30 Схеми. Корупцiя в деталях.
18.55, 21.55 Д/с «Боротьба за вижи-

вання».
19.55 Д/с «Дикi тварини».
23.00 #ВУкраїнi.
01.20, 03.00, 04.05, 05.05, 05.55 Погода.
01.25, 03.05 Суспiльна студiя. Головне.
04.10 Д/ф «Тi, що вiрнi».

Êаíаë “1+1”
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/ф.
06.15 М/с «Том i Джерi».
07.20 Орел i решка.
09.30 Т/с «Грiмм».
11.20 Т/с «Надприродне».
13.05 Вiд пацанки до панянки.
15.05 Х/ф «Тривожний виклик».
17.00 Хто зверху? (12+).
19.00 Аферисти в мережах.
21.00 Х/ф «Надзвичайнi пригоди Адель 

Блан-Сек».
23.15 Х/ф «Знахар».
01.20 Improv Live Show.
02.20 Зона ночi.

Iíòер
04.55, 05.00 «Телемагазин».
05.25, 01.15 «Слiдство вели...» з Л. 

Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 Т/с «Моя сiм`я та iншi звiри».
12.25 Х/ф «Ас з асiв».
14.35, 15.30, 02.50 «Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий випадок».
18.00, 19.00, 03.30 «Стосується кож-

ного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Сiмнадцять миттєвостей 

весни».

ICTV
04.05 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.25 Факти.
04.45 Т/с «Таємнi дверi».
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.10, 19.25 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.

10.05, 21.30 Т/с «Пес».
11.10, 13.15, 16.10 Т/с «Перевiрка на 

мiцнiсть».
12.45, 15.45 Факти. День.
16.40 Х/ф «Тремтiння землi 3: Повер-

нення в Перфекшен».
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.25, 02.35 Громадянська оборона.
22.50 Т/с «Обмани себе».
03.20 Я зняв!

ÑТБ
05.15, 05.40 Т/с «Коли ми вдома».
06.25 Т/с «Комiсар Рекс».
10.25 Слiдство ведуть екстрасенси.
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.55, 18.05 Т/с «Слiд».
20.15, 22.50 Т/с «Рецепт кохання».
01.05 Детектор брехнi.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/ф.
06.15 М/с «Том i Джерi».
07.20 Орел i решка.
09.30 Т/с «Грiмм».
11.20 Т/с «Надприродне».
13.05 Вiд пацанки до панянки.
15.05 Х/ф «Тривожний виклик».
17.00 Хто зверху? (12+).
19.00 Аферисти в мережах.
21.00 Х/ф «Надзвичайнi пригоди Адель 

Блан-Сек».
23.15 Х/ф «Знахар».
01.20 Improv Live Show.
02.20 Зона ночi.

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

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

06.25, 00.35 Особливий погляд.
07.10, 08.30, 20.55 Актуально: Еко-

номiка. Полiтика. Соцiум.
07.15, 13.10 Д/с «Повiтрянi воїни».
08.35, 12.40 Д/с «Iсторiя навколо нас».
09.30 Машина часу.
10.10, 16.10 Д/с «Бойовий вiдлiк».
11.10 Д/с «Бойовi кораблi».
14.10, 05.10 Д/с «Великi танковi битви».
15.30 Час «Ч».
17.10, 02.15 Д/с «Загадки нацистських 

злочинiв».
18.10, 22.00, 01.15 Д/с «Вирiшальнi 

битви Другої свiтової вiйни».
19.30, 23.10 «Дiйовi особи».
21.00 Час новин. Пiдсумки дня.
21.40 Час-Time.
03.10 Обережно, дiти!
04.10 Фiзкульт ура!

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00, 02.40 

Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.

10.30 Агенти справедливостi.
14.30, 15.30 Iсторiя одного злочину.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Артист», 3 i 4 с.
23.10 Т/с «Сестра по спадку», 1 i 2 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с «Сестра по спадку».
03.30 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.45 «Ух ти show».
08.50 «Орел i решка. Шопiнг».
09.50 «Орел i решка. Мегаполiси».
12.00 «Орел i решка. Незвiдана Європа».
12.50, 18.10 «Орел i решка. Морський 

сезон».
14.40 Т/с «Беверлi-Хiлс, 90210».
20.00 «Орел i решка. Дива свiту».
00.00 Т/с «Грань».
03.10 «Нiчне життя».

ÍТÍ
06.20 «Таємницi свiту».
06.55 «Свiдок. Агенти».
07.50, 14.50, 17.00, 02.50 «Випадковий 

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

док».
09.00 Х/ф «Старий знайомий».
10.45, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: Маямi».
17.50 «Будьте здоровi».
23.00 «Акцент».
23.30 Х/ф «Це було в Пеньковi».
01.25 «Легенди бандитського Києва».
03.30 «Речовий доказ».
04.00 «Правда життя. Професiйнi 

байки».
05.00 «Top Shop».
ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.00 Х/ф «Спляча красуня».
10.00, 23.00 Т/с «Євродиректор».
11.00, 18.00 4 весiлля.
13.00, 16.00 Панянка-селянка.
15.00 Зiрки, чутки та Галлiвуд.
19.00, 20.00, 21.30 Одного разу пiд 

Полтавою.
19.30, 21.00 Танька i Володька.
22.00 Вечiрка.
00.00 Iгри приколiв.
01.00 Країна У 2.0.
01.30 Країна У.
02.15 Щоденники Темного.
03.45 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

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

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.45 «Репортер». Новини.

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

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

13.10, 14.10 «Великий день» з А. 
Сайчуком, Ю. Шпачинською i Д. 

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

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

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

зовцем.
23.00 «Вiйна за незалежнiсть».

МÅГА
06.00 Страх у твоєму домi.
07.00 Бандитський Київ.
08.30 Правда життя.
10.00, 01.35 Речовий доказ.
11.10 Брама часу.
12.05, 05.10 Мiстична Україна.
12.55, 19.50 Секретнi територiї.
13.55, 18.50 Сiяя: з нами у дику природу.
14.55 Пересказана iсторiя.
15.55, 20.50 Шукачi неприємностей.
16.50, 21.45 НАСА: нез`ясоване.
17.50 Левиний рик.
19.20, 04.20 Ремесла за призначенням.
22.35 Дике виживання.
23.35 Справжня гра престолiв.
00.35 Стежина вiйни.
02.45 Бандитська Одеса.

Enter-фіëьм
05.50 Х/ф «Жiнки жартують серйозно».
07.10, 09.00 Телемагазин.
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00 «Невiдома версiя».
10.15 «Спогади».
11.15, 02.45 «Зорянi долi».
11.40 «Моя правда».
12.30 Х/ф «Заграва».
14.10 Х/ф «Без панiки, майор Кардош!»
15.40 Х/ф «За вiтриною унiвермагу».
17.20 Х/ф «Ти - менi, я - тобi».
19.00, 00.20 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
21.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
22.40 Х/ф «Небезпечнi друзi».
02.00 «Двоколiснi хронiки».
02.15 «Телемагазин».
03.00 Кiноляпи.
03.50 Саундтреки.
04.20 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 Т/с «Бiблiотекарi 4».
07.50 Х/ф «Принц».
09.40 Х/ф «Дiлова жiнка».
11.55 «Загублений свiт».
17.55 «Секретнi матерiали».
18.15 «Спецкор».
18.50, 19.25 «ДжеДАI».
19.23 «Спорт Тайм».
20.20 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв».
22.30, 00.05 Т/с «CSI: Мiсце злочину».
01.55 Х/ф «Рейд у пустелю 2».
03.10 «Грошi».
04.10 «Помста природи».
05.10 «Реал Бодрiт 2».

ÍЛО-ТБ
07.20 М/ф «Чiп i Дейл - бурундуч-

ки-рятiвнички».

08.15 М/ф «Качинi iсторiї».
09.30 М/с «Сiмпсони».
13.00 Т/с «Сишиш-шоу. Бар».
14.30 Т/с «СуперКопи».
16.30 Т/с «Швидка».
19.10 Т/с «Касл».
21.00 Т/с «Полiцiя Гаваїв».
22.40 Мамареготала. Найкраще.

ªâроñïорò
00.05, 00.35 Олiмпiйськi iгри. «Всупереч 

усьому».
01.05, 09.30 The Minute.
01.10, 01.40 Олiмпiйськi iгри. «Олiмпiй-

ський форпост».
02.10 Олiмпiйськi iгри. «Speed Boarders».
02.40 Автоперегони. World Endurance 

Championships-2020. Остiн.
03.30 Олiмпiйськi iгри. «Живi легенди». 

Свiтлана Хоркiна.
04.00 Олiмпiйськi iгри. «Живi легенди». 

Дiдьє Дiнар.
04.30 Олiмпiйськi iгри. «Живi легенди». 

Ninas de Oro Team.
05.00 Олiмпiйськi iгри. «Сiмейнi традицiї 

на Балканах».
06.00, 09.35, 12.00 Велоспорт. «Тур де 

Франс». Етап 15.
06.30, 10.30 Автоперегони. «1000 км 

Спа». Перегони.
08.30, 19.20 Олiмпiйськi iгри. «Зал сла-

ви». Атланта-1996.
14.00, 21.00 Велоспорт. «Тур де Франс». 

Етап 16.
18.50 Велоспорт. «Cycling Show».
20.20 Олiмпiйськi iгри. «Essential 

Olympic». Боб Бiмон.
20.30 Вiтрильний спорт. «Дух парусного 

спорту».
22.30 Формула Е. е-Прi Нью-Йорка. 

Ревью.
23.30 Кузовнi автоперегони. Кубок свiту. 

Арагон. Ревью.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Фламенгу - Унiон. Кубок Лiбер-

тадорес.
07.50, 05.30 Топ-матч.
08.00, 14.25, 17.50 «Euro Non Stop».
09.20 Туреччина - Iталiя. УЄФА Євро-

2020.
11.30, 22.15 «Великий футбол».
12.30 Д/с «Класика Євро». Iталiя - 

Югославiя (1968).
13.00 «Hightlight Show».
13.55 Д/с «Класика Євро». Швецiя - 

Англiя (1992).
16.00 Уельс - Швейцарiя. УЄФА Євро-

2020.
18.25 Данiя - Фiнляндiя. УЄФА Євро-

2020.
20.15 Yellow.
20.25 Бельгiя - Росiя. УЄФА Євро-2020.
23.30 Спарта - Аякс. Чемпiонат Нiдер-

ландiв.
01.10 Live. Бока Хунiорс - Атлетiко 

Мiнейро. 1/8 фiналу. Кубок 
Лiбертадорес.

03.10 Д/с «Класика Євро». Францiя - 
Iталiя (2000).

03.40 Велес - Унiон. Кубок Аргентини.
05.45 Програма передач.

Поíедіëоê

Віâòороê

12 липня

13 липня
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.03, 11.35 Земля, наближена до неба.
06.30 М/ф «Уроки тiтоньки Сови».
06.50 М/ф «Як їжачок шубку мiняв».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 00.00, 02.15, 05.10 Новини.
07.05, 00.45 Т/с «Доктор Блейк».
08.05 Невiдомi Карпати.
08.20 Вiдтiнки України.
09.05 Телепродаж.
09.35 Т/с «Гордiсть».
11.50, 17.25 Еко-люди.
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна студiя.
15.10, 21.45, 00.35, 02.50, 05.45 Спорт.
15.20 UA:Фольк.
16.35 Концерт. Анатолiй Гнатюк.
17.30 #ВУкраїнi.
18.55, 21.55 Д/с «Боротьба за вижи-

вання».
19.55 Д/с «Дикi тварини».
23.00 Слiдство. Iнфо. Чотири кiлери, три 

копи i наркобарон.
01.45, 03.00 Суспiльна студiя. Головне.
04.20 Д/ф «Кiноперформанс. Народний 

Малахiй!».
05.05, 05.55 Погода.

Êаíаë “1+1”
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.20 Орел i решка.
09.20 Т/с «Грiмм».
11.10 Т/с «Надприродне».
12.55 Вiд пацанки до панянки.
15.05 Х/ф «Нерв».
17.05 Хто зверху? (12+).
19.00 Аферисти в мережах.
20.50 Х/ф «Бiблiотекар: Повернення в 

копальнi царя Соломона».
22.50 Х/ф «Блакитна лагуна».
00.55 Improv Live Show.
01.55 Служба розшуку дiтей.
02.00 Зона ночi.

Iíòер
04.55 «Телемагазин».
05.25, 01.10 «Слiдство вели...» з Л. 

Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 Т/с «Моя сiм`я та iншi звiри».
12.25 Х/ф «Гра в чотири руки».
14.40, 15.35, 02.45 «Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий випадок».
18.00, 19.00, 03.25 «Стосується кож-

ного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Сiмнадцять миттєвостей 

весни».

ICTV
04.05 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей.
04.25 Факти.

04.45 Т/с «Таємнi дверi».
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.10, 21.35 Т/с «Пес».
11.15, 13.15, 16.10 Т/с «Обмани себе».
12.45, 15.45 Факти. День.
16.40 Х/ф «Тремтiння землi 4: Легенда 

починається».
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.25, 03.00 Секретний фронт.
22.50 Т/с «Перший хлопець на селi».
03.45 Я зняв!

ÑТБ
05.15, 05.45 Т/с «Коли ми вдома».
06.30 Т/с «Комiсар Рекс».
10.30 Слiдство ведуть екстрасенси.
13.30, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.55, 18.05 Т/с «Слiд».
20.15, 22.50 Т/с «Два полюси любовi».
01.20 Детектор брехнi.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.20 Орел i решка.
09.20 Т/с «Грiмм».
11.10 Т/с «Надприродне».
12.55 Вiд пацанки до панянки.
15.05 Х/ф «Нерв».
17.05 Хто зверху? (12+).
19.00 Аферисти в мережах.
20.50 Х/ф «Бiблiотекар: Повернення в 

копальнi царя Соломона».
22.50 Х/ф «Блакитна лагуна».
00.55 Improv Live Show.
01.55 Служба розшуку дiтей.
02.00 Зона ночi.

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

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

06.25, 00.35 Невигаданi iсторiї.
07.10, 08.30, 20.55 Актуально: Еко-

номiка. Полiтика. Соцiум.
07.15, 13.10 Д/с «Повiтрянi воїни».
08.35, 12.40 Д/с «Iсторiя навколо нас».
09.30 Машина часу.
10.10, 16.10 Д/с «Бойовий вiдлiк».
11.10 Д/с «Бойовi кораблi».
14.10, 05.10 Д/с «Великi танковi битви».
15.30 Час «Ч».
17.10, 02.15 Д/с «Загадки нацистських 

злочинiв».
18.10, 22.00, 01.15 Д/с «Вирiшальнi 

битви Другої свiтової вiйни».
19.30, 23.10 «Велика полiтика».
21.00 Час новин. Пiдсумки дня.
21.40 Час-Time.
03.10 Обережно, дiти!
04.10 Фiзкульт ура!

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

годнi.
09.00 Зоряний шлях.
10.30 Агенти справедливостi.
14.30, 15.30 Iсторiя одного злочину.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Артист», 5 i 6 с.
23.10, 02.00 Т/с «Свiй чужий син».
01.30 Телемагазин.
03.10 Гучна справа.
03.35 Реальна мiстика.

Ê1
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.45 «Ух ти show».
09.00 «Орел i решка. Шопiнг».
09.50 «Орел i решка. Мегаполiси».
12.00 «Орел i решка. Незвiдана Європа».
12.50, 18.10 «Орел i решка. Морський 

сезон».
14.40 Т/с «Беверлi-Хiлс, 90210».
20.00 «Орел i решка. Дива свiту».
00.00 Т/с «Грань».
03.10 «Нiчне життя».

ÍТÍ
06.15 «Будьте здоровi».
07.50, 14.50, 17.00, 02.45 «Випадковий 

свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.15 «Свi-

док».
09.00 Х/ф «Одиночне плавання».
10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: Маямi».
17.50 «Вартiсть життя».
23.00 «Акцент».
23.30 Х/ф «Iз життя начальника карного 

розшуку».
01.15 «Легенди бандитського Києва».
03.30 «Речовий доказ».
04.00 «Правда життя. Професiйнi 

байки».
05.00 «Top Shop».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.00 Х/ф «Король Дроздобород».
10.00, 23.00 Т/с «Євродиректор».
11.00, 18.00 4 весiлля.
13.00, 16.00 Панянка-селянка.
15.00 Зiрки, чутки та Галлiвуд.
19.00, 20.00, 21.30 Одного разу пiд 

Полтавою.
19.30, 21.00 Танька i Володька.
22.00 Вечiрка.
00.00 Iгри приколiв.
01.00 Країна У 2.0.
01.30 Країна У.
02.15 Щоденники Темного.
03.45 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

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

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 «Репортер». Новини.

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

09.10, 10.10, 12.10, 13.10 «Новини краї-
ни» з К. Ашiон, П. Рольником, О. 
Близнюком, С. Вардою, М. Стецюк 
та А. Мiщенко.

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

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

15.10 «Дзвiнок» з В. Волошиним.
16.10 «Година пiк» з О. Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук.
18.15 Година з А. Сайчуком.
19.00 «Велика середа» з М. Ганополь-

ським та С. Орловською.
22.00 «Прямий» контакт» з Т. Бере-

зовцем.
23.00 «Новини вiд Христини» з Х. 

Чернегою.

МÅГА
06.00 Страх у твоєму домi.
07.00 Бандитська Одеса.
08.50 Правда життя.
10.05, 01.25 Речовий доказ.
11.15 Брама часу.
12.10, 05.20 Мiстична Україна.
13.05, 19.50 Секретнi територiї.
14.05 Сiяя: з нами у дику природу.
14.35, 18.50, 04.30 Ремесла за призна-

ченням.
15.05 Пересказана iсторiя.
16.05, 20.50 Шукачi неприємностей.
16.50, 21.45 НАСА: нез`ясоване.
17.50 Левиний рик.
22.35 Дике виживання.
23.35 Справжня гра престолiв.
00.35 Стежина вiйни.
02.35 Iсторiя українських земель.

Enter-фіëьм
05.00 Х/ф «Весiлля з приданим».
05.10 Кiнотрейлери.
07.00, 07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
07.10, 09.00 Телемагазин.
08.00 Моя правда.
09.50 «Спогади».
10.50, 03.05 «Зорянi долi».
11.15 «Моя правда».
12.05 Х/ф «Тримай бiля серця».
13.45 Х/ф «Пейзаж пiсля битви».
15.45 Х/ф «В квадратi 45».
17.05 Х/ф «До мене, Мухтар!»
19.00, 00.40 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
21.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
22.40 Х/ф «Єсенiя».
02.20 «Двоколiснi хронiки».
02.35 «Телемагазин».
03.10 Кiноляпи.
04.10 Саундтреки.

Êаíаë «2+2»
06.00 Т/с «Бiблiотекарi 4».
07.50 Х/ф «Голодний кролик атакує».
09.55 Х/ф «Бюро людяностi».
11.50, 19.25 «Загублений свiт».
17.55 «Секретнi матерiали».
18.15 «Спецкор».
18.50 «ДжеДАI».
19.23 «Спорт Тайм».

20.20 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв».
22.30, 00.05 Т/с «CSI: Мiсце злочину».
01.55 Х/ф «Рейд у пустелю 2».
03.10 «Помста природи».
04.55 «Реал Бодрiт 2».

ÍЛО-ТБ
06.15 Телемагазин.
07.20 М/ф «Чiп i Дейл - бурундуч-

ки-рятiвнички».
08.15 М/ф «Качинi iсторiї».
09.30 М/с «Сiмпсони».
13.00 Т/с «Сишиш-шоу. Бар».
14.30 Т/с «СуперКопи».
16.30 Т/с «Швидка».
19.10 Т/с «Касл».
21.00 Т/с «Полiцiя Гаваїв».
22.35 Мамареготала. Найкраще.

ªâроñïорò
00.00 ETCR. Кубок свiту. Арагон. Ревью.
00.30 Ралi-рейд. «Шовковий шлях». 

Ревью.
01.00, 04.00, 09.30, 12.00 Велоспорт. 

«Тур де Франс». Етап 16.
02.30 Автоперегони. «1000 км Спа». 

Перегони.
06.30 Автоперегони. «24 години Ле-Ма-

на».
08.30, 18.20, 23.00 Олiмпiйськi iгри. «Зал 

слави». Сiдней-2000.
10.30 Вiтрильний спорт. «Дух парусного 

спорту».
11.00 Кiнний спорт. «Мастерс». Шантiлi. 

Конкур.
12.45, 21.10 Велоспорт. «Тур де Франс». 

Етап 17.
19.20 Снукер. ЧC. 1/4 фiналу. Мерфi 

- Трамп.
20.55, 22.55 The Minute.
21.00 «Trailblazers». Томмi Смiт vs. 

Джон Карлос.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Бока Хунiорс - Атлетiко Мiнейро. 

1/8 фiналу. Кубок Лiбертадорес.
07.50, 19.30, 23.30 Yellow.
08.00 «Hightlight Show».
09.00 Д/с «Класика Євро». Францiя - 

Англiя (2004).
09.30, 12.55, 15.30 «Euro Non Stop».
11.00 Англiя - Хорватiя. УЄФА Євро-

2020.
13.35 Австрiя - Пiвн. Македонiя. УЄФА 

Євро-2020.
16.20 Нiдерланди - Україна. УЄФА 

Євро-2020.
18.20 «Великий футбол».
19.40 Сан-Паулу - Расiнг. 1/8 фiналу. 

Кубок Лiбертадорес.
21.30, 01.30, 03.30, 05.30 Топ-матч.
21.40 Олiмпiк - Динамо. Чемпiонат 

України.
23.40 Зволле - Феєнорд. Чемпiонат 

Нiдерландiв.
01.40 Бельгiя - Уельс. Вiдбiр до ЧС-2022.
03.40 Бока Хунiорс - Дефенса. Кубок 

Аргентини.
05.45 Програма передач.

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.03, 11.35 Земля, наближена до неба.
06.30 М/ф «Уроки тiтоньки Сови».
06.50 М/ф «Чому зникла шапка-неви-

димка».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 02.15, 05.10 Новини.
07.05, 00.20 Т/с «Доктор Блейк».
08.05 Невiдомi Карпати.
08.20 Вiдтiнки України.
08.50 Заархiвоване.
09.05 Телепродаж.
09.35 Т/с «Гордiсть».
11.50 Еко-люди.
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна студiя.
15.10, 21.45, 00.15, 02.50, 05.45 Спорт.
15.20 Країна пiсень.
16.30 Концерт. Пiснi про кохання.
17.30 Д/с «Свiт дикої природи».
18.55, 21.55 Д/с «Боротьба за вижи-

вання».
19.55 Д/с «Дикi тварини».
23.00 Схеми. Корупцiя в деталях.
01.20, 03.00, 04.05, 05.55 Погода.
01.25, 03.05 Суспiльна студiя. Головне.
04.10 Д/ф «Веронськi скарби».

Êаíаë “1+1”
05.55, 07.40 Kids` Time.
06.00 М/ф.
06.30 М/с «Том i Джерi».
07.45 Орел i решка.
09.50 Т/с «Грiмм».
10.45 Т/с «Надприродне».
12.30 Вiд пацанки до панянки.
15.10 Х/ф «Смертельний лабiринт».
17.00 Хто зверху? (12+).
19.00 Аферисти в мережах.
21.10 Х/ф «Бiблiотекар: Прокляття 

чашi Юди».
23.05 Х/ф «Повернення до Блакитної 

лагуни».
01.05 Improv Live Show.
02.50 Служба розшуку дiтей.
02.55 Зона ночi.

Iíòер
05.30, 00.55 «Слiдство вели...» з Л. 

Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 Т/с «Моя сiм`я та iншi звiри».
12.25 Х/ф «Один шанс на двох».
14.40, 15.35, 02.30 «Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий випадок».
18.00, 19.00, 03.15 «Стосується кож-

ного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Сiмнадцять миттєвостей 

весни».

ICTV
04.05 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!

04.20 Факти.
04.40 Т/с «Таємнi дверi».
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.10, 19.25 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.05, 21.30 Т/с «Пес».
11.05, 13.15, 16.10 Т/с «Перший хло-

пець на селi».
12.45, 15.45 Факти. День.
16.45 Х/ф «Тремтiння землi 5: Кровна 

рiдня».
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.25, 01.55 Анти-зомбi.
00.05 Х/ф «Пункт призначення 2».
02.40 Я зняв!

ÑТБ
05.15, 05.35 Т/с «Коли ми вдома».
06.20 Т/с «Комiсар Рекс».
10.25 Слiдство ведуть екстрасенси.
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.50, 18.05 Т/с «Слiд».
20.15, 22.50 Т/с «Кафе на Садовiй».
01.10 Детектор брехнi.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.40 Kids` Time.
06.00 М/ф.
06.30 М/с «Том i Джерi».
07.45 Орел i решка.
09.50 Т/с «Грiмм».
10.45 Т/с «Надприродне».
12.30 Вiд пацанки до панянки.
15.10 Х/ф «Смертельний лабiринт».
17.00 Хто зверху? (12+).
19.00 Аферисти в мережах.
21.10 Х/ф «Бiблiотекар: Прокляття 

чашi Юди».
23.05 Х/ф «Повернення до Блакитної 

лагуни».
01.05 Improv Live Show.
02.50 Служба розшуку дiтей.
02.55 Зона ночi.

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

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

06.25, 00.35 Вечiр з Янiною Соколовою.
07.10, 08.30, 20.55 Актуально: Еко-

номiка. Полiтика. Соцiум.
07.15, 13.10 Д/с «Повiтрянi воїни».
08.35, 12.40 Д/с «Iсторiя навколо нас».
09.30 Машина часу.
10.10 Д/с «Бойовий вiдлiк».
11.10 Д/с «Бойовi кораблi».
14.10, 05.10 Д/с «Великi танковi битви».
15.30 Час «Ч».
16.10 Таємницi вiйни.
17.10, 02.15 Д/с «Загадки нацистських 

злочинiв».
18.10, 22.00, 01.15 Д/с «Вирiшальнi 

битви Другої свiтової вiйни».
19.30, 23.10 «Прямим текстом».

21.00 Час новин. Пiдсумки дня.
21.40 Час-Time.
03.10 Обережно, дiти!
04.10 Фiзкульт ура!

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00, 02.15 

Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
10.30 Агенти справедливостi.
14.30, 15.30, 23.50 Iсторiя одного 

злочину.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Артист».
23.10 По слiдах.
01.45 Телемагазин.
03.05 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.45 «Ух ти show».
09.00 «Орел i решка. Шопiнг».
09.50 «Орел i решка. Мегаполiси».
12.00 «Орел i решка. Незвiдана Європа».
12.50, 18.10 «Орел i решка. Морський 

сезон».
14.40 Т/с «Беверлi-Хiлс, 90210».
20.00 «Орел i решка. Дива свiту».
00.00 Т/с «Грань».
03.10 «Нiчне життя».

ÍТÍ
06.20 «Вартiсть життя».
07.50, 14.50, 17.00, 02.50 «Випадковий 

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

док».
09.00 Х/ф «Прощальна гастроль «Ар-

тиста».
10.40, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: Маямi».
17.50 «Правда життя».
23.00 «Акцент».
23.30 Х/ф «Заражена».
01.20 «Легенди бандитського Києва».
03.30 «Речовий доказ».
04.00 «Правда життя. Професiйнi 

байки».
05.00 «Top Shop».

ТÅТ
Четвер, 15 липня
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.00 Х/ф «Попелюшка».
10.00, 23.00 Т/с «Євродиректор».
11.00, 18.00 4 весiлля.
13.00, 16.00 Панянка-селянка.
15.00 Зiрки, чутки та Галлiвуд.
19.00, 20.00, 21.30 Одного разу пiд 

Полтавою.
19.30, 21.00 Танька i Володька.
22.00 Вечiрка.
00.00 Iгри приколiв.
01.00 Країна У 2.0.
01.30 Країна У.
02.15 Щоденники Темного.
03.45 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

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

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.45 «Репортер». Новини.

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

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

13.10, 14.10 «Великий день» з А. 
Сайчуком, Ю. Шпачинською i Д. 
Щасливою.

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

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

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

зовцем.

МÅГА
06.00 Страх у твоєму домi.
07.00 Бандитський Київ.
08.55 Правда життя.
10.20, 01.40 Речовий доказ.
11.30 Брама часу.
12.25, 05.20 Мiстична Україна.
13.15, 19.50 Секретнi територiї.
14.15, 18.50, 04.30 Ремесла за призна-

ченням.
15.15 Коза ностра.
16.10, 20.50 Шукачi неприємностей.
16.55, 21.45 НАСА: нез`ясоване.
17.55 Левиний рик.
22.35 Таємницi Кремнiєвої долини.
23.35 Справжня гра престолiв.
00.35 Стежина вiйни.
02.35 Iсторiя українських земель.

Enter-фіëьм
05.50 Х/ф «Весна на Зарiчнiй вулицi».
07.10, 09.00 Телемагазин.
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00, 12.20 «Моя правда».
10.45 «Спогади».
11.45, 00.55, 01.35 «Зорянi долi».
13.10 Х/ф «Перекотиполе».
14.00 Х/ф «Битва за Рим».
15.35 Х/ф «В зонi особливої уваги».
17.20 Х/ф «Хiд у вiдповiдь».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
20.55 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
22.35 Т/с «Таємницi старих будинкiв».
00.10 «Двоколiснi хронiки».
01.05 «Телемагазин».
03.05 Кiноляпи.
04.05 Саундтреки.
05.05 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.50, 02.30 «ДжеДАI».
06.40 Х/ф «Час скажених псiв».
08.30 Х/ф «Викуп».
10.40 Х/ф «Раптова смерть».
12.50 «Загублений свiт».

17.55, 19.25 «Секретнi матерiали».
18.15, 02.00 «Спецкор».
19.23 «Спорт Тайм».
20.20 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв».
22.35, 00.10 Т/с «CSI: Мiсце злочину».
03.00 «Помста природи».
05.10 «Реал Бодрiт 2».

ÍЛО-ТБ
06.15 Телемагазин.
07.20 М/ф «Чiп i Дейл - бурундуч-

ки-рятiвнички».
08.15 М/ф «Качинi iсторiї».
09.30 М/с «Сiмпсони».
13.00 Т/с «Сишиш-шоу. Бар».
14.30 Т/с «СуперКопи».
16.30 Т/с «Швидка».
19.10 Т/с «Касл».
21.00 Т/с «Полiцiя Гаваїв».
22.40 Мамареготала. Найкраще.

ªâроñïорò
00.00, 12.00 Формула Е. е-Прi Нью-Йор-

ка. Ревью.
01.00, 04.00, 09.35, 13.00 Велоспорт. 

«Тур де Франс». Етап 17.
02.30 Автоперегони. «24 години Ле-Ма-

на».
06.30 Автоперегони. World Endurance 

Championships-2020. Бахрейн.
08.30, 18.45 Олiмпiйськi iгри. «Зал сла-

ви». Афiни-2004.
09.30, 22.55 The Minute.
14.30, 21.00 Велоспорт. «Тур де Франс». 

Етап 18.
19.45 Снукер. ЧС-2021. Пiвфiнал. Бiнем 

- Селбi.
23.00 Карате. «Full Contact».

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Унiверсидад Католика - Палмей-

рас. 1/8 фiналу. Кубок Лiберта-
дорес.

07.50, 23.30, 01.30, 03.30, 05.30 Топ-
матч.

08.00 «Hightlight Show».
09.00, 19.20 Огляд iгрового дня. УЄФА 

Євро-2020.
09.30, 12.55, 15.30 «Euro Non Stop».
11.00 Шотландiя - Чехiя. УЄФА Євро-

2020.
13.35 Польща - Словаччина. УЄФА 

Євро-2020.
16.10 Iспанiя - Швецiя. УЄФА Євро-2020.
18.10 «Великий футбол».
19.45 Рiвер Плейт - Архентiнос. 1/8 

фiналу. Кубок Лiбертадорес.
21.35 Yellow.
21.45 Шахтар - Колос. Чемпiонат 

України.
23.40 Гронiнген - ПСВ. Чемпiонат 

Нiдерландiв.
01.40 Iталiя - Пiвнiчна Iрландiя. Вiдбiр 

до ЧС-2022.
03.40 Сан-Лоренсо - Аргентiнос. Кубок 

Аргентини.
05.45 Програма передач.

Ñереда

Чеòâер

14 липня

15 липня
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.03, 11.35 Земля, наближена до неба.
06.30 М/ф «Уроки тiтоньки Сови».
06.50 М/ф «Черевички».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 02.15, 05.10 Новини.
07.05, 00.20 Т/с «Доктор Блейк».
08.05 Невiдомi Карпати.
08.20 Вiдтiнки України.
09.05 Телепродаж.
09.35 Т/с «Гордiсть».
11.50 Еко-люди.
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна студiя.
15.10, 21.45, 00.15, 02.50, 05.45 Спорт.
15.20 Країна пiсень.
16.30 Концерт. Пiснi про кохання.
17.30, 04.10 Перша шпальта.
18.55, 21.55 Д/с «Боротьба за вижи-

вання».
19.55 Д/с «Дикi тварини».
23.00 #ВУкраїнi.
01.20, 03.00, 04.05, 05.05, 05.55 Погода.
01.25, 03.05 Суспiльна студiя. Головне.
04.40 Енеїда.

Êаíаë “1+1”
05.55, 07.05 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.10 Орел i решка.
09.20 Аферисти в мережах.
15.05 Х/ф «Бiблiотекар: Повернення в 

копальнi царя Соломона».
17.00 Х/ф «Бiблiотекар: Прокляття 

чашi Юди».
19.00 Х/ф «Зброя Бога: Мiсiя Зодiак».
21.15 Х/ф «Зброя Бога: У пошуках 

скарбiв».
23.15 Х/ф «Блакитна лагуна: Пробу-

дження».
01.15 Improv Live Show.
02.15 Служба розшуку дiтей.
02.20 Зона ночi.

Iíòер
П`ятниця, 16 липня
05.25, 23.35 «Слiдство вели...» з Л. 

Каневським».
06.05 М/ф.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 Т/с «Моя сiм`я та iншi звiри».
12.25 Х/ф «Амазонiя».
14.10, 15.00, 15.50, 01.20 «Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий випадок».
18.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «007: Помри, але не зараз».
03.00 «Чекай на мене. Україна».
04.05, 05.20 «Орел i решка. Морський 

сезон».
04.50 «Телемагазин».

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!

04.25 Служба розшуку дiтей.
04.30, 01.25 Факти.
04.50 Т/с «Таємнi дверi».
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.15, 20.10 Дизель-шоу.
11.50, 13.15, 00.05, 01.50 «На трьох».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.05, 16.15 Х/ф «Безмежний обрiй».
16.45 Х/ф «Тремтiння землi 6».
18.45 Факти. Вечiр.
23.05 «На трьох 10».
03.20 Я зняв!

ÑТБ
05.20 Т/с «Коли ми вдома».
06.10 Х/ф «Посмiшка, як у тебе».
08.15 Врятуйте нашу сiм`ю.
13.15, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
22.50 Т/с «Слiд».
00.40 Детектор брехнi.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.05 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.10 Орел i решка.
09.20 Аферисти в мережах.
15.05 Х/ф «Бiблiотекар: Повернення в 

копальнi царя Соломона».
17.00 Х/ф «Бiблiотекар: Прокляття 

чашi Юди».
19.00 Х/ф «Зброя Бога: Мiсiя Зодiак».
21.15 Х/ф «Зброя Бога: У пошуках 

скарбiв».
23.15 Х/ф «Блакитна лагуна: Пробу-

дження».
01.15 Improv Live Show.
02.15 Служба розшуку дiтей.
02.20 Зона ночi.

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

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

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

номiка. Полiтика. Соцiум.
07.15, 13.10 Д/с «Повiтрянi воїни».
08.15 Форшмак.
08.45 Натхнення.
09.30 Машина часу.
10.10, 16.10 Д/с «Бойовий вiдлiк».
11.10, 00.15 Д/с «Бойовi кораблi».
12.40 Д/с «Iсторiя навколо нас».
14.10, 05.10 Д/с «Великi танковi битви».
15.30 Час «Ч».
17.10, 02.15 Д/с «Загадки нацистських 

злочинiв».
18.10, 01.15 Д/с «Вирiшальнi битви 

Другої свiтової вiйни».
19.20 Лiнiйка документального кiно.
21.00 Час новин. Пiдсумки дня.
21.40 Час-Time.

22.00 Д/с «Апокалiпсис».
03.10 Обережно, дiти!
04.10 Фiзкульт ура!

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
10.30 Агенти справедливостi.
14.30, 15.30 Iсторiя одного злочину.
20.10 «Говорить Україна».
23.00 Першi. Шоу Василя Голованова.
00.15 Т/с «Помилковий лист», 1 i 2 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с «Помилковий лист».
04.00 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.25 «Ух ти show».
09.00 «Орел i решка. Шопiнг».
09.50 «Орел i решка. Мегаполiси».
12.00 «Орел i решка. Незвiдана Європа».
12.50 «Орел i решка. Морський сезон».
14.40 Т/с «Беверлi-Хiлс, 90210».
18.10 Х/ф «Випадковий чоловiк».
20.00 «Орел i решка. Дива свiту».
00.00 Х/ф «Амундсен».
02.15 Т/с «Три сестри».
03.10 «Нiчне життя».

ÍТÍ
06.20 «Правда життя».
07.50, 14.45, 17.00, 02.50 «Випадковий 

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

док».
09.00 Х/ф «Заручниця».
10.45, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: Маямi».
21.30 «Мир чи вiйна».
23.30 Х/ф «Трикутник».
01.20 «Легенди бандитського Києва».
02.55 «Речовий доказ».
03.55 «Правда життя. Професiйнi 

байки».
04.50 «Top Shop».
ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.00 Х/ф «Диявол з трьома золотими 

волосинами».
10.00, 23.00 Т/с «Євродиректор».
11.00, 18.00 4 весiлля.
13.00, 16.00 Панянка-селянка.
15.00 Зiрки, чутки та Галлiвуд.
19.00, 20.00, 21.30 Одного разу пiд 

Полтавою.
19.30, 21.00 Танька i Володька.
22.00 Вечiрка.
00.00 Iгри приколiв.
01.00 Країна У 2.0.
01.30 Країна У.
02.15 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

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

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
«Репортер». Новини.

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

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

13.10, 14.10 «Великий день» з А. 
Сайчуком, Ю. Шпачинською i Д. 
Щасливою.

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

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

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

бановою.
22.45 «Watchdogs».

МÅГА
06.00 Страх у твоєму домi.
07.00 Бандитська Одеса.
09.10 Правда життя.
10.05, 01.40 Речовий доказ.
11.15 Брама часу.
12.10 Мiстична Україна.
13.05, 16.50, 19.50 Секретнi територiї.
14.05, 18.50, 05.05 Ремесла за призна-

ченням.
14.35 Коза ностра.
15.05, 20.50 Шукачi неприємностей.
16.05, 21.45 НАСА: нез`ясоване.
17.50 Левиний рик.
22.35 Таємницi Кремнiєвої долини.
23.35 Справжня гра престолiв.
00.35 Стежина вiйни.
02.35 Академiк Корольов.
03.25 Полювання на НЛО.
04.25 Зворотний бiк Мiсяця.

Enter-фіëьм
06.00 Х/ф «Гуси-лебедi летять».
07.10 Телемагазин.
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 09.30 «Моя правда».
09.00, 02.35 «Телемагазин».
10.20 Х/ф «На мосту».
12.15 Х/ф «Змова проти корони».
15.55 Х/ф «Рiдна дитина».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
21.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
22.40 Т/с «Профайл».
03.05 «Зорянi долi».
03.15 Кiноляпи.
04.15 Саундтреки.
05.15 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.50, 02.25 «ДжеДАI».
06.20 Х/ф «Хiтмен: Агент 47».
08.15 Х/ф «Заручник».
10.40 Х/ф «Меркурiй у небезпецi».
12.50 «Загублений свiт».
17.55 «Секретнi матерiали».
18.15, 01.55 «Спецкор».
19.23 «Спорт Тайм».
19.25 Х/ф «Морський пiхотинець 2».
21.15 Х/ф «Морський пiхотинець 3: 

Тил».
23.00 Х/ф «Морський пiхотинець 4: 

Рухома мiшень».
00.50 Т/с «Рекс».
02.55 «Цiлком таємно-2017».
03.20 «Помста природи».
05.10 «Реал Бодрiт 2».

ÍЛО-ТБ
06.15 Телемагазин.
07.20 М/ф «Чiп i Дейл - бурундуч-

ки-рятiвнички».
08.15 М/ф «Качинi iсторiї».
09.30 М/с «Сiмпсони».
13.00 Т/с «Сишиш-шоу. Бар».
14.30 Т/с «СуперКопи».
16.30 Т/с «Швидка».
19.10 Т/с «Касл».
21.00 Т/с «Полiцiя Гаваїв».
23.40 Мамареготала. Найкраще.

ªâроñïорò
00.00 «Прожектор спорту».
00.30, 02.30 Автоперегони. World 

Endurance Championships-2020. 
Бахрейн.

01.00, 04.00, 09.30, 11.45 Велоспорт. 
«Тур де Франс». Етап 18.

06.30 Автоперегони на витривалiсть. «6 
годин Спа». Перегони.

08.30, 10.30, 23.00 Олiмпiйськi iгри. «Зал 
слави». Пекiн-2008.

11.30 Олiмпiйськi iгри. «Essential 
Olympic».

11.40, 20.55 The Minute.
13.15, 21.00 Велоспорт. «Тур де Франс». 

Етап 19.
18.35 Стрибки на лижах з трамплiну. 

Лiтнiй Гран-прi. Вiсла. HS 134. 
Чоловiки. Квалiфiкацiя.

19.45 Снукер. ЧС-2021. Фiнал. Селбi 
- Мерфi.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Сан-Паулу - Расiнг. 1/8 фiналу. 

Кубок Лiбертадорес.
07.50, 21.30, 23.30, 01.30, 03.30, 05.30 

Топ-матч.
08.00 «Hightlight Show».
09.00 Д/с «Класика Євро». ФРН - Бель-

гiя (1980).
09.30, 11.25, 15.00 «Euro Non Stop».
10.55 Д/с «Класика Євро». Францiя - 

Бельгiя (1984).
13.05 Угорщина - Португалiя. УЄФА 

Євро-2020.
15.40 Францiя - Нiмеччина. УЄФА 

Євро-2020.
17.40 «Великий футбол».
18.45 Огляд турнiру. УЄФА Євро-2020.
19.40 Олiмпiя - Iнтернасьонал. 1/8 фiна-

лу. Кубок Лiбертадорес.
21.40 Десна - Зоря. Чемпiонат України.
23.40 Валвейк - Вiтесс. Чемпiонат 

Нiдерландiв.
01.40 Туреччина - Нiдерланди. Вiдбiр 

до ЧС-2022.
03.40 Бока Хунiорс - Атлетiко Тукуман. 

Кубок Аргентини.
05.45 Програма передач.

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.03, 04.10 Енеїда.
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 00.20, 03.45, 

05.35 Новини.
07.05 Еко-люди.
07.10 М/ф «Ходить гарбуз по городу».
07.20 М/ф «Як козаки сiль купували».
07.30 М/ф «Як козаки кулiш варили».
07.40 М/ф «Як козаки прибульцiв 

зустрiчали».
08.05 Д/с «Дикi Дива. Дикi тварини в 

зоопарку Сан-Дiєго».
08.30, 11.40 #ВУкраїнi.
09.05 Телепродаж.
09.35 Т/с «Гордiсть».
12.10 Х/ф «Пророк Iєремiя. Викривач 

царiв».
13.55 Слiдство. Iнфо. Чотири кiлери, три 

копи i наркобарон.
15.00 UA:Фольк. Спогади.
16.00 Концерт. Анатолiй Гнатюк.
16.55 Слоненя i баранець: iсторiя 

дружби.
17.55 Д/с «Свiт дикої природи».
18.35 Х/ф «Тiнi забутих предкiв».
20.20 Пишемо iсторiю. Вадим Чубасов.
20.40 Пишемо iсторiю. Кирило Осьмак.
21.25 Пишемо iсторiю. Повстання Севе-

рина Наливайка.
21.50 Пишемо iсторiю. Українська фа-

брика мрiй.
22.05 Д/с «Таємницi iсторiї. Портрети».
00.45 Д/ф «Блаженнiший».
02.40, 05.05 Д/с «Неймовiрнi вина-

ходи».

Êаíаë “1+1”
06.00 Хто проти блондинок? (12+).
07.25, 09.55 Kids` Time.
07.30 Х/ф «Майбутнiй король».
10.00 Орел i решка. Земляни.
11.00 Орел i решка. Чудеса свiту.
12.00 Орел i решка.
14.25 Х/ф «Надзвичайнi пригоди Адель 

Блан-Сек».
16.45 Х/ф «Зубна фея».
18.50 Х/ф «Книга джунглiв».
21.00 Х/ф «Вiдьмина гора».
22.50 Х/ф «Джунглi».
01.05 Improv Live Show.
02.05 Зона ночi.

Iíòер
06.50 «Слово Предстоятеля».
06.55, 04.30 Х/ф «Пригоди Ремi».
09.00 «Готуємо разом. Домашня кухня».
10.00 «Корисна програма».
11.10 Т/с «Гостя з майбутнього».
17.10 Х/ф «Шерлок Холмс i доктор 

Ватсон: Знайомство».
20.00 «Подробицi».
20.30 «Мiсце зустрiчi. Бенефiс».
22.10 Т/с «Таїсiя», 1-4 с.
02.35 «Подробицi» - «Час».
03.05 Х/ф «Казка про Жiнку i Чо-

ловiка».

ICTV
04.25 Скарб нацiї.
04.35 Еврика!
04.40 Факти.
05.05 Не дай себе ошукати.
05.50 Багач-Бiдняк.
07.55 Особливостi нацiональної роботи.
09.45, 13.00 Дизель-шоу.
11.20, 14.15 «На трьох».
12.45 Факти. День.
16.25 Х/ф «Зелений шершень».
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Неймовiрний Халк».
21.35 Х/ф «Зелений лiхтар».
23.45 Х/ф «Зелена книга».
02.05 Громадянська оборона.
03.40 Я зняв!

ÑТБ
05.15 Наречена для тата.
17.00 СуперМама.
21.00 МастерШеф. Celebrity.
23.10 Звана вечеря.

Íоâий êаíаë
06.00 Хто проти блондинок? (12+).
07.25, 09.55 Kids` Time.
07.30 Х/ф «Майбутнiй король».
10.00 Орел i решка. Земляни.
11.00 Орел i решка. Чудеса свiту.
12.00 Орел i решка.
14.25 Х/ф «Надзвичайнi пригоди Адель 

Блан-Сек».
16.45 Х/ф «Зубна фея».
18.50 Х/ф «Книга джунглiв».
21.00 Х/ф «Вiдьмина гора».
22.50 Х/ф «Джунглi».
01.05 Improv Live Show.
02.05 Зона ночi.

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

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

06.10, 07.10, 01.10 Д/с «Бойовий 
вiдлiк».

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

08.15 Д/с «Неймовiрнi винаходи».
08.40 Натхнення.
09.10 Автопiлот.
09.30 Майстри ремонту.
10.15 Форшмак.
10.35 Машина часу.
11.10 Медекспертиза.
11.30, 18.30, 00.35 Невигаданi iсторiї.
12.15 Концерт ансамблю «Лiсапетний 

батальйон».
15.15 Т/с «Загадки Мердока».
18.00 Час за Гринвiчем.
19.00 Д/с «Вердикт iсторiї».
20.10, 02.10, 05.10 Рандеву.
21.00 Час новин. Пiдсумки дня.

21.20 Вечiрнiй преЗЕдент.
21.35 Вiкно до Америки.
22.00 «Прямим текстом».
23.30 Гончаренко рулить.
00.10 Є сенс.
03.10 Обережно, дiти!
04.10 Фiзкульт ура!

Êаíаë «Óêра¿íа»
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
07.25, 03.15 Реальна мiстика.
09.10 Т/с «Нiма».
12.50, 15.20 Т/с «Незабута».
17.10 Т/с «Втiкачi», 1 i 2 с.
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с «Втiкачi».
23.00 Т/с «Будинок Надiї», 1 i 2 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с «Будинок Надiї».

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Кротик i Панда».
08.30 «Ух ти show».
09.00 «Орел i решка. Шопiнг».
10.00 Х/ф «Шалена сiмейка».
11.35 Х/ф «Випадковий чоловiк».
13.10 «Орел i решка. Навколо свiту».
00.00 Х/ф «Пiвтора лицаря: В пошуках 

чарiвної принцеси Герцелiнди».
02.00 Т/с «Три сестри».
03.40 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.50 «Втеча. Реальнi iсторiї».
07.10 Т/с «СБУ. Спецоперацiя».
11.00 «Україна вражає».
12.40 «Випадковий свiдок. Навколо 

свiту».
13.55 Т/с «Смерть у раю».
18.05 «Крутi 90-тi».
19.00, 02.50 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Закусочна на колесах».
21.30 Х/ф «Близнюки 2».
23.30 Х/ф «Поганий лейтенант».
01.50 «Таємницi кримiнального свiту».
03.20 «Випадковий свiдок».
03.30 «Речовий доказ».
04.25 «Правда життя. Професiйнi 

байки».
04.55 «Top Shop».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
10.55 М/ф «Братик ведмедик 2».
13.15, 23.00, 00.00 Одного разу пiд 

Полтавою.
14.45, 23.30, 00.30 Танька i Володька.
15.15 М/ф «Вперед i вгору».
17.00 Х/ф «Полiсмен з Беверлi Хiллз».
19.00 Х/ф «Полiсмен з Беверлi Хiллз 

2».
21.00 Х/ф «Полiсмен з Беверлi Хiллз 

3».
01.00 Країна У.
01.30 Країна У 2.0.
02.15 Панянка-селянка.
03.55 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
08.45 «Щасливий снiданок».
09.00 «Щасливе iнтерв`ю».
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

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

зулом.
10.40 «Перша передача» з О. Федченко.
11.15, 12.15 «Акценти» з Н. Фiцич.
13.15, 21.30 «Влада хохотала».
13.45 «Новини вiд Христини» з Х. 

Чернегою.
14.10, 15.10, 16.10 Д/ф.
17.00 «Не наша Russia» з М. Гаєм та 

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

та О. Близнюком.
20.30 «Вiйна за незалежнiсть».
21.00 «Прямий доказ».
22.00 «The Week». Мiжнародний огляд 

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

МÅГА
06.00, 09.35, 01.45 Мiстична Україна.
06.45 Випадковий свiдок.
10.25 Правда життя.
11.20 Речовий доказ.
12.30, 23.00 Секретнi територiї.
13.25 Код доступу.
15.25, 00.00 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
16.20 Конкорд: надзвукова ера.
18.00, 00.55 Ремесла за призначенням.
19.00 Дике виживання.
21.00 Топ-10 свiту хижакiв.
02.35 Нашi.

Enter-фіëьм
05.40 Х/ф «Лiсова пiсня».
07.10, 09.00 Телемагазин.
07.40, 08.55, 09.30 М/ф.
08.00 «Свiтова кухня по-українськи».
09.35 «Моя правда».
10.20 «Невiдома версiя».
11.10 Х/ф «Король Дроздовик».
12.50 Х/ф «Сьома пелюстка».
14.35 Х/ф «Їсти подано».
16.20 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
20.10 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
23.30 Х/ф «Проект «А».
01.20 Х/ф «Проект А 2».
03.10 «Телемагазин».
03.40 Кiноляпи.
04.40 Саундтреки.
05.25 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 «Шаленi перегони».
07.00 «ДжеДАI».
07.50 «Загублений свiт».
12.50 Х/ф «Морський пiхотинець 2».
14.45 Х/ф «Команда 8: У тилу ворога».
16.45 Х/ф «Бої в бронежилетах».
18.40 Х/ф «Ковбої проти прибульцiв».
21.00 Х/ф «Хижаки».
23.05 Х/ф «Експедицiя Юрського 

перiоду».
01.00 Т/с «Рекс».

02.00 «Помста природи».
04.20 «Цiлком таємно-2017».

ÍЛО-ТБ
06.15 Телемагазин.
07.20, 00.40 Мамареготала. Найкраще.
08.20 М/ф «Аладдiн».
09.45 М/ф «Темний плащ».
11.30 Т/с «Друзi».
14.20 Т/с «СуперКопи».
16.50 Т/с «Швидка».
19.30 Т/с «Касл».
23.00 «Назустрiч пiтьмi».

ªâроñïорò
00.00 Стрибки на лижах з трамплiну. 

Лiтнiй Гран-прi. Вiсла. HS 134. 
Чоловiки. Квалiфiкацiя.

01.00, 04.00, 09.30, 11.30 Велоспорт. 
«Тур де Франс». Етап 19.

02.30 Автоперегони на витривалiсть. «6 
годин Спа». Перегони.

06.30 Автоперегони на витривалiсть. «8 
годин Портiмао». Перегони.

08.30, 10.30, 19.10, 23.00 Олiмпiйськi 
iгри. «Зал слави». Лондон-2012.

14.00, 20.10 Велоспорт. «Тур де Франс». 
Етап 20.

22.00 Стрибки на лижах з трамплiну. 
Лiтнiй Гран-прi. Вiсла. HS 134. 
Чоловiки.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Рiвер Плейт - Архентiнос. 1/8 

фiналу. Кубок Лiбертадорес.
07.50, 23.30, 01.30, 03.30, 05.30 Топ-

матч.
08.00 «Hightlight Show».
09.00 Д/с «Класика Євро». Данiя - 

Бельгiя (1984).
09.30, 12.55, 15.25 «Euro Non Stop».
11.05 Фiнляндiя - Росiя. УЄФА Євро-

2020.
13.30 Туреччина - Уельс. УЄФА Євро-

2020.
16.00 Iталiя - Швейцарiя. УЄФА Євро-

2020.
17.55 «Великий футбол».
19.10 Матч. Фiнал. УЄФА Євро-2020.
21.30 Yellow.
21.40 Александрiя - Ворскла. Чемпiонат 

України.
23.40 АЗ Алкмар - Зволле. Чемпiонат 

Нiдерландiв.
01.40 Португалiя - Азербайджан. Вiдбiр 

до ЧС-2022.
03.40 Дефенса - Тальєрес. Кубок Ар-

гентини.
05.45 Програма передач.

П’яòíиця

Ñóáоòа

16 липня

17 липня
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.03, 04.00 Енеїда.
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 00.10, 02.15, 

03.35, 05.35 Новини.
07.10 М/ф «Уроки тiтоньки Сови».
07.15 М/ф «Дощику, дощику, припусти».
07.20 М/ф «Як козаки наречених ви-

ручали».
07.40 М/ф «Як козаки на весiллi гу-

ляли».
08.10 Погода.
08.15 Д/с «Дикi тварини».
09.00 Божественна Лiтургiя Православної 

Церкви України.
11.00 Недiльна Лiтургiя Української 

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

толицької Церкви в Українi.
13.30 Мiста та мiстечка.
15.05 Країна пiсень.
16.20 Концерт.
17.30 Концерт. ВIА «Кобза».
18.25 Вижити у рифах.
19.30 Слоненя i баранець: iсторiя 

дружби.
20.20, 23.30 Д/с «Свiт дикої природи».
21.30 Дорога до Токiо.
22.00 Д/с «Вердикт iсторiї».
23.15 Пишемо iсторiю. Степан Бандера.
00.35 Х/ф «Тiнi забутих предкiв».
02.40 Схеми. Корупцiя в деталях.
03.05 Перша шпальта.
04.50 Земля, наближена до неба.
05.05 Я вдома.

Êаíаë “1+1”
06.00 Таємний агент.
06.55, 08.25 Kids` Time.
07.00 М/ф «Том i Джерi: Форсаж».
08.30 М/ф «Смолфут».
10.30 Х/ф «Зубна фея».
12.35 Х/ф «Зброя Бога: Мiсiя Зодiак».
15.00 Х/ф «Зброя Бога: У пошуках 

скарбiв».
17.00 Х/ф «Вiдьмина гора».
19.00 Х/ф «Пiсля заходу».
21.00 Х/ф «Золото дурнiв».
23.15, 00.15 Improv Live Show.
01.20 Вар`яти.

Iíòер
06.15 Х/ф «Отци i таємниця часу».
08.00 «Вдалий проект».
09.00 «Готуємо разом».
10.00, 12.00 «Iнше життя».
13.00 «Речдок. Випереджаючи час. 

Рубiнкова».
17.30 Х/ф «007: Помри, але не зараз».
20.00 «Подробицi тижня».

22.00 Х/ф «Шерлок Холмс i доктор 
Ватсон: Знайомство».

00.50 «Речдок».

ICTV
04.35 Скарб нацiї.
04.45 Еврика!
04.50 Факти.
05.15 Не дай себе ошукати.
07.00 Бiльше нiж правда.
07.55, 10.55 Громадянська оборона.
08.55, 02.10 Анти-зомбi.
09.55 Секретний фронт.
11.55, 13.00 Х/ф «Тремтiння землi».
12.45 Факти. День.
14.10 Х/ф «Зелений лiхтар».
16.25 Х/ф «Неймовiрний Галк».
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Танго i Кеш».
21.25 Х/ф «Найманi убивцi».
23.55 Х/ф «Денне свiтло».
02.55 Я зняв!
ÑТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома».
05.40 Хата на тата.
12.50 МастерШеф. Celebrity.
15.00 СуперМама.
19.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20.00 Один за всiх.
23.55 Я соромлюсь свого тiла.
Íоâий êаíаë
06.00 Таємний агент.
06.55, 08.25 Kids` Time.
07.00 М/ф «Том i Джерi: Форсаж».
08.30 М/ф «Смолфут».
10.30 Х/ф «Зубна фея».
12.35 Х/ф «Зброя Бога: Мiсiя Зодiак».
15.00 Х/ф «Зброя Бога: У пошуках 

скарбiв».
17.00 Х/ф «Вiдьмина гора».
19.00 Х/ф «Пiсля заходу».
21.00 Х/ф «Золото дурнiв».
23.15, 00.15 Improv Live Show.
01.20 Вар`яти.

5 êаíаë
06.00 Вiкно до Америки.
06.10, 07.10, 00.15 Д/с «Бойовий 

вiдлiк».
07.00, 08.00, 08.50, 15.00, 16.00, 20.00, 

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

07.50, 21.25 Актуально: Економiка. По-
лiтика. Соцiум.

08.05 Невигаданi iсторiї.
08.25 Vоїн - це я!
08.35 Натхнення.
09.00 Божественна лiтургiя ПЦУ.
11.00 Божественна лiтургiя УГКЦ.

12.15, 15.15 Х/ф.
16.10 Концерт пiдтримки О. Сафонова.
18.00, 01.00, 05.10 Час. Пiдсумки тижня 

з А. Мiрошниченко.
19.00 Д/с «Вердикт iсторiї».
20.10, 02.15 Машина часу.
21.00 Час новин. Пiдсумки дня.
21.20 Вечiрнiй преЗЕдент.
21.30 Вечiр з Янiною Соколовою.
22.00 Полiтклуб В. Портнiкова.
23.00 Суботнiй Полiтклуб В. Портнiкова.
03.10 Обережно, дiти!
04.10 Фiзкульт ура!

Êаíаë «Óêра¿íа»
05.50 Сьогоднi.
06.50 Реальна мiстика.
09.15 Т/с «Будинок Надiї».
13.15 Т/с «Помилковий лист».
17.00 Т/с «Вiсiмнадцятирiчний олiгарх», 

1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом 

Панютою.
21.00 Т/с «Вiсiмнадцятирiчний олiгарх».
23.00 Т/с «Компаньйонка», 1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Компаньйонка».
03.10 Гучна справа.
04.00 Агенти справедливостi.

Ê1
08.00 М/с «Кротик i Панда».
08.30 «Ух ти show».
09.00 «Орел i решка. Шопiнг».
11.00 Х/ф «Прикинься моїм хлопцем».
12.40 Х/ф «Шалена сiмейка».
14.10 «Орел i решка. Навколо свiту».
00.00 Х/ф «Амундсен».
02.15 Т/с «Три сестри».
03.10 «Нiчне життя».
ÍТÍ
05.55 Х/ф «Нi пуху, нi пера».
07.15 «Слово Предстоятеля».
07.20 «Випадковий свiдок. Навколо 

свiту».
09.45 Т/с «Смерть у раю».
13.50 Х/ф «Закусочна на колесах».
15.50 Х/ф «Близнюки 2».
17.50 «Легенди карного розшуку».
19.00 Т/с «Паршивi вiвцi».
23.10 Х/ф «Урок виживання».
01.05 Х/ф «Трикутник».
02.50 «Речовий доказ».
ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
11.00 М/ф «Червона Шапка проти зла».
13.30, 22.30, 23.30 Одного разу пiд 

Полтавою.
15.00, 23.00, 00.00 Танька i Володька.
15.30 М/ф «101 далматинець».
17.00 М/ф «Думками навиворiт».
18.45 Х/ф «Старскi та Гатч».
20.30 Х/ф «Пiдняти перископ».

01.30 Країна У 2.0.
02.15 Панянка-селянка.
04.00 Щоденники Темного.
04.45 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.
Прямий
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 17.00 

«Репортер». Новини.
09.15 «Медексперт» з К. Трушик.
10.10 «Про особисте» з Н. Фiцич.
11.15, 12.15 «Акценти» з Н. Фiцич.
13.10 «П`ята колонка» з Х. Чернегою.
13.40 «Запорєбрик News» з О. Курба-

новою.
14.00, 15.30 Концерт.
17.15 «Не наша Russia» з М. Гаєм та I. 

Лапiним.
18.00 «Анатомiя тижня» з П. Рольником 

та О. Близнюком.
20.00 «Прямий доказ».
20.25 «Вiйна за незалежнiсть».
20.45 «Sound.чєк».
21.00 «Великi новини» з Т. Березовцем.
22.00 «Влада хохотала» з Ю. Петру-

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

МÅГА
06.00 Випадковий свiдок.
08.55, 01.25 Мiстична Україна.
09.45 Правда життя.
12.00 Речовий доказ.
12.05, 22.40 Секретнi територiї.
13.05 Код доступу.
15.05, 23.40 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
16.00 Топ-10 свiту хижакiв.
18.00, 00.35 Ремесла за призначенням.
19.00 Таємницi Кремнiєвої долини.
21.00 Конкорд: надзвукова ера.
02.15 Телеформат.

Enter-фіëьм
06.05 Х/ф «Тримайся, козаче!»
07.10, 09.00 Телемагазин.
07.40, 08.50 М/ф.
07.50 «Свiтова кухня по-українськи».
09.30 «Моя правда».
10.20 «Невiдома версiя».
11.10 Х/ф «Король Дроздобород».
12.25 Х/ф «Мiський пейзаж».
14.00 Х/ф «За два кiлометри вiд Нового 

року».
16.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
20.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
23.00 Х/ф «Безстрашна гiєна».
00.40 Х/ф «Безстрашна гiєна 2».
02.10 «Телемагазин».
02.40 «Зорянi долi».

Êаíаë «2+2»
06.00 «Шаленi перегони».
07.30 «ДжеДАI».

08.15, 01.05 «Загублений свiт».
12.25 Х/ф «Морський пiхотинець 3: 

Тил».
14.10 Х/ф «Назад у майбутнє».
16.40 Х/ф «Назад у майбутнє 2».
18.45 Х/ф «Назад у майбутнє 3».
21.00 Х/ф «Нiч у музеї».
23.10 Х/ф «Турнiр на виживання».
02.10 «Помста природи».
04.20 «Найкраще».
04.25 «Вiн, вона i телевiзор».

ÍЛО-ТБ
06.15 Телемагазин.
07.20, 00.40 Мамареготала. Найкраще.
08.20 М/ф «Аладдiн».
09.45 М/ф «Темний плащ».
11.30 Т/с «Друзi».
14.20 Т/с «СуперКопи».
16.50 Т/с «Швидка».
19.30 Т/с «Касл».
23.00 «Назустрiч пiтьмi».

ªâроñïорò
00.00, 02.30, 06.30, 12.00 Мотопере-

гони на витривалiсть. «12 годин 
Ешторiла».

01.00, 04.00, 09.30, 14.00 Велоспорт. 
«Тур де Франс». Етап 20.

08.30, 23.00 Олiмпiйськi iгри. «Зал сла-
ви». Рiо-2016.

17.10 Велоспорт. «Тур де Франс». 
Етап 21.

21.00, 22.00 Стрибки на лижах з трамп-
лiну. Лiтнiй Гран-прi. Вiсла. HS 
134. Чоловiки.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Олiмпiя - Iнтернасьонал. 1/8 фiна-

лу. Кубок Лiбертадорес.
07.50, 19.20 Yellow.
08.00 «Hightlight Show».
09.00 Д/с «Класика Євро». Чехiя - Нi-

меччина (1996).
09.30, 12.55, 15.35 «Euro Non Stop».
11.00 Україна - Пiвн. Македонiя. УЄФА 

Євро-2020.
13.40 Данiя - Бельгiя. УЄФА Євро-2020.
16.10 Нiдерланди - Австрiя. УЄФА 

Євро-2020.
18.05 «Великий футбол».
19.30, 21.30, 23.30, 01.30, 03.30, 05.30 

Топ-матч.
19.40 Бока Хунiорс - Атлетiко Мiнейро. 

1/8 фiналу. Кубок Лiбертадорес.
21.40 Мiнай - Динамо. Чемпiонат Укра-

їни.
23.40 ПСВ - Еммен. Чемпiонат Нiдер-

ландiв.
01.40 Болгарiя - Iталiя. Вiдбiр до ЧС-

2022.
03.40 Рiвер Плейт - Колон. Кубок Ар-

гентини.
05.45 Програма передач.

Íедіëя 18 липня

Програма міñцеâих òеëеêаíаëіâ

  TV-4
Поíедіëоê, 12 ëиïíя 
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кіндер 

клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.00, 

22.00, 00.30, 03.30 Провін-
ційні вісті. Тиждень

08.00, 21.00 Єдина країна 
08.30 Завтра-сьогодні
09.00, 17.00 Древо
09.55, 22.35 Цінуй справжнє
10.30, 15.00, 18.00 Т.с. «Розслі-

дування Мердока» 
11.15 БАТЬКИ VS ДІТИ
12.45 Слід
14.10 Межа правди
17.30 Про нас
19.30 Наші вітання
20.00 На контролі
21.30 Сільський календар
22.40, 04.00 Х.ф.«Упіймати бу-

ревій» 
00.15 Час-Tайм
01.00 Х.ф. «Битва у Сіетлі» +16
02.30 Хіт-парад

Віâòороê, 13 ëиïíя
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кіндер 

клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.00, 

22.00, 00.30, 03.30 Провін-
ційні вісті.

07.35 Сільський календар 
08.00 На контролі
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.40 «Кіндер ШОУ»
10.30, 15.00, 18.00 Т.с. «Розслі-

дування Мердока» 
11.15 Українські традиції
11.30 Єдина країна
12.00, 21.20 Цінуй справжнє
12.05, 02.30 Хіт-парад
14.10 Машина часу
14.30 Відкрита зона
17.00 Древо
17.30 Смачна мандрівка
19.30 Наші вітання 
20.00 Відкрита зона
20.30 Євромакс
21.00 Спогади 
21.30 ПроОбраз з Наталкою 

Фіцич
22.35 Х.ф.«Летючий вірус» +16 
01.00, 04.00 Х.ф.«Застиглі в 

часі» +16 

Ñереда, 14 ëиïíя
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кіндер 

клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.00, 

22.00, 00.30, 03.30 Провін-
ційні вісті.

07.35 Відкрита зона
08.00 Євромакс
08.30, 17.00 Древо
08.55, 17.55 Цінуй справжнє
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 15.00, 18.00 Т.с. «Розслі-

дування Мердока» 
11.15 Shift. Життя в цифрі
11.30, 21.00 Спогади
12.00, 02.30 Хіт-парад
14.10 Машина часу
14.30 Відкрита зона
16.40 «Кіндер ШОУ»
17.30 Українські традиції
19.30 Наші вітання

20.00 Український гастротур
21.30 Смачна мандрівка
22.40, 04.00 Х.ф.«Безсмертні» 

+16 
01.00 Х.ф. «Нортенгерське аббат-

ство» 

Чеòâер, 15 ëиïíя
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кіндер 

клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.00, 

22.00, 00.30, 03.30 Провін-
ційні вісті.

07.35 Український гастротур
08.30, 17.00 Древо
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 15.00, 18.00 Т.с. «Розслі-

дування Мердока» 
11.15 ПроОбраз з Наталкою 

Фіцич
11.30 Спогади
12.00, 02.30 Хіт-парад
14.10 Машина часу
14.30 Відкрита зона
15.45, 19.55 Цінуй справжнє
17.30 Євромакс
19.30 Наші вітання
20.00 БАТЬКИ VS ДІТИ
21.35 ПроОбраз з Наталкою 

Фіцич
22.35, 04.00 Х.ф.«Шалена п’ят-

ниця» 
01.00 Х.ф.«Молоді яскраві речі» 

П’яòíиця, 16 ëиïíя
06.00, 09.30, 13.00, 16.30 Кіндер 

клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.00, 

22.00, 00.30, 03.30 Провін-
ційні вісті.

07.35 БАТЬКИ VS ДІТИ
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 15.00, 18.00 Т.с. «Розслі-

дування Мердока» 
11.15 Shift. Життя в цифрі
11.30, 20.40 Спогади
12.00, 02.30 Хіт-парад
14.10 Машина часу
14.30 Відкрита зона
16.10 «Кіндер ШОУ»
17.00 Древо
17.30 ПроОбраз з Наталкою 

Фіцич
19.30 Наші вітання
20.00 ЗУНУ NEWS
20.10 Сільський календар
21.10 Українські традиції
21.20 Цінуй справжнє
21.30 Єдина країна 
22.35, 04.00 Х.ф.«Жінка з тіні» 

+16 
01.00 Х.ф.«Катастрофа» +16

Ñóáоòа, 17 ëиïíя
06.00, 09.30, 15.00 Кіндер клуб
06.45, 09.15 За спорт
07.00 Провінційні вісті
07.35, 10.30 Про нас 
08.00, 19.00 Єдина країна
08.30, 02.30 Завтра-сьогодні
08.55, 19.55 Цінуй справжнє
09.00 Час-Tайм
11.00 Мандри країною
12.00 ПроОбраз з Наталкою 

Фіцич
12.20, 00.30 Х.ф. «Ідеальний 

шторм» 
14.40 «Кіндер ШОУ»
16.30 Те, що любиш 
17.00 БАТЬКИ VS ДІТИ

18.30 Наші вітання
Єдина країна
19.30 ЗУНУ NEWS 
19.40 Shift. Життя в цифрі 
20.10 «Народжена Україною», 

Оксана Білозір 
22.10, 04.00 Х.ф. «Мій єдиний» 

+16
00.10 Вікно в Америку
03.00 Хіт-парад 

Íедіëя, 18 ëиïíя
06.00, 12.30 Кіндер клуб 
07.00, 09.15 За спорт
07.15 Українські традиції
07.40, 01.00 Х.ф. «Повернення у 

таємничий сад»
09.30, 21.00 Єдина країна 
10.00 Пряма трансляція Боже-

ственної Святої Літургії з 
Архикатедрального Со-
бору УГКЦ м.Тернополя 

11.40 Те, що любиш
12.00 «Кіндер ШОУ»
14.00 Погляд зблизька
14.30 Український гастротур
15.30 Shift. Життя в цифрі
16.00, 23.30 Бла Бла таксі
16.25, 21.40 Цінуй справжнє
16.30 Євромакс
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, 03.00 Огляд світових подій
21.45, 04.15 Х.ф.«Допоможіть 

стати батьком» +16 
02.30 Хіт-парад 
  

 UA: Терíоïіëь
Поíедіëоê, 12  ëиïíя
6.00 М/ф «Літачок Ліп  «, Укра-

їнська абетка  першосвіт.  
Літера Ґ

6.10 М/ф «Уроки тітоньки 
Сови». 

6.25 Веселі саморобки
6.30 Ранок на Суспільному
7.00 Новини  
7.05 Ранок на Суспільному.
8.00 “Новини”
8.05 Ранок на Суспільному.
8.55 “Новини”
9.10 Т/с «Віра»
10.45 Енеїда 
11.20 Роздивись 
11.35 Маршрутом змін 
11.50 Незвідана Україна 
12.10 Геолокація: ВОЛИНЬ.
12.35 Буковинські загадки
12.45 Недалечко  
13.05 Д/ц  «Дикі тварини» 
13.35 Лайфхак українською
13.45 Ок, я тобі поясню  
13.50 Уроки тітоньки Сови.
14.10 М/ф «Паперовий змій  «
14.20 М/ф « Свара « «
14.30 Додолики 
14.40 «Шо? Як? « 
15.05 Суспільна студія
17.00 Новини
17.15 Суспільна студія
18.10 Країна пісень 
18.40 Буковинські загадки
18.45 Небезпечна зона
19.00 Новини
19.15 Муршрутом змін
19.30 Крутий заміс
19.55   Шерифи для нових 

громад
20.00 Цикл «Наші тридцять»
20.25 Шерифи для нових гро-

мад

20.40 Новини
21.00 Т/с «Гордість»
23.00 Новини
23.15   Шерифи для нових 

громад
23.30 Разом
23.55 Бийся  як дівчина 
0.00 Х/ф «Білий птах з чорною 

ознакою»
1.30 Артефакти
2.00 Новини 
2.40 ВУКРАЇНІ  
3.10 Розсекречена історія.
4.00 Я вдома 
4.25 Роздивись
4.55 Енеїда 
5.45 Лайфхак українською 

Віâòороê , 13 ëиïíя
6.00 М/ф « Маленький великий 

пес «, Українська абетка  
першосвіт. Літера Д

6.10 М/ф «Уроки тітоньки 
Сови».

6.25 Веселі саморобки
6.30 Ранок на Суспільному
7.00 Новини  
7.05 Ранок на Суспільному.
8.00 “Новини”
8.05 Ранок на Суспільному.
9.00 “Новини”
9.10 Т/с «Віра»
10.45 Енеїда 
11.20 Роздивись 
11.35 Маршрутом змін 
11.50 Незвідана Україна 
12.10 Геолокація: ВОЛИНЬ.
12.35 Буковинські загадки
12.45 Недалечко  
13.05 Д/ц  «Дикі тварини» 
13.35 Лайфхак українською
13.45 Ок, я тобі поясню  
13.50 Уроки тітоньки Сови.
14.10 М/ф «Як козаки олімпій-

цями стали»,      Марійчин 
Першосвіт 

14.30 Додолики 
14.40 «Шо? Як? « 
15.05 Суспільна студія
17.00 Новини
17.15 Суспільна студія
18.10 Країна пісень
18.40 Буковинські загадки
18.45 Край пригод 
19.00 Новини
19.15   Шерифи для нових 

громад
19.30 Крутий заміс
19.55   Шерифи для нових 

громад
20.00 Маршрутом змін
20.15 ВУКРАЇНІ 
20.40 Новини
21.00 Т/с «Гордість»
23.00 Новини
23.15   Шерифи для нових 

громад
23.30 Разом
23.55 Загадки чернівецьких 

атлантів
0.00 Д/ф  «Справа «Рифи»» 
2.00 Новини 
2.40 Схеми. Корупція в деталях  
3.10 Розсекречена історія.
4.00 Я вдома 
4.25 Роздивись
4.55 Енеїда 
5.45 Лайфхак українською

 Ñереда, 14  ëиïíя
6.00 М/ф «  Найсправжнісінька 

пригода «,Українська 
абетка  першосвіт. Лі-
тера Е,Є

6.10 М/ф «Уроки тітоньки 
Сови».

6.25 Веселі саморобки

6.30 Ранок на Суспільному
7.00 Новини  
7.05 Ранок на Суспільному.
8.00 “Новини”
8.05 Ранок на Суспільному.
9.00 “Новини”
9.10 Т/с «Віра»
10.45 Енеїда 
11.20 Роздивись 
11.35 Маршрутом змін 
11.50 Незвідана Україна 
12.10 Геолокація: ВОЛИНЬ.
12.35 Буковинські загадки
12.45 Недалечко  
13.05 Д/ц  «Дикі тварини» 
13.35 Лайфхак українською
13.45 Кіношкола вдома  
13.50 Уроки тітоньки Сови. 
14.10 М/ф «Ведмедик і той хто 

живе в річці»
14.20 М/ф «Іванко та вороня-

чий цар»
14.30 Додолики 
14.40 «Шо? Як? «
15.05 Суспільна студія
17.00 Новини
17.15 Суспільна студія
18.10 Енеїда
18.40 Загадки чернівецьких 

атлантів
18.45 Недалечко 
19.00 Новини
19.15   Шерифи для нових 

громад
19.30 Крутий заміс
19.55   Шерифи для нових 

громад
20.00 StopFakeNews 
20.10 Схеми. Корупція в деталях  
20.40 Новини
21.00 Т/с «Гордість»
23.00 Новини
23.15   Шерифи для нових 

громад
23.30 Разом
23.55 Бийся  як дівчина 
0.00 Х/ф «Сватання на Гон-

чарівці» 

Чеòâер, 15  ëиïíя
6.00 М/ф « Повертайся, Капіто-

шко «,Українська абетка  
першосвіт. Літера Ж

6.10 М/ф «Уроки тітоньки 
Сови».

6.25 Веселі саморобки
6.30 Ранок на Суспільному
7.00 Новини  
7.05 Ранок на Суспільному.
8.00 “Новини”
8.05 Ранок на Суспільному
9.00 “Новини”
9.10 Т/с «Віра»
10.45 Енеїда
11.20 Роздивись 
11.35 Маршрутом змін 
11.50 Незвідана Україна 
12.10 Геолокація: ВОЛИНЬ.
12.35 Буковинські загадки
12.45 Недалечко  
13.05 Д/ц  «Дикі тварини» 
13.35 Лайфхак українською
13.45 Ок, я тобі поясню  
13.50 Уроки тітоньки Сови. 
14.10 М/ф «Як козаки на ве-

сіллі гуляли»,  Марічин 
Першосвіт 

14.20 М/ф «Жив Собі Чорний 
Кіт»

14.30 Додолики 
14.40 «Шо? Як? «
15.05 Суспільна студія
17.00 Новини
17.15 Суспільна студія
18.10 Візуальний код
18.40 Буковинські загадки
18.45 Street Схід 
19.00 Новини
19.15 Муршрутом змін

19.30 Крутий заміс
19.55 Задача з зірочкою
20.00   Шерифи для нових 

громад
20.10 Крим .Реалії
20.40 Новини
21.00 Т/с «Гордість»
23.00 Новини
23.15   Шерифи для нових 

громад
23.30 Разом
23.55 Бийся  як дівчина 
0.00 Х/ф «Лісова пісня»

П’яòíиця, 16  ëиïíя
6.00 М/ф «Про кішку, яка 

упала з неба  «,Україн-
ська абетка  першосвіт. 
Літера З,И

6.10 М/ф «Уроки тітоньки 
Сови».

6.25 Веселі саморобки
6.30 Ранок на Суспільному
7.00 Новини  
7.05 Ранок на Суспільному.
8.00 “Новини”
8.05 Ранок на Суспільному
9.00 “Новини”
9.10 Т/с «Віра»
10.45 Відтінки України
11.20 Роздивись 
11.35 Маршрутом змін 
11.50 Незвідана Україна 
12.10 Геолокація: ВОЛИНЬ.
12.35 Буковинські загадки
12.45 Недалечко  
13.05 Д/ц  «Дикі тварини» 
13.35 Лайфхак українською
13.45 Кіношкола вдома  
13.50 Уроки тітоньки Сови.
14.10 М/ф «Чарівні окуляри  «
14.20 М/ф «Бегемот та сонце»
14.30 Додолики 
14.40 «Шо? Як? «
15.05 Суспільна студія
17.00 Новини
17.15 Суспільна студія
18.10 Візуальний код 
18.40 Буковинські загадки
18.45 «Історія кримських татар» 
19.00 Новини
19.15   Шерифи для нових 

громад
19.30 ВУкраїні
19.55 Шерифи для нових гро-

мад
20.00 Брехня від політиків.

Перевірка
20.15 Крутий заміс 
20.40 Новини
21.00 Т/с «Гордість»
23.00 Новини
23.15   Шерифи для нових 

громад
23.30 Разом
23.55 Бийся  як дівчина 

Ñóáоòа, 17 ëиïíя
6.05 Маршрутом змін
6.20 #ВУКРАЇНІ 
6.50 Шерифи для нових громад
7.00 Новини 
7.10 Еко-люди
7.15 Ранок на Суспільному.

Дайджест
7.25 Шукачі пригод 
7.40 Земля, наближена до неба
8.00 Новини 
8.10 Ранок на Суспільному.

Дайджест 
8.25 Геолокація: ВОЛИНЬ. 
9.00 Новини 
9.10 ВУКРАЇНІ 
9.40 Артефакти 
10.10 Країна пісень 
11.00 Д/ф «Бовсунівські бабу-

сі» 12+ 

12.00 Д/ф «Хто створив Змієві 
Вали?» 

12.50 Загадки чернівецьких 
атлантів

13.05 Гендерні окуляри 
13.20 Небезпечна зона 
13.35 Я вдома 
14.05 Лайфхак українською
14.15 Ок, я тобі поясню  
14.20 М/ф «Уроки тітоньки 

Сови». 
14.30 М/ф «Як Козаки нарече-

них виручали»
14.50 Піщана казка
14.55 М/ф «Як козаки сіль 

купували»
15.05 М/ф «Коп і Штик - завзяті 

кроти»
15.15 М/ф «Літачок Ліп  «
15.25 Піщана казка
15.30 «Шо? Як? « 
15.50 Буковинські загадки
16.00 Маршрутом змін  
16.20 #ВУКРАЇНІ 
16.55 Х/ф    «Іосиф Прекрас-

ний. Намісник фараона « 
18.30 Крутий заміс
19.00 Культ особистості  
19.15 #ВУКРАЇНІ
19.45 «Створюй із Суспільним.

Розслідування  
20.00 Еко люди 
20.05 Маршрутом змін
20.20 Крутий заміс 
20.45 Джаз на Дніпрі
22.15 #ВУКРАЇНІ
22.45 Шерифи для нових громад
23.00 Загадки чернівецьких 

атлантів
23.05 Розсекречена історія 
00.00 Т/с «Римська імперія» 

 Íедіëя, 18  ëиïíя
7.00 Новини 
7.10 Еко-люди
7.15 Ранок на Суспільному.7.25 

Шукачі пригод 
7.40 Земля, наближена до неба
8.00 Новини 
8.10 Ранок на Суспільному.
8.25 Д/ц «Дикуни. Дикі забави 

в зоопарку Сан-Дієго»  
8.55 Новини 
9.05 Д/ц  «Світ дикої природи» 
9.40 Лайфхак українською
9.55 Солодка дача,  
10.10 Енеїда
10.35 Країна пісень 
11.00 Х/ф «Вавилон ХХ»
12.35 ВУКРАЇНІ 
13.05 Незвідана Україна 
13.20 Роздивись  
13.35 Маршрутом змін
14.05 Лайфхак українською
14.15 Ок, я тобі поясню  
14.20 М/ф «Уроки тітоньки 

Сови». 
14.30 М/ф «Як козаки у хокей 

грали»
14.50 Піщана казка
14.55 М/ф «  Курка, яка несла 

всяку всячину»
15.05 М/ф «Лежень  «
15.15 М/ф « Маленький вели-

кий пес «
15.25 Піщана казка
15.30 «Шо? Як? « 
15.50 Невідомі Карпати  
16.10 #ВУКРАЇНІ 
16.35 Х/ф  «Свята Сім’я «
18.30 Обличчя 
19.00 ЗміниТи
19.15 Джаз на Дніпрі
22.15 Крутий заміс 
22.45 Освітні лекції «Форуму 

інклюзивності»
23.00 Бийся  як дівчина 
23.05 Спецпроєкт «Зупини мене, 

якщо зможеш» 
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Хоч батьківщина картоплі 
Південна Америка, але 
для українців вона стала 

одним із основних продуктів. 
Зараз чудова пора, коли молоду 
картоплю можна смакувати як 
з власного городу, так і купити 
на ринку за доступною ціною. 
Зараз цей овоч має чудовий 
ніжний смак і багато вітамінів. 
Пропонуємо вам підбірку 
неймовірно смачних рецептів, 
які неодмінно потішать ваших 
рідних. 

ТЕПЛиЙ САЛАТ З МОЛОДОЮ 
КАРТОПЛЕЮ, БЕКОНОМ І 

ГІРЧиЧНОЮ ЗАПРАВКОЮ

ПОТРІБНО: 900 г молодої картоплі, 
сіль – за смаком, 6 скибочок бекону, 1 
червона цибулина, 60 мл яблучного оцту, 
2 ст. л. води, 1 столова ложка оливкової 
олії, 1 столова ложка зернистої гірчиці, 
½ чайної ложки цукру, мелений чорний 
перець – за смаком, кілька пір'їн зеленої 
цибулі.

ПРИГОТУВАННя: промити картоплю 
і зішкребти з неї шкірку жорсткою сто-
роною губки. Розрізати дрібні бульби 
навпіл, а великі – на четвертинки. Ви-
класти овочі в каструлю, залити водою і 
підсолити. Довести до кипіння і варити 
ще 15-20 хвилин. Картопля повинна лег-
ко проколюватися ножем або виделкою. 
Перекласти її в друшляк, щоб стекла за-
йва рідина. У сковороді на середньому 
вогні обсмажити бекон приблизно 8 хви-
лин. Коли з'явиться хрустка скоринка, 
перекласти бекон на тарілку, застелену 
паперовою серветкою. На жирі, що за-
лишився у сковороді, злегка обсмажити 
дрібно нарізану цибулю. Додати оцет, 
воду, олію, гірчицю і цукор. Перемішати, 
довести суміш до кипіння, зняти з вогню, 
приправити сіллю і перцем. Викласти у 
миску для салату злегка остиглу карто-
плю, бекон і рубану цибулю. Полити гір-
чичною заправкою і перемішати. 

МОЛОДА КАРТОПЛЯ 
У СМЕТАННОМУ СОУСІ

ПОТРІБНО: 500 г картоплі, 3 ч. л. сме-
тани, 50 г твердого сиру, 0,5 ч. л. борош-
на, 2 зубчики часнику, 1 ч. л. рослинної 
олії, сіль і перець до смаку. 

ПРИГОТУВАННя: картоплю очистити 
від тоненької шкірки, нарізати довільно 
і залити хвилин на 10 холодною водою. 
У цей час приготувати сметанний соус: 
додати в сметану борошно, сіль, перець 
і вичавлений часник. Скибочки картоплі 
розкласти на змащене олією деко, звер-
ху залити сметанним соусом і посипати 
грубо натертим сиром. Запікати при-
близно 30-40 хвилин в духовці при тем-
пературі 180°С.

ЯЄЧНА ЗАПІКАНКА З МОЛОДОЮ 
КАРТОПЛЕЮ І БЕКОНОМ

ПОТРІБНО: 650 г молодої картоплі, 1 
ч. л. оливкової олії, 2 невеликі цибулини, 
200 г копченого бекону, 4 яйця, 300 мл 
молока, 170 мл жирних вершків, сіль, ме-
лений чорний перець – за смаком, 100 г 
сиру чедер, кілька гілочок руколи.

ПРИГОТУВАННя: промити картоплю і 
зняти шкірку жорсткою стороною губки. 
Викласти в каструлю, залити холодною 
водою і варити протягом 10-12 хвилин 
після закипання води. У пательні розі-
гріти олію та обсмажити дрібно нарізану 
цибулю і порізаний бекон. В окремій єм-
ності збити яйця, молоко, вершки, сіль і 
перець до однорідної консистенції. Нарі-
зати картоплю тонкими кружечками та 
викласти шарами в форму для запікан-
ня. Зверху розподілити цибулю і бекон. 
Полити вершковою сумішшю і посипати 
тертим сиром. Запікати при температурі 
180 °C 25-30 хвилин. Перед подачею при-
красити руколою.

МОЛОДА КАРТОПЛЯ З ЧАСНиКОМ 
Ніжна м’якоть молодої картоплі най-

краще поєднується з вершковим маслом 
і часником.

ПОТРІБНО: 1, 5 кг картоплі, 6 ст. л. олії, 
3 великих зубчики часнику, сіль дрібна, 
паприка, суміш перців, 100 г твердого 
сиру.

ПРИГОТУВАННя: очищену від шкірки 
картоплю порізати великими скибоч-
ками. Залити на 10 хвилин холодною 
водою, щоб прибрати зайвий крохмаль. 
Воду злити, трохи просушити картоплю 
на повітрі. Додати сіль, суміш перців і па-
прику. За бажанням можна використову-
вати інші пряні трави. Часник пропусти-
ти через прес. Додати його в картоплю, 
полити рослинною олією. Перемішати і 
залишити на 5-10 хвилин для марину-
вання. Викласти злегка промариновану 
картоплю на застелене пергаментом 
деко рівним шаром, зверху притрусити 
тертим сиром. Запікати приблизно 20-
30 хвилин в духовці при середній тем-
пературі 200°С. При подачі посипати сві-
жою зеленню.

 
МОЛОДА КАРТОПЛЯ В ГЛАЗУРІ З 

СОЄВОГО СОУСУ, МЕДУ ТА ЧАСНиКУ
ПОТРІБНО: 450 г дрібної молодої кар-

топлі, 2-3 ст. л. рослинної олії, 3 столові 
ложки соєвого соусу, 3 ст. л. меду, 1 зуб-
чик часнику, 1 ст. л. насіння кунжуту.

ПРИГОТУВАННя: ретельно промити 
картоплю і просушити в друшляку. У ши-
рокій сковороді на середньому вогні ро-
зігріти олію і викласти картоплю в один 
шар. Обсмажити під кришкою 20 хвилин. 
Кожні 5 хвилин струшувати сковороду, 
щоб картопля готувалася рівномірно. 
Зсередини вона повинна стати м'якою. 
Змішати соєвий соус, мед і подрібнений 

часник і полити цією сумішшю карто-
плю. Готувати 4-5 хвилин, постійно по-
мішуючи, поки соус не загусне, а готова 
картопля не придбає блискучу кірку. 
Зняти сковороду з вогню, посипати кар-
топлю кунжутом і добре перемішати.

МОЛОДА КАРТОПЛЯ, 
ТУШКОВАНА У ВиНІ

ПОТРІБНО: 1 кг молодої картоплі, 1 
зубчик часнику, 2 лаврових листка, 200 
мл сухого білого вина, 50 г вершкового 
масла, сіль - за смаком.

ПРИГОТУВАННя: викладіть в сотей-
ник миту картоплю, роздавлений час-
ник і лаврове листя. Влийте вино, додай-
те масло і накрийте сковороду кришкою. 
Тушкуйте картоплю на середньому вогні 
протягом години, поки вино не випару-
ється. Зменште вогонь і готуйте до поя-
ви рум'яної скоринки. Періодично стру-
шуйте і перевертайте картоплю, щоб 
вона обсмажилася рівномірно. Перед 
подачею посипте сіллю.

МОЛОДА КАРТОПЛЯ, ЗАПЕЧЕНА З 
КУРКОЮ, ЛиМОНОМ І ОЛиВКАМи

ПОТРІБНО: 1 лимон, 4 курячих сте-
генця, 1 кг молодої картоплі, 4 гілочки 
свіжого розмарину, 1 пучок свіжого че-
брецю, 2 свіжих лаврових листа, 1-2 ст. 
л. оливкової олії, сіль, мелений чорний 
перець - за смаком, 100 г фаршированих 
оливок.

ПРИГОТУВАННя: розріжте лимон 
уздовж на четвертинки. На деко викла-
діть лимонні часточки, стегенця, миту 
картоплю, розмарин, чебрець і лаврове 
листя. Полийте олією приправте спеці-
ями і перемішайте. Поставте деко в ро-
зігріту до 180 °C духовку на 45 хвилин. 
Потім полийте ці інгредієнти соком за-
печеного лимона. Товкачем або склян-
кою роздушіть картоплю, щоб вона 
краще ввібрала смак і аромат цитруса. 
Викладіть на деко оливки, перемішайте 
і запікайте ще 15 хвилин. Курка повинна 
повністю просмажиться, а картопля - по-
критися рум'яною скоринкою.

ЗАПЕЧЕНА МОЛОДА КАРТОПЛЯ, 
ФАРШиРОВАНА РІКОТТОЮ

ПОТРІБНО: 700 г молодої картоплі, 1 
чайна + 1 ст. л. оливкової олії, сіль, пе-
рець - за смаком, 120 г рікотти, 2 ст. л. 
тертого твердого сиру, ½ лимона.

ПРИГОТУВАННя: накрити деко вели-
ким шматком фольги. На середину ви-
класти миту картоплю, полити 1 чайною 
ложкою олії та приправити сіллю і пер-
цем. З'єднати кінці фольги, формуючи 
пакет для запікання. Поставити деко в 
розігріту до 230 °C духовку на 35-40 хви-
лин. Змішати рікотту, твердий сир, дріб-
но натерту цедру лимона, сіль і перець. 
Коли запечена картопля злегка охоло-
не, зробити на верхівці кожної бульби 

хрестоподібний надріз і злегка відкрити. 
Викласти в середину картоплин при-
близно по 1 чайній ложці сирної маси. 
Перекласти фаршировану картоплю на 
сервірувальне блюдо, полити олією і по-
сипати перцем.

КАРТОПЛЯНиЙ ГРАТЕН
ПОТРІБНО: молода картопля – 500 г, 

часник – 2-3 зубчики, вершкове масло – 
30 г, твердий сир – 150 г, вершки 10% – 1 
склянка, мускатний горіх – дрібка, сіль, 
перець – за смаком. 

ПРИГОТУВАННя: картоплю помити 
та нарізати тонкими кільцями (можна не 
чистити). Опустити в підсолений окріп 
на 5-7 хвилин. Дістати з води та чекати, 
поки рідина стече. Часник почистити, про-
пустити через прес. Вершки змішати з сіл-
лю, перцем та мускатним горіхом, довести 
до кипіння та трохи охолодити. Додати у 
вершки подрібнений часник, перемішати. 
Форму змастити вершковим маслом, ви-
класти шарами картоплю, кожен шар за-
ливаючи вершками із часником. Ставити 
в нагріту до 150°С духовку на 40 хвилин. 
Дістати, посипати тертим сиром та повер-
нути в духовку. Запікати ще 5-7 хвилин, 
збільшивши температуру до 200°С.

ШАШЛиЧКи ІЗ МОЛОДОЇ КАРТОПЛІ

ПОТРІБНО: молода картопля, гриби 
печериці, цибуля, сіль, перець, олія.

ПРИГОТУВАННя: картоплю та гриби 
помити, розрізати навпіл. Цибулю нарі-
зати товстими півкільцями. Скласти все 
в глибоку миску, посипати сіллю й пер-
цем, полити олією та добре перемішати, 
щоб спеції та олію рівномірно розподі-
лити по шматочках овочів. Нанизати на 
дерев’яні шпажки та викласти на решіт-
ку або змащене олією деко. Поставити в 
нагріту до 200 градусів духовку на 20-30 
хвилин.

ФАРШиРОВАНА КАРТОПЛЯ
ПОТРІБНО: картопля – 5-6 шт. (вели-

кі), бекон – 200 г, сир – 150 г, сметана – 
півсклянки, зелена цибуля – 3-4 пера, 
сіль, перець – за смаком, олія.

ПРИГОТУВАННя: картоплю миємо, 
підсушуємо рушником. Загортаємо у 
фольгу та викладаємо у нагріту до 200 
градусів духовку. Запікаємо близько го-
дини. Дістаємо картоплю, чекаємо, поки 
трохи охолоне. Розрізаємо навпіл, діста-
ємо чайною ложкою м’якоть, аби утво-
рилися човники. М’якоть розминаємо 
товкачкою для картоплі та змішуємо із 
дрібно нарізаним беконом і цибулею. До-
даємо тертий сир, сіль, перець і сметану, 
перемішуємо. Цією сумішшю наповнюємо 
човники. Викладаємо на змащене олією 
деко та ставимо у нагріту духовку. Запікає-
мо ще хвилин 20.

Як приготувати 
молоДу картоплю: 

11 рецептів на будь-який смак
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У ціну газети враховано вартість поштових послуг: 
прийом та доставку видання до передплатників

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА
«Нашого ДНя» на 2021 рік!

1 місяць - 31 грн. 00 коп. 
3 місяці - 90 грн. 00 коп.
5 місяців - 146 грн. 00 коп.

Передплатити «Наш ДЕНЬ»  
можна у будь-якому поштовому 

відділенні або у листонош.

індекс - 68710

реКлама: +38 (068) 364-08-54

ЗАхІДНОУКРАЇНСЬКиЙ 
НАЦІОНАЛЬНиЙ УНІВЕРСиТЕТ
IV рівня акредитації відповідно до Закону 

України «Про вищу освіту» оголошує конкурс 
на заміщеннявакантних посад:

● ПРОФЕСОРА КАФЕДРИ ПОДАТКІВ ТА 
ФІСКАЛЬНОї ПОЛІТИКИ;

●  ПРОФЕСОРА КАФЕДРИ КІБЕРБЕЗПЕКИ;
● ПРОФЕСОРА КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ, 

ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННя ВІННИЦЬКОГО 
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ЕКО-
НОМІКИ ЗУНУ;

●  ДОЦЕНТА КАФЕДРИ ПРАВОЗНАВСТВА І 
ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН ВІННИЦЬКОГО 
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ЕКО-
НОМІКИ ЗУНУ;

●  ДОЦЕНТА КАФЕДРИ ПСИХОЛОГІї ТА СО-
ЦІАЛЬНОї РОБОТИ.

Вимоги до кандидатур на посади: науковий 
ступінь.

Термін подання документів – один місяць з 
дня опублікування оголошення. 

Перелік документів, які подаються на 
ім’я ректора університету: заява про участь 
у конкурсі; особовий листок з обліку кадрів; 
автобіографія; засвідчені в установленому по-
рядку копії документів про вищу освіту, наукові 
ступені і вчені звання; список наукових та на-
вчально-методичних праць і винаходів.

Додаткова інформація щодо основних функ-
ціональних обов'язків, розміру та умов оплати 
праці надається кадровою службою. (Праців-
ники ЗУНУ для участі у конкурсі подають заяву 
на ім'я ректора, оновлений список наукових та 
навчально-методичних праць).

Документи надсилати за адресою: ЗУНУ, вул. 
Львівська, 11, м. Тернопіль, 46020. Детальніше з 
умовами конкурсу можна ознайомитись у вче-
ного секретаря ЗУНУ за тел. (0352) 47-50-62.

В Україні істотно підвищують 
відповідальність за порушення 
норм вантажних перевезень на 

автомобільному транспорті. Про зміни в 
законодавстві розповів директор Інституту 
публічної політики та консалтингу Сергій 
Биков.

«28 червня Володимир Зеленський підписав закон 
про автоматичну фіксацію порушень габаритно-ваго-
вих параметрів. 29 червня Рада прийняла в другому 
читанні законопроєкт «Про внесення змін до Кодексу 
України про адмінправопорушення щодо окремих пи-
тань здійснення габаритно-вагового контролю». Оче-
видно, що Зеленський і його оперативно підпише», - 
коментує політолог.

За словами Бикова, вперше за всі роки Незалежнос-
ті буде введена автоматична фіксація і нарахування 

штрафів за перевантажені вантажівки.
За перевезення вантажів без документів штраф 

складе 17 000 - 34 000 грн, за перевищення габарит-
но-вагових нормативів - 8 500 - 51 000 грн, за відмову 
від габаритно-вагового контролю або відмову від зу-
пинки на вимогу - 51 000 грн.

«Три-чотири таких штрафи - і їздити (переванта-
женим) стане невигідно. Дешевше продати машину», 
- зазначає Биков.

Необхідність таких змін назріла давно і стала особли-
во актуальною із запуском програми президента Воло-
димира Зеленського «Велике будівництво». Паралельно 
з ремонтом доріг почали встановлювати WiM-комплек-
си (від англ. weigh-in-motion, зважування в русі).

«З WIMом не домовишся, йому на лапу не покла-
деш, проїхав по трасі перевантаженим - автоматично 
чекай штрафу з декількома нулями. За останні півтора 
роки на дорогах встановлено 48 майданчиків Weigh-

in-Motion, далі буде ще. До речі, буквально днями дані 
з комплексів WIM стали публічними - інформація до-
ступна на порталі Data.gov.ua», - розповів політолог.

Таким чином, «Велике будівництво» дало старт ці-
лій низці позитивних змін, зазначив Биков.

Розбивати дороги перевантаженими фурами тепер буде невигідно
За перевантаження фур доведеться заплатити штраф 8 500 - 51 000 гривень
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Вітаємо! 
Відповідальну, мудру 

жінку, позаштатного 
кореспондента газети 

«Наш ДЕНЬ» 
Іванну Іллівну 

Ярему
 із с. Плотича 

Козівської ОТГ
 з Днем народження та з Днем ангела!

Сердечно бажаєм в цей день особливий,
 Щоб доля складалась яскраво, щасливо! 
Щоб у мирному небі Вам сонце всміхалось,
 Щоби всі Ваші мрії та плани збувались! 
Нехай всі тривоги ідуть в небуття,
 Удачу і радість дарує життя!
 Як сон, негаразди щоби забувались,
 А краще, щоб зовсім вони не з’являлись!
 Хай Бог милосердний з високого неба 
Пошле у житті, чого тільки треба. 
Хай Ваші стежини стелить диво цвіт 
На многая, многая, многая літ!

 З повагою – друзі, приятельки 
і колектив газети 

«Наш ДЕНЬ».

Вітаємо!
Любу донечку, найкращу 

внучку і правнучку, 
племінницю, чарівну дівчинку

Улянку Артим
із Зборова

з Днем народження! 
Виповнився рік дитині
 Радість всій нашій родині
 З цим прийшли ми привітати
 Та Улянці побажати:
 Здоров’ячка міцненького,
 Сонечка ясненького!

 Хай росте всім нам на втіху,
 В домі буде море сміху!
 Щоб зубки скоро вилізали,
 Рідним спати не мішали, 
 Щоб ангелики кружляли
 І від бід охороняли. 
У ласці Господній, дитинко,
                           скоріш підростай, 
Навколо світ прекрасний пізнавай!

З любов’ю - мама, тато, дідусь, 
бабусі, прадідусі, прабабуся, 

цьоця Інна, Сніжана з чоловіком 
Мироном, Мар’янка.    

Вітаю!
 Щиру, привітну, відповідальну 

медсестричку Збаразької 
районної лікарні 

Ольгу Михайлівну Прокоп
 З Днем народження!

У цю гарну літню днину
Вас вітають вдячні пацієнти і родина. 
Тож прийміть вітання найкращі,
Бажаю миру, удачі і щастя. 
Щоб лихо й хвороби Вас обминали, 
Зозуля сто років життя накувала. 
Бажаємо Вам лише гарних подій, 
Яскравого сонця і здійснення мрій. 
Друзів чудових, здоров’я міцного, 
Більше – веселого, менше – сумного.
Хай серденько наповниться теплом,
Хай ангел захистить своїм крилом. 
Хай Божа ласка осяває путь, 
Хороші люди завжди поруч йдуть.  

З найкращими побажаннями – 
Іван Панчук.

Вітаємо!
Ганну Михайлівну 

Крису
з м. Ланівці

з Днем народження!
Хай рясніють літа, 

колосяться жита,
 Зеленіють луги, 

вміло скошені,
Хай радіє земля, хай сміється душа 
І далеко хай буде до осені. 
Хай майбутні роки, мов у казці, пливуть,
 Сумувати за цим не годиться, 
Хай все гарне вони і добро принесуть, 
І задумане все хай здійсниться!
Небесна Ненька хай святим покровом
 Освятить кожну мить життя, 
Нехай Господь дарує здоров’я і ласку
На многії і благії літа!

З повагою – рідні, друзі 
і колектив газети 
«Наш ДЕНЬ».

- Я приглядався до багатьох, 
але зупинився на спеціаль-
ності «Електрогазозвар-

ник». Сучасний світ тримається на мета-
лі, як кажуть, тому жодне підприємство 
не може обійтися без таких фахівців. 
Електрогазозварник потрібен і в будів-
ництві, і в промисливості, і в сільському 
та житлово-комунальному господар-
ствах… До того ж, не лише в Україні, а й 
за її її межами, - зауважує хлопець.   

Друзі порадили ТВПУ ресторанного 
сервісу і торгівлі. Аргументували: ди-
плом саме цього училища - своєрідний 
знак якості та високого рівня профе-
сійності  для роботодавців. Роман всту-
пив і вже під час навчання на третьому 
курсі знайшов роботу, як, зрештою,  і 
більшість його одногрупників. Зостався 
працювати там, де й проходив практику.

Зізнається, студентські роки – най-
кращі. Вони зробили його самостійним, 
відповідальним, рішучішим, навчили 
фокусуватись на головному й впевнено 
рухатись до мети. 

- Я знайшов себе та щиро вдячний 
вчителям і майстрам за турботу, увагу, 
підтримку, знання, - зазначає. - Вони 
вкладали в нас свої душі й час, власним 

прикладом вчили працювати над собою 
й постійно вдосконалюватись.

Із приємністю Роман відзначає ті 
якісні зміни, що в останній рік відбу-
лись в училищі. Розпочали ремонти в 
гуртожитках й навчально-виробничих 
лабораторіях, замінюють сантехнічне 
обладнання, з нуля зроблено душові, 
стартувало оновлення матеріально-тех-
нічної бази училища й самого підходу до 
викладання навчального матеріалу.

- Більше уваги приділяється прак-
тиці й це добре, бо електрогазозварник 
- що хірург: одне - чути про скальпель, 
інше – твердо тримати його в руках. А 
коли є знання, то досвід – питання часу, 
- наголошує. - З іншого боку, електрога-
зозварник ще й своєрідний митець. Від 
його віртуозності залежить не лише 
міцність конструкції, а й вигляд. Зварю-
вання постійно розвивається й вдоско-
налюється, з’являються нові зварюваль-
ні машини, техніки, матеріали й дуже 
добре, що вчителі та майстри училища 
навчають, окрім роботи з металом, ще й 
зварювати всі види пластмас, вони ру-
хаються в ногу з часом і готують нас до 
будь-яких професійних викликів.

Роман переконаний: три роки тому 

зробив правильний вибір професії та 
навчального закладу, тому тепер може 
міцно стояти на ногах й бути впевненим 
у своєму майбутньому.

Аня ЗАЙЧУК.

Роман Квасичинський з Буцнева Тернопільського району ще в 9-му класі вирішив здобути 
професію, котра завжди буде актуальною, затребуваною й високооплачуваною. 

Професія, що потрібна всім і всюди

Навчання – безкоштовне. Вступ – за співбесідою. 
Учнів забезпечують стипендією та безкоштовним гуртожитком. 

Деталі за тел.: +38 0687290973,  +38 097 178 41 86.
Адреса: м. Тернопіль, просп. С. Бандери, 32.

Вітаємо! 
Мудрого і 

відповідального 
керівника, начальника 

ВПЗ Зборів-1
Ольгу Петрівну 

Семенець
з Днем народження!

 Бажаємо фантастич-
ного щастя, 
Безкрайнього моря чудових подій. 
Хай все, що бажаєте, легко удасться,
 А також цікавого втілення мрій. 
Хай зорями радість Вас осипає, 
Природа здоров’ям наділить міцним. 
Вас з Днем народження щиро вітаєм, 
Хай спокій і мир завітають у дім! 
 А доля хай наснаги додає
Десятки літ ще мріяти, любити, 
Щоб Ви зуміли все життя своє
 Під Божою опікою прожити! 

З повагою - колеги по роботі.

Вітаємо!
 Нашу дорогу маму, бабусю та 

прабабусю, сусідку 
Галину Порфенівну Радняну
з с. Вікнини Кременецького району

з ювілеєм!
 Летять роки, мов лебеді у вирій, 
Життя іде, його не зупинить, 

Прийміть вітання наші щирі, 
Хай радісною буде кожна мить!
 Якби в словах була пророча сила, 
А в серці чарів полум’я цвіло, 
То ми б для Вас усе в житті зробили,
 Щоби і дня сумного не було. 
Нехай волошками цвітуть літа прекрасні, 
Нехай здійсняться тисячі бажань, 
Щоб доля дарувала тільки щастя, 
Ні грама бід, ні крапельки страждань! 
Хай роки лише втіху приносять, 
І надію, й здоров’я у дім, Та ангели в Бога попросять
 Понад сто років прожити у нім!

З повагою і любов’ю - син Олександр, невістка Людмила, 
внучка Соломія та Мар'яна з чоловіком Іваном 

і правнучком Артемом, сусідки Феодосія та Єфросинія.

Тож, коли ви завершили 9-ий чи 11-ий класи та мрієте про престижну, 
добре оплачувану й затребувану на ринку праці спеціальність - вступайте до 
ТВПУ ресторанного сервісу і торгівлі. 

Набір здійснюється за професіями: кухар, офіціант, бармен, пекар, продавець 
продовольчих товарів, а також електрогазозварник, монтажник санітар-
но-технічних систем і устаткувань, слюсар з ремонту колісних транспортних 
засобів, водій автотранспортних засобів категорії «В» і «С», штукатур, маляр.


