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Твій. Мій. Наш ДЕНЬ. Разом!

Спортфест, гарячі
серця та пісні –

у Яблунові святкували
день села

Вітаємо!

12 липня ювілейний,
сповнений гордості за
прожиті роки, День
народження святкував

Степан
Петрович
Турецький

Шановний ювіляре!

Педагогічний та учнівський колективи ЗОШ І-ІІ ступенів
села Самолуски на Гусятинщині засилають Вам найщиріші вітання! Здоров’я міцного, добра, миру і злагоди.
Нехай ще довго будуть сили на улюблені справи, нехай
душа буде спокійна, а Ви оточені любов’ю та увагою
найдорожчих людей.
Щедрих Божих благословінь на многії літа!
Чого забажаєте – нехай у Вас буде,
Нехай і надалі шанують Вас люди.
Хай сонце Вам щиро сміється,
Задумане все хай вдається!

Погода в Тернополі й області

14 липня - ясно, без опадів, температура повітря вночі 17-21, вдень
28-32 градуси тепла. Схід сонця - 5.26,
захід - 21.20.
15 липня - ясно, без опадів, температура повітря вночі 19-21, вдень
28-32 градуси тепла. Схід сонця - 5.27 захід - 21.19.
16 липня - хмарно з проясненням, без опадів, температура
повітря вночі 20-21, вдень 28-32 градуси тепла. Схід сонця 5.28, захід - 21.18.
17 липня - хмарно з проясненням, без опадів, температура
повітря вночі 19-20, вдень 28-32 градуси тепла. Схід сонця 5.29, захід - 21.17.
18 липня - хмарно з проясненням, можливий дощ, температура повітря вночі 19-20, вдень 28-30 градусів тепла. Схід
сонця - 5.30, захід - 21.16.
19 липня - хмарно з проясненням, можливий дощ, температура повітря вночі 18-19, вдень 27-28 градусів тепла. Схід
сонця - 5.31, захід - 21.15.
20 липня - хмарно з проясненням, без опадів, температура
повітря вночі 18-19, вдень 26-27 градусів тепла. Схід сонця 5.33, захід - 21.14.

У

розпал спекотного липня асфальтова алея поряд з будинком
3
культури села Яблунова вирувала емоціями – від малого до
стор.
великого дівчата, хлопці та кремезні чоловіки змагались кожен у
своїй ваговій категорії.
Молодші стрибали у мішках та на скакалці, юні – піднімали гирі, гантелю, присідали з навантаженням, сильні – переносили важкі знаряддя, підіймали значну вагу, перекочували колесо. Глядачі
у тіні дерев уболівали за всіх – у день села Яблунів спортивний фестиваль «Богатирські ігри» став
справжнім дарунком. Змагання силачів не новина у Яблунові – організовував їх протягом 7 років
Андрій Балабух. Цього року вперше будучи не тільки учасником, а ще головою села.

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА
«Нашого дня» на 2021 рік!
індекс - 68710

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

У ціну газети враховано вартість поштових послуг:
прийом та доставку видання до передплатників
Передплатити «Наш ДЕНЬ» можна у будь-якому
поштовому відділенні або у листонош.

Тема тижня
Наш День nday.te.ua
«Водна арена «Тернопіль» може стати спортивною
візитівкою України», - Володимир ТРУШ
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З робочим візитом Тернопільщину 9 липня відвідала заступниця
Міністра молоді та спорту України Ніна Уманець.

П

редставниця Міністерства і голова
Тернопільської облдержадміністрації
Володимир Труш обговорили
можливості проведення на Водній арені
«Тернопіль» чемпіонату світу з веслування
на байдарках та каное.
Разом з першим заступником голови ОДА Ігорем
Дем'янчуком заступниця міністра відвідала будівництво Водної арени.
- Тернопіль показав високу готовність до прийняття майбутніх змагань. Звичайно, залишилися деталі,
які необхідно виконати. Та попри це, вважаю, що за
підтримки місцевої влади ми спільними зусиллями
зможемо вчасно закінчити всі будівельні роботи та на
високому рівні прийняти спортсменів з різних країн. Я
з гордістю можу сказати, що цей об'єкт, коли буде завершений, не поступатиметься аналогічним місцям,
які я відвідувала в Німеччині та інших країнах. Можливо, з часом нам вдасться ще більше розвинути цю локацію та створити невеличке спортивне містечко, - за-

значила заступниця міністра молоді та спорту України
Ніна Уманець.
Водночас це буде не тільки місце для проведення
спортивних змагань всеукраїнського та міжнародного рівнів, але й туристична локація, об’єкт, де зможуть
відпочивати жителі області, туристи.
- Ми у короткі терміни змогли закінчити першу
чергу будівництва Водної арени «Тернопіль». Це місце,
яке має всі перспективи стати центром водного спорту на Західній Україні. А ми зі свого боку зробимо все

можливе, щоб в найкоротші терміни закінчити необхідні будівельні роботи та вже незабаром прийняти
міжнародні змагання. Впевнений, що з допомогою Міністерства молоді та спорту України ми зможемо втілити наші наміри у життя. А Водна арена стане спортивною візитівкою всієї країни, - зазначив голова ОДА
Володимир Труш.
Нагдаємо, що Водна арена в Тернополі облаштовується в межах президентської програми «Велике будівництво». На спортивному об’єкті передбачено створення обвідного каналу, будівництво фінішної вишки та
трибун на понад 1 тис. місць, облаштування фотофіксації стартових доріжок, кабін для коментаторів, окремих кімнат для представників міжнародних федерацій
і спортсменів.

Тернопільська область отримала особливу підтримку агросектору від держави

П

ісля відкриття ринку землі
громади отримуватимуть
зворотній зв’язок для
вирішення питань, пов’язаних із
земельною реформою. Для цього
8 липня підписали тристоронній
Меморандум про співпрацю
між Міністерством аграрної
політики, Тернопільською
облдержадміністрацією та
Всеукраїнською асоціацією
громад.
Цей документ підсилює розвиток
сільськогосподарської діяльності у Тер-

нопільській області.
- Сьогоднішня зустріч особлива, як
для Міністерства, так і для області. Тернопілля має найвищий показник розораності земель в Україні і найбільший
відсоток орних земель у структурі сільськогосподарських угідь. Земельні ресурси - головне багатство нашої області.
Адже понад третину валового продукту
регіону дає саме сільське господарство. І
це не остаточна наша межа. Підписання
тристороннього Меморандуму дає особливу підтримку агросектору від держави, - каже голова ОДА Володимир Труш.
Завдяки об'єднанню зусиль Міністерства, Тернопільської ОДА та Всеукраїн-

ської асоціації громад буде можливість
створити конкурентне підприємницьке
середовище у селі, залучити інвестиції,
забезпечити людей соціальними, культурно-освітніми і побутовими послугами.
- Для мене особливо цінна співпраця
з регіональною владою, адже я розумію,
що агросектор у кожній області унікальний. Він має свої переваги, свої проблемні питання, свої умови і можливості. Ми
йдемо шляхом індивідуального підходу
і радо вітаємо обласне керівництво, ОТГ,
органи місцевого самоврядування, які
готові йти нам на зустріч і повною мірою
розуміють ті можливості, які відкриває

така співпраця, - підкреслив Міністр
агрополітики та продовольства Роман
Лещенко.

Абітурієнти з усієї України хочуть навчатися в класичному університеті Тернополя

У розпалі робота приймальної
комісії класичного університету
Тернополя. Абітурієнти з різних
куточків України приїжджають,
щоб побачити студмістечко, матеріально-технічну базу університету, познайомитися з професорсько-викладацьким колективом,
дізнатися про можливості для позанавчальної активності.
Гаряча пора й для працівників
кол-центру ЗУНУ, адже юнаків і
дівчат цікавлять нові спеціальності: психологія, дизайн, філологія,
переклад, правова журналістика,
енергетичний аудит, технології інтернету речей, бізнес-комунікації
та переклад, біоінженерія, автомобільний транспорт, сходознавство.
Класичний університет Тернополя - один із небагатьох, який має
великий спектр освітніх програм,
серед яких кібербезпека, освітологія, міжнародна дипломатія, екологія, менеджмент, політологія,
маркетинг, громадське здоров’я, туризм, готельно-ресторанна справа,
правоохоронна діяльність.
Обираючи університет, молодь дивиться на всеукраїнські та
міжнародні рейтинги, в яких ЗУНУ
займає лідируючі позиції, присутність в науково-метричних базах і
цікавиться відгуками випускників
та стейкхолдерів. Приємно відзначити, що роботодавці, згідно

з дослідженнями, рекомендують
здобувати освіту в класичному
університеті Тернополя.
Розширюється географія абітурієнтів, збільшується кількість
державних місць - Західноукраїнський національний університет
примножує славні традиції та вдосконалюється з кожним днем.
Сучасні спеціальності для абітурієнтів - це нові можливості для
самореалізації у сучасному світі.

Уперше в Україні:
в ЗУНУ оголошено набір
на освітню програму
«Сходознавство»
Сходознавство - нова освітня
програма в класичному університеті Тернополя.
Уперше в Україні оголошено
набір на освітню програму «Сходознавство» в спеціальності 291
«Міжнародні відносини, суспільні
комунікації та регіональні студії»
у Західноукраїнському національному університеті.
Ця освітня програма відкриває безліч можливостей для студентів. Перш за все - це вивчення
східних мов. Уже на першому році
навчання обов’язковою мовою
буде турецька, а другою мовою –
англійська.
З травня по червень у Західноукраїнському національному

«Сходознавство» формує знання
та унікальні навички у студентів.
У зовнішній політиці Україна
зорієнтована на багатовекторну
співпрацю з країнами Сходу. І як
свідчать тренди останніх років,
значимість східного вектору лише
зростатиме.

університеті працювали Студії
тюркології, на яких студенти вже
мали можливість пройти початковий курс турецької мови. За
результатами офіційного візиту
Надзвичайного і Повноважного Посла Турецької Республіки в
Україні в ЗУНУ університет отримав підручники з вивчення турецької мови.
Із другого курсу студенти даної освітньої програми зможуть
обирати другу східну мову – арабську, перську, іврит, китайську та
інші.
Після першого курсу приємним бонусом буде навчання у літній мовній школі, що дозволить
студентам програми підвищити
рівень володіння турецькою мо-

вою та вдосконалити комунікаційні навички в мовному середовищі. Аналогічні мовні школи
передбачені й для інших східних
мов.
По-друге, дана освітня програма отримала підтримку у дипломатичних установ, що дасть
можливість студентам проходити
стажування та брати участь у дипломатичних турах.
По-третє, випускники освітньої програми «Сходознавство»
затребувані на ринку праці. Україні потрібні фахівці з міжнародних
відносин, які матимуть знання
з історії, культури, економіки,
соціально-політичних
питань
країн Сходу. Завдяки міждисциплінарності освітня програма

Класичний університет
Тернополя - лідер
серед закладів вищої
освіти України
Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено консолідований рейтинг закладів вищої освіти України 2021 року.
У якості вихідних даних використані найбільш авторитетні
серед експертів та засобів масової
інформації національні рейтинги
університетів України: «Топ-200
Україна», «Scopus» та «Бал ЗНО
на контракт», кожен із яких використовує різні критерії оцінювання вишів. У загальному рейтингу
класичний університет Тернополя посів 32 місце серед більше 200
ЗВО.
- Пишаємося, що Західноукраїнський національний університет є лідером серед українських
освітніх закладів. Ми працюємо
на результат, впевнено досягаючи
нових вершин, - йдеться в інформації ЗУНУ.

Соціум
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Спортфест, гарячі серця та пісні –

у Яблунові святкували день села

У розпал спекотного липня асфальтова алея поряд з будинком культури села Яблунова
вирувала емоціями – від малого до великого дівчата, хлопці та кремезні чоловіки змагались
кожен у своїй ваговій категорії. Молодші стрибали у мішках та на скакалці, юні – піднімали
гирі, гантелю, присідали з навантаженням, сильні – переносили важкі знаряддя, підіймали
значну вагу, перекочували колесо. Глядачі у тіні дерев уболівали за всіх – у день села Яблунів
спортивний фестиваль «Богатирські ігри» став справжнім дарунком.

З

магання силачів не новина
у Яблунові – організовував
їх протягом 7 років Андрій
Балабух. Цього року вперше
будучи не тільки учасником, а ще
головою села.
- Наші хлопці займаються в селі у
тренажерному залі спортивного клубу
«Богатир», але вони ще юніори, тому в
змаганнях стронгменів з Яблунова я був
один, - розповідає він. - Загалом було десять учасників з Тернопільської області
та із Закарпаття – у всіх гідні результати. На Чемпіонатах України змагаються
у п’яти вправах, а ми показали сім – тяга
штанги, підіймання гантелі, перекидання колеса, «прогулянка фермера», «колодязь», «качка» і «коромисло»».
Андрій Балабух у змаганнях виборов
перше місце у своїй ваговій категорії. Усі
знаряддя, які переносили спортсмени,
мають вагу 250-260 кілограмів, щоби підіймати таку, потрібні регулярні тренування.
Наймолодший учасник «Богатирських ігор» Владислав Нефельт, цього
року випускник школи села Озеряни
Чортківського району, займається силовим спортом з 8 років, у 14 вже підіймав
штангу, у спортфесті зайняв третє місце
у своїй ваговій категорії – тренується у
власними силами облаштованому тренажерному залі разом з друзями.
- Я зірвав мозолі, тому не міг підняти
добре вагу, - зазнається хлопець. - У цьому спорті все може бути, і дамбл (гантеля
75 кг) може впасти на голову. Головне не
спішити, так мені казав Василь Вірастюк.
Я буду продовжувати займатись цим
спортом.
Учасник змагань Володимир Бойко,
голова Тернопільського осередку федерації стронгмену України, розповів, що
в Тернополі формується кістяк команди
стронгменів клубу «Богатир».
- Зараз нас четверо, я найстарший,
- каже він. - Спеціального залу для тренувань ми не маємо, усі займаємось самостійно, а знаряддя тримаємо у гаражі.
У змаганнях в Яблунові чоловік виборов перше місце. Друге посів 25-річний
Євген Фречка. Він приїхав із Закарпаття
з села Сокирниця.
Здивували своїми виступами юні
– Анастасія Сус підняла правою рукою
8-кілограмову гантелю 30 разів, робила
це вперше.
- Просто потрібно повірити в себе і
далі само піде, - поділилася дівчина.
15-річний Василь Матіяш 37 разів
підняв 16-кілограмову гирю.
- Я тренуюсь, ходжу в зал, який зробив Андрій Балабух, - розповів хлопець.
Переможці змагань отримали нагороди, пам’ятні медалі та кубки у вигляді
героя українських казок силача Котигорошка.
Вітали гостей та учасників змагань з
Яблунівської сцени члени новоствореної

громадської організації «Час волонтера». Усі вони прийшли в однакових футболках з написом «Я люблю Яблунів». У
своїй промові очільник ГО «Час волонтера» Андрій Фик пообіцяв, що спільними зусиллями будуть сприяти розвитку
села, культури і спорту. В організації
наймолодші - учасниці також новоствореного колективу дизайнерів «Яблучко»
- дев’ять дівчаток разом з керівником
Лесею Матіяш вже не вперше створюють чудові фотозони для всіх фестивалів
Яблунова. За свою роботу дівчатка отримали подяку.
Лунали пісні зі сцени – колективи
та виконавці приїхали привітати село,
де музика звучить щонайменше чотири
рази на рік під час найрізноманітніших
фестивалів. Організатор музичних, літературних фестів Іван Кушнір поділився

тим, що під час серпневого свята пісні
фестивалю «Яблуневий спас» у Яблунові
такі зафіксують рекорд України – «Найфестивальніше село України».
Традиційна польова кухня, яку очолює Михайло Пиріжок, пригощала смачними стравами – зварили 150 літрів
рибної юшки, смажили картоплю, курячі
крильця, печериці, кабачки.
Гості із задоволенням робили світлини у фотозонах та з дерев’яним Котигорошком, якого вирізьбив місцевий художник, скульптор Степан Ядловський.
- Залишили мені на подвір’ї ясен, він
твердий для різьби, та ще й тріснув після
завершення, - розповів він. - Та Котигорошка я відреставрую, буде стояти у дитячому садочку.
- Ми хочемо до наступного фестивалю, до Спаса, обладнати площадку перед

сценою для танців. Тоді до нас зможуть
приїхати танцювальні колективи показати своє мистецтво, – поділився планами організатор спортфесту «Богатирські
ігри» сільський голова Яблунова Андрій
Балабух. – У нашому селі дуже крута команда працює над фестивалями – кожен
знає, що робити у своїй ділянці роботи,
тому точно знаю, що завжди будуть наші
фестивалі цікавими.
Для того, щоби була тінь, потрібно, аби хтось посадив дерева, для того,
щоби розвивались у селі культура, спорт,
суспільство, потрібно, аби хтось взяв на
себе відповідальність і сказав – «У нас
буде найкраще село і найкраще свято. До
роботи!».
Олена МУДРА.
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Які норми мовного закону запрацюють із 16 липня
У Міністерстві культури та інформаційної політики роз’яснили, які нововведення
будуть запровадженні з використання державної мови у сфері культури.

Т

ак, 16 липня цього року
набирають чинності
частини 2-6 і 8 статті 23
Закону «Про забезпечення
функціонування української
мови як державної», якою
унормовано застосування
державної мови у сфері
культури.

Зокрема, як повідомляє Укрінформ,
згаданими нормами передбачено, що:
мовою проведення культурно-мистецьких, розважальних та видовищних
заходів є державна мова. Застосування
інших мов під час таких заходів дозволяється, якщо це виправдано художнім,
творчим задумом організатора заходу,
а також у випадках, визначених законом щодо порядку реалізації прав корінних народів, національних меншин
України; супровід культурних заходів
здійснюється державною мовою, або ж
організатор забезпечує синхронний чи

П

послідовний переклад такого виступу
державною мовою; оголошення, афіші,
інші інформаційні матеріали про культурно-мистецькі та видовищні заходи
і вхідні квитки виготовляються державною мовою. Допускається використання інших мов поряд з державною
мовою, при цьому текст іншою мовою
не може бути більшим за обсягом та
шрифтом, ніж текст державною мовою.
Згідно з новими нормами, публічне
виконання та/або публічний показ театральної вистави іншою мовою, ніж
державна, в державному чи комунальному театрі має супроводжуватися перекладом державною мовою за допомогою субтитрів, звукового перекладу чи
в інший спосіб; мовою музейної справи
та мистецьких виставок, а також мовою
поширення та демонстрування фільмів
в Україні є державна мова.
У межах заходів кінофестивалів, які
проводяться в Україні за погодженням
з центральним органом виконавчої

Актуально

Скільки будемо
платити
за світло?

У
влади, що реалізує державну політику
у сфері кінематографії, в кіновидовищних закладах допускається показ фільмів мовою оригіналу, але із субтитрами,
виконаними державною мовою.
Туристичне та екскурсійне обслуговування має бути українською мовою,
але туристичне обслуговування іноземців та осіб без громадянства може
здійснюватися іншою мовою.

Грошей немає: половина співвітчизників
не підуть у відпустку влітку

онад 50% українців планують поїхати цього літа у
відпустку, більше 30% - впевнені, що залишаться
вдома і трохи більше 12% вагаються поки відповісти.
Про це свідчать результати опитування Gradus.

Також стало відомо, скільки жителі країни готові витратити
на довгоочікувану відпустку. Так, до 5000 гривень готові витратити 27,6% українців. До 10 тисяч - 24,9%, до 30 тисяч - 22,8%, до
150 тисяч - 2%.
Серед причин, через які українці не поїдуть у відпустку влітБільшість українців залишаться відпочивати в Україні - ку, зокрема такі: немає грошей на відпустку - 52,3%; краще по47,3%. За кордон поїдуть тільки 18,3% опитаних. Найбільше працюю/повчуся - 12,8%; боюся втратити роботу - 10,8%; не
збирається відправитися на відпочинок молодь.
хочу ризикувати через пандемію COVID-19 - 6,8%.

Держава ще глибше хоче залізти в кишені
підприємців і працюючих українців

Кабміні хочуть розділити
споживачів електрики, і
обрали для цього показник
споживання в домогосподарстві. З
1 серпня цього року менше за всіх
будуть платити ті, хто за місяць
споживає не більше 100 кВтгод. У таких споживачів тариф
залишиться на теперішньому
рівні - 1,68 гривні. В уряді кажуть,
що в країні таких споживачів
близько 40%, більшість із них пенсіонери. Про це повідомляє
«Перший діловий».

Наступна категорія - домогосподарства зі споживанням від 101 до 300 кВтгод. Для них тариф зросте до 2,2 гривні.
До третьої групи увійдуть ті, хто витрачає за місяць не менше 301, але не
більше 500 кВт-год. Для таких споживачів один кВт-год буде коштувати 2,5
гривні.
Найбільше платитимуть споживачі,
які використовують за місяць понад 500
кВт-год - 3 гривні. При цьому відомо, що
до цієї категорії належать більшість приватних будинків, де просто нереально
використовувати менше електроенергії.
Експерти зазначають, що уряд мав би
дати детальні пояснення з приводу поділу та підрахунків вартості світла.

Оце так! До тих, хто вирішує долю багатьох людей і суспільства загалом в українців
тотальна недовіра. Цифри шокують. Так, повністю чи переважно довіряють судам в Україні
лише 10% правників і громадян, які беруть участь судових провадженнях.
Такі дані опитування, проведеного фахівцями програми американського агентства USAID
«Нове правосуддя». Ще наприкінці 2018 року цей показник був на рівні 16%.

А

в Кабміну та Верховної Ради
справи взагалі кепські - їм
довіряють 7% українців.
У згаданому 2018-у показники
були дещо вищими - 13% та
11%, відповідно. Водночас, зріс
рівень довіри до засобів масової
інформації - до 36%, порівняно із
31% три роки тому.
Але ті, кому люди не довіряють, почуваються комфортно. Мають гарні зарплати, а згодом і пенсії, вплив, владу…
Найбільше ж українці довіряють армії. На неї, а не на чиновників та політиків, вся надія під час війни, яка триває
вже восьмий рік. Та, на жаль, в нашій
країні недооцінюють тих, хто насправді
цього вартує.
Один із прикладів. Нещодавно в
Україні підвищили розмір пенсії. Найменшу надбавку отримали українські
військові пенсіонери - 67 гривень. А чи
не найбільше пощастило суддям. Їм додали аж майже 9,5 тисяч, зазначає 24
канал. До слова, середній розмір щомісячного довічного утримання суддів
складає понад 77 тисяч гривень на місяць. Для порівняння - середня пенсія за
віком становить 3770 гривень. Ось така
несправедливість...

Зараз в Україні налічується близько 11 мільйонів пенсіонерів, а це - 27%
загальної чисельності населення. За даними ООН та Мінсоцполітики, близько
80% наших пенсіонерів отримують виплати нижче прожиткового мінімуму,
тобто перебувають за межею бідності.
А яка ситуація в світі? Виявляється,
не лише в Україні люди пенсійного віку
- одна з найбільш незахищених груп населення. Видання «Слово і діло» склало
топ-15 країн за рівнем бідності серед
пенсіонерів у віці 65 років і старше.
Йдеться про країни ЄС.
Отже, у 2019 році найбільше пенсіонерів за межею бідності було в Латвії 53,8%. В Естонії - 51,3%, Болгарії - 36%,
Литві - 34,6%, Хорватії - 27,6%, Швейцарії - 27,4%, на Кіпрі - 25,9%, Мальті 24,1%, в Румунії - 23,1%. В Ірландії, Словенії, Німеччині, Сербії, Польщі та Чехії
за межею бідності жили 17-18% пенсіонерів. При цьому рівень бідності серед
жінок пенсійного віку вищий, ніж серед
чоловіків.
В Україні про те, що слід підвищувати соціальні стандарти, говорять роками. А толку? Величина соціального
забезпечення залежить від стану економіки. У слабкій економіці не може бути
високих соціальних стандартів. Політи-

ки про це добре знають. Але обіцяють
людям золоті гори. І, на жаль, багато хто
купується. А в результаті - знову треба
проходити тест на виживання.
Як зазначив «Gazeta.ua» економіст
Андрій Новак, економіка - не електрика,
неможливо увімкнути вмикач і одразу
з’являться високі соціальні стандарти.
Спершу економічний ріст, а тоді підвищення рівня життя громадян. Але... держбюджет перебуває в критичному стані
- держава живе в борг.
Уряд не виконує свої соціальні зобов’язання. Наприклад, стосовно доплати 400 гривень пенсіонерам старше 75
років. Її перенесли з липня на жовтень.
Гроші на пенсії можна було знайти. Бюджетом на 2021 рік передбачено збільшення витрат на різні державні органи
влади - на 15-75%. Що ж виходить? На
чиновницький апарат гроші знайдуть, а
от на соціалку коштів немає.
Тим часом в Україні може бути спровокована нова хвиля «витоку» бізнесу і
трудових мігрантів. Економісти та експерти, що аналізують події в країнах
Східної Європи, звернули увагу на податкову реформу в Україні. Про це пише
«The European Morning Post», посилаючись на дослідження Інституту Фрідмана. Реформи українського уряду можуть

спровокувати нову хвилю «витоку» бізнесу і праці з України на Захід, включаючи Польщу, Чехію та інші країни Східної
Європи, які потребують припливу праці
й капіталу.
Аналіз експертами податкових реформ - збільшення податків на тютюн,
роялті залізної руди, автомобілі та інші
товари - показує їхню потенційну небезпеку для економіки України. Підвищення податків гальмує економічне
зростання та відлякує інвесторів, які
негативно сприймають постійні зміни
нашого законодавства.
Якщо «реформу» впровадять, то загальний податок в Україні може стати
одним із найвищих у світі. Чи зростуть
від цього соціальні стандарти? Малоймовірно.
На переконання економістів, сьогодні влада має діяти протилежним чином
- знижувати податки та рівень державного регулювання. Але робиться все навпаки: держава ще глибше хоче залізти в кишені
підприємців і працюючих
українців...

Ольга ЧОРНА.
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"Рятувати життя дуже просто - ти можеш
поділитися частинкою себе"

Тернополяни об'єдналися в громадську організацію, яка популяризує донорство крові. Її учасники самі
здають власну кров і заохочують інших. Адже потреба в цьому на Тернопільщині надзвичайно велика.
Ти знаєш, а я донор крові.
Дарую життя, не можу інакше.
Не знаю в обличчя врятованих мною,
Та серце від любові до них стає м’якше.
Говориш, що боляче й страшно?
Дай руку свою і я поведу.
Боляче – згасати завчасно,
А я кров’ю своєю біду відведу…
Анастасія Шаповал.
Вірш молодої дівчини дуже влучно
говорить про зміст поняття «донор» допомогти одужати, врятувати життя.
Зазвичай потреба у крові виникає у тих,
хто потрапляє до реанімації, саме тоді
родичам повідомляють, що потрібно здати кров і скільки. Це може бути і власна
кров, і тих людей, які хочуть допомогти
постраждалим. Окрім того, є ряд захворювань, які потребують переливань крові та
її компонентів протягом тривалого часу.
Завдяки тому, що на станціях переливання крові існує банк крові та її компонентів
(еритроцитів, плазми, тромбоцитів), запаси у лікарів є. Такі «банки крові» наповнюють саме донори. Процес поповнення
має бути постійним, адже кров та її компоненти мають свої обмеження під час
збереження. Щоби популяризувати таку
шляхетну діяльність, яка рятує життя, молоді тернополяни створили громадську
організацію «Я Донор».

Спершу допомагали військовим
- У 2018 році бабця моєї знайомої потрапила у лікарню, і їй було необхідно
влити велику кількість крові, - розповідає
голова організації Роман Ничвидюк. - Я
відгукнувся і вперше став донором крові. Саме тоді побачив, наскільки великою
є потреба у таких донорах для жителів
Тернопільської області. Захотів спробувати власними силами допомогти та долучився до Всеукраїнського проєкту «Одна
Кров». Основною метою проєкту була
підтримка поранених бійців, які воюють
на Сході країни. Я почав шукати донорів і
направляти їх в першу чергу для військових, які потребували вливання крові, а
також в дитячі онкогематологічні відділення міста та області, і вже тоді до мене
почали звертатись люди, яким була необхідна донорська кров. Згодом мені почали
допомагати друзі, яких я залучив стати
донорами, і ми разом впродовж двох років
займались волонтерством.

Здавав кров уже 12 разів
У лютому 2021 року зробили ребрендинг організації з «Одна Кров. Тернопіль»
на «Я Донор». Зараз вона складається в
основі з трьох осіб - це Роман Ничвидюк,
Олександр Хома та Ольга Ценайко, а загалом команда, яка допомагає та підтримує, в чотири рази більша. Основна мета
громадської організації - це популяризація донорства крові та здорового способу
життя серед тернополян та жителів Тернопільщини.
- Перші мої донації були у віці 20 років на прохання друзів, адже була необхідність у донорській кров, - каже співзасновник ГО «Я Донор» Олександр Хома. - А
вже свідомо та регулярно почав здавати
кров з 2019 року, коли познайомився з
Романом. Відтоді почав допомагати у розвитку донорства крові. Особисто я вже 12
разів здав кров і не зупиняюсь, головне,
щоб здоров'я дозволяло. Адже рятувати

життя дуже просто. Ти можеш поділитися обласному центрі служби крові (Терночастинкою себе.
пільській обласній станції переливання
крові), щоб люди могли у час між донаціями взяти книгу додому та прочитати її,
Є велика потреба в донорах
За час діяльності ГО «Я Донор» вдалось а коли знову здаватимуть кров, повернути
залучити в ряди донорів більше 150 людей. і натомість взяти нову. За сприяння парт- У Тернополі й області є велика по- нерів та меценатів ГО «Я Донор» передала
треба у донорській крові, але не було ор- Центру переливання крові 20 пар взуття
ганізації, яка б займалась популяризацією для донорів, 10 ящиків чаю, 6 джгутів. Тадонорства, - розказує Роман Ничвидюк. кож організація працює над підвищенням
- Центр переливання крові цим не займа- вартості талону на харчування, який отриється, кажуть, що це не їхня робота, тому мує донор після здачі крові, з 60 до 80, а згоми робимо, що можемо. Ідей багато, буде- дом - до 100 гривень. За сприяння Михайла
мо потрохи їх втілювати. Для цього ство- Тимошика у Тернополі вже вдруге встановрили сторінку ГО «Я Донор» у соціальних лено сітілайти про донорський рух.
мережах, де публікуємо актуальні дописи
про цю тему, відповідаємо на питання».
Кому потрібна донорська кров
Зусиллями ГО «Я Донор» було провеНедоношеним немовлятам, людям, хводено ряд акцій: "Крапля крові рятує жит- рим на лейкемію, на рак, постраждалим з
тя", "Здай кров - врятуй життя", «Спільна політравмами, з тяжкими травмами, паціздача крові з нагоди Міжнародного дня єнтам, що потребують хірургічної допомодонора». Активісти реалізували проєкт ги, що хворіють на анемію, з післяполого«Кров'ю поділися — словом збагатися» вою кровотечею, військовим.
з встановлення полички з книжками
Донором може стати повнолітня люди«Буккросинг донорів» у Тернопільському на вагою понад 50 кілограмів з докумен-

том, що посвідчує особу. Лікарі радять до
здачі крові не вживати алкоголь 2 доби, не
вживати лікарські засоби 3 доби, не палити
протягом 2 годин до процедури та 2 годин
після неї, не вживати жирну їжу, в тому числі молочні продукти за добу до донації. Перед здачею крові рекомендують легко поснідати, випити до півлітра води або чаю.
Не здавайте кров, якщо відчуваєте нездужання (головний біль, озноб, запаморочення, слабкість) або нещодавно хворіли
на інфекційні захворювання.
Лікарі пояснюють, чому донорство
крові корисне: у донорів менший ризик
інфарктів та інсультів, завдяки нижчому
рівню холестерину у крові, менші ризики
захворіти на рак легенів, прямої кишки,
шлунку та гортані, зменшуться ризик гемохроматозу (захворювання печінки).
За один раз в донорів забирають 450
мілілітрів крові. В окремі пробірки відбирають кров для аналізів на ВІЛ-СНІД, Гепатити В і С, сифіліс та біохімічний аналіз крові.
Олена МУДРА.
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Роз’яснення для застрахованих осіб щодо поетапного впровадження
електронної форми листків непрацездатності. До відома страхувальників!
Набув чинності наказ Міністерства охорони
здоров’я України від 1.06.2021 №1066 «Деякі питання формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність та проведення їхньої
перевірки», яким затверджено, серед іншого,
Порядок формування медичних висновків про
тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони
здоров’я та Інструкцію по роботі з медичними
висновками про тимчасову непрацездатність в
Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я та листками непрацездатності на період дії перехідної моделі.
Крім того, цим наказом запроваджено перехідну модель роботи з медичними висновками про
тимчасову непрацездатність у Реєстрі медичних
висновків в електронній системі охорони здоров’я
та листками непрацездатності. Перехідний період
буде тривати з 1 червня до 31 серпня 2021 року.
Таким чином, вже в червні цього року деякі заклади охорони здоров’я почнуть роботу із формування та внесення медичних висновків про
тимчасову непрацездатність до Реєстру медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я відповідно до Порядку формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність.
Це означає, що пацієнту, залежно від технічної можливості закладу, лікуючий лікар, який
вже працює в медичній інформаційній системі
та вносить відомості до електронної системи
охорони здоров’я, може сформувати медичний
висновок про тимчасову непрацездатність з подальшою трансформацією його в е-лікарняний
(електронний документ, що формується в Електронному реєстрі листків непрацездатності Пенсійного фонду України) або видати паперовий
листок непрацездатності.
Під час перехідного періоду обидва види документів (сформований е-лікарняний, паперовий
листок непрацездатності) є підтвердженням
встановленого факту тимчасової непрацездатності працівника, підставою для звільнення його
від роботи та для надання допомоги по тимчасовій непрацездатності, як за рахунок коштів роботодавця, так і за рахунок коштів Фонду.

Нагадуємо, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 №328, затверджено Порядок організації ведення Електронного реєстру листків непрацездатності та надання
інформації з нього. Реєстр формує та веде Пенсійний фонд України, який володіє інформацією, що
міститься в ньому.
Так, згідно з цим Порядком листок непрацездатності - це сформований (виданий) програмними засобами Реєстру на підставі медичного
висновку про тимчасову непрацездатність або
документа, що засвідчує факт усиновлення дитини, і зареєстрований за єдиним реєстраційним номером листка непрацездатності у Реєстрі електронний документ, що є підставою для
звільнення від роботи, оплати перших п’яти днів
тимчасової непрацездатності, призначення матеріального забезпечення та надання соціальних
послуг відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
Таким чином, на підставі медичного висновку
(медичних висновків) про тимчасову непрацездатність в Електронному реєстрі листків
непрацездатності формуватиметься листок непрацездатності у разі ідентифікації пацієнта як
застрахованої особи в реєстрі застрахованих осіб
державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.
Для працівника та роботодавця сформований
е-лікарняний стає доступним для перегляду у
день його створення у відповідних кабінетах на
вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.
При цьому працівнику не потрібно роздруковувати е-лікарняний та надавати роботодавцю
будь-яких паперових підтверджень про тимчасову непрацездатність. Достатньо лише повідомити у будь-який доступний спосіб комунікації
роботодавця про факт формування лікуючим
лікарем медичного висновку про тимчасову непрацездатність.
Інформацію по своїх листках непрацездатності
(номер, дата відкриття, дата закриття, причина
непрацездатності) працівник може отримати у
пункті меню особистого кабінету громадянина

«Мої листки непрацездатності».
Враховуючи вищевикладене, листок непрацездатності, що формується у Електронному реєстрі
листків непрацездатності, є такою ж підставою
для звільнення від роботи, оплати перших п’яти
днів тимчасової непрацездатності, призначення
матеріального забезпечення та надання соціальних послуг відповідно до законодавства про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, як і його паперова версія.
На період перехідної моделі, з 4 червня до 1
вересня 2021 року, лікарі закладів охорони здоров’я матимуть право видавати паперові листки
непрацездатності, а також формувати медичні
висновки про тимчасову непрацездатність з подальшою трансформацією їх у е-лікарняний.
Звертаємо увагу, що отримання е-лікарняного
не впливає на процедуру призначення, розрахунку та виплати матеріального забезпечення.
Особливості видачі листків непрацездатності та
формування медичних висновків про тимчасову
непрацездатність закріплені в Інструкції по роботі з медичними висновками про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я та листками
непрацездатності на період дії перехідної моделі.
Так, цією Інструкцією встановлено: якщо листок непрацездатності відкривається за паперовою формою, за одним випадком тимчасової
непрацездатності, то його продовження аж до
повного закриття, незалежно від того, у якого
суб’єкта господарювання продовжує лікування пацієнт, відбувається виключно в паперовій
формі, навіть якщо суб’єкт господарювання протягом періоду непрацездатності особи, у якої є
відкритий листок непрацездатності, перейшов
на формування медичних висновків у Реєстрі.
У разі якщо особі, в якої відкритий паперовий
листок непрацездатності, працівник суб’єкта
господарювання встановлює факт тимчасової
непрацездатності за новим випадком тимчасової непрацездатності і в цей період у суб’єкта
господарювання наявна технічна можливість
формування медичних висновків у Реєстрі, то лікуючий лікар суб’єкта господарювання за новим

випадком тимчасової непрацездатності формує
медичний висновок у Реєстрі, тобто з подальшим
формуванням е-лікарняного.
Якщо ж під час дії перехідної моделі особа, у
якої сформовано медичний висновок у Реєстрі в
одного суб’єкта господарювання, звернулася для
проходження обстеження, консультації, доліковування, проходження реабілітації тощо до іншого суб’єкта господарювання, у якого ще відсутня
технічна можливість формування медичних
висновків у Реєстрі, то для такої особи відкривається паперовий листок непрацездатності як новий випадок тимчасової непрацездатності.
Нагадуємо, що оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання
або травми, не пов’язаної з нещасним випадком
на виробництві, здійснюється за рахунок коштів
роботодавця у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів.
Випадки тимчасової непрацездатності, оформлені паперовим листком непрацездатності та
е-лікарняним, є різними страховими випадками,
незалежно від черговості їх отримання застрахованою особою, тому роботодавець відокремлює
їх під час призначення матеріального забезпечення.
Додаткову інформацію щодо:
користування Електронним кабінетом роботодавця можна отримати, зателефонувавши на
гарячу лінію Пенсійного фонду України за номером: 0-800-503-753;
оплати е-лікарняних - зателефонувавши на гарячу лінію Фонду соціального страхування України за номером: 0-800-501-892.
Вже з 1 вересня цього року планується, що всі
заклади охорони здоров’я перейдуть на формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність. Таким чином, за новими випадками
тимчасової непрацездатності лікуючий лікар
буде формувати лише медичні висновки про
тимчасову непрацездатність. Паперові листки
непрацездатності, які були видані до 1 вересня
2021 року, будуть продовжуватися в паперовому
вигляді до відновлення працездатності працівника.

Роз’яснення для страхувальників щодо поетапного впровадження
електронної форми листків непрацездатності

4.06.2021 набув чинності наказ
Міністерства охорони здоров’я
України від 01.06.2021 №1066
«Деякі питання формування медичних висновків про тимчасову
непрацездатність та проведення
їхньої перевірки», яким затверджено ряд документів:
❶ порядок формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних
висновків в електронній системі
охорони здоров’я;
❷ порядок здійснення Фондом
соціального страхування України
перевірок обґрунтованості видачі
та продовження листків непрацездатності;
❸ інструкцію по роботі з медичними висновками про тимчасову
непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я та листками
непрацездатності на період дії перехідної моделі;
❹ Положення про експертизу тимчасової непрацездатності,
затверджене наказом Міністерства охорони здоров’я України від
09.04.2008 №189, викладено в новій редакції як Порядок організації
експертизи тимчасової втрати працездатності.
Крім того, цим наказом запроваджено перехідну модель роботи з
медичними висновками про тимчасову непрацездатність в Реєстрі
медичних висновків в електронній
системі охорони здоров’я та листками непрацездатності.
Таким чином, вже в червні 2021

року деякі заклади охорони здоров’я почнуть роботу із формування та внесення медичних висновків
про тимчасову непрацездатність
до Реєстру медичних висновків в
електронній системі охорони здоров’я відповідно до Порядку формування медичних висновків про
тимчасову непрацездатність.
Нагадуємо, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 17.04.2019 №328 затверджено
Порядок організації ведення Електронного реєстру листків непрацездатності та надання інформації з нього. Реєстр формує та веде
Пенсійний фонд України, який є
тримачем інформації, що міститься
в ньому.
Так, згідно цього Порядку листок непрацездатності - це сформований (виданий) програмними
засобами Реєстру на підставі медичного висновку про тимчасову
непрацездатність або документа,
що засвідчує факт усиновлення дитини, і зареєстрований за єдиним
реєстраційним номером листка
непрацездатності у Реєстрі електронний документ, що є підставою
для звільнення від роботи, оплати перших п’яти днів тимчасової
непрацездатності, призначення
матеріального забезпечення та
надання соціальних послуг відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування.
Таким чином, на підставі медичного висновку (медичних висновків) про тимчасову непрацездат-

ність в Електронному реєстрі
листків непрацездатності формуватиметься листок непрацездатності у разі ідентифікації пацієнта
як застрахованої особи в реєстрі
застрахованих осіб державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.
Сформований листок непрацездатності у день створення стає доступним для перегляду в кабінетах
страхувальника та застрахованої
особи на вебпорталі електронних
послуг Пенсійного фонду України,
але до дати закінчення періоду
його дії не може передаватися до
страхувальника як підстава для
нарахування матеріального забезпечення. Сформований листок
непрацездатності з причиною непрацездатності «вагітність і пологи» передається страхувальнику
як підстава для нарахування матеріального забезпечення у день
створення.
Враховуючи
вищевикладене,
листок непрацездатності, що формується у Електронному реєстрі
листків непрацездатності, є такою
ж підставою для звільнення від
роботи, оплати перших п’яти днів
тимчасової непрацездатності, призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг відповідно до законодавства
про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування, як і його паперова версія.
На період перехідної моделі, з 4
червня до 1 вересня 2021 року, лікарі закладів охорони здоров’я ма-

тимуть право видавати паперові
листки непрацездатності, а також
формувати медичні висновки про
тимчасову непрацездатність з подальшою трансформацією їх у е-лікарняний.
Звертаємо увагу, що отримання
е-лікарняного не впливає на процедуру призначення, розрахунку
та виплати матеріального забезпечення. Комісія із соціального
страхування на підприємствах
продовжує свою роботу та зберігає
весь обсяг функцій, передбачених
Положенням про комісію (уповноваженого) із страхування у зв’язку
з тимчасовою втратою працездатності, затвердженим постановою правління Фонду соціального
страхування України від 19.07.2018
№13.
Фонд прийматиме заяви-розрахунки ОКРЕМО за кожним видом
листків непрацездатності.
Матеріальне забезпечення по
листкам непрацездатності, що
продовжуватимуть надходити до
роботодавців на звичайних бланках, необхідно оформлювати за
формою заяви-розрахунку, затвердженою Порядком фінансування
страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та
окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального страхування України,
затвердженим постановою правління Фонду соціального страхування
України від 19.07.2018 № 12.

Матеріальне забезпечення по
е-лікарняних необхідно оформлювати за формою заяви-розрахунку,
затвердженою Порядком фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення
застрахованим особам у зв’язку з
тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим
на виробництві за рахунок коштів
Фонду соціального страхування
України, затвердженим постановою правління Фонду соціального
страхування України від 19.07.2018
№ 12, з урахуванням наступного:
1. У е-лікарняного відсутня серія,
але йому присвоюється унікальний
номер.
*Єдиний реєстраційний номер
листка непрацездатності - унікальний номер, який формується
та присвоюється автоматично за
допомогою програмних засобів ведення Реєстру, складається з цифр,
що утворюють числа натурального
ряду, шляхом додавання одиниці
до останнього наявного номера, та
за яким може бути ідентифіковано
випадок тимчасової непрацездатності та всі пов’язані з ним документи в реєстрі.
2. В е-лікарняному оновились
причини непрацездатності.
*Причина непрацездатності - відомості щодо страхового випадку,
настання якого зумовило тимчасову непрацездатність, які містяться
в записі про тимчасову непрацездатність.

Пресслужба ВД ФССУ.
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Новини
Україна
У жовтні тарифи на опалення
злетять на 40%

З 1 жовтня тарифи на опалення в
Україні можуть зрости до 40%, але це не
вирішить, а посилить системну кризу в
теплоенергетиці, вважають в асоціації
«Укртеплокомуненерго». «За розрахунками підприємств теплокомуненерго, ціна
теплової енергії має зрости від 15 до 40%
залежно від структури споживачів у тому
чи іншому місті. Однак очевидно, що без
подальшого втручання всіх гілок влади
у врегулювання кризи, оперативності та
злагодженості їх дій, ми маємо колосальні
ризики для початку і стабільного проходження опалювального сезону у всіх містах
з централізованим опаленням», - зазначили в пресслужбі відомства. Там зазначають,
що збільшення тарифів на тепло призведе
до поглиблення кризи в тепловій галузі,
оскільки це може обернутися зростанням
боргів населення. Водночас у тепловиків немає дієвих механізмів для їх врегулювання.

Прогульники червня:
роботу в Раді пропускали
понад 130 нардепів

Менш як 70% нардепів відвідали всі
засідання ВР в червні цього року. Такі
дані на сторінці у фейсбук оприлюднив
Комітет виборців України. У червні відбулося 11 пленарних засідань. Усі з них відвідав лише 291 депутат, або 68% від складу
ВР. А налічувалося 422 нардепи, тобто засідання минулого місяця хоча б раз прогулював 131 народний обранець. Шестеро
не були зареєстровані на жодному засіданні. Це - Віктор Медведчук, Тарас Козак,
Вадим Столар (усі - фракція «Опозиційна
платформа - За життя»), Леся Василенко
(«Голос»), Степан Івахів (група «Партія «За
майбутнє») та Олесь Довгий (позафракційний). Порівнянно з попереднім місяцем, показники відвідування пленарних
засідань майже не змінилися. В травні всі
засідання ВР відвідали лише 286 нардепів.

Монети номіналом
1 та 2 гривні змінюватимуть

Нацбанк працює над зміною дизайну монет номіналом 1 та 2 гривень.
Прагнуть зробити їх зручнішими у використанні. «Поки що ми не розглядаємо
оптимізацію банкнотно-монетного ряду.
Однак ми почули нарікання українців на
якість монет 1 та 2 гривні. Працюємо над
тим, щоб змінити дизайн і зробити ці монети зручнішими для людей з вадами зору
та похилого віку», - повідомив заступник
голови НБУ Олексій Шабан.

Чи повинні міністри отримувати
100 тисяч зарплати?

Міністри українського уряду не повинні отримувати зарплати менше, ніж
100 тисяч гривень на місяць. Таку думку
в ефірі одного з телеканалів висловив віцепрем’єр Олексій Резніков, повідомляє
24 канал. За його словами, це зменшить
корупційні ризики та дозволить міністру
повністю зосередитися на публічній службі. Рєзніков додав, що, наприклад, судді
отримують по 200 тисяч. «А недовіра до
суддівського корпусу є у суспільстві, і небезпідставно... Тому я не бачу проблеми,
щоб міністри, заступники, члени уряду
мали мінімум по 100 тисяч гривень. Це
не такі вже шалені гроші, але реалістичні,
аби спокійно працювати, не переживати,
щоб родина займалася своїми справами, і
віддаватися повністю публічній службі», сказав Резніков.

Наш День

Арахамія хоче перейняти
досвід китайських комуністів

Голова фракції «Слуга народу» Давид
Арахамія заявив, що його партія вважає
Китайську Народну Республіку важливим стратегічним партнером і хоче
перейняти досвід Комуністичної партії
Китаю в управління економікою. Про це
він заявив в інтерв’ю китайським ЗМІ,
пише LB.ua. Видання «Сіньхуа» повідомило, що Арахамія привітав керівництво КПК
і всіх китайців зі 100-річчям створення
компартії. «Голова політради «Слуги народу» підкреслив, що принципи правлячих
партій України й Китаю у багатьох речах
збігаються, оскільки їхнім девізом є служіння народу. Арахамія високо оцінив той
факт, що попри величезну територію Китаю, Компартія представлена в кожному
населеному пункті країни - від невеликих
сіл до великих міст. Цей досвід неодмінно
варто переймати, вважає глава політради
«Слуга народу», - повідомляється.

Посуха нищить землеробство
на півдні країни

Поля в південному регіоні перетворюються на випалені сонцем місця,
площа яких зростає щороку, передають
«Факти». Вже зараз у зоні ризикованого
землеробства перебуває дві третини України. Найближчим часом може виникнути
ситуація, коли аграрії просто не впораються зі спекою. Торік у деяких регіонах
не було дощів чотири місяці. Це призводить до великих збитків. Наприклад, за
останні два роки Одеська область зазнала
мільярдних збитків через втрачений врожай. Єдиним виходом із ситуації є відновлення зрошувальних систем, які понищені
та у жахливому стані. Тим часом, фахівці
прогнозують: на планеті ставатиме ще
спекотніше. І в Україні у тому числі.

Тарифи на мобільний
зв’язок різко зростуть

Податковий законопроєкт №5600
може мати негативний ефект як для
привабливості української економіки,
так і для гаманців простих громадян.
Як пише «Фінанси.ua», всупереч обіцянкам не підвищувати зв’язківцям податки,
депутати хочуть брати більше грошей із
мобільних операторів за те, що ті користуються радіочастотами країни. Законопроєкт парламент вже прийняв у першому
читанні. Він пропонує підвищити податки
чи не для всіх сфер економіки. Так, рента
на радіочастоти для мобільних операторів
може подорожчати на 5%. Тож тотальна
цифровізація країни, якою так пишаються, під загрозою. Голосувати в другому читанні депутати будуть восени, а бізнес вже
підраховує, наскільки доведеться переписати цінники на свої послуги і товар, щоб
працювати без збитків.

Ринок землі: де найбільше
купують чорнозем

За перший тиждень роботи ринку
землі в Україні уклали 364 угоди купівлі-продажу ділянок, повідомили в Мінагрополітики. Найбільше договорів уклали в центральних регіонах: у Вінницькій і
Полтавській областях - по 44 операції. Найменше - у Запорізькій і Миколаївській. «В
кожній окремій області ціна на землю буде
нерівномірною. Подекуди вона буде коливатись у 2-2,5 рази. Найдорожчі гектари
будуть на Київщині, - там ціна 1 га коливатиметься від 26,5 тис грн - до 74,6 тис»,
- пояснює Елліна Юрченко, експерт із земельних питань УКАБ. Максимальна ціна
на землю прямо корелюється з найвищими врожаями в 2020 році у таких областях
як Вінницька, Івано-Франківська, Львівська, Полтавська, Сумська, Тернопільська,
Хмельницька, Чернівецька, Чернігівська.
Там врожайність перевищувала 5 т/га, а
ціна 1 га сягатиме $2-2,5 тис. Найнижча
ціна прогнозується у Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій,
Луганській, Херсонській областях - трохи
більше $1 тис за 1 га.
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Світ
США заборонили продаж
авіаквитків до Білорусі

США обмежили авіасполучення з
Республікою Білорусь, заборонивши
продаж квитків на рейси для пасажирів.
Відповідний наказ видало міністерство
транспорту. Причиною обмежень став інцидент з примусовою посадкою літака Ryanair
у Мінську, на борту якого перебував опозиціонер Роман Протасевич. Заборона також
стосується рейсів з пересадкою, пише «Німецька хвиля». Винятки в авіаперельотах
до Білорусі становитимуть випадки, пов’язані з гуманітарною складовою, безпекою
та національними інтересами Штатів.

В Австралії котам заборонили
виходити на вулицю

В Австралії влада міста Нокс заборонила власникам котів випускати домашніх улюбленців на вулицю. З 1 жовтня котів радять тримати в оселях, гаражах
або спеціальних вольєрах. Обмеження
запроваджують, щоб домашні тварини
не полювали на диких птахів, опосумів
і рептилій, пише «Daily Mail». Упродовж
перших шести місяців дії нової ініціативи
власникам розсилатимуть попередження в разі порушень. Після шести місяців
перехідного терміну обмежень власників
котів почнуть штрафувати. Якщо тварину
помітять на чужій території, початковий
штраф становитиме $91. За систематичні порушення штраф збільшать до $500.
Мер міста Ліза Купер не підтримує цього
рішення. Вона ініціювала компроміс - запровадження комендантської години для
котів, але його не підтримали депутати.

11-річний бельгієць отримав
ступінь бакалавра з фізики

У Бельгії 11-річний Лоран Сімонс отримав ступінь бакалавра фізики в Університеті Антверпену, повідомляє «The
Brussels Times». За один рік він успішно
закінчив трирічний курс та відвідував магістерські курси. Хлопчик вивчив класичну механіку та квантову фізику. В університеті він навчався з березня 2020 року й
отримав найвищий серед усіх рівень оцінки знань - 85%. Восени Сімонс вступить до
магістратури. «Квантова фізика - вивчення найдрібніших частинок - це перша частина головоломки. У такому дослідженні
важливі дві речі: отримання знань та їх
застосування. Щоб досягти другого, я хочу
працювати з кращими професорами у світі, зазирнути в їхній мозок і дізнатися, як
вони думають», - прокоментував хлопчик.

Які найбезпечніші
країни у 2021 році

Журнал «Global Finance» склав рейтинг найбезпечніших країн світу. Для
цього експерти проаналізували 134 країни.
Фахівці вивчили реакцію держав на пандемію коронавірусної інфекції, а також особисту безпеку, ризики війни та стихійні лиха.
Отже, найбезпечніші у світі країни це - Ісландія, ОАЕ, Катар, Сінгапур, Фінляндія, Монголія, Норвегія, Данія, Канада, Нова Зеландія.

Литва відгороджується
від Білорусі

Литва встановлює дротяні загородження на кордоні з Білоруссю для
більшого контролю над потоками
нелегальних мігрантів з цієї країни.
Про це повідомляє LRT. Представник зі
зв’язків з громадськістю Служби охорони держкордону Литви Гедрюс Мішутіс
зазначив, що огорожу буде встановлено
на ділянці 30 кілометрів. Останнім часом
у Литві спостерігається сплеск міграції.
Прикордонники затримали близько 1500
осіб, які перейшли кордон Литви з Білорусі, більшість із них - з Близького Сходу та
Африки. Офіційні особи Литви заявляють,
що за сплеском нелегальної міграції стоїть уряд Білорусі.

7

Щохвилини від голоду
помирає більше людей,
ніж від Covid-19

Щохвилини в світі через голод помирає близько 11 осіб. Через пандемію
коронавірусу число кризових явищ, як нестача продовольства, виросла в шість разів за минулий рік, повідомляє «SkyNews».
Згідно зі звітом «Вірус голоду множиться» від організації по боротьбі з бідністю
Oxfam, число смертей від голоду в світі
наразі перевищує число смертей від коронавірусу, оскільки за статистикою, сьогодні від Covid помирає 7 людей щохвилини.
Криза, викликана пандемією, призвела до
40-відсоткового зростання цін на харчові
продукти в світі, що також згубно вплинуло на ситуацію з голодом. Oxfam закликає
уряди країн до співпраці для вирішення
глобальної проблеми.

Учені розгадали таємницю
Бермудського трикутника

Дослідники впевнені, що змогли
розгадати таємницю Бермудського
трикутника, де зникають кораблі й літаки. Науковці скористалися знімками із
супутників, пише «Big Think». У північній
частині Атлантичного океану зникла й
розбилася величезна кількість літаків і
кораблів. Метеорологи запропонували
гіпотезу, яка багатьом здається найбільш
правдоподібною. На думку дослідників,
аварії в Бермудському трикутнику можуть викликати шестикутні хмари. Вони
здатні створювати потоки зі швидкістю
вітру в 270 км/год. Подібні явища можуть
провокувати падіння літаків і затоплення
кораблів. Деякі хмари можуть досягати 80
км. Хвилі всередині хмар водночас досягають 13 метрів. Додатково присутня потужна турбулентність, яка дуже небезпечна для літаків. За словами науковця Ренді
Червені, шестикутні хмари виступають
«повітряними бомбами». Все, що потрапляє в це місце, тоне або ламається.

Екстремальні спека та
холод вбивають 5 млн
людей щорічно

Близько 5 мільйонів людей щороку
помирають у всьому світі через надмірно спекотні чи холодні погодні умови, і
число смертей внаслідок надмірної спеки зростає. Про це пише «The Guardian».
9,4% смертей у світі щороку спричиняються спекою або холодом, що еквівалентно 74 смертям на 100 000 осіб. Дослідники проаналізували дані про смертність та
погодні умови із 750 місць у 43 країнах за
період з 2000 по 2019 рік та виявили, що
середньодобова температура в цих місцях
зростає на 0,26 градуса протягом десятиліття. Впродовж двох десятиліть більше
людей померло від холоду, ніж від спеки.
Але смертність, пов’язана зі спекою, зростає, а смертність внаслідок холоду зменшується. І ця тенденція зберігатиметься й
надалі у зв’язку зі зміною клімату.

Фінам запропонували
крутити педалі за гроші

Велосипедистам запропонували заробити на подорожах по Хельсінкі. З їх
допомогою мерія планує нанести на карту міста 300 км велосипедних доріжок.
Для цього слід завантажити спеціальний
додаток і прикріпити телефон до рами.
Пристрій буде записувати кадри з вулиць,
а штучний інтелект - визначати пошкодження доріжок, пише «Европульс». Крім
плати в розмірі 2 євро за кожен кілометр,
велосипедисти можуть збирати віртуальні
об’єкти (монети, чорницю, вишню, лимони
і полуницю), які відображаються на карті додатку,
та заробляти додаткові
гроші. Подібна ініціатива
з’явиться і в інших містах
Фінляндії.

Ольга ЧОРНА.
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Надзвичайні новини

У Тернополі чоловік розмахував
Розшукали чоловіка, який
зброєю в закладі харчування погрожував підірвати вибухівку
Предмет, схожий на пістолет «Zoraki»,
та набої до нього виявили поліцейські
у 63-річного жителя обласного центру.

-Н

адійшло повідомлення від адміністратора одного
із громадських закладів про те, що їхній відвідувач
поводиться неадекватно та витягнув пістолет.
Виїхавши на місце події, оперативники вилучили у чоловіка, який
перебував у стані алкогольного сп’яніння, зброю та направили її на
експертизу, - розповіли в поліції Тернопільської області.

Слідчі встановлюють, звідки у чоловіка зброя і з якою метою він її носив. Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296
(хуліганство) Кримінального кодексу України.
За скоєне тернопоянину загрожує покарання від штрафу до піврічного арешту або до 5 років обмеження волі.

«Мінером» виявився житель Донецької області

- До співробітників Борщівського відділення поліції надійшло повідомлення
від рятувальників. До них зателефонував
чоловік і заявив, що має 450 грамів тротилу, який погрожував підірвати. Більше
ніякої інформації співрозмовник не надав, - розповіли у поліції Тернопільської
області.
Правоохоронці встановили особу чоловіка, який телефонував з погрозами
про вибух. Його знайшли в одному із населених пунктів Чортківського району.
Зловмисником виявився 29-річний мешканець Донецької області. Під час перевірки вибухівки у нього не виявили. Чоловік

перебував у стані алкогольного сп’яніння
і пояснити причини свого вчинку не зміг.
Слідчі з’ясували, що на Тернопільщину він
приїхав недавно та вже встиг потрапити в
поле зору працівників поліції - щодо нього
було складено адмінпротокол.
За даним фактом розпочали кримінальне провадження. Дії донеччанина
поліцейські кваліфікують за ч. 1 ст. 259
(завідомо неправдиве повідомлення про
підготовку вибуху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає
покарання у вигляді позбавлення волі на
термін від 2 до 6 років.

Судитимуть 42-річного чоловіка, який стріляв по дітях
Резонансну справу, яка сколихнула Тернопіль, слідчі передали до суду.
Чоловік із мисливської рушниці стріляв у малолітніх дітей.

-П

одія сталася 21 січня цього року в обласному центрі. 42-річний місцевий
житель з мисливської гладкоствольної рушниці з вікна власної квартири прицільно
вистрелив у трьох дітей, що каталися на санках біля
школи. Найбільше постраждали 11-річний та 8-річний хлопчики. Ще одна потерпіла - 10-річна дівчинка, - розповіли у поліції Тернопільської області.
У поліції кажуть: під час досудового розслідування було встановлено, що тернополянин стріляв
умисно, хоча згодом стверджував, що зробив це випадково. Вогнепальну зброю, з якої було здійснено
пілого - 8-річного школяра медики діагностували
постріл, придбав та зберігав незаконно.
Внаслідок злочинних дій зловмисника 11-річний сліпе одиночне поранення м’яких тканин обличчя.
Підозрюваному під час досудового розслідуванхлопчик зазнав численних вогнепальних дробових
сліпих і проникаючих поранень. У ще одного потер- ня обрали запобіжний захід - тримання під вартою.

Він перебуває у слідчому ізоляторі.
Слідчі скерували до суду обвинувальний акт у
кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 1
ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) та ч. 4
ст. 296 (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї) Кримінального кодексу. За заподіяння тяжких тілесних ушкоджень тернополянину
загрожує до 8 років позбавлення волі, а за збройне
хуліганство - до 7 років в’язниці.

Домашній «терорист» напав на поліцейських
Віддала телефонному
шахраю 108 тисяч гривень До 35-річного жителя Почаєва правоохоронців викликала рідна мама.
Аферисти ошукали жительку
Тернопільщини на рекордну суму

108

тисяч
гривень

перерахувала мешканка
Збаражчини на рахунок
невідомих. Жінка
повірила додзвонювачу
й сама поповнила
кишені афериста.
- Заявниця розповіла, що
до неї зателефонував чоловік і назвався співробітником
фінансової установи. Він сказав, що невідомі особи намагаються зняти з її карткового рахунку всі гроші. Аби
убезпечити заощадження, їх начебто необхідно переказати на новий рахунок. Жінка без роздумів здійснила
транзакції, в результаті чого втратила 108 тисяч гривень, - розповіли у поліції Тернопільської області.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства і розшукують причетних до злочину.
Жителів області правоохоронці застерігають не довіряти невідомим. Працівники фінансових установ не
телефонують своїм клієнтам та не вивідують особисту
інформацію. Всі дані щодо електронного гаманця є конфіденційною інформацією.
У поліції наголошують: не повідомляйте пін-коди від
банківських карток і не виконуйте за вказівками злочинців дії з терміналами та банкоматами. Таким чином
ви переведете кошти на інші рахунки, які потім зникають безслідно.

- Впродовж останнього місяця
поліцейські неодноразово виїжджали на виклик про домашнє
насильство. Місцевий мешканець
періодично приходить до мами
на подвір’я та влаштовує розбірки через будь-які дрібниці. Підозрюваний 12 років жив у Росії,
повернувся місяць тому і відтоді
почав тероризувати родичів. Останній виклик надійшов від мами

зловмисника. Чоловік спочатку
посварився із сестрою, а потім, зайшовши в будинок, почав завдавати удари власній матері та бабусі.
Молодша жінка змогла втекти з
будинку і викликала поліцію, розповіли у поліції Тернопільської
області.
Поліціянти намагалися заспокоїти дебошира, але він на слова
не реагував і, схопивши палицю,

вдарив нею правоохоронця. Чоловіка затримали. На момент конфлікту підозрюваний перебував у
стані алкогольного сп’яніння.
Чоловікові
інкримінують
умисне заподіяння працівникові
правоохоронного органу тілесних
ушкоджень. За скоєне йому загрожує обмеження або позбавлення
волі на термін до 5 років.

Знову про купівлю в інтернеті: як потрапити на аферистів
Поліцейські вкотре попереджають - не замовляйте товар у неперевірених продавців,
а оплату здійснюйте лише після отримання та перевірки бажаного майна

-Н

евідомі розміщують на
різних інтернет-платформах
оголошення про продаж
різноманітного неіснуючого товару. Як
правило, майно вони оцінюють за значно
нижчою ціною від ринкової, тим самим
заманюють покупців. Обов’язковою умовою
являється передоплата, яка є головною
ознакою злочинної пастки. Як тільки кошти
надходять на рахунки аферистів, вони
зникають із легко привласненими грішми,
- розповіли у поліції Тернопільської області.

Як приклад, правоохоронці розповідають про
нещодавній випадок. Мешканець Тернопільського
району втратив майже 10 тисяч гривень, які перерахував невідомому за купівлю відеокартки.
Правоохоронці нагадують прості правила, як

не стати жертвами інтернет-шахраїв:
- перевіряйте інформацію про продавця, почитайте
відгуки про нього в інтернеті;
- при надходженні товару перевірте його на пошті;
- використовуйте функцію післяплати;
- не повідомляйте реквізити вашої картки, які маєте
право знати лише ви: термін дії, коди, одноразові паролі, які приходять на телефон.
Одразу звертайтеся до поліції за номером «102»,
якщо все ж втрапили у шахрайську пастку.

Цілющі
краплини
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Золотий вус: домашній

народної медицини
соковита і налита сонцем:
корисні властивості ВИШНІ

П

лоди вишні – важливе
джерело незамінної
амінокислоти –
триптофану. Саме з неї в
організмі синтезується
гормон щастя серотонін,
а також мелатонін, який
відповідає за міцний сон
і загальне оновлення
організму. А за рахунок
високого вмісту міді вишня
має заспокійливий ефект для
нервової системи.
Вишня допомагає підвищити гемоглобін у крові і є чудовою профілактикою анемії. З’їдаючи лише склянку ягоди на день, можна запобігти кровотечам після травми, а
сама рана швидше загоїться.
Ягода має бактерицидні та протизапальні властивості.
Завдяки цьому, вишня допомагає боротися із стафілококами, стрептококами та навіть дизентерійною паличкою.
Вагітним жінкам обов’язково потрібно вживати продукти, багаті на фолієву кислоту. Зокрема – вишню. Ця
кислота позитивно впливає на формування нервової
трубки плоду – і допомагає дитині правильно розвиватися в утробі матері. Тож тим, хто виношує малюка, у сезон
варто вживати свіжу вишню, а взимку чи навесні її можна
з успіхом замінити на сушену чи заморожену.
Вишня має потужні жарознижувальні властивості, а
також добре допомагає як при вологому, так і при сухому
кашлі. Зауважте, що вживання вишні не заміняє походу до
лікаря і не відміняє вживання препаратів, які він призначив. Це, скоріше, додатковий засіб, який допоможе швидше одужати.
М’якоть плодів вишні м’яко допомагає при запорах. Річ
у тому, що вона містить пектинові речовини, які покращують перистальтику кишечника і виводять з організму
токсини та шлаки.
Оптимальна норма вживання вишні – 200-300 г на
день. Втім, цю порцію бажано з’їдати не за один раз, а розділяти на кілька прийомів, додаючи у різні страви. Крім
того, не варто їсти цю ягоду перед сном.
З обережністю варто вживати вишню тим, хто має
такі хвороби: виразкова хвороба шлунку і дванадцятипалої кишки, гастрит, печія, проноси.

женьшень виліковує купу болячок

«В

олосся Венери» або золотий
вус. Ще цю кімнатну рослину
називають домашнім
женьшенем за цілющі властивості.
Люди розповідають неймовірні історії
про те, як вилікували з її допомогою
різні болячки.

Золотий вус швидко розмножується, росте і
добре приживається. Тому кожен має змогу завести «цілителя» на своєму підвіконні.
Завдяки активним біологічним речовинам
золотий вус здатний боротися з різними інфекціями, стимулювати процеси обміну речовин, зміцнювати кровоносну систему й імунітет, сприяти
виведенню шлаків з організму. Окрім того, ця
рослина багата на вітаміни та мінерали.
У народній медицині золотий вус використовують для лікування багатьох захворювань.
Отож, пропонуємо найбільш ефективні рецепти.
Однак зауважте: придатною для лікування рослина стає тоді, як її відростки – «вуса» – набувають не менш як 9 суглобчиків-члеників. Цілющі
властивості мають листя, стовбур і пагони. Використовують і колінця, тобто міжвузля, коли вони
вже дозріли. Про це свідчить їхній темно-фіолетовий колір. Якщо колінця тривалий час залишаються зеленими і не змінюють колір, це означає,
що рослині бракує світла.
Хвороби шлунково-кишкового тракту
У випадку різних розладів процесів травлення згодиться відвар з листя золотого вуса. Один
листок довжиною 20-25 см (чи два листки по 1015 см) подрібнити і залити 700 мл окропу. Поставити суміш на 10-15 хв. на слабкий вогонь. Потім
зняти посуд з вогню, закутати й настояти 10-12
год. Вживають відвар, підігрівши на водяній бані,
тричі на день за півгодини до їди по 50-70 мл (залежно від маси тіла).
Панкреатит і порушення обміну речовин
Для приготування ліків треба подрібнити
3-4 горизонтальних відростки, які доросли до 12
міжвузлів. Залити їх 600 мл медичного спирту,
настояти добу в темному місці. Долити 900 мл
очищеної води й поставити у темне місце ще на
тиждень. Вживати по 1 десертній ложці 1 раз на
два дні. Курс лікування — 30 днів.
Серцево-судинні захворювання
Подрібнити до 20 міжвузлів золотого вуса, залити 500 мл 70-відсоткового спирту і настояти 2
тижні в темному місці. Під час приготування ліків
їх потрібно щодня збовтувати, потім проціджувати. Вживають настоянку тричі на день за 20 хв. до
їди по 15 крапель, розбавлених у 100 мл води.

Курс лікування – 10 днів. Його можна повторювати з інтервалом у 5 днів.
Підвищення захисних сил організму й
профілактика захворювань
1-2 відростки золотого вуса подрібнити, залити 1,5 л 70-відсоткового спирту і настояти при
кімнатній температурі 2 тижні, процідити. Перед
вживанням розводити водою з розрахунку 10-25
крапель на 30 мл води. Вживати настоянку 1-2
рази на добу за 40 хв. до їди 1-1,5 місяця. З інтервалом 10 днів курс можна повторити до 4 разів.
Гайморит і бронхіт
30 «колінець» рослини залити 0,5 л горілки,
настояти сім днів. При цьому настоянка повинна
набути світло-бузкового кольору. Закапувати в
разі виникнення гаймориту по 2 краплі в кожну
ніздрю з різницею у 15 хв. (одна крапля, а через
15 хв. – друга). Робити цю процедуру тричі на
день.
Хвороби нирок і сечового міхура
Подрібнити 1 лист золотого вуса довжиною
не менше 20 см, залити 1 л окропу, закутати посудину і настоювати протягом доби. Вживати за
40 хв. до їди по 1/4 склянки 3 рази на день, попередньо підігрівши на водяній бані. Курс лікування – 14 днів. Після перерви (не менше 5 днів) курс
можна повторити.
Хвороби суглобів
Стебло довжиною 10 см і 2-3 листки золотого вуса подрібнити й вичавити сік. Вичавки підсушити і залити 1,5 склянки оливкової олії. Настояти 2-3 тижні, процідити і додати половину
вичавленого раніше соку золотого вуса. Зберігати олію у темному місці в закритому посуді. Цю
олію з успіхом використовують для розтирань. Їх
зазвичай проводять перед сном по 10 хв. Можна
робити й аплікації: шматочок марлі, складеної у
кілька шарів, змочити олією і накласти на хворе
місце на 10-15 хв. Цю процедуру проводять перед
сном через день.

Хрін – ліки для мозку, серця та кісток

Ц

ілющі властивості хрону
давно відомі медицині.
Хрін покращує діяльність
кишечника, має жовчогінну,
відхаркувальну, протицингову
властивості. Його призначають
при простудних захворюваннях,
різних запальних процесах,
хворобах шлунково-кишкового
тракту, захворюваннях печінки,
подагрі, ревматизмі, сечового
міхура, шкірних хворобах.

Хрін містить клітковину, ефірні масла,
фітонциди, багато вітаміну С, а так само
вітамін В1, В2, В3, В6, Е, фолієву кислоту,
а також такі макро і мікроелементи, як калій, кальцій, магній, натрій, фосфор, залізо, марганець, мідь і миш’як. Також корінь
хрону містить цукор, різні амінокислоти,
бактерицидну білкову речовину – лізоцим
і органічні сполуки.
Вітаміну С в хроні в п’ять разів більше,
ніж в апельсинах і лимонах. За вмістом
аскорбінової кислоти він не поступається
плодам чорної смородини. Присутні і леткі
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речовини – фітонциди, які здатні вбивати
хвороботворні мікроби.
У листі і коренях є аскорбінова кислота, фермент мірозін та алілове гірчичне
ефірне масло. Однак, корисні властивості
хрону в протертому вигляді зберігаються,
на жаль, не більше тижня.
Споживання хрону нормалізує артеріальний тиск і запобігає ризику утворення
тромбів. У той же час, сульфати покращують еластичність церебральних судин,
знижують ризик інсульту або інфаркту.
Для очищення судин використовується настоянка з листя хрону. На 500 мл
якісної горілки необхідно взяти по 1 ложці
сухого і подрібненого листя хрону, серцевин волоського горіха, дрібку шкаралупи
кедрового горіха, 1 пекучий червоний перець. Настоянка 10 днів тримається в темному місці. Пити її потрібно по 30 крапель
протягом 30 днів без перерв.
Крім того, хрін лікує головний біль. В
цьому випадку ви можете використовувати його у вигляді примочок на чоло.
Хрін – природній імуномодулятор.
Вживаючи його, ви підвищуєте імунітет

та вбиваєте патогенні мікроорганізми у
кишківнику.
У народній медицині здавна лікували
хроном і радикуліт. Для цього свіжо натерту кашку хрону намазували на тканину
і прикладали до хворого місця на зразок
гірчичника.
Хрін дуже корисно додавати в їжу для
попередження гострих респіраторних захворювань. При переохолодженні з метою
профілактики застуди добре робити припарки з хрону до стоп і гомілок. Як ліки від
кашлю народні цілителі рекомендують
дрібно натертий хрін змішувати з медом
у рівних пропорціях і давати хворому 2-3
рази на день по повній чайній ложці.
Для лікувальних цілей використовують коріння хрону, яке заготовлюють восени. Щоб зберегти від висихання, їх зберігають в погребах, в ящиках з вологим
піском.

Небезпечні властивості хрону
Навіть найкорисніший і вітамінний
продукт не можна вживати у великих
кількостях, і це в першу чергу стосується
хрону. Тому підходьте до лікування свідомо і не забудьте порадитися зі своїм лікарем!
Хрін діє дратівливо на слизову і шкіру
і може при зловживанні викликати опік.
Також його з обережністю варто застосовувати при деяких захворюваннях шлунково-кишкового тракту, нирок і печінки,
включаючи хронічний гастрит, виразки
і коліти різного походження. Вважається
протипоказанням до вживання хрону і дитячий вік та вагітність.
У великих дозах хрін може підвищувати кров’яний тиск і викликати побічні
кровотечі. Крім того, лікарі не радять їсти
хрін людям, які використовують медикаменти з левоміцетином, тому що антимікробні компоненти, які містяться в продукті, перешкоджають дії ліків.
У тертому вигляді хрін допоможе поліпшити травлення. Однак їсти продукт
окремо у великих кількостях не варто,
краще використовувати його як пряну добавку до страви.
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гніздечко

Н

- Меджугор'є - це містечко у Боснїї та
Герцеговині, розташоване біля підніжжя
двох гір – Крживаца і Подбрдо, яке на початку 80-х років минулого століття стало
місцем об'явлення Пресвятої Богородиці.
Сорок років тому 24 червня четверо підлітків побачили сяючу жіночу постать з
дитиною на руках. Наступного дня у тому
самому місці Вона відкрилася дітям, яких
було уже шестеро, назвавши своє ім'я: «Я
- Благословенна Діва Марія, Матір Ісуса».
Відтоді Пресвята Богородиця стала
з'являтися візіонерам, з 1987 року об'явлення відбуваються постійно. У 1996
році Святий Престол дозволив відвідувати це місце усім, хто бажає, однак віруючі
мають бути під опікою душпастиря. На
Подбрдо, горі об'явлень, стоїть статуя
Матері Божої. Її, в знак вдячності за зцілення німої дитини, подарували корейці.
Тут ми бачили людей з усього світу - різних за кольором шкіри, за віком, маленьких дітей та немічних стареньких.
Ми сходили на гору Крживаца, де є
Хресна дорога. Вона була надто важкою,
бо весь час пробиралися по камінню, і
водночас легкою, бо неймовірне душевне піднесення, єднання тисяч паломників, спільна молитва - все це давало силу,

...У

дитинстві Оксана часто
була голодна. І боялася
вітчима, бо той зрідка
бував тверезим. Коли випивав,
ставав агресивний. Тлумив матір.
А ще приводив у їхню квартиру
«друзів». Вони «вичищали»
холодильник і деколи залишалися
на ніч, бо ноги не могли донести на
рідні пенати.

наповнювало любов'ю. Незважаючи на
те,що сходження тривало десь біля трьох
годин, усі почувалися бадьоро. Ми помолилися біля мироточивого хреста (щоб
доторкнутися до нього, довелося чекати
майже чотири години), могили о. Слави
Барбаріча. Брали участь у Святій Літургії,
яку служили наші священники та у спільній урочистій ході до 40 - річчя об'явлення Пресвятої Богородиці, учасниками
якої були тисячі паломників.
Це місце за останні роки відвідали
біля 50 мільйонів людей. Відчуття живої присутності Божої Матері настільки
сильне, що побувати тут прагнуть навіть

Літні образки

Розколене дерево
Біжу, біжу, біжу у ситцевому
платтячку з рожевим поясочком, біжу польовою дорогою,
м’якою, ще м’якішою за килими, що в хаті на підлозі, біжу…
Вже майже вдома, почалась
кам’яна дорога, падаю, ой, як
болить, як пече! Коліна розбиті до крові, мама дує, ллє
перекис водню, дує ще, мені
легшає, мама здула ввесь біль,
забинтувала ноги. Іду за хату,
за хатою - розлогі поля пшениці. Я виглядаю лисицю, вчора я
її побачила вперше, така швидка, вона сховалась у пшениці,
може, нині знов прибіжить,
маю надію. От ще би й зайчика
узріти, того самого, що нашу
капусту на городі погриз. Цікаво, який він, той зайчик-злодій.
Вчора була гроза, буря,
громовиця. Впало величезне
дерево на горбку. Грім розколов. То було таке могутнє, таке
величне горде дерево! Я ним

захоплювалась, бо воно вітрам
не давалось, інші дерева аж
гнулись, бувало, од сильного
вітру, а йому хай там що! Воно
було сильніше вітру. А тепер
повалене, розколене… Переможене, наче біблійний Самсон.
Буря оминула менші дерева,
вона зазіхнула на найвище, на
найсильніше дерево, показавши свою силу. Я - стихія! А хто
ти проти мене? Сумне видовище. Сідаю на нього, обережно
обіймаю: чи болить його?

ті, хто донедавна не вірив у Бога. Відомо
чимало випадків цілковитого зцілення
від невиліковних недуг – онкології, паралічу, сліпоти... Тому хотіла б висловити
щиру вдячність нашим духівникам - отцю
Тарасу Гнатіву та отцю Зіновію Войтюку,
які супроводжували нас упродовж поїздки, за подаровані незабутні враження, які
не покидають досі, побажати їм міцного
здоров'я, любові та сил, щоб надалі мали
змогу організовувати прочан на зустрічі з
Небесною Царицею. Хто хоч один раз побував у Меджугор'є, той воістину відчув
ту благодать, яку Господь дарує кожному,
- каже пані Людмила.

…Біжу у своєму квітчастому
ситцевому платтячку, коліна
загоїлись, прибігла на галявину, плету віночок. Літує літо,
літають пухнасті джмелі, медоносить липа. Солодке літо...
…Болить, знов болить, але
тепер болить не на жарт, а
по-справжньому, по-дорослому, та ніхто не подує, не забинтує, бо ран не видно, бо воно
болить десь так глибоко, десь
всередині, болить.
Падаю в сон, як у прірву, як
в забуття, в спасіння. Сон. Бачу
моє дерево, те саме, повалене,
розтрощене громом, мертве
дерево… А що це? Воно пустило паросток! Невже?! Страшна
непоборима сила жити. Жити…
Моє дерево ожило!
Бажання жити… Вп’ястися
в те життя нігтями, вгризтися
зубами, слабкими руками вчепитися за безнадійну надію,
але таки жити. Якесь нелюдське, первісне, тваринне, дике
бажання жити. Ба, навіть мертві дерева повертаються до
життя. О, диво!
…Біжу, біжу, ситцеве плат-

Марія МАЙДАНЮК.
На фото - Людмила Вівчар,
Оксана Клим, Руслана
Процишин, Ольга Омельченко
під час паломництва.

тячко, рожевий поясочок з
шовкової стрічки, на голові
віночок з ромашок і волошок.
Біжу, підстрибую, коліна зовсім загоїлись, мене вже не болить…

Липневий вечір

Трави... трави... трави...
Такі високі, шовкові, прохолодою землі пестять мої ноги.
Тато косить мішанку, скидає на верету, заводить мотоцикл, я сідаю в коляску. Їдемо
додому. Веземо коням вечерю.
Вітер... Вітер... Вітер...
Мотоцикл жене на всю силу,
а може, й не на всю, але мені
так лиш здається.
Накрилась брезентом, бо
холодає. Сутеніє.
Сонце... Сонце... Сонце...
Вечірнє сонце заходить у
хмари, аж ген за небокрай, наче
в колиску. Їдемо-їдемо-їдемо...
Таке враження, що за нами
біжить вітер, і ми зараз наздоженемо сонце.
Тато вправно керує мотоциклом, оминає баюри, мотор
гарчить голосно, голос мото-

цикла схожий на голос трактора. Люблю їхати з татом. В колясці мотоцикла мені затишно,
хочеться їхати ще довго і довго
по м'якій рівненькій польовій
дорозі.
Блавати і маки майорять у
пшеничному полі. Конюшина і
мішанка пахнуть у вереті. Тримаю татову косу і вила. Пастухи женуть корови з телятами
з паші. Вечір. Літній липневий
вечір.
Неля ДРИБОТІЙ.
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Сокровенне

не зарікайся...

Сімейне

ещодавно наші землячки з
Гусятинщини повернулися
із незабутньої подорожі
з-за кордону - з Меджугор'є, яке
є одним з найвідвідуваніших
паломницьких місць у світі.
Враженнями від поїздки,
побаченого та відчутого ділиться
Людмила Вівчар, директорка
ЗОШ 1-3 ступенів с. Нижбірок:

Наш День

Ніколи

Місце, де сходить Божа благодать...

Храм душі

nday.te.ua

Сусідка, тітка Анеля, підгодовувала Оксану. Бувало, дівчина робила в неї уроки. А то
й залишалася на ніч. Матір навіть не помічала, що доньки нема вдома. Бо й сама любила остограмитися «за компанію».
- Що твоя мати знайшла в тому пиякові? не раз запитувала Анеля. - Колись була нормальна жінка. А тепер...
Оксана знизувала плечима. Коли виросла,
поставила це запитання матері, але та відмахнулася:
- Моє життя: що хочу, те з ним і роблю.
- Мамо, скажи врешті, де живе мій батько.
- Не знаю. А якби й знала, то не сказала
би. Чкурнеш до нього, а я біля кого буду доживати? Я ж тебе вибавила...
Оксана не мола спокійно слухати цієї тиради.
...Їй хотілося б стерти з пам’яті той жахливий вечір. Тоді Оксана повернулася з роботи. Після технікуму влаштувалася працювати кондитером. У квартирі були «друзі»
вітчима. Матері не було.
Оксана пішла в свою кімнату. Зазвичай,
вітчим туди не заходив. Але цього разу...
Двері різко відчинилися.
- Вона твоя, - кинув підпилому чоловікові.
Оксана нерозуміюче дивилася на обох.
- Я тебе в карти програв, - реготнув вітчим і подався геть.
Чолов’яга накинувся на Оксану.
- Будеш кричати - задушу, - пригрозив і
боляче здушив горло. - І спробуй заявити.
Тобі кінець.
А далі все, наче в тумані...
Принижена, збещещена, Оксана побігла
до сусідки. Там і переночувала, бо повертатись в квартиру боялася.
Вітчим деякий час додому голови не показував. Свого кривдника Оксана також
більше не бачила. Матір робила вигляд, що
нічого не трапилося. Лише стала частіше
прикладатися до пляшки.
Згодом Оксана зрозуміла - вагітна.
- Що мені робити? - запитувала крізь
сльози в тітки Анелі. - Я ненавиджу ту дитину. Не-на-ви-джу!!!
- Не думай згубити невинне життя. Гріха
не оберешся.
- А якщо народиться таке ж, як той... нелюд?
- Не думай про це.
- Він мені життя зіпсував. Через нього не
бачити мені заміжжя, нормального чоловіка, нічого... Кому я потрібна? Навіть не
знаю, як того... звати.
- А тобі це треба? А якщо після аборту дітей не зможеш мати?
- Де жити з дитиною? З тими?.. Вітчим
глузуватиме. І хтозна, чи знову не програє
мене в карти. А від матері толку ніякого.
- Якщо стане дуже зле, до мене переберешся. Ні мій чоловік, ні син з того світу не
повернуться, аби випровадити тебе звідси.
При згадці про сина й чоловіка Анеля
пішла на кухню за краплями. Колись вона
також пережила трагедію. Чоловік із семи-

Вона вимикала фільм, коли головні герої почувалися щасливими.
Бо далі, за законами жанру, їх очікували випробування, розчарування,
розлука... А знову дорога до щастя - довга, а то й безкінечна. А ще
Оксана не любила фільмів про багатих манірних дівчат та жінок, яким
ніхто не може вгодити. Вони її дратували.
- Що ви знаєте про життя. Ви навіть не уявляєте, яким воно може бути,
- кидала у бік телевізора, наче пещені красуні могли її почути.
річним сином поїхали в гості. Неподалік
моря жили родичі покійного. Кликали й
Анелю. Але на роботі не дали відпустки.
Родичі вирішили провести екскурсію. Їхали легківкою. На дорозі у них вантажівка
врізалась - у водія за кермом інфаркт стався. Анелиних рідних не врятували. А родич
на все життя залишився в інвалідному візку. Відтоді Анеля живе сама...
- Тітко Анелю, ви, наче мій ангел, що
завжди поруч. Дякую за все.
- Обіцяєш, що не втнеш дурниці?
...Оксана народила здорового хлопчика.
Назвала Юрком.
Коли цікаві сусіди запитували в Оксаниної матері, хто батько малюка, та відповідала:
- Нагуляла десь.
А вітчим притих. До Оксани - жодного
слова. І «друзів» перестав додому водити.
Та Оксані від того було не легше. І до маленького почуття мала двояке. Розуміла,
що дитина не винна. Та син нагадував про
те, що сталося...
Не зі своєю матір’ю - з Анелею залишала
Оксана сина, якщо потрібно було кудись
відлучитися. Анеля любила бавитися й гуляти з маленьким. Тому згодом Юрко почав
її кликати бабусею...
Оксану втішало, що син схожий на неї. А
ще Юрко був добрим, розумним. Коли підріс, запитував про батька.
- Що йому сказати? - радилася Оксана з
Анелею. - Він про це і в моєї матері запитав.
А вона відповіла: «У тебе не було і не буде
батька. Ти нічий». Юрко плакав.
- Буде ще гірше, якщо твоя матір розповість йому правду. Інша річ - коли він виросте. А зараз... і тяжко йому поки осягнути
дитячим розумом все це. Скажи, що батько обов’язково з’явиться. Треба набратися
терпіння й чекати.
- З’явиться звідки?..
...У «кондитерці», де працювала Оксана,
робили замовлення на весілля, дні народження та інші забави.
- Оксанко, чарівнице, треба сотворити
щось таке смачне і незбагнене, щоб гості
не тямилися від смаку, - жартував власник
«кондитерки» Ігор Павлович. - Маємо нове
замовлення.
Оксана вважалася у «кондитерці» майстринею своєї справи.
...Олександр знову замовив торт. Оксана
виводила: «10 років». Торік Ігор Павлович
щось розповідав про цього клієнта. Це його
знайомий. Тоді вона писала на торті: «9 років». Але пропустила повз вуха, тож думала:
щаслива чиясь дитина.
- Оксанко, віддаси торт клієнтові, - попросив Ігор Павлович. - В мене нагальна справа.
Торт замовнику сподобався.
- Я вас вітаю, - мовила.
Чоловіка це засмутило.
- Це для друзів моєї доньки. Я її втратив.
Два роки тому. Разом із дружиною.
Оксані пригадалася історія тітки Анелі.
- Бувають же схожі біди.
Олександр нерозуміюче дивився на Оксану. Вона все пояснила.
- Ой, вибачте, заговорилася з вами. Мій
робочий день закінчився. Син вдома чекає.

- Я вас підвезу.
Олександр розпитував Оксану про сина.
Відповідала скупо, рваними фразами. Він
зрозумів: не все гаразд у цієї симпатичної
молодої жінки. І, здається, вона запала йому
в душу.
...Олександр очікував, коли Оксана закінчить роботу. Ось вона. Він не знає, які квіти
ця жінка любить. Тому купив троянди.
- Оксано! Доброго вечора. Це - вам, - простягнув букет.
- А... нині якесь свято?
- Ні, я... хотів вас побачити. Запросити на
каву.
- Я поспішаю. Син чекає. Він і так майже
щодня в сусідки. Моя мама... її не стало рік
тому. Зрештою, вона... І... я не можу...
- Будь ласка. Вип’ємо по горнятку кави.
Її запрошували на каву в минулому житті.
А в нинішньому - ніколи. Почувалася ніяково. Якби цей чоловік знав, що з нею трапилося, оминув би її. Мусить йому все розповісти. Краще раніше.
- Олександре, ви повинні дещо знати...
Вона знову переживала ці страшні миті.
Тремтячим голосом закінчила свою сповідь. Очі були повні смутку і сліз.
Про своє дивне побачення повідала тітці
Анелі.
- Олександр більше не захоче мене бачити. У нього гарна робота, не бідний. А я... а в
мене - моє минуле, «статки» - від зарплати
- до зарплати. Випили каву, та й досить.
- Ніколи не зарікайся. Не ми долею, а вона
нами керує.
- Уже колись покерувала...
...Декілька днів Оксана не ходила на роботу. Юркові зробили операцію на апендицит.
Була біля сина. Про Олександра й не згадувала. Ніколи. І не вірила, що він знову очікуватиме її. Помилилася...
- Доброго вечора, Оксано. Ігор Павлович
сказав, що у вашого сина була операція. Я
тут подумав... Познайомте мене з ним.
- Навіщо?
- Ви казали, що він чекає батька.
...В Оксанину квартиру подзвонили. Відкривати двері пішли Анеля з Юрком. Анеля
здогадалася, хто цей чоловік.
Олександр привітався, простягнув Юркові велику коробку - конструктор. І невимушено мовив:
- Привіт! Давай знайомитися. Я...
- Тато!!!
Анеля запрошувала гостя до столу. А
Юрко відкрив подарунок. Почав складати
конструктора.
- Давай, допоможу, - запропонував Олександр.
Оксана хотіла щось сказати. Анеля приклала пальця до уст і поманила Оксану в
коридор.
- Хай побудуть разом, порозуміються, прошепотіла. - А ти? Він тобі подобається?
Юрко з Олександром
збирали конструктора.
- Тату, сюди треба іншу
деталь. Ця не підходить...

Ольга ЧОРНА

СТРУНИ СЕРЦЯ
Спека

Земля, як рана. День завмер.
На вістрі сонця - кут за тридцять...
Такої спеки, як тепер,
Ще не пригадує криниця.
Відро втомилось, бо сповна
У поті дна працює вперто,
Де вимір спеки - глибина.
...Хто може піт з відра утерти?

Світанок

Прокинувся під серцем ночі,
Рожевощокий, світлі очі...
На вербах-вервицях колиска,
Благословенна першим зблиском.
До дня простягне рученята,
Лиш вийде сонце роси жати.
*****
Під липами стояла наша ніч,
Здавалось, навіть місяць
пах медово,
Лиш не було нас,
тільки пам'ять стріч
Із нами крізь життя вела розмову.
Роїлись зорі, наче ті роки,
У сотах назбиралось стільки часу...
Тужавів мед, відсвічував терпким
Й солодшав знов,
коли торкались разом.
*****
Знов трояндове поле
Сни розхристані коле,
На пелюстках чужих
поцілунки росИ.
І купаються мрії
В кольорових завіях.
Не сполохало
б серце під осінь краси...
Як уперше, торкнутись.
Звабний доторк - спокута
За воскреслий
у пам'яті вистиглий гріх.
А роки за роками
Розпускаються днями
Й ворожба безкінечна:
"Зберіг, не зберіг..."

Жасминовий Шал

Ми поглядом купуємо жасмин,
На здачу - незабудки сипле пам'ять,
Мов цвіт обіймів, що крізь часоплин
Ще й досі серце безневинно ранять.
Не щез наш кущ.
Таж відсвіт кущенят,
Поглянь, кохана,
проситься в букетик.
...Де ми стояли безмір літ назад Малює спогад наші силуети.

Ворожба На Папороті

Край ставу, як тоді, вогонь розквіт,
Пелюстя ловить розпашілі миті.
Ти хоч уявно, через втому літ,
Поворожи на папороті цвіті.
Цей жаль дощу, мов терни відхили...
У серці й досі папороть не в'яне,
Лиш пелюстками тут не помились
І не рони, лишень торкайсь, кохана.
Володимир КРАВЧУК.
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Євро-2020:
короткі підсумки турніру

Наш День

«Нива» - на
низькому старті

Б

11 липня нову історію фіналів чемпіонатів Старого світу
написали збірні Англії та Італії.

З

1966-го англійці так високо
не забиралися ні у світовій
першості, ні у європейській. В
Італії, звичайно, таких вирішальних
поєдинків за титул було більше.
В основному це стосується ЧС,
де італійці чотири рази ставали
переможцями і два рази залишали
поле переможеними. Щодо ЧЄ, то
тут футболісти з Апеннінського
півострова мали один тріумф у 1968
році, при двох невдачах у 2000 і
2012 роках.

Тріумф через 53 роки
Напередодні недільного вирішального
матчу з невеликою перевагою фаворитом
була Англія. Однак, її суперник, який протягом
усього турніру демонстрував майже ідеальний футбол, мав свою думку з цього приводу.
У фіналі команда Італії змогла не тільки зрівняти рахунок після пропущеного швидкого
голу, а й вирвати перемогу в серії післяматчевих пенальті.
Отож, титул чемпіонів став для Італії другим в історії з перервою більше, ніж півстоліття. При цьому італійці стали першою в історії
збірною, яка на Євро змогла виграти дві серії
пенальті поспіль – у попередньому поєдинку
скуадра адзурра таким чином переграла Іспанію.

Головний невдаха турніру
Мабуть, найбільш невдалий виступ на
турнірі був у збірної Туреччини. Турки не просто програли всі три матчі групового раунду
і заслужено посіли останнє місце групи A, так
ще й мають гіршу серед усіх команд різницю
забитих і пропущених 1:8 (-7). Це гірше, ніж
у Північної Македонії, для якої Євро було дебютним - 2:8 (-6).

Відкриття Євро
На груповому етапі головною несподіванкою Євро сміливо можна назвати збірну Угорщини. І хоча вона з групи так і не вийшла, зайнявши останнє місце, проте, граючи у «групі
смерті» з Португалією, Францією та Німеччиною, два матчі з грандами звела внічию. При
цьому з німцями угорці двічі вигравали по
ходу зустрічі і мали всі шанси вийти в плей-
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азвані імена українських
спортсменів, які виступлять
на літніх Олімпійських іграх у
Токіо. Нашу країну представлятимуть
158 олімпійців у 25 видах спорту (30-ти
дисциплінах). Вони виступатимуть у бадмінтоні, боксі, вільній та греко-римській
боротьбі, важкій атлетиці, велоспорті
(шосе, трек, маунтенбайк), академічному веслуванні, веслуванні на байдарках
і каное, спортивній гімнастиці, художній
гімнастиці, дзюдо, карате, кінному спорті, легкій атлетиці, плаванні, артистичному плаванні, стрільбі з лука, кульовій
стрільбі, стрибках у воду, стрибках на
батуті, сучасному п'ятиборстві, тенісі,

Спорт

офф якраз замість Бундестім.
Крім Угорщини улюбленцями багатьох
уболівальників стала Данія. Крім змістовної
гри, поваги до цієї збірної додав і кошмарний
епізод на старті Євро, коли в одного з головних зірок команди Крістіана Еріксена прямо
на полі зупинилося серце. До слова, з ним зараз все добре - його серце вдалося запустити
на полі, а після цього гравцю поставили внутрішній кардіостимулятор.

Жовто-синя історія
Для України це Євро стало історичним.
Вперше жовто-сині вийшли в плей-офф чемпіонатів Європи. Правда, зробили це невпевнено, а лише потрапивши у четвірку кращих
третіх місць (всього було шість груп). У підсумку після такого виходу Україна отримала
гору критики, багато в чому, через провальний матч з Австрією, де вирішувалася доля
другого місця.
Однак в 1/8 фіналу українці отримали
найкращого супротивника з усіх можливих.
У підсумку Україна в складному матчі змогла
пройти Швецію, забивши найпізніший гол в
історії Євро - Артем Довбик приніс перемогу
жовто-синім аж на 121-й хвилині (2:1).
Таким чином, Україна повторила рекордне досягнення для великих турнірів, пробившись до чвертьфіналу. Хоча там абсолютно
без шансів розгромно поступилася Англії 0: 4.
Разом з тим, збірна України стала найгіршою командою Євро-2020 за кількістю пропущених м'ячів. За 5 матчів Георгій Бущан пропустив 10 голів. Команда не зіграла жодної
зустрічі "на нуль". Слідом за Україною у цьому
рейтингу йдуть Швейцарія, яка пропустила 9
м'ячів, по 8 голів у Туреччини, Північної Македонії і Хорватії. Найменше пропустила Англія
- 2 м'ячі.
Надрезультативність
Цей чемпіонат Європи став найрезультативнішим в історії. За 51 зіграний матч команди відзначилися 142 голами. У середньому
команди забивали по 2,79 гола за матч, що
також є рекордом.
Крім того, 23 червня в чотирьох матчах
команди відзначилися 18 результативними
ударами, що стало рекордом для окремого
ігрового дня в історії турнірів. А через п'ять

днів був встановлений і рекорд результативності ігрового дня в плей-офф - 14 голів у двох
матчах.
Окремо варто згадати про досягнення
португальця Кріштіану Роналду. На цьому
Євро він відзначився п'ятьма голами, довівши
загальну кількість результативних ударів на
ЧЄ до 14 і побивши рекорд француза Мішеля
Платіні, у якого 9 голів. Також Роналду став
єдиним гравцем, який зіграв і забивав на п'яти Євро поспіль. Голами на Євро португалець
довів свою результативність за збірну до 109
м’ячів, що є повторенням рекорду іранця Алі
Даеї за кількістю голів за збірну.
Примітно, що на цьому турнірі гравці відзначилися відразу 11 автоголами. Стільки
разів команди не забивали у власні ворота
за всю історію проведення турнірів. За попередні 15 ЧЄ було забито лише 9 автоголів.

уквально через 10
днів розпочнеться
Чемпіонат України з
футболу у Першій лізі, де
виступає тернопільська
команда. Уже став відомий
і календар першого
кола першості за участю
«Ниви». Згідно з жеребом
наш футбольний клуб
розпочне новий сезон
домашнім матчем проти
житомирського "Полісся".
Базова дата проведення
поєдинку - 25 липня.

Кращі серед кращих
Кращими в атаці були збірні Іспанії та Італії. Саме вони мають найбільшу кількість забитих голів - по 13. Італія також має найбільше ударів по воротах-128, а Іспанія - лідер по
володінню - 66,8%, і відсотку передач - 89,3%.
Кращою захисною командою стала Англія,
зігравши відразу 5 матчів на нуль.
Потрапила в топи і Україна. Жовто-сині
на п'ятому місці за відборами - 67 (лідером є
Італія - 99), на шостому місці за поверненнями
володіння м’ячем - 213 (лідер Італія - 294), а
також на п'ятому місці за сейвами - 15 (лідер
Швейцарія - 21).
Кращим бомбардиром турніру стали два
гравці - Кріштіану Роналду (Португалія) і Патрік Шик (Чехія), у яких по 5 голів.
Швейцарець Стівен Цубер є найкращим
асистентом турніру з чотирма гольовими передачами.
Найкращим гравцем турніру був визнаний воротар збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма. Італійський кіпер витягнув дві поспіль
серії пенальті - у півфіналі і фіналі, та, по суті,
приніс чемпіонство для скуадри адзурри. Це
вперше, коли найкращим гравцем Євро став
воротар.

СПОРТАРЕНА

настільному тенісі, триатлоні та фехтуванні.
Серед відомих спортсменів до складу збірної України не потрапив олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики
Олег Верняєв. У січні 2021 року Верняєв
був тимчасово відсторонений від змагань через допінгове розслідування.
Олімпіада-2020 відбуватиметься у Токіо
з 23 липня до 8 серпня.
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оюз європейських футбольних
асоціацій (УЄФА) скасував правило виїзного голу в турнірах під
своєю егідою. Рішення вступить в силу
з нового сезону. При рівному рахунку за
підсумками двоматчевої дуелі поєдинок
буде переходити в овертайм.
Правило виїзного голу вперше було
впроваджено УЄФА в сезоні-1965/66 в
Кубку володарів Кубків. Надалі воно застосовувалося в Лізі чемпіонів, Лізі Європи, а також у плей-офф кваліфікації чемпіонату Європи. Згідно з цим правилом,
за нічийного рахунку за підсумками двох
матчів вилітала команда, яка забила менше голів на виїзді.

*****

Календар матчів
"Ниви" у першому колі:
1 тур, 25 липня
"Нива" – "Полісся"
2 тур, 31 липня
"Кривбас" – "Нива"
3 тур, 8 серпня
"Нива" – "Минай"
4 тур, 14 серпня
"Нива" – "Гірник-Спорт"
5 тур, 22 серпня
"Миколаїв" – "Нива"
6 тур, 28 серпня
"Нива" – "Агробізнес"
7 тур, 5 вересня
"Поділля" – "Нива"
8 тур, 11 вересня
"Нива" – "Альянс"
9 тур, 18 вересня
"Ужгород" – "Нива"
10 тур, 26 вересня
"Нива" – "Прикарпаття"
11 тур, 2 жовтня
"Металіст" – "Нива"
12 тур, 6 жовтня
"Нива" – "Оболонь"
13 тур, 10 жовтня
"Волинь" – "Нива"
14 тур, 16 жовтня
"Нива" – "ВПК-Агро"
15 тур, 23 жовтня
"Краматорськ" – "Нива".
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іонель Мессі здобув перший у
кар'єрі трофей з національною
збірною Аргентини, завдяки
перемозі у фіналі Кубка Америки над
Бразилією - 1:0. Раніше Мессі у складі
збірної Аргентини ставав володарем
срібної нагороди чемпіонату світу 2014
року. Також він тричі брав срібло Кубка
Америки (2007, 2015, 2016).
У нинішньому розіграші Кубка Америкраїнська легкоатлетка Яросла- ки 34-річний Мессі зіграв 7 матчів, забив
ва Магучіх перемогла у змаган- 4 голи і зробив 5 результативних передач.
нях зі стрибків у висоту на етапі
"Діамантової ліги" у Стокгольмі з найкра*****
щим результатом сезону у світі - 2,03 м. Окі Аcсоціація пляжнорім того, кількома днями пізніше вона здого футболу України
була перемогу на молодіжному чемпіонаті
заборонили збірній
Європи (U23) у Талліні (Естонія). 19-річна України з пляжного футболу брати участь
українка взяла висоту 2.00 м та побила ре- у чемпіонаті світу-2021, який відбудеться
корд турніру, який росіянка Світлана Лапі- з 21 по 29 серпня в Москві.
на встановила ще у 1999 році - 1.98 м.
Минулого тижня українська збірна
Це вже третя перемога Ярослави Магу- посіла друге місце на європейському
чіх на юнацьких та молодіжних ЧЄ, раніше відборі до чемпіонату світу в Португалії
вона виграла континентальну першість у і стала однією з чотирьох команд від Єввікових категоріях до 18 та 20 років у 2018 ропи, які отримали право зіграти на ЧС.
та 2019 роках. Також Магучіх є віце-чемпі- У чемпіонаті світу візьмуть участь 16 коонкою світу серед дорослих.
манд.
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Виїзд до Польщі з дитиною:
на що слід звернути увагу

иїзд дитини з території України
можливий лише за згодою
батьків (опікунів). Дозвіл має
бути нотаріально завіреним. Однак
законодавство передбачає винятки,
коли дозволу оформляти не потрібно.
Про це інформує канал 24 з посиланням
на poland-consult.com.
Згідно зі статтею 313 Цивільного кодексу України, громадяни від 16 років мають право на вільний самостійний виїзд з країни. Тобто, зазначені
нижче умови при переїзді до Польщі на них не поширюються.
Коли не потрібен дозвіл на
виїзд дитини за кордон
При перетині українсько-польського кордону з дитиною до 16 років необхідно:
• або присутність обох батьків (опікунів) на момент перетинання кордону; або присутність
хоча б одного, але при наявності дозволу від
другого; або присутність третіх осіб, яким
дано дозвіл від обох батьків.

Дитина може виїхати з України без дозволу
одного з батьків за таких умов:
• другий з батьків не є громадянином України
(іноземець або особа без громадянства), і цей
факт підтверджений відповідним записом у
свідоцтві про народження;
• дитина відправляється на постійне місце проживання за кордон або стоїть на постійному
консульському обліку за кордоном, що підтверджується відповідною відміткою в закордонному паспорті або спеціальною довідкою
від МЗС;
• є свідоцтво про смерть другого з батьків;
• є судове рішення про позбавлення батьківських прав, про визнання особи недієздатною
або безвісти зниклою;
• є рішення суду про дозвіл дитини на виїзд за
кордон без згоди другого з батьків;
• є заборгованість зі сплати аліментів в сумі,
що перевищує платежі за 4 місяці, і цей факт
підтверджений довідкою від приватного виконавця або державної виконавчої служби;
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Мабуть, найпоширенішим гельмінтозним захворюванням великої рогатої
худоби, а також дрібної рогатої худоби
(ДРХ) є фасціольоз. Збудник фасціольозу паразитує у жовчних ходах печінки,
висмоктуючи поживні речовин та отруюючи організм тварини продуктами своєї
життєдіяльності, що призводить до розладу травлення, виснаження та зниження продуктивності. При високому ступені
інвазії втрати надоїв у корів можуть сягати до 10-ти і більше відсотків. Крім того,
значно погіршуються фізико-хімічні показники молока.
В організмі тварин фасціоли можуть
жити до 5-6 років. Хворі тварини виділяють яйця фасціол з калом у зовнішнє
середовище. Далі відбувається складний
процес розвитку з участю проміжного
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Кременець-Шумськ
ч/з Жолобки
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у неповнолітнього є іноземне свідоцтво про
35. 801/802
народження, в якому не позначений
батько;
виїзд здійснюється тимчасово, на термін до 1
місяця, з опікуном, з яким проживає дитина (або з
уповноваженою ним особою).
Якщо йдеться про виїзд дитини до Польщі в
супроводі осіб, уповноважених батьками, то необхідно надати нотаріально завірені дозволи. В документах повинні бути вказані терміни та місце
перебування за кордоном.

Документи для виїзду
Дитина повинна мати закордонний паспорт,
підстави для в’їзду (візу або право на безвізове
перебування) і страховку. Окремий проїзний документ або вказівка на дитину в паспорті батька,
більше не застосовуються.
Якщо вивезення дитини доручається третім
особам, то батьки повинні подбати про офіційну
довіреність.
Дозвіл на виїзд дитини з України потрібно
оформляти у нотаріуса. Для цього нотаріусу слід
пред’явити паспорт заявника, ідентифікаційний
код і свідоцтво про народження дитини.
Дозвіл дає право на разову поїздку. Перед наступним виїздом всю процедуру потрібно буде
повторити. Але є винятки, коли дозволи мають
довготривалу дію. Ці нюанси батьки повинні узгодити між собою і попросити нотаріуса сформувати
відповідний бланк.
Досить поширені випадки, коли один із батьків
перебуває у Польщі, а другий з дитиною планує
приїзд до нього. Тоді оформити дозвіл можна і в
Польщі. При цьому доведеться робити ще присяжний переклад.

живителя, в ролі якого виступає молюск,
а зараження відбувається при випасанні
худоби на низинних і заболочених пасовищах, коли вона з травою поїдає збудника у кінцевих стадіях його розвитку. Як же
запобігти зараженню тварин? Одним із
методів профілактики фасціольозу, який
тривалий час застосовували на практиці,
є висушування боліт і спеціальна обробка низинних пасовищ, з метою знищення
молюсків і досягнення таким чином розриву епізоотичного ланцюга.
Проте найпростішим і найдоступнішим методом профілактики фасціольозу
є зміна пасовищ і переведення тварин із
низинних на високогірні у період інвазійності збудника – з другої половини липня по серпень. Раніше рекомендувалось
випасання тварин у цей період на стерні,
де між стебел культурних рослин нерідко
проростала трава. В народі існував навіть
термін «пашна солома». Та при сучасних
аграрних технологіях, коли для боротьби
з бур’янами застосовується багато гербіцидів, знайти тваринам поживу на стерні
неможливо. Не можна випасати тварин
на низинних і заболочених луках. Варто
відмітити, що навіть сіно, отримане з таких ділянок, можна згодовувати не раніше, як через 3-6 місяців після збору.
Другим, не менш поширеним гельмінтозним захворюванням у ВРХ та ДРХ, є
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доступною всім охочим в Україні, заявило
Міністерство охорони здоров’я. Отримати
щеплення можна буде в центрах масової
вакцинації.

Записатися на щеплення можна буде в системі Helsi.me
усім громадянам Україні старшим за 18 років, незалежно від
місця реєстрації чи проживання. Для цього треба обрати зручний пункт вакцинації та записатися на вільний час. При вході
до пункту вакцинації треба буде показати смс з підтвердженням запису.
Уже 17-18 липня щепитися вакциною Comirnaty від PfizerBioNTech зможуть жителі Тернополя й області. Робитимуть
щеплення в місцевому Центрі масової вакцинації населення
від COVID-19.
- Громадянам, які виявили бажання вакцинуватись, необхідно упродовж 14-16 липня з 08:00 до 16:00 зареєструватись у листі очікування безпосередньо у приміщенні Центру
вакцинації населення, що функціонує на базі КП «Центр дозвілля і молодіжних ініціатив ім. Довженка», на просп. Злуки,
45. Запрошення на вакцинацію здійснюватиметься телефонним дзвінком за контактом, який був залишений у Центрі.
Для підтвердження особи необхідно прийти на імунізацію з
паспортом або ідентифікаційним кодом. Телефон для довідок
- 0678811066, - повідомили у Тернопільській міській раді.
Загалом Україна очікує отримати близько 1 млн доз
Comirnaty/Pfizer-BioNTech до кінця липня, тому цю вакцину
зробили доступною для широкого загалу, зазначає міністерство. Вакцину Pfizer використовують в усьому світі, це по суті
єдина з доступних в Україні вакцин, яка схвалена в усіх країнах Євросоюзу. Досі вона не була доступна широкому загалу.
Щепитися нею можна було лише певним категоріям громадян, як от медикам чи працівникам освіти.

Як запобігти гельмінтозам у тваринництві?

ласникам тварин добре
відомо, що будь-яка
інфекційна хвороба є
великим ворогом тваринництва.
Та не менш небезпечними
і підступними ворогами є
паразитарні хвороби. Нещодавно
я висвітлював проблеми
гельмінтозів у свиней, коней
та птахів, а тепер порушу тему
паразитів у великої та дрібної
рогатої худоби.
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діктіокаульоз. Дорослі гельмінти паразитують у бронхах і трахеях тварин, викликаючи запальні процеси з ознаками
пневмонії. У дорослих тварин рідко спостерігаються клінічні прояви захворювання, оскільки в їх організмі виробляється імунітет. Це, щоправда, не заважає
їм бути джерелом збудника та виділяти
його у зовнішнє середовище. Більш чутливим є молодняк, у якого спостерігається важкий перебіг хвороби і часто з
летальним завершенням.
Збудник потрапляє у зовнішнє середовище з мокротою, що виділяється з
бронхів, а також з фекаліями. Зараження тварин відбувається на пасовищі, де
личинки можуть зберігатись до 4-х місяців. Найсприятливішим періодом для
зараження ДРХ є весна, оскільки збудник
може виживати навіть під шаром снігу,
призупинивши тимчасово свій розвиток,
а потрапляючи в організм – викликає захворювання. Сприятливий період для зараження ВРХ – серпень-вересень.
Метод запобігання діктіокаульозу –
зміна пасовищ через кожні 5-7 днів із
поверненням на попередню ділянку не
раніше, як через 3 місяці, а також випас
молодняка окремо від дорослих тварин.
Навіть не рекомендується випасати молодняк на тих ділянках, де вже випасались дорослі тварини.
Для контролю за епізоотичною ситуацією щодо гельмінтозних захворювань
службою ветмедицини розроблено ка-

лендарний план гельмінтокопрологічних
обстежень та профілактичних дегельмінтизацій. Згідно цього плану, з лютого місяця до середини березня проводяться
профілактичні дегельмінтизації ВРХ та
ДРХ, а починаючи з другої декади березня до середини квітня – лабораторні
дослідження калу на фасціольоз та діктіокаульоз. Вищевказані заходи проводяться також і в 4-у кварталі. Дослідження на
діктіокаульоз – у перші дві декади жовтня, на фасціольоз – у другій і третій декадах листопада. За наслідками обстежень
можуть бути проведені дегельмінтизації.
Дотримання цього плану особливо необхідне на територіях, де нема можливості проводити зміну пасовищ і випас тварин проводився у місцях, де можливим
було їх зараження. Дослідження на вищевказані та інші захворювання можуть
проводити всі лабораторії Держпродспоживслужби, які функціонують в області.
Для доставки матеріалу для досліджень
необхідна супровідна від спеціаліста державної служби ветеринарної медицини,
який обслуговує ваш населений пункт.
У вівчарстві та козівництві для профілактики діктіокаульозу широко застосовується такий запобіжний захід, як
хіміопрофілактика, яку регулярно слід
проводити з травня по вересень місяці.

Володимир МАРКІВ, начальник відділу організації протиепізоотичної роботи Головного
управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області.
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Понеділок
UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05 Земля, наближена до неба.
06.30 М/ф «Лис i дрiзд».
06.40 М/ф «Найголовнiший горобець».
06.50 М/ф «Чарiвнi окуляри».
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 Вiзуальний код.
08.50 Заархiвоване.
09.05 Телепродаж.
09.35 Т/с «Гордiсть».
11.40 Край пригод.
11.55 Буковинськi загадки.
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. Хорея Козацька.
17.30 Д/с «Свiт дикої природи».
18.55 Вижити у рифах.
19.55, 21.55 Д/с «Дикi тварини».
23.00 Перша шпальта.
01.20, 04.00, 05.55 Погода.
01.25, 03.00 Суспiльна студiя. Головне.
04.05 Д/ф «Норильське повстання».

Êàíàë “1+1”

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з
«1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 16.45,
19.30, 04.25 «ТСН».
09.25, 10.20, 05.30 «Життя вiдомих
людей».
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день».
14.45 «Одруження наослiп».
17.10 Т/с «Величне столiття. Роксолана».
20.43 «ПроCпорт».
20.45, 21.50 Т/с «Свати».
22.55, 02.55 Т/с «Сидоренки-Сидоренки».
00.35 Х/ф «Зоряний пил».

Iíòåð

03.20 «Орел i решка. Морський сезон».
04.55 «Телемагазин».
05.25, 00.55 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
07.00 «Речдок».
08.55, 18.00, 03.10 «Стосується кожного».
10.50 Х/ф «Жандарм iз Сен-Тропе».
12.50 Х/ф «Жандарм у Нью-Йорку».
14.50 Х/ф «Жандарм одружується».
16.35 «Чекай на мене. Україна».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Пригоди Шерлока Холмса
i доктора Ватсона».
02.25 «Подробицi» - «Час».

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 «Тремтiння землi 3: Повернення в Перфекшен».
11.15, 13.15 Х/ф «Тремтiння землi 4:
Легенда починається».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.05, 16.10 Х/ф «Тремтiння землi 5:
Кровна рiдня».
16.45 Х/ф «Тремтiння землi 6».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.10, 21.25 Х/ф «Рембо 4».
22.15 Х/ф «Полювання на злодiїв».
01.05 Х/ф «Зелена книга».
03.20 Я зняв!

ÑÒÁ

05.15, 05.50 Т/с «Коли ми вдома».
06.50 Т/с «Комiсар Рекс».
10.50 Слiдство ведуть екстрасенси.
13.40, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
16.00, 18.05, 22.50 Т/с «Слiд».
19.40 Звана вечеря.
00.45 Детектор брехнi.

Íîâèé êàíàë

06.00, 07.40 «Kids` Time».
06.05 «М/с Том i Джерi».
07.45 «Орел i решка».
09.55 Т/с «Надприродне».
10.50 Х/ф «Блакитна лагуна».
12.55 Х/ф «Повернення до Блакитної
лагуни».
15.00 Х/ф «Блакитна лагуна: Пробудження».
16.55 Т/с «Будиночок на щастя».
19.00 «Хто зверху?».
21.00 Х/ф «Вiдпадний препод».
23.30 Х/ф «Вiдпадний препод 2».
01.45 «Improv Live Show».
02.30 «Служба розшуку дiтей».
02.35 «Зона ночi».

5 êàíàë

06.00, 07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 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, 00.15 Вечiр з Янiною Соколовою.
07.10, 08.30, 20.55 Актуально: Економiка. 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. Мiрошниченко.
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».

20 липня

Вівторок
UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05 Я вдома.
06.30 М/ф «Парасолька на полюваннi».
06.40 М/ф «Хто в лiсi хазяїн?»
06.50 М/ф «Кривенька качечка».
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 Вiзуальний код.
08.50 Заархiвоване.
09.05 Телепродаж.
09.35 Т/с «Гордiсть».
11.40 Край пригод.
11.55 Буковинськi загадки.
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.
17.30 Схеми. Корупцiя в деталях.
18.55 Д/с «Боротьба за виживання».
19.55 Д/с «Суперчуття».
21.55 Д/с «Дикi тварини».
23.00 Нашi грошi.
01.20, 03.00, 04.05, 05.05, 05.55 Погода.
01.25, 03.05 Суспiльна студiя. Головне.
04.10 Д/ф «Перехрестя Балу».

Êàíàë “1+1”

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з
«1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 16.45,
19.30, 04.30 «ТСН».
09.25, 10.20, 05.35 «Життя вiдомих
людей».
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день».
14.45 «Одруження наослiп».
17.10 Т/с «Величне столiття. Роксолана».
20.43 «ПроCпорт».
20.45, 21.45 Т/с «Свати».
22.50, 02.40 Т/с «Сидоренки-Сидоренки».
00.30 Х/ф «Брати Гримм».

Iíòåð

04.40 М/ф.
04.55 «Телемагазин».
05.25, 00.00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
07.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Речдок».
08.50 «Позаочi».
09.50 Т/с «Моя сiм`я та iншi звiри».
11.50 Х/ф «007: Доктор Ноу».
17.00 «Речдок. Особливий випадок».
18.00, 19.00, 02.30 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Пригоди Шерлока Холмса
i доктора Ватсона. Собака Баскервiлiв».
01.45 «Подробицi» - «Час».
04.00 «Орел i решка. Морський сезон».

ICTV

04.15 Скарб нацiї.
04.25 Еврика!

04.30 Факти.
04.50, 20.25, 02.35 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10.15, 21.30 Дизель-шоу.
11.45, 23.05 «На трьох».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.15, 16.10 Х/ф «Найманi вбивцi».
16.25 Х/ф «Танго i Кеш».
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
00.20 Х/ф «Гра».
03.20 Я зняв!

ÑÒÁ

05.15, 05.35 Т/с «Коли ми вдома».
06.25 Т/с «Комiсар Рекс».
10.40 Слiдство ведуть екстрасенси.
13.40, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
16.00, 18.05, 22.50 Т/с «Слiд».
19.40 Звана вечеря.
00.40 Детектор брехнi.

Íîâèé êàíàë

05.00 «Абзац!»
06.00, 07.50 «Kids` Time».
06.05 «М/с Том i Джерi».
07.55 «Орел i решка».
10.05 Т/с «Надприродне».
12.50 «Аферисти в мережах».
14.50 Х/ф «Книга джунглiв».
16.50 Т/с «Будиночок на щастя».
19.00 «Хто зверху?».
21.00 Х/ф «Махач вчителiв».
22.50 Х/ф «Деннiс-мучитель».
00.50 «Improv Live Show».
02.35 «Зона ночi».

5 êàíàë

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, 00.15 Особливий погляд.
07.10, 08.30, 20.55 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум.
07.15 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».
13.10 Д/с «Авiаносцi».
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 Д/с «Апокалiпсис».
21.00 Час новин. Пiдсумки дня.
21.40 Час-Time.
03.10 Обережно, дiти!
04.10 Фiзкульт ура!

Наш День
19.30, 23.10 Д/с «Апокалiпсис».
21.00 Час новин. Пiдсумки дня.
21.40 Час-Time.
22.00 «Кондратюк у понедiлок».
03.10 Обережно, дiти!
04.10 Фiзкульт ура!

Êàíàë «Óêðà¿íà»

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00 Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
10.30 Агенти справедливостi.
14.30, 15.30, 02.00 Iсторiя одного
злочину.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Затемнення», 1 i 2 с.
23.10 Т/с «Затемнення», 3 с.
00.10 Велика деолiгархiзацiя.
01.30 Телемагазин.
03.30 Реальна мiстика.

Ê1

06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.25 «Ух ти show».
09.10 «Орел i решка. Шопiнг».
10.00 «Орел i решка. Мегаполiси».
12.00 «Орел i решка. Шаленi вихiднi».
13.00 Х/ф «Прикинься моїм хлопцем».
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 «Пiвтора лицаря: В пошуках
чарiвної принцеси Герцелiнди».
02.00 Т/с «Три сестри».
03.45 «Нiчне життя».

ÍÒÍ

04.55, 05.00 «Top Shop».
05.25 «Таємницi кримiнального свiту».
06.40 Т/с «Паршивi вiвцi».
10.45, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: Маямi».
12.30, 16.30, 19.00, 03.00 «Свiдок».
14.50, 17.00, 03.30 «Випадковий свiдок».
17.50 «Таємницi свiту».
18.20 «Свiдок. Агенти».
23.00 Т/с «Слiпа зона».
00.45 Х/ф «Поганий лейтенант».
03.35 «Речовий доказ».
04.30 «Правда життя. Професiйнi
байки».

ÒÅÒ

06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.00 Х/ф «Дiти шпигунiв».
10.45 Х/ф «Полiсмен з Беверлi Хiллз».
12.45, 18.00 4 весiлля.
15.00 Зiрки, чутки та Галлiвуд.
16.00, 03.45 Панянка-селянка.
19.00, 20.00, 21.30 Одного разу пiд
Полтавою.
19.30, 21.00 Танька i Володька.
22.00 Вечiрка.
23.00 Країна У 2.0.
23.30 Країна У.
00.00 ЛавЛавСar 3.
01.00 Рятiвники.
02.15 Щоденники Темного.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий

Êàíàë «Óêðà¿íà»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00 Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
10.30 Агенти справедливостi.
14.30, 15.30 Iсторiя одного злочину.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Затемнення», 3 i 4 с.
23.10 Т/с «Нiма», 1 i 2 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с «Нiма».
02.50 Гучна справа.
03.35 Реальна мiстика.

Ê1

06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.25 «Ух ти show».
09.15 «Орел i решка. Шопiнг».
10.00 «Орел i решка. Мегаполiси».
12.00 «Орел i решка. Шаленi вихiднi».
13.00, 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».

ÍÒÍ

06.20 «Таємницi свiту».
06.55 «Свiдок. Агенти».
07.50, 14.50, 17.00, 02.40 «Випадковий
свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.10 «Свiдок».
09.00 «Страх у твоєму домi».
10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: Маямi».
17.50 «Будьте здоровi».
23.00 Т/с «Слiпа зона».
00.40 «Легенди бандитського Києва».
01.45 «Реальнi злочинцi».
03.00 «Речовий доказ».
04.00 «Правда життя. Професiйнi байки».
05.00 «Top Shop».

ÒÅÒ

06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.00 Х/ф «Дiти шпигунiв 2: Острiв
утрачених мрiй».
10.45 Х/ф «Полiсмен з Беверлi Хiллз 2».
12.45, 18.00 4 весiлля.
15.00 Зiрки, чутки та Галлiвуд.
16.00, 03.45 Панянка-селянка.
19.00, 20.00, 21.30 Одного разу пiд
Полтавою.
19.30, 21.00 Танька i Володька.
22.00 Вечiрка 2.
23.00 Країна У 2.0.
23.30 Країна У.
00.00 ЛавЛавСar 3.
01.00 Рятiвники.
02.15 Щоденники Темного.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.45 «Репортер». Новини.
07.10, 08.10 «Новий день» з Л. Вакулюк
та М. Шамановим.

nday.te.ua

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.45 «Репортер». Новини.
07.10, 08.10 «Новий день» з Л. Вакулюк
та М. Шамановим.
09.10, 10.10, 11.10, 12.10 «Новини країни» з К. Ашiон, П. Рольником, О.
Близнюком, С. Вардою, М. Стецюк
та А. Мiщенко.
13.15 «Великий день» з А. Сайчуком,
Ю. Шпачинською i Д. Щасливою.
15.10 «Дзвiнок» з В. Волошиним.
16.10 «Година пiк» з О. Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук.
18.15 «Ехо України» з М. Ганапольським.
20.00 «Прямий ефiр» з В. Калнишем та
О. Курбановою.
22.00 «Прямий» контакт» з Т. Березовцем.
23.00 «Перша передача» з О. Федченко.

МЕГА

06.00, 12.10, 05.30 Мiстична Україна.
06.50 Страх у твоєму домi.
07.35 Бандитська Одеса.
08.50 Правда життя.
10.00, 01.30 Речовий доказ.
11.10 Скептик.
13.00, 19.55 Секретнi територiї.
14.00, 18.55, 04.40 Ремесла за призначенням.
15.00 Божевiльний свiт.
16.00, 20.50 Шукачi неприємностей.
16.55, 21.45 НАСА: нез`ясоване.
17.55 Левиний рик.
22.35 Океани.
23.30 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
00.25 Стежина вiйни.
02.35 Бандитський Київ.

Enter-фільм

06.00 Х/ф «Цвiтiння кульбаби».
07.10, 09.00, 02.35 «Телемагазин».
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00 «Невiдома версiя».
09.40 «Спогади».
10.40 «Зорянi долi».
11.05 «Моя правда».
11.55 Х/ф «Сьома пелюстка».
13.40 Х/ф «Король Дроздовик».
15.30, 23.00 Т/с «Загадковi вбивства
Агати Крiстi».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
02.20 «Двоколiснi хронiки».
03.05 Кiноляпи.
04.05 Саундтреки.
04.50 Кiнотрейлери.

Êàíàë «2+2»

06.00, 18.50 «ДжеДАI».
06.25 Т/с «Опер за викликом 3».
10.45 Х/ф «Ковбої проти прибульцiв».
13.05 Х/ф «Хижаки».
15.10 «Загублений свiт».
18.15, 03.55 «Спецкор».
19.25 «Спорт Тайм».
19.30 «Грошi».
20.30 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв».
22.35, 00.35 Т/с «CSI: Мiсце злочину».
00.10 «Дубинiзми».
02.25 Х/ф «Литовське весiлля».
04.25 «Вiдеобiмба 2».
09.10, 10.10, 11.10, 12.10 «Новини країни» з К. Ашiон, П. Рольником, О.
Близнюком, С. Вардою, М. Стецюк
та А. Мiщенко.
13.15 «Великий день» з А. Сайчуком,
Ю. Шпачинською i Д. Щасливою.
15.10 «Дзвiнок» з В. Волошиним.
16.10 «Година пiк» з О. Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук.
18.15 «Ехо України» з М. Ганапольським.
20.00 «Прямий ефiр» з В. Калнишем та
О. Курбановою.
22.00 «Прямий» контакт» з Т. Березовцем.
23.00 «Вiйна за незалежнiсть».

МЕГА

06.10 Страх у твоєму домi.
07.10 Бандитський Київ.
08.40 Правда життя.
09.50, 01.35 Речовий доказ.
11.00 Скептик.
12.00, 05.10 Мiстична Україна.
12.50, 19.50 Секретнi територiї.
13.50, 04.20 Ремесла за призначенням.
14.50 Божевiльний свiт.
15.50, 20.50 Шукачi неприємностей.
16.50, 21.45 НАСА: нез`ясоване.
17.50 Дика природа Чилi.
18.50 Неймовiрнi винаходи.
22.35 Океани.
23.30 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
00.30 Стежина вiйни.
02.40 Таємницi кримiнального свiту.

Enter-фільм

05.10 Х/ф «Чекаючи вантаж на рейдi
Фучжоу бiля Пагоди».
07.10, 09.00, 02.35 «Телемагазин».
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00 «Невiдома версiя».
10.15 «Спогади».
11.15, 03.05 «Зорянi долi».
11.40 «Моя правда».
12.30 Х/ф «Їсти подано».
14.05 Х/ф «Король Дроздобород».
15.30, 23.00 Т/с «Загадковi вбивства
Агати Крiстi».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
02.20 «Двоколiснi хронiки».
03.20 Кiноляпи.
04.20 Саундтреки.

Êàíàë «2+2»

06.00 Х/ф «Морський пiхотинець 2».
07.55 Х/ф «Морський пiхотинець 3:
Тил».
09.30 Х/ф «Морський пiхотинець 4:
Рухома мiшень».
11.20 «Загублений свiт».
18.15, 03.40 «Спецкор».
18.50, 19.30, 04.10 «ДжеДАI».
19.25 «Спорт Тайм».
20.35 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв».
22.45, 00.20 Т/с «CSI: Мiсце злочину».
02.10 Х/ф «Турнiр на виживання».
04.40 «Вiдеобiмба 2».

НЛО-ТБ

06.10 Телемагазин.
07.15 М/ф «Зорянi вiйни: Рух опору».
08.10 М/ф «Вартовi Галактики».
08.55 М/ф «Аладiн».
09.20 М/с «Сiмпсони».

Програма ТБ
НЛО-ТБ
06.10 Телемагазин.
07.15 М/ф «Зорянi вiйни: Рух опору».
08.10 М/ф «Вартовi Галактики».
09.00 М/ф «Аладiн».
09.25 М/с «Сiмпсони».
12.50 Т/с «Сишиш-шоу. Бар».
14.20 Т/с «СуперКопи».
16.40 Т/с «Швидка».
19.10 Т/с «Касл».
21.00 Т/с «Полiцiя Гаваїв».
22.40 Мамареготала. Найкраще.

ªâðîñïîðò

01.45, 06.00, 18.30 Мотоперегони на
витривалiсть. «12 годин Ешторiла».
02.30, 07.30, 19.30 Автоперегони на
витривалiсть. «6 годин Монци».
04.00, 16.35 Велоспорт. «Тур де Франс».
Етап 21.
09.30 Олiмпiйськi iгри. «Зал слави».
Барселона-1992.
10.30 Олiмпiйськi iгри. «Зал слави».
Атланта-1996.
11.30 Олiмпiйськi iгри. «Зал слави».
Сiдней-2000.
12.30 Олiмпiйськi iгри. «Зал слави».
Афiни-2004.
13.30 Олiмпiйськi iгри. «Зал слави».
Пекiн-2008.
14.30 Олiмпiйськi iгри. «Зал слави».
Лондон-2012.
15.30, 22.15 Олiмпiйськi iгри. «Зал слави». Рiо-2016.
16.30, 22.00 Олiмпiйськi iгри. «По Японiї
на байку».
18.25, 20.25 Тележурнал. The Minute.
20.30 Стрiльба. Кубок свiту. Хорватiя.
21.00 Велоспорт. «Тур де Франс - 2021».
Огляд.
22.05 Олiмпiйськi iгри. «Essential
Olympic». Мухаммед Алi.
23.15 Олiмпiйськi iгри. «Big in Japan».

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

06.00 Сантос - Стронгест. Кубок Лiбертадорес.
07.50, 19.15, 21.30, 23.30, 01.30, 03.30,
05.30 Топ-матч.
08.00 «Hightlight Show».
08.55 Д/с «Класика Євро». ФРН - Нiдерланди (1988).
09.25, 12.50, 15.25 «Euro Non Stop».
10.55 Швецiя - Словаччина. УЄФА
Євро-2020.
13.30 Хорватiя - Чехiя. УЄФА Євро-2020.
16.05 Англiя - Шотландiя. УЄФА Євро2020.
18.00 «Великий футбол».
19.30 Yellow.
19.40 Олiмпiя - Iнтернасьонал. 1/8 фiналу. Кубок Лiбертадорес.
21.40 Олiмпiк - Олександрiя. Чемпiонат
України.
23.40 Фортуна - АЗ Алкмар. Чемпiонат
Нiдерландiв.
01.40 Норвегiя - Туреччина. Вiдбiр до
ЧС-2022.
03.40 Бока Хунiорс - Ланус. Кубок
Аргентини.
05.45 Програма передач.
12.50
14.20
16.40
19.15
21.00
22.40

Т/с «Сишиш-шоу. Бар».
Т/с «СуперКопи».
Т/с «Швидка».
Т/с «Касл».
Т/с «Полiцiя Гаваїв».
Мамареготала. Найкраще.

ªâðîñïîðò

00.15, 09.40, 21.20, 21.25, 23.55 Тележурнал. The Minute.
00.20, 17.30 Велоспорт. «Тур де Франс».
Етап 20.
01.30, 19.30 Велоспорт. «Тур де Франс».
Етап 21.
02.30 Автоперегони на витривалiсть. «6
годин Монци».
04.00, 23.00 Мотоперегони на витривалiсть. «12 годин Ешторiла».
06.00 Олiмпiйськi iгри. «Зал слави».
Лондон-2012.
07.00 Олiмпiйськi iгри. «Зал слави».
Рiо-2016.
08.00 Олiмпiйськi iгри. «H2H»: Карл Льюїс
- Усейн Болт.
08.30 Олiмпiйськi iгри. «H2H»: Марк Спiтц
- Майкл Фелпс.
09.00 Олiмпiйськi iгри. «H2H»: Надя Команечi - Сiмона Байлз.
09.30 Олiмпiйськi iгри. «Essential Olympic».
09.45 Олiмпiйськi iгри. «По Японiї на
байку».
09.50 Велоспорт. «Тур де Франс». Етап
16.
11.30 Велоспорт. «Тур де Франс». Етап 17.
13.30 Велоспорт. «Тур де Франс». Етап 18.
15.30 Велоспорт. «Тур де Франс». Етап 19.
21.30 Ралi. Тележурнал EWC All Access.
22.00 Автоперегони на витривалiсть. «6
годин Монци». Рев`ю.
23.45 «Trailblazers». Юсра Мардiнi.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
06.00 Хунiор - Флумiненсе. Кубок Лiбертадорес.
07.50, 21.30, 05.30 Топ-матч.
08.00 «Hightlight Show».
08.55 Д/с «Класика Євро». Францiя Данiя (1992).
09.25, 12.55, 15.25 «Euro Non Stop».
10.55 Угорщина - Францiя. УЄФА Євро2020.
13.30 Португалiя - Нiмеччина. УЄФА
Євро-2020.
16.05 Iспанiя - Польща. УЄФА Євро2020.
18.00 «Великий футбол».
19.05 Д/с «Класика Євро». Югославiя Словенiя (2000).
19.30, 02.00 Yellow.
19.40 Рiвер Плейт - Архентiнос. 1/8
фiналу. Кубок Лiбертадорес.
21.40 Десна - Шахтар. Чемпiонат України.
23.30 Аякс - Геренвен. Чемпiонат Нiдерландiв.
01.10 Live. Атлетiко Мiнейро - Бока
Хунiорс. 1/8 фiналу. Кубок Лiбертадорес.
03.10 Д/с «Класика Євро». Нiдерланди
- Югославiя (2000).
03.40 Сентраль - Олд Бойз. Кубок
Аргентини.
05.45 Програма передач.

Програма ТБ
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Наш День

21 липня

Середа
UA:Перший

ICTV

06.00
06.05
06.30
06.40

04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей.
04.30 Факти.
04.50 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10.15, 21.55 Дизель-шоу.
11.40, 13.15, 23.15 «На трьох».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.05, 16.10 Х/ф «Денне свiтло».
17.00 Х/ф «Рембо 4».
18.45 Факти. Вечiр.
20.25 «МН-17. Роки брехнi».
00.30 Х/ф «Пункт призначення 4».
02.00 Секретний фронт.
03.30 Я зняв!

Гiмн України.
Я вдома.
М/ф «Ниточка та кошеня».
М/ф «Чому зникла шапка-невидимка».
06.50 М/ф «Про кiшку, яка упала з
неба».
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 Вiзуальний код.
08.50 Заархiвоване.
09.05 Телепродаж.
09.35 Т/с «Гордiсть».
11.40 Край пригод.
11.55 Буковинськi загадки.
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. Дмитро та Назарiй
Яремчуки.
17.30 Нашi грошi.
18.55 Д/с «Боротьба за виживання».
19.55 Д/с «Суперчуття».
21.55 Д/с «Дикi тварини».
23.00 Д/с «Свiт дикої природи».
01.20, 03.00, 04.05, 05.05, 05.55 Погода.
01.25, 03.05 Суспiльна студiя. Головне.
04.10 Д/ф «Замiнованi вiрнiстю».

Êàíàë “1+1”

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з
«1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 16.45,
19.30, 04.30 «ТСН».
09.25, 10.20, 05.35 «Життя вiдомих
людей».
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день».
14.45 «Одруження наослiп».
17.10 Т/с «Величне столiття. Роксолана».
20.43 «ПроCпорт».
20.45, 21.50 Т/с «Свати».
22.55, 03.25 Т/с «Сидоренки-Сидоренки».
00.35 Х/ф «Хранителi».

Iíòåð

04.55 «Телемагазин».
05.25, 23.55 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
07.00, 14.05, 15.00, 16.00 «Речдок».
08.50 «Позаочi».
09.50 Т/с «Моя сiм`я та iншi звiри».
11.50 Х/ф «007: З Росiї з любов`ю».
17.00 «Речдок. Особливий випадок».
18.00, 19.00, 02.30 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Пригоди Шерлока Холмса
i доктора Ватсона. Скарби Агри».
01.45 «Подробицi» - «Час».
04.00 «Орел i решка. Морський сезон».

ÑÒÁ

05.30 Т/с «Коли ми вдома».
06.15 Т/с «Комiсар Рекс».
10.35 Слiдство ведуть екстрасенси.
13.40, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
16.00, 18.05, 22.50 Т/с «Слiд».
19.40 Супербабуся.
00.40 Детектор брехнi.

Íîâèé êàíàë

05.00 «Абзац!»
06.00, 07.40 «Kids` Time».
06.05 «М/с Том i Джерi».
07.45 «Орел i решка».
09.50 Т/с «Надприродне».
12.30 «Аферисти в мережах».
14.30 Х/ф «Вiдпадний препод».
16.50 Т/с «Будиночок на щастя».
19.00 «Хто зверху?».
21.00 Х/ф «Черговий тато».
22.50 Х/ф «Черговий тато: Лiтнiй табiр».
00.40 «Improv Live Show».
02.25 «Служба розшуку дiтей».
02.30 «Зона ночi».

5 êàíàë

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, 00.15 Невигаданi iсторiї.
07.10, 08.30, 20.55 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум.
07.15 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».
13.10 Д/с «Авiаносцi».
14.10, 05.10 Д/с «Великi танковi битви».
15.30 Час «Ч».
17.10, 02.15 Д/с «Загадки нацистських
злочинiв».
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06.00 Гiмн України.
06.05 Я вдома.
06.30 М/ф «Бегемот та сонце».
06.40 М/ф «Цап та баран».
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 Д/с «Тероризм, якому
змогли запобiгти».
08.05 Невiдомi Карпати.
08.20 Вiзуальний код.
08.50 Заархiвоване.
09.05 Телепродаж.
09.35 Т/с «Гордiсть».
11.40 Край пригод.
11.55 Буковинськi загадки.
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. ВIА «Кобза».
17.30, 19.30 Д/с «Свiт дикої природи».
18.55 Д/с «Боротьба за виживання».
19.55 Д/с «Суперчуття».
21.55 Д/с «Дикi тварини».
23.00 Схеми. Корупцiя в деталях.
01.10 Пишемо iсторiю.
01.25, 03.05 Суспiльна студiя. Головне.
03.00, 04.05, 05.05, 05.55 Погода.
04.10 Д/ф «Одесити на Донбасi».

04.15 Скарб нацiї.
04.25 Еврика!
04.30 Факти.
04.50 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10.15, 21.30 Дизель-шоу.
11.50, 13.15 Х/ф «Гра».
12.45, 15.45 Факти. День.
15.10, 16.10 Х/ф «Полювання на
злодiїв».
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.25, 02.00 Анти-зомбi.
23.05 «На трьох».
00.20 Х/ф «Пункт призначення 5».
03.30 Я зняв!

Êàíàë “1+1”

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з
«1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 16.45,
19.30, 04.25 «ТСН».
09.25, 10.20, 05.30 «Життя вiдомих
людей».
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день».
14.45 «Одруження наослiп».
17.10 Т/с «Величне столiття. Роксолана».
20.43 «ПроCпорт».
20.45, 21.50 Т/с «Свати».
22.55, 03.00 Т/с «Сидоренки-Сидоренки».
00.35 Х/ф «Дев`ята брама».

Iíòåð

04.55 «Телемагазин».
05.25, 00.00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
07.00, 14.10, 15.05, 16.05 «Речдок».
08.50 «Позаочi».
09.50 Т/с «Готель «Iмперiал».
12.00 Х/ф «007: Голдфiнгер».
17.00 «Речдок. Особливий випадок».
18.00, 19.00, 02.30 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Пригоди Шерлока Холмса
i доктора Ватсона. Двадцяте столiття починається».
01.45 «Подробицi» - «Час».
04.00 «Орел i решка. Морський сезон».

ÑÒÁ

05.15, 05.40 Т/с «Коли ми вдома».
06.40 Т/с «Комiсар Рекс».
10.40 Слiдство ведуть екстрасенси.
13.40, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
16.00, 18.05, 22.50 Т/с «Слiд».
19.40 Супербабуся.
00.40 Детектор брехнi.

Íîâèé êàíàë

05.00 «Абзац!»
06.00, 07.50 «Kids` Time».
06.05 «М/с Том i Джерi».
07.55 «Орел i решка».
09.55 Т/с «Надприродне».
12.40 «Аферисти в мережах».
14.30 Х/ф «Вiдпадний препод 2».
16.50 Т/с «Будиночок на щастя».
19.00 «Хто зверху?».
21.00 Х/ф «Ну що, приїхали?»
23.00 Х/ф «Ну що, приїхали: Ремонт».
00.55 «Improv Live Show».
02.40 «Служба розшуку дiтей».
02.45 «Зона ночi».

5 êàíàë
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, 00.15 Вечiр з Янiною Соколовою.
07.10, 08.30, 20.55 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум.
07.15 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».
13.10 Д/с «Авiаносцi».
14.10, 05.10 Д/с «Великi танковi
битви».
15.30 Час «Ч».
16.10 Таємницi вiйни.

18.10, 22.00, 01.15 Д/с «Вирiшальнi
битви Другої свiтової вiйни».
19.30, 23.10 Д/с «Апокалiпсис».
21.00 Час новин. Пiдсумки дня.
21.40 Час-Time.
03.10 Обережно, дiти!
04.10 Фiзкульт ура!

Êàíàë «Óêðà¿íà»

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00 Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
10.30 Агенти справедливостi.
14.30, 15.30 Iсторiя одного злочину.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Затемнення», 5 i 6 с.
23.10 Т/с «Втiкачi», 1 i 2 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с «Втiкачi».
02.50 Гучна справа.
03.35 Реальна мiстика.

Ê1

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

ÍÒÍ

06.20 «Будьте здоровi».
07.50, 14.50, 17.00, 02.50 «Випадковий
свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.20 «Свiдок».
09.00 «Страх у твоєму домi».
10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: Маямi».
17.50 «Вартiсть життя».
23.00 Т/с «Слiпа зона».
00.45 «Легенди бандитського Києва».
01.45 «Реальнi злочинцi».
03.35 «Речовий доказ».
04.05 «Правда життя. Професiйнi
байки».
05.00 «Top Shop».

ÒÅÒ

06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.00 Х/ф «Дiти шпигунiв 3D: Гру завершено».
10.45 Х/ф «Полiсмен з Беверлi Хiллз
2».
12.45, 18.00 4 весiлля.
15.00 Зiрки, чутки та Галлiвуд.
16.00, 03.45 Панянка-селянка.
19.00, 20.00, 21.30 Одного разу пiд
Полтавою.
19.30, 21.00 Танька i Володька.
22.00 Вечiрка 2.
23.00 Країна У 2.0.
23.30 Країна У.
00.00 ЛавЛавСar 3.
01.00 Рятiвники.
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 Д/с «Апокалiпсис».
21.00 Час новин. Пiдсумки дня.
21.40 Час-Time.
03.10 Обережно, дiти!
04.10 Фiзкульт ура!

Êàíàë «Óêðà¿íà»

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00 Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
10.30 Агенти справедливостi.
14.30, 15.30 Iсторiя одного злочину.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Затемнення».
23.10 Т/с «Компаньйонка», 1 i 2 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с «Компаньйонка».
03.15 Реальна мiстика.

Ê1

06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.25 «Ух ти show».
09.00 «Орел i решка. Шопiнг».
10.00 «Орел i решка. Мегаполiси».
11.50 «Орел i решка. Шаленi вихiднi».
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».

ÍÒÍ

06.20 «Вартiсть життя».
07.50, 14.50, 17.00, 02.50 «Випадковий
свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.20 «Свiдок».
09.00 «Страх у твоєму домi».
10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: Маямi».
17.50 «Правда життя».
23.00 Т/с «Слiпа зона».
00.40 «Легенди бандитського Києва».
01.45 «Реальнi злочинцi».
03.35 «Речовий доказ».
04.05 «Правда життя. Професiйнi
байки».
05.00 «Top Shop».

ÒÅÒ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.00 Х/ф «Принцеса для дракона».
10.45 Х/ф «Пiдняти перископ».
12.45, 18.00 4 весiлля.
15.00 Зiрки, чутки та Галлiвуд.
16.00, 03.45 Панянка-селянка.
19.00, 20.00, 21.30 Одного разу пiд
Полтавою.
19.30, 21.00 Танька i Володька.
22.00 Вечiрка 2.
23.00 Країна У 2.0.
23.30 Країна У.
00.00 ЛавЛавСar 3.
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02.15 Щоденники Темного.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00
«Репортер». Новини.
07.10, 08.10 «Новий день» з Л. Вакулюк
та М. Шамановим.
09.10, 10.10, 12.10, 13.15 «Новини країни» з К. Ашiон, П. Рольником, О.
Близнюком, С. Вардою, М. Стецюк
та А. Мiщенко.
11.10 «Новини країни» з К. Ашiон, П.
Рольником, О. Близнюком, Д. Щасливою, М. Стецюк та А. Мiщенко.
15.10 «Дзвiнок» з В. Волошиним.
16.10 «Година пiк» з О. Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук.
18.15 Година з А. Сайчуком.
19.00 «Велика середа» з М. Ганопольським та С. Орловською.
22.00 «Прямий» контакт» з Т. Березовцем.
23.00 «Новини вiд Христини» з Х.
Чернегою.

МЕГА

06.00 Страх у твоєму домi.
06.50 Бандитська Одеса.
08.50 Правда життя.
09.50, 01.35 Речовий доказ.
11.00 Скептик.
12.00, 05.40 Мiстична Україна.
12.55, 19.50 Секретнi територiї.
13.55, 17.50, 04.50 Дика природа Чилi.
14.55 Божевiльний свiт.
15.55, 20.50 Шукачi неприємностей.
16.50, 21.45 НАСА: нез`ясоване.
18.50 Неймовiрнi винаходи.
22.35 Океани.
23.30 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
00.30 Таємнича свiтова вiйна.
02.40 Брама часу.

Enter-фільм

05.10, 05.00 Кiнотрейлери.
06.10 Х/ф «Iду до тебе».
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00 Моя правда.
10.35 «Спогади».
11.35, 02.45 «Зорянi долi».
12.00 «Моя правда».
12.50 Х/ф «Мiський пейзаж».
14.25 Х/ф «Панi Метелиця».
15.30, 22.45 Т/с «Загадковi вбивства
Агати Крiстi».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
02.05 «Двоколiснi хронiки».
03.00 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.

Êàíàë «2+2»

06.00 Х/ф «Команда 8: У тилу ворога».
08.00 Х/ф «Бої в бронежилетах».
09.55 Х/ф «Нiч у музеї».
12.05, 19.30 «Загублений свiт».
18.15 «Спецкор».
18.50 «ДжеДАI».
19.25 «Спорт Тайм».
01.00 Рятiвники.
02.15 Щоденники Темного.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.45 «Репортер». Новини.
07.10, 08.10 «Новий день» з Л. Вакулюк
та М. Шамановим.
09.10, 10.10, 11.10, 12.10 «Новини країни» з К. Ашiон, П. Рольником,
О. Близнюком, С. Вардою, М.
Стецюк та А. Мiщенко.
13.15 «Великий день» з А. Сайчуком,
Ю. Шпачинською i Д. Щасливою.
15.10 «Дзвiнок» з В. Волошиним.
16.10 «Година пiк» з О. Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук.
18.15 «Ехо України» з М. Ганапольським.
20.00 «Прямий ефiр» з В. Калнишем та
О. Курбановою.
22.00 «Прямий» контакт» з Т. Березовцем.

МЕГА

06.30 Страх у твоєму домi.
07.20 Бандитський Київ.
08.50 Правда життя.
10.00, 01.35 Речовий доказ.
11.10 Скептик.
12.10, 05.10 Мiстична Україна.
13.00, 19.50 Секретнi територiї.
14.00, 04.20 Дика природа Чилi.
15.00 Божевiльний свiт.
16.00, 20.50 Шукачi неприємностей.
16.55, 21.45 НАСА: нез`ясоване.
17.55, 22.35 Океани.
18.50 Неймовiрнi винаходи.
23.30 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
00.30 Таємнича свiтова вiйна.
02.40 Доктор Хайм.
03.30 Аджимушкай.

Enter-фільм

05.55 Х/ф «З житiя Остапа Вишнi».
07.10, 09.00, 02.30 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 11.05 «Моя правда».
09.30 «Спогади».
10.30, 03.00 «Зорянi долi».
11.55 Х/ф «В двох кiлометрах вiд
Нового року».
13.40 Х/ф «Аткiнс».
15.30, 22.55 Т/с «Загадковi вбивства
Агати Крiстi».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
02.15 «Двоколiснi хронiки».
03.15 Кiноляпи.
04.15 Саундтреки.
05.15 Кiнотрейлери.

Êàíàë «2+2»

06.00, 18.50, 02.45 «ДжеДАI».
06.30 Х/ф «Назад у майбутнє».
09.00 Х/ф «Назад у майбутнє 2».
11.05 Х/ф «Назад у майбутнє 3».
13.20 «Загублений свiт».
18.15, 02.15 «Спецкор».

20.35 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв».
22.50, 00.25 Т/с «CSI: Мiсце злочину».
02.15 «Вiдеобiмба 2».

НЛО-ТБ
06.10
07.15
08.05
08.55
09.20
12.50
14.20
16.55
19.20
21.10
22.55

Телемагазин.
М/ф «Зорянi вiйни: Рух опору».
М/ф «Вартовi Галактики».
М/ф «Аладiн».
М/с «Сiмпсони».
Т/с «Сишиш-шоу. Бар».
Т/с «СуперКопи».
Т/с «Швидка».
Т/с «Касл».
Т/с «Полiцiя Гаваїв».
Мамареготала. Найкраще.

ªâðîñïîðò

00.00 Олiмпiйськi iгри. «Зал слави».
Лондон-2012.
01.00 Олiмпiйськi iгри. «Зал слави».
Рiо-2016.
02.00 Олiмпiйськi iгри. «H2H»: Марк
Спiтц - Майкл Фелпс.
02.30 Тележурнал. The Minute.
02.35 Мотоперегони на витривалiсть. «12
годин Ешторiла».
04.00, 08.30, 12.00, 16.30, 19.30 Тенiс.
US Open. 1/4 фiналу.
05.30, 13.30, 18.00, 23.30 Снукер. UK
Championship. 1/4 фiналу. Н.
Робертсон - Селбi.
07.00 Формула Е. Е-Прi Валенсiї. Рев`ю.
08.00 Ралi. ERC. Угорщина. Рев`ю.
10.00, 14.30 Велоспорт. «Джiро
д`Iталiя». Етап 3.
21.30 Велоспорт. «Тур де Франс».
Етап 3.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
06.00 Атлетiко Мiнейро - Бока Хунiорс.
1/8 фiналу. Кубок Лiбертадорес.
07.50, 21.30, 23.30, 01.30, 03.30, 05.30
Топ-матч.
08.00 «Hightlight Show».
08.55 Д/с «Класика Євро». Нiдерланди
- Нiмеччина (1992).
09.25, 11.10 «Euro Non Stop».
10.30, 14.45 Yellow.
10.40 Д/с «Класика Євро». Нiдерланди
- Англiя (1996).
12.50 Iталiя - Уельс. УЄФА Євро-2020.
14.55 Швейцарiя - Туреччина. УЄФА
Євро-2020.
16.50 «Великий футбол».
18.20 Огляд турнiру. УЄФА Євро-2020.
19.15 Д/с «Класика Євро». Югославiя
- Iспанiя (2000).
19.45 Расинг - Сан-Паулу. 1/8 фiналу.
Кубок Лiбертадорес.
21.40 Рух - Динамо. Чемпiонат України.
23.40 Гронiнген - Аякс. Чемпiонат
Нiдерландiв.
01.40 Фiнляндiя - Боснiя i Герцеговина.
Вiдбiр до ЧС-2022.
03.40 Уракан - Бока Хунiорс. Кубок
Аргентини.
05.45 Програма передач.
19.25 «Спорт Тайм».
19.30 «Секретнi матерiали».
20.30 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв».
22.50, 00.25 Т/с «CSI: Мiсце злочину».
03.15 «Вiдеобiмба 2».

НЛО-ТБ
06.10
07.15
08.05
08.55
09.20
12.45
14.20
16.50
19.20
21.10
22.50

Телемагазин.
М/ф «Зорянi вiйни: Рух опору».
М/ф «Вартовi Галактики».
М/ф «Аладiн».
М/с «Сiмпсони».
Т/с «Сишиш-шоу. Бар».
Т/с «СуперКопи».
Т/с «Швидка».
Т/с «Касл».
Т/с «Полiцiя Гаваїв».
Мамареготала. Найкраще.

ªâðîñïîðò
01.00 Формула Е. Е-Прi Валенсiї. Рев`ю.
02.00 Ралi. ERC. Угорщина. Рев`ю.
02.30, 04.00, 08.30, 12.00, 16.30, 19.30
Тенiс. US Open. 1/4 фiналу.
05.30, 13.30, 18.00, 23.30 Снукер. UK
Championship. 1/4 фiналу. Трамп
- К. Уїлсон.
07.00 Формула Е. Е-Прi Монако. Рев`ю.
08.00 Ралi. ERC. Канарськi острови.
Рев`ю.
10.00, 14.30 Велоспорт. «Джiро
д`Iталiя». Етап 4.
21.30 Велоспорт. «Тур де Франс».
Етап 4.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
06.00 Расинг - Сан-Паулу. 1/8 фiналу.
Кубок Лiбертадорес.
07.50, 10.25, 14.40, 19.25, 03.30, 05.30
Топ-матч.
08.00 «Hightlight Show».
08.55 Д/с «Класика Євро». Нiдерланди
- Данiя (1992).
09.25, 11.10, 16.50 «Euro Non Stop».
10.40 Д/с «Класика Євро». Чехiя - Росiя
(1996).
12.45 Україна - Австрiя. УЄФА Євро2020.
14.55 Пiвн. Македонiя - Нiдерланди.
УЄФА Євро-2020.
17.35 Росiя - Данiя. УЄФА Євро-2020.
19.40 Фiнляндiя - Бельгiя. УЄФА Євро2020.
21.35 «Великий футбол».
22.45 Yellow.
22.55 Огляд турнiру. УЄФА Євро-2020.
23.50 Вiллем II - Фейєноорд. Чемпiонат
Нiдерландiв.
01.40 Румунiя - Нiмеччина. Вiдбiр до
ЧС-2022.
03.40 Рiвер Плейт - Сан-Лоренсо. Кубок
Аргентини.
05.45 Програма передач.
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П’ятниця
UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05 Я вдома.
06.30 М/ф «Братик Кролик та братик
Лис».
06.40 М/ф «Iсторiя про дiвчинку, яка
наступила на хлiб».
06.50 М/ф «Кульбаба - товстi щоки».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 18.00, 21.00
Новини.
07.05 Д/с «Тероризм, якому змогли
запобiгти».
08.05 Невiдомi Карпати.
08.20 Вiзуальний код.
08.50 Заархiвоване.
09.05 Телепродаж.
09.35 Т/с «Гордiсть».
11.40 Край пригод.
11.55 Буковинськi загадки.
12.00, 18.20 Суспiльна студiя.
13.10 Cтудiя Токiо-2020.
13.50, 22.05 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi iгри.
Церемонiя вiдкриття.
18.55 Перша шпальта.
19.30 Д/с «Свiт дикої природи».
19.55 Д/с «Суперчуття».
21.45 Доба Олiмпiйських iгор.
03.00 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi iгри. Фехтування.
04.00 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi iгри. Спортивна гiмнастика.
04.35 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi iгри. Кульова стрiльба.
05.20 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi iгри. Академiчне веслування.
05.50 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi iгри.
Дзюдо.

Êàíàë “1+1”

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з
«1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 16.45,
19.30, 04.30 «ТСН».
09.25, 10.20, 03.55, 06.05 «Життя вiдомих людей».
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день».
14.45 «Одруження наослiп».
17.10 Т/с «Величне столiття. Роксолана».
20.18 «ПроCпорт».
20.20 «Одруження наослiп 7».
22.25 Х/ф «Нiч у музеї 3. Секрет
гробницi».
00.25 Х/ф «Монстро».
02.05 Х/ф «Брати Гримм».
05.15 «Свiтське життя».

Iíòåð

04.55 «Телемагазин».
05.25, 23.05 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
07.00, 14.40, 15.30, 16.10, 00.50 «Речдок».
08.50 «Позаочi».
09.50 Т/с «Готель «Iмперiал».
12.00 Х/ф «007: Кулевидна блискавка».
17.00 «Речдок. Особливий випадок».

18.00
20.00
21.00
02.35
04.05

«Стосується кожного».
«Подробицi».
Х/ф «Фантомас».
«Чекай на мене. Україна».
«Україна вражає».

ICTV

04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей.
04.30, 01.25 Факти.
04.50 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10.15, 20.10 Дизель-шоу.
11.50, 23.40, 01.50 «На трьох».
12.25, 13.15 Х/ф «Зелений шершень».
12.45, 15.45 Факти. День.
15.25, 16.10 Х/ф «Перший лицар».
18.45 Факти. Вечiр.
23.00 «На трьох 10».
03.30 Я зняв!

06.00, 11.00 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi
iгри. Дзюдо.
08.30 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi iгри.
Спортивна гiмнастика.
09.30 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi iгри.
Кульова стрiльба.
10.30, 16.30 Студiя Токiо-2020.
13.50 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi iгри.
Фехтування.
18.00, 21.00, 00.00 Новини.
18.20 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi iгри.
Плавання.
20.00, 21.50 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi
iгри.
21.30 Доба Олiмпiйських iгор.
00.25 Х/ф «Сватання на Гончарiвцi».
02.00 Д/с «Свiт дикої природи».
03.00 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi iгри.
Академiчне веслування.
04.30 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi iгри.
Плавання. Кульова стрiльба.

Êàíàë “1+1”

07.00, 06.00 «Життя вiдомих людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00, 18.30 «Свiт навиворiт».
14.00 Т/с «Свати».
19.30, 05.15 «ТСН».
20.15, 02.50 «Вечiрнiй квартал».
22.10, 04.20 «Жiночий квартал».
23.20 «Свiтське життя».
00.20 Х/ф «Дев`ята брама».

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
10.40 Т/с «Мама моєї дочки».
14.40 Т/с «Вiсiмнадцятирiчний олiгарх», 1 с.
15.30 Т/с «Вiсiмнадцятирiчний олiгарх».
20.10 «Говорить Україна».
23.00 Першi.
00.15, 02.00 Т/с «Незабута».
04.15 Реальна мiстика.

Ê1

05.00 «Абзац!»
06.00, 07.10 «Kids` Time».
06.05 «М/с Том i Джерi».
07.15 «Орел i решка».
09.20 «Аферисти в мережах».
14.25 Х/ф «Пiсля заходу».
16.15 Х/ф «Золото дурнiв».
18.50 Х/ф «Бiлi цiпоньки».
21.00 Х/ф «Цiпонька».
23.05 Х/ф «Три метри над рiвнем неба».
01.50 «Improv Live Show».
02.35 «Служба розшуку дiтей».
02.40 «Зона ночi».

06.25 «Правда життя».
07.50, 14.45, 17.00, 02.50 «Випадковий
свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.20 «Свiдок».
09.00 «Страх у твоєму домi».
10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: Маямi».
23.00 Т/с «Слiпа зона».
00.45 «Легенди бандитського Києва».
01.45 «Реальнi злочинцi».
03.15 «Речовий доказ».
03.45 «Правда життя. Професiйнi
байки».

5 êàíàë

ÒÅÒ

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: Економiка. Полiтика. Соцiум.
07.15 Д/с «Повiтрянi воїни».
08.15, 12.30 Форшмак.
08.45 Натхнення.
09.30 Машина часу.
10.10, 16.10 Д/с «Бойовий вiдлiк».
11.10, 00.15 Д/с «Бойовi кораблi».
13.10 Д/с «Авiаносцi».
14.10, 05.10 Д/с «Великi танковi битви».
15.30 Час «Ч».
17.10, 02.15 Д/с «Загадки нацистських

06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.00 Х/ф «Дванадцять мiсяцiв».
11.00 Х/ф «Старскi та Гатч».
12.45, 18.00 4 весiлля.
15.00 Зiрки, чутки та Галлiвуд.
16.00, 02.15 Панянка-селянка.
19.00, 20.00, 21.30 Одного разу пiд
Полтавою.
19.30, 21.00 Танька i Володька.
22.00 Вечiрка 2.
23.00 Країна У 2.0.
23.30 Країна У.
00.00 ЛавЛавСar 3.
01.00 Рятiвники.
05.50 Кориснi пiдказки.

Íîâèé êàíàë

24 липня
13.45
16.35
18.45
19.10
21.25
23.35
01.20
02.55

ÑÒÁ

Х/ф «Перший лицар».
Х/ф «Будь кмiтливим!».
Факти. Вечiр.
Х/ф «Як викрасти хмарочос».
Х/ф «Копи на пiдхватi».
Х/ф «Адреналiн».
Громадянська оборона.
Я зняв!

05.15 Т/с «Коли ми вдома».
05.55 Наречена для тата.
13.55, 23.20 Звана вечеря.
16.25 Супербабуся.
21.00 МастерШеф. Celebrity.

Íîâèé êàíàë

05.45 «Вар`яти».
06.05 «Хто проти блондинок?».
08.00, 10.00 «Kids` Time».
08.05 Х/ф «Королiвський коргi».
10.05 «Орел i решка. Земляни».
11.00 «Орел i решка. Дiвчатка. Невидане».
12.10 «Орел i решка».
15.10 Х/ф «Ну що, приїхали?»
17.10 Х/ф «Ну що, приїхали: Ремонт».
19.05 Х/ф «Двоє: я i моя тiнь».
21.00 Х/ф «Мiй шпигун».
23.10 Х/ф «Три метри над рiвнем
неба 2: Я тебе хочу».
01.55 «Improv Live Show».
02.40 «Зона ночi».

5 êàíàë

04.30, 05.50, 03.50 «Орел i решка.
Морський сезон».
05.20 «Телемагазин».
06.45 «Слово Предстоятеля».
06.55 Х/ф «Том Сойєр».
09.00 «Готуємо разом. Домашня
кухня».
10.00 «Корисна програма».
11.10 Х/ф «Вертикаль».
12.40 Х/ф «Мiсце зустрiчi змiнити
не можна».
20.00 «Подробицi».
20.30 «Мiсце зустрiчi. Бенефiс».
22.10 Х/ф «Ти будеш моєю».
00.05 Т/с «Хай говорять».
03.20 «Подробицi» - «Час».

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: Економiка. Полiтика. Соцiум.
08.15 Д/с «Неймовiрнi винаходи».
08.40 Натхнення.
09.10 Автопiлот.
09.30 Майстри ремонту.
10.15, 18.30, 00.35 Невигаданi iсторiї.
10.35 Медекспертиза.
11.10 Д/с «Бойовi кораблi».
12.15 Концерт пiдтримки О. Сафонова.
15.15 Х/ф «За звичкою».
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!

04.00 Скарб нацiї.
04.10 Еврика!
04.15 Факти.
04.40 Не дай себе ошукати.
05.30 Багач-Бiдняк.
07.30, 11.00 Т/с «Вижити за будьяку цiну».
08.40, 12.20, 13.00 «На трьох».
09.45 Дизель-шоу.
12.45 Факти. День.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

05.25 Х/ф «Полювання на колишню».
07.45 Врятуйте нашу сiм`ю.
13.25, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
22.50 Т/с «Слiд».
00.40 Детектор брехнi.

ÑÒÁ

Iíòåð

ICTV

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!

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».
11.50 «Орел i решка. Шаленi вихiднi».
12.50 «Орел i решка. Морський сезон».
14.40 Т/с «Беверлi-Хiлс, 90210».
18.10 Х/ф «Досягни успiху».
20.00 «Орел i решка. Дива свiту».
22.00 «Орел i решка. Дива свiту 2».
00.00 Х/ф «Роздiлювач».
02.15 Т/с «Три сестри».
03.00 «Нiчне життя».

Субота
UA:Перший

Наш День nday.te.ua

ÍÒÍ

Прямий

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

Êàíàë «Óêðà¿íà»
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
07.25, 03.10 Реальна мiстика.
08.50 Т/с «Я заплачу завтра».
12.45 Т/с «Час йти, час повертатися»,
1 i 2 с.
15.20 Т/с «Час йти, час повертатися».
17.00 Т/с «Сiм`я на рiк», 1 i 2 с.
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с «Сiм`я на рiк».
23.00 Т/с «Мама моєї дочки», 1 i 2 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с «Мама моєї дочки».

Ê1

06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Кротик i Панда».
08.30 «Ух ти show».
09.15 «Орел i решка. Шопiнг».
10.15 Х/ф «На iншому кiнцi дроту».
12.10 Х/ф «Досягни успiху».
14.00 «Орел i решка. Навколо свiту».
00.00 Х/ф «Голi перцi».
01.35 Т/с «Три сестри».
03.20 «Нiчне життя».

ÍÒÍ
05.45
07.05
11.05
12.50

«Втеча. Реальнi iсторiї».
Т/с «СБУ. Спецоперацiя».
«Україна вражає».
«Випадковий свiдок. Навколо
свiту».
14.00 Т/с «Смерть у раю».
18.05 «Крутi 90-тi».
19.00, 03.00 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Близнюки-дракони».
21.35 Х/ф «Ведмежатник».
00.00 Х/ф «Викрадений».
01.55 «Таємницi кримiнального
свiту».
03.30 «Випадковий свiдок».
04.00 «Речовий доказ».
04.30 «Правда життя. Професiйнi
байки».
05.00 «Top Shop».

ÒÅÒ

06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.15 Х/ф «Дiти шпигунiв».
11.00 Х/ф «Дiти шпигунiв 3D: Гру
завершено».
12.45, 13.45, 14.45, 23.00, 00.00, 01.00
Одного разу пiд Полтавою.
13.15, 14.15, 23.30 Танька i Володька.
15.15 Х/ф «Думками навиворiт».
17.00 Х/ф «Iгри з вогнем».
18.45 Х/ф «Родина за хвилину».
21.00 Х/ф «Зоонаглядач».
00.30, 01.30 Країна У 2.0.
02.15 Панянка-селянка.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий

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

13.00, 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 країни» з К. Ашiон, П. Рольником, О.
Близнюком, С. Вардою, М. Стецюк
та А. Мiщенко.
13.15 «Великий день» з А. Сайчуком,
Ю. Шпачинською i Д. Щасливою.
15.10 «Дзвiнок» з В. Волошиним.
16.10 «Година пiк» з О. Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук.
18.00 «П`ята колонка» з Х. Чернегою.
18.30 «Влада хохотала» з Ю. Петрушевським.
19.00 «Ехо України» з М. Ганапольським.
22.00 «Мiнiстерство правди».
22.30 «Запорєбрик News» з О. Курбановою.
22.45 «Watchdogs».

МЕГА

06.00 Страх у твоєму домi.
06.50 Бандитська Одеса.
08.50 Правда життя.
10.00, 01.35 Речовий доказ.
11.10 Скептик.
12.10, 05.30 Мiстична Україна.
13.05, 19.50 Секретнi територiї.
14.05, 04.40 Дика природа Чилi.
14.35 Божевiльний свiт.
15.05, 20.50 Шукачi неприємностей.
16.05, 21.45 НАСА: нез`ясоване.
16.55, 22.35 Океани.
17.55 Неймовiрнi винаходи.
18.50 Ремесла за призначенням.
23.30 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
00.30 Таємнича свiтова вiйна.

Enter-фільм

05.40 Х/ф «Тiнi забутих предкiв».
07.10, 09.00, 02.30 «Телемагазин».
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00, 11.30 «Моя правда».
10.00 «Спогади».
11.00, 03.00 «Зорянi долi».
12.20 Х/ф «Графиня Коссель».
15.30, 22.55 Т/с «Загадковi вбивства
Агати Крiстi».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
02.15 «Двоколiснi хронiки».
03.10 Кiноляпи.
04.10 Саундтреки.
05.10 Кiнотрейлери.

Êàíàë «2+2»

06.00 Х/ф «Нiч у музеї».
08.10 Х/ф «Iнтерв`ю з вбивцею».
10.05 Х/ф «Хижаки».
12.10 «Загублений свiт».
18.15, 02.15 «Спецкор».
18.50, 02.45 «ДжеДАI».
19.25 «Спорт Тайм».
19.30 Х/ф «Прометей».
22.05 Х/ф «Чужий: Заповiт».
00.25 Х/ф «Експедицiя Юрського
перiоду».
03.15 «Цiлком таємно-2017».
03.40 «Вiдеобiмба 2».

16.00 «Репортер». Новини.
10.10 «Cоцiальний статус» з В. Бiрзулом.
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.

МЕГА

06.00 Випадковий свiдок.
09.05, 01.45 Мiстична Україна.
09.55 Правда життя.
11.00 Речовий доказ.
12.10, 23.00 Секретнi територiї.
13.05 Код доступу.
15.05, 00.00 Вирiшальнi битви 2
свiтової.
16.00 Титанiк: наслiдки.
18.00, 00.55 Дика природа Чилi.
19.00 Океани.
21.00 Як ми створили бомбу.
02.35 Iлюзiї сучасностi.

Enter-фільм

05.30 Х/ф «Таємниця Чингiзхана».
07.10, 09.00, 03.10 «Телемагазин».
07.40, 08.55 М/ф.
07.50 «Свiтова кухня по-українськи».
09.30 «Моя правда».
10.20 «Невiдома версiя».
11.10 Х/ф «Чорна долина».
12.50 Х/ф «Рукопис, знайдений в
Сарагосi».
16.20 Т/с «Загадковi вбивства Агати
Крiстi».
19.20 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
23.05 Х/ф «Лорд Дракон».
00.55 Х/ф «Переможцi i грiшники».
02.55 «Двоколiснi хронiки».
03.40 Кiноляпи.
04.40 Саундтреки.
05.25 Кiнотрейлери.

Êàíàë «2+2»
06.00
07.00
08.10
13.15
15.50
18.10
21.00
22.55
00.50
02.50
04.20

«Шаленi перегони».
«ДжеДАI».
«Загублений свiт».
Х/ф «Прометей».
Х/ф «Чужий».
Х/ф «Чужi».
Х/ф «Макс Пейн».
Х/ф «Чужий проти Хижака».
Х/ф «Кармузська вiйна».
«Вiдеобiмба 2».
«Цiлком таємно-2017».

НЛО-ТБ

Програма ТБ
НЛО-ТБ
06.10
07.15
08.05
08.55
09.20
12.45
14.05
16.35
19.15
21.00
22.40

Телемагазин.
М/ф «Зорянi вiйни: Рух опору».
М/ф «Вартовi Галактики».
М/ф «Аладiн».
М/с «Сiмпсони».
Т/с «Сишиш-шоу. Бар».
Т/с «СуперКопи».
Т/с «Швидка».
Т/с «Касл».
Т/с «Полiцiя Гаваїв».
Мамареготала. Найкраще.

ªâðîñïîðò
01.00 Формула Е. Е-Прi Монако. Рев`ю.
02.00 Ралi. ERC. Канарськi острови.
Рев`ю.
02.30 Тенiс. US Open. 1/4 фiналу.
04.00, 08.30, 12.00, 16.30, 19.30 Тенiс.
US Open. Пiвфiнал.
05.30, 13.30, 18.00, 23.30 Снукер. UK
Championship. 1/2 фiналу. Н.
Робертсон - Чжоу Юелун.
07.00 Формула Е. Е-Прi Пуебли. Рев`ю.
08.00 Ралi. ERC. Польща. Рев`ю.
10.00, 14.30 Велоспорт. «Джiро
д`Iталiя». Етап 5.
21.30 Велоспорт. «Тур де Франс».
Етап 5.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
06.00 Палмейрас - Унiверсидад Католика. 1/8 фiналу. Кубок Лiбертадорес.
07.50, 10.25, 14.40 Топ-матч.
08.00 «Hightlight Show».
08.55 Д/с «Класика Євро». Данiя - Нiмеччина (1992).
09.25, 11.10 «Euro Non Stop».
10.40 Д/с «Класика Євро». Португалiя
- Англiя (2000).
12.45 Хорватiя - Шотландiя. УЄФА
Євро-2020.
15.00, 20.15, 22.30 Футбол News.
15.15 Чехiя - Англiя. УЄФА Євро-2020.
17.05 Огляд турнiру. УЄФА Євро-2020.
18.00 Огляд iгрового дня. УЄФА Євро2020.
18.30, 21.25 «Тур Online».
19.25 Live. Львiв - Марiуполь. Чемпiонат
України.
21.55 Д/с «Класика Євро». Iспанiя Францiя (2000).
22.20 Yellow.
22.45 Архентiнос - Рiвер Плейт. 1/8
фiналу. Кубок Лiбертадорес.
00.30 ПСВ - Фортуна. Чемпiонат Нiдерландiв.
02.15 Iспанiя - Грецiя. Вiдбiр до ЧС-2022.
04.00 Рiвер Плейт - Альдосивi. Кубок
Аргентини.
05.45 Програма передач.
06.10 Телемагазин.
07.15, 00.40 Мамареготала. Найкраще.
08.15 М/ф «Темний плащ».
09.40 М/ф «Качинi iсторiї».
11.10 Т/с «Друзi».
14.00 Т/с «СуперКопи».
17.00 Т/с «Швидка».
19.35 Т/с «Касл».
23.00 «Назустрiч пiтьмi».

ªâðîñïîðò
01.00 Формула Е. Е-Прi Пуебли.
Рев`ю.
02.00 Ралi. ERC. Польща. Рев`ю.
02.30, 04.00, 08.30, 12.00, 16.30, 19.30
Тенiс. US Open. Пiвфiнал.
05.30, 18.00 Снукер. UK Championship.
1/2 фiналу. Н. Робертсон - Чжоу
Юелун.
07.00 Формула Е. Е-Прi Нью-Йорка.
Рев`ю.
08.00 Кузовнi автоперегони. Кубок
свiту. Нюрбургрiнг.
10.00, 14.30 Велоспорт. «Джiро
д`Iталiя». Етап 6.
13.30, 23.30 Снукер. UK Championship.
1/2 фiналу. Трамп - Лу Нiн.
21.30 Велоспорт. «Тур де Франс».
Етап 6.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
06.00 Архентiнос - Рiвер Плейт. 1/8
фiналу. Кубок Лiбертадорес.
07.50, 09.50, 05.40 Топ-матч.
08.00 Твенте - ПСВ. Чемпiонат Нiдерландiв.
10.00, 15.00, 22.30 Футбол News.
10.15, 17.05 Львiв - Марiуполь. Чемпiонат України.
12.05, 01.05 Огляд турнiру. УЄФА
Євро-2020.
13.00 Словаччина - Iспанiя. УЄФА
Євро-2020.
14.50 Yellow.
15.15 Швецiя - Польща. УЄФА Євро2020.
18.50 Нiмеччина - Угорщина. УЄФА
Євро-2020.
20.40 Португалiя - Францiя. УЄФА
Євро-2020.
22.45 Д/с «Класика Євро». Англiя Румунiя (2000).
23.15 Верес - Колос. Чемпiонат
України.
02.00 Iзраїль - Данiя. Вiдбiр до ЧС2022.
03.50 Колон - Унiон. Кубок Аргентини.
05.45 Програма передач.

nday.te.ua Наш День

Програма ТБ

25 липня

Неділя
UA:Перший
06.00 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi iгри. Плавання. Кульова стрiльба.
06.20 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi iгри. Дзюдо.
07.40 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi iгри. Стрiльба з лука. Стрибки в воду.
10.30, 16.30 Студiя Токiо-2020.
11.00 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi iгри. Дзюдо.
Фехтування.
18.00, 21.00, 00.00 Новини.
18.20 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi iгри. Важка
атлетика.
20.20, 21.50 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi iгри.
21.30 Доба Олiмпiйських iгор.
00.30 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi iгри.
Трiатлон.
03.00 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi iгри. Фехтування.
03.25 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi iгри. Академiчне веслування.
04.30 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi iгри. Плавання.

Êàíàë “1+1”

07.00 «Життя вiдомих людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
09.00 «Лото-Забава».
09.45, 04.20 «Свiт навиворiт».
18.30 «Свiтське життя».
19.30, 05.00 «ТСН-Тиждень».
21.00 Х/ф «Люди Iкс. Апокалiпсис».
23.40 Х/ф «Новi мутанти».
01.50 Х/ф «Хранителi».

Iíòåð

04.45 Х/ф «Де ти, Багiро?»
05.55 Х/ф «Пригоди Гекльберрi Фiнна».
08.00 «Вдалий проект».
09.00 «Готуємо разом».
10.00, 11.00, 12.00 «Iнше життя».
13.10 «Речдок. Випереджаючи час».
18.00 Х/ф «Фантомас».
20.00 «Подробицi».
20.30 Х/ф «Крах».
22.20 Х/ф «Золоте теля».
01.45 «Речдок».

ICTV

04.30 Скарб нацiї.
04.40 Еврика!
04.45 Факти.
05.10 Особливостi нацiональної роботи.
06.55, 10.55 Багач-Бiдняк.
07.55, 00.50 Анти-зомбi.
08.55 Секретний фронт.
09.55 Громадянська оборона.
11.55, 13.00 Х/ф «Будь кмiтливим!».
12.45 Факти. День.
14.35 Х/ф «Копи на пiдхватi».
16.40 Х/ф «Як викрасти хмарочос».

18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Шторму назустрiч».
20.55 Х/ф «Хижак».
23.00 Х/ф «Адреналiн 2: Висока напруга».
02.35 Я зняв!

ÑÒÁ

05.15 Т/с «Коли ми вдома».
05.55 Хата на тата.
12.40 МастерШеф. Celebrity.
15.00 СуперМама.
19.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20.00 Один за всiх.
23.45 Я соромлюсь свого тiла.

Íîâèé êàíàë

Понеділок, 19 липня
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 Провінційні 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. «Розслідування Мердока»
11.15 БАТЬКИ VS ДІТИ
12.45, 02.30 Хіт-парад
14.10 Машина часу
14.30 Відкрита зона
17.15 Те, що любиш
17.30 Про нас
19.30 Наші вітання
20.00 На контролі
21.30 Погляд зблизька
22.40, 04.00 Х.ф. «Іржавий алюміній» +16
00.15 Час-Tайм
01.00 Х.ф.«Упіймати буревій»

Вівторок, 20 липня
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 Провінційні вісті.
07.35 Погляд зблизька
08.00 На контролі
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.40 «Кіндер ШОУ»
10.30, 15.00, 18.00 Т.с. «Розслідування 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
17.10 Древо
17.30 ПроОбраз з Наталкою
Фіцич
19.30 Наші вітання
20.00 Межа правди
21.00 Дивовижне й небезпечне
21.30 Shift. Життя в цифрі
21.45 ЗУНУ NEWS
22.35, 04.00 Х.ф.«Болотний диявол» +16
01.00 Х.ф.«Летючий вірус» +16

Середа, 21 липня
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 Провінційні вісті.
07.35 Межа правди
08.30 ЗУНУ NEWS
08.45, 17.00 Древо
08.55, 17.55 Цінуй справжнє
09.00, 00.15 Час-Tайм

Ê1

06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Кротик i Панда».
08.40 «Орел i решка. Шопiнг».
10.30 Х/ф «Громобiй».
12.10 Х/ф «На iншому кiнцi дроту».
14.10 «Орел i решка. Навколо свiту».
00.00 Х/ф «Роздiлювач».
02.15 Т/с «Три сестри».
03.00 «Нiчне життя».

ÍÒÍ

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. Полiтика. Соцiум.
08.05 Невигаданi iсторiї.
08.25 Vоїн - це я!
08.35 Натхнення.
09.00 Божественна лiтургiя ПЦУ.
11.00 Божественна лiтургiя УГКЦ.
12.15, 15.15 Х/ф «Незрiвнянний».
16.10 Концерт.
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!

ÒÅÒ

Êàíàë «Óêðà¿íà»

05.50 Сьогоднi.
06.50, 04.00 Реальна мiстика.

Програма місцевих телеканалів

TV-4

09.50 Т/с «Затемнення».
17.00 Т/с «Се ля вi», 1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом
Панютою.
21.00 Т/с «Се ля вi».
23.00 Т/с «Я заплачу завтра», 1-3 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с «Я заплачу завтра».
03.10 Гучна справа.
04.45 Агенти справедливостi.

05.50, 01.00 «Вар`яти».
06.25 «Таємний агент».
07.45, 09.10 «Kids` Time».
07.50 М/ф «Том i Джерi: Шпигунськi
пристрастi».
09.15 Х/ф «Деннiс-мучитель».
11.25 Х/ф «Черговий тато: Лiтнiй табiр».
13.05 Х/ф «Черговий тато».
15.00 Х/ф «Двоє: я i моя тiнь».
17.05 Х/ф «Мiй шпигун».
19.05 Х/ф «Шпигун по сусiдству».
21.00 Х/ф «Канiкули».
23.00 «Improv Live Show».

5 êàíàë

10.30, 15.00, 18.00 Т.с. «Розслідування Мердока»
11.15 Shift. Життя в цифрі
11.30 Дивовижне й небезпечне
12.00, 02.30 Хіт-парад
14.10 Те, що любиш
14.30 Відкрита зона
16.40 «Кіндер ШОУ»
17.30 Українські традиції
19.30 Наші вітання
20.00 Український гастротур
21.00 Дивовижне й небезпечне
21.30 ПроОбраз з Наталкою
Фіцич
22.40, 04.00 Х.ф. «Відбір» +16
01.00 Х.ф.«Безсмертні» +16

Четвер, 22 липня
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 Провінційні вісті.
07.35 Український гастротур
08.30, 17.00 Древо
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 15.00, 18.00 Т.с. «Розслідування Мердока»
11.15 ПроОбраз з Наталкою
Фіцич
11.30 Дивовижне й небезпечне
12.00, 02.30 Хіт-парад
13.45 Те, що любиш
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
21.30 Смачна мандрівка
22.35, 04.00 Х.ф.«Як вкрасти
поцілунок»
01.00 Х.ф.«Шалена п’ятниця»

П’ятниця, 23 липня
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 Провінційні вісті.
07.35 БАТЬКИ VS ДІТИ
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 15.00, 18.00 Т.с. «Розслідування Мердока»
11.15 Shift. Життя в цифрі
11.30 Дивовижне й небезпечне
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
20.10 Погляд зблизька
20.40 Слід
21.00 Українські традиції
21.20 Цінуй справжнє
21.30 Єдина країна
22.35, 04.00 Х.ф.«Одного разу у
Франції» +16
01.00 Х.ф.«Жінка з тіні» +16
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05.30 Х/ф «Весь свiт в очах твоїх...»
06.45 «Слово Предстоятеля».
06.55 «Випадковий свiдок. Навколо
свiту».
09.20 Т/с «Смерть у раю».
13.30 Х/ф «Близнюки-дракони».
15.30 Х/ф «Ведмежатник».
17.55 «Легенди карного розшуку».
19.00 Х/ф «Таємничий острiв».
20.50 Х/ф «Полювання за тiнню».
23.00 Х/ф «Деяка справедливiсть».
01.00 Х/ф «Викрадений».
02.55 «Речовий доказ».
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.15 М/ф «101 далматинець».
10.45 Х/ф «Дiти шпигунiв 2: Острiв
утрачених мрiй».
12.45, 13.45, 14.45, 22.30, 23.30, 00.30
Одного разу пiд Полтавою.
13.15, 14.15, 23.00, 00.00 Танька i Володька.
15.15 М/ф «Геркулес».
17.00 М/ф «Ранго».
18.45 Х/ф «Уяви собi».
20.45 Х/ф «Тисяча слiв».
01.00 Країна У 2.0.
01.30 Країна У.
02.15, 04.45 Панянка-селянка.
04.00 Щоденники Темного.
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-

Субота, 24 липня
06.00, 09.30, 15.00 Кіндер клуб
06.45, 09.15, За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.00,
22.00, 00.30, 03.30 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 На контролі
12.00 Смачна мандрівка
12.30 Х.ф.«Пеле : народження
легенди»
14.40 «Кіндер ШОУ»
16.30 Shift. Життя в цифрі
17.00 БАТЬКИ VS ДІТИ
18.30 Наші вітання
19.30 У фокусі Європа
20.10 Х.ф. «Чорний приплив»
+12
21.40, 04.00 Х.ф. «Улюбленець
жінок» +16
23.30 Євромакс
00.10 Вікно в Америку
00.30 Х.ф.«Пеле : народження
легенди»
03.00 Хіт-парад

Неділя, 25 липня
06.00, 12.30 Кіндер клуб
07.00, 09.15 За спорт
07.15 Українські традиції
07.40, 01.00 Х.ф. «Чорний приплив» +12
09.30, 21.00 Єдина країна
10.00 Пряма трансляція Божественної Святої Літургії з
Архикатедрального Собору УГКЦ м.Тернопіль
11.40 Shift. Життя в цифрі
12.00 «Кіндер ШОУ»
14.00 Сільський календар
14.30 Межа правди
15.30 Слід
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 Огляд світових подій
21.45, 04.15 Х.ф.«Однокласниці» +12
Х.ф. «Чорний приплив» +12
02.30 Хіт-парад

UA: Тернопіль

Понеділок, 19 липня

6.00 М/ф « Свара , «Українська
абетка першосвіт»
6.10 М/ф «Уроки тітоньки Сови».
6.25 Веселі саморобки
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному
7.00, 8.00, 8.55, 17.00, 19.00,
20.40, 23.00 Новини
9.10 Т/с « Доктор Блейк»
11.10 Роздивись
11.40 Енеїда
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 Марійчин Першосвіт
14.20 М/ф «Двоє справедливих
курчат»
14.30 М/ф «Велика подорож»
14.40 «Шо? Як? «
15.05, 17.15 Суспільна студія
18.10 Країна пісень
18.40 Буковинські загадки
18.45 Небезпечна зона
19.15 Муршрутом змін
19.30 Крутий заміс
19.55 Задача з зірочкою
20.00 Цикл «Наші тридцять»
20.25 Шерифи для нових громад
21.00 Т/с « Доктор Блейк»
23.15 Шерифи для нових громад
23.30 Разом
23.55 Бийся як дівчина

Вівторок , 20 липня
6.00 М/ф « Червона Жаба»,
Піщана казка
6.10 М/ф «Уроки тітоньки Сови».
6.25 Веселі саморобки
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному
7.00, 8.00, 9.00, 17.00, 19.00,
20.40, 23.00 Новини
9.10 Т/с « Доктор Блейк»
11.10 Роздивись
11.40 Відтінки України
12.10 Геолокація: ВОЛИНЬ.
12.35 Буковинські загадки
12.50 Невідомі Карпати
13.05 Д/ц «Дикі тварини»
13.35 Лайфхак українською
13.45 Ок, я тобі поясню
13.50 Уроки тітоньки Сови.
14.10 Українська абетка
14.20 М/ф «Як козаки у футбол
грали»
14.40 «Шо? Як? «
15.05, 17.15
18.10 Країна пісень
18.40 Буковинські загадки
18.45 Край пригод
19.15 Шерифи для нових громад
19.30 Крутий заміс
19.55 Задача з зірочкою
20.00 Маршрутом змін
20.15 ВУКРАЇНІ
21.00 Т/с « Доктор Блейк»
23.15 Шерифи для нових громад
23.30 Разом
23.55 Загадки чернівецьких атлантів

Середа, 21 липня

6.00 М/ф «Велика подорож»,
Українська абетка першосвіт літера З,Марійчин
Першосвіт, вип 12
6.10 М/ф «Уроки тітоньки Сови».
6.25 Веселі саморобки
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному
7.00, 8.00, 9.00, 17.00, 19.00,
20.40, 23.00 Новини
9.10 Т/с « Доктор Блейк»
11.10 Роздивись
11.40 Енеїда

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

МЕГА

06.00 Випадковий свiдок.
08.35, 01.55 Мiстична Україна.
09.25 Правда життя.
11.00 Речовий доказ.
12.10, 23.00 Секретнi територiї.
13.10 Легендарнi замки України.
14.05 Легендарнi замки Закарпаття.
15.00, 00.00 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
16.00 Як ми створили бомбу.
18.00, 00.55 Дика природа Чилi.
19.00 Океани.
21.00 Титанiк: наслiдки.
02.45 Ризиковане життя.

Enter-фільм

06.00 Х/ф «Абiтурiєнтка».
07.10, 09.00, 03.20 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00 «Свiтова кухня по-українськи».
09.30 «Моя правда».
10.20 «Невiдома версiя».
11.10 Х/ф «Поводир».
13.25 Х/ф «Золотi дукати примари».
15.00 Х/ф «Примара замку Моррiсвiль».
16.40 Т/с «Загадковi вбивства Агати
Крiстi».
20.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
23.50 Х/ф «Молодий майстер».
01.40 Х/ф «Дракони назавжди».
03.50 Кiноляпи.
04.40 Саундтреки.
05.25 Кiнотрейлери.

Êàíàë «2+2»

06.00 «Шаленi перегони».
07.00 «ДжеДАI».
09.00, 00.55 «Загублений свiт».
14.10 Х/ф «Чужий: Заповiт».
16.40 Х/ф «Чужий 3».
18.55 Х/ф «Чужий 4: Воскресiння».
21.00 Х/ф «Вiтряна рiка».
23.05 Х/ф «Чужий проти Хижака 2».
01.55, 04.15 «Вiдеобiмба 2».
04.10 «Найкраще».

НЛО-ТБ

06.10 Телемагазин.
07.15, 00.40 Мамареготала. Найкраще.
08.20 М/ф «Темний плащ».

12.10 Геолокація: ВОЛИНЬ.
12.35 Шукачі пригод
12.50 Невідомі Карпати
13.05 Д/ц «Дикі тварини»
13.35 Лайфхак українською
13.45 Кіношкола вдома
13.50 Уроки тітоньки Сови.
14.10 М/ф «Капітошко»
14.20 М/ф «Козлик та ослик»
14.30 М/ф «Дівчинка і зайці»
14.40 «Шо? Як? «
15.05, 17.15 Суспільна студія
18.10 Енеїда
18.40 Загадки чернівецьких атлантів
18.45 Недалечко
19.15 Шерифи для нових громад
19.30 Крутий заміс
19.55 Задача з зірочкою
20.00 StopFakeNews
20.10 Схеми. Корупція в деталях
21.00 Т/с « Доктор Блейк»
23.15 Шерифи для нових громад
23.30 Разом
23.55 Бийся як дівчина

Четвер, 22 липня
6.00 М/ф «Жив собі чорний
кіт», Марійчин Першосвіт,
вип 36
6.05 М/ф «Уроки тітоньки Сови».
6.25 Веселі саморобки
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному
7.00, 8.00, 9.00, 17.00, 19.00,
20.40, 23.00 Новини
9.10 Т/с « Доктор Блейк»
11.10 Роздивись
11.40 Відтінки України
12.10 Геолокація: ВОЛИНЬ.
12.35 Шукачі пригод
12.50 Невідомі Карпати
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 «Історія про дівчинку,
яка наступила на хліб»
14.20 М/ф «Івасик-Телесик»
14.30 М/ф «Горщик-Сміхотун»
14.40 «Шо? Як? «
15.05, 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
21.00 Т/с « Доктор Блейк»

П’ятниця, 23 липня
6.00 ГІМН УКРАЇНИ
6.00 М/ф «День, коли щастить»
6.10 М/ф «Уроки тітоньки Сови».
6.25 Веселі саморобки
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному
7.00, 8.00, 9.00, 17.00, 19.00,
20.40, 23.00 Новини
9.10 Т/с « Доктор Блейк»
11.10 Роздивись
11.40 Відтінки України

09.40 М/ф «Качинi iсторiї».
11.15 Т/с «Друзi».
14.00 Т/с «СуперКопи».
17.00 Т/с «Швидка».
19.30 Т/с «Касл».
23.00 «Назустрiч пiтьмi».

ªâðîñïîðò

01.00 Формула Е. Е-Прi Нью-Йорка.
Рев`ю.
02.00 Кузовнi автоперегони. Кубок свiту.
Нюрбургрiнг.
02.30 Тенiс. US Open. Пiвфiнал.
04.00, 16.30, 19.30 Тенiс. US Open. Фiнал.
05.30, 18.00, 23.30 Снукер. UK
Championship. Фiнал. Трамп - Н.
Робертсон.
07.00 Олiмпiйськi iгри. «Бiг в КНДР».
08.00 Олiмпiйськi iгри. «Живi легенди».
Дiдьє Дiнар.
08.30, 09.00, 09.30 Олiмпiйськi iгри.
«Всупереч усьому».
10.00 Олiмпiйськi iгри. «Speed Boarders».
10.30 Олiмпiйськi iгри. «Живi легенди».
Свiтлана Хоркiна.
11.00 Олiмпiйськi iгри. «Живi легенди».
Ninas de Oro Team.
11.30, 12.00 Олiмпiйськi iгри. «Олiмпiйський форпост».
12.30 Футбол. Д/ф «Любити Марадону».
14.00 Олiмпiйськi iгри. «Сiмейнi традицiї
на Балканах».
15.00 Велоспорт. «Джiро д`Iталiя».
Етап 7.
21.30 Велоспорт. «Тур де Франс». Етап 7.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
06.00 Iнтернасьонал - Олiмпiя. 1/8 фiналу. Кубок Лiбертадорес.
07.50, 09.50, 12.20, 14.35 Топ-матч.
08.00 Валвейк - Фейєноорд. Чемпiонат
Нiдерландiв.
10.00, 15.00, 17.45, 20.15, 22.30 Футбол
News.
10.15, 15.15 Yellow.
10.30, 22.45 Шахтар - Iнгулець. Чемпiонат
України.
12.45 Верес - Колос. Чемпiонат України.
15.30 «Auto гол!» Д. Попов.
16.00, 18.55, 21.25 «Тур Online».
16.55 Live. Металiст 1925 - Рух. Чемпiонат
України.
19.25 Live. Десна - Чорноморець. Чемпiонат України.
22.00 Огляд iгрового дня. УЄФА Євро2020.
00.30 Аякс - Геренвен. Чемпiонат Нiдерландiв.
02.15 Шотландiя - Австрiя. Вiдбiр до
ЧС-2022.
04.00 Бока Хунiорс - Рiвер Плейт. 1/4
фiналу. Кубок Аргентини.
05.45 Програма передач.

12.10 Геолокація: ВОЛИНЬ.
12.35 Шукачі пригод
12.50 Невідомі Карпати
13.05 Д/ц «Дикі тварини»
13.35 Лайфхак українською
13.45 Кіношкола вдома
13.50 Уроки тітоньки Сови.
14.10 Марійчин Першосвіт
14.20 М/ф «Як козаки у хокей
грали»
14.40 «Шо? Як? «
15.05 Суспільна студія
16.00 Задача з зірочкою
16.05 Маршрутом змін
16.30 #ВУКРАЇНІ
17.00 Новини
17.15 Крутий заміс
17.35 Гендерні окуляри
18.00 Візуальний код
18.20 Культ.Особистості
18.40 Буковинські загадки
18.45 «Історія кримських татар»
19.15 Шерифи для нових громад
19.30 ВУкраїні
19.55 Задача з зірочкою
20.00 Брехня від політиків.Перевірка
20.15 Крутий заміс
21.00 Т/с « Доктор Блейк»
23.15 Шерифи для нових громад

Субота, 24 липня
6.05 Маршрутом змін
6.20 #ВУКРАЇНІ
6.50 Шерифи для нових громад
7.00 Шерифи для нових громад
7.10 Еко-люди
7.15 Ранок на Суспільному.Дайджест
7.25 Шукачі пригод
7.40 Земля, наближена до неба
8.00 Ранок на Суспільному.Дайджест
8.25 Геолокація: ВОЛИНЬ.
9.00 загадки чернівецьких атлантів
9.10 ВУКРАЇНІ
9.40 Артефакти
10.10 Країна пісень
10.55 Д/ф «З України до Голлівуду»
12.10 Антропологія
12.35 Маршрутом змін
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 у футбол
грали»
14.50 М/ф « Лис і дрізд «
14.55 М/ф « Найсправжнісінька
пригода «
15.05 М/ф « Черевички»
15.15 М/ф « Як песик і кошеня
мили підлогу»
15.25 Піщана казка
15.30 «Шо? Як? «
15.50 Буковинські загадки
16.00 Маршрутом змін
16.20 #ВУКРАЇНІ
16.45 Художній фільм «Свята
Сім’я «12+
18.30 Крутий заміс
19.00 Культ особистості
19.15 Візуальний код

19.45 «Створюй із Суспільним.
Розслідування
20.00 Еко люди
20.05 Помилка 83
20.55 Крутий заміс
21.15 Документальний фільм «
Капітал у ХХІ столітті»
23.00 Бийся як дівчина
23.05 Розсекречена історія

Неділя, 25 липня
6.05 Маршрутом змін
6.20 #ВУКРАЇНІ
6.50 Шерифи для нових громад
7.10 Еко-люди
7.15 Ранок на Суспільному.Дайджест
7.25 Шукачі пригод
7.40 Земля, наближена до неба
8.00 Ранок на Суспільному.Дайджест
8.35 Д/ц «Дикуни. Дикі забави в
зоопарку Сан-Дієго»
9.00 Д/ц «Світ дикої природи»
10.10 Солодка дача,
10.25 Енеїда
10.55 Художній фільм «Сватання
на Гончарівці»
12.15 Міста і містечка
12.35 ВУКРАЇНІ
13.05 Маршрутом змін
13.20 Роздивись
13.35 Візуальний код
14.05 Лайфхак українською
14.15 Ок, я тобі поясню
14.20 М/ф «Уроки тітоньки
Сови».
14.30 М/ф «Як козаки інопланетян зустрічали»
14.50 М/ф «Про кішку, яка упала
з неба»
14.55 М/ф « Як Петрик П’яточкін
слоників рахував»
15.05 М/ф «Капітошко»
15.15 М/ф «Дострибни до хмаринки»
15.25 Піщана казка
15.30 «Шо? Як? «
15.50 Невідомі Карпати
16.05 Маршрутом змін
16.20 #ВУКРАЇНІ
16.45 Д/ф « Капітал у ХХІ
столітті»
18.30 ВУКРАЇНІ
19.00 ЗміниТи
19.15 Обличчя
19.45 «Створюй із Суспільним.
Розслідування . Червона
лінія
20.05 Життя післязавтра
21.00 Цикл «Наші тридцять»
21.30 #ВУКРАЇНІ- 7
21.55 Д/ф «Хто створив Змієві
Вали?»
22.45 Задача з зірочкою
23.00 Бийся як дівчина
23.05 Спецпроєкт «Зупини мене,
якщо зможеш»
00.00 Д/ф «МАЛЕВИЧ»
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Смачна сторінка

Час вишневих пирогів:
готуємо особливі літні десерти

В

ишні особливі ягоди для
української душі. А скільки
поезій їм присвячено! І
вишневому садочку, і самим
ягідкам, вони навіть стали
символом нев’янучої дівочої
вроди. За що ж так палко українці
люблять вишні? За їхній тонкий
смак і аромат, які ні з чим не
сплутати, за характерну кислинку,
яка особливо пасує до солодкої
випічки і десертів. Поки сезон
вишень ще триває, обирайте
рецепт і насолоджуйтесь смаком
літа разом з «Нашим ДНЕМ».

Напудрена вишня

Потрібно: 4 яйця, 3 ст. л. цукру, 4 ст. л.
борошна, 1 ч. л. розпушувача,
дрібка солі, 1 пачечка ванільного цукру
(за бажанням), вишні, цукрова пудра.
Приготування: яйця збити міксером разом із цукром до збільшення маси
удвічі. Додати борошно, сіль, ваніль та
розпушувач. Обережно змішати, аби не
було борошняних бульбашок (усе як на
бісквіт). Вилити у форму застелену пергаментним папером (змащувати маслом
не потрібно). Зверху тіста викласти вишні без кісточок. Відправити в духовку (розігріту до 180 градусів) на 15-20 хвилин
(тут усе залежить від вашої духовки та
від діаметра форми, але чим тонший шар
тіста, тим швидше все випечеться). Готовність найкраще перевіряти сірником
або шпажкою. Поверхня пирога має бути
зарум'янена. Ще гарячий пиріг, вийнятий
із духової шафи, посипаємо пудрою й чекаємо поки прохолоне. Пиріг готується
дуже швидко, з мінімальною кількістю
інгредієнтів, які завжди є під рукою. Вишні можна замінити персиками чи полуницею.

Пиріг із вишнями
Потрібно: 200 г борошна, 120 г цукру,
180 г вершкового масла, 4 яйця, 1 ч. л.
розпушувача для тіста, дрібка солі, вишні
(близько 300 г).
Приготування: м'яке масло (можна
підігріти в мікрохвильовці) збити з цукром, у процесі збивання додаємо яйця.
Опісля додаємо просіяне борошно, дрібку
солі та розпушувач. Усе перемішуємо до
однорідності. Переміщуємо тісто в форму, встелену папером для випікання. Додаємо вишні. Випікати 30-40 хвилин при
температурі 170-180 градусів. Пиріг виходить смачний та соковитий, але на відміну від попереднього, доволі калорійний за рахунок великої кількості масла.

пером для випікання, форму. Кладемо
форму до розігрітої (180 градусів) духовки спершу на 10-15 хвилин. За ці десять
хвилин нам потрібно зробити «хмари».
Розділяємо жовтки від білків трьох яєць.
До білків додаємо ванільний цукор і збиваємо міксером, щоб утворилася об'ємна пухка піна (жовтки прибережіть для
інших страв, оскільки тут вони вже не
знадобляться). Виймаємо з духовки пиріг і обережно змащуємо його білковою
масою. Знову повертаємо випікатися,
зменшивши температуру до 160 градусів ще на 7-10 хвилин. Слідкуйте, аби білок не підгорів — він повинен трішечки
зарум'янитись (час та температура при
випіканні може несуттєво відрізнятися
залежно від вашої духової шафи).

Клафуті з вишнями
від Євгена Клопотенка
Потрібно: борошно (і додатково для
посипання форми) - 200 г, яйце - 4 шт.,
цукор - 200 г, молоко - 400 мл, вишня 500−600 г, лимон (цедра) - 1 ст. л., бадьян
- 1 шт., вершкове масло (для змащування
форми) - 20 г, цукор ванільний (або ваніль в стручку) - 10 г.
Приготування: вишні помийте, видаліть кісточки і складіть в окрему миску. Розігрійте духовку в стандартному режимі (без конвекції) до температури 180
градусів. Добре перемішайте яйця і цукор
за допомогою вінчика, але не збивайте
суміш в дуже пишну піну. Додайте ванільний цукор. Тепер додайте попередньо
просіяне борошно. Збийте вінчиком до
отримання однорідної консистенції. Суміш повинна нагадувати густу сметану.
Невеликою цівкою додайте в суміш молоко, продовжуючи постійно її перемішувати. Тепер вона повинна нагадувати дуже
рідку сметану. Натріть лимонну цедру на
дрібній тертці в миску з вишнями. Форму
для випічки змастіть вершковим маслом.
У змащену форму додайте столову ложку
борошна і зробіть так звану «французьку
сорочку». Для цього рівномірно розподіліть борошно у формі, перевертаючи її в
різні боки. На масло повинен налипнути
тонкий шар борошна. Борошно, що залишилося, висипте з форми. Злийте зайвий
сік з ємності з вишнею. Насипте у форму
суміш з вишні та лимонної цедри і рівномірно розподіліть її по всьому діаметру
форми. Залийте вишню тістом, так щоб
воно рівномірно розподілилося формою.
У середину пирога додайте зірочку бадьяна. Поставте пиріг в розігріту духовку
на 40−50 хв. Щоб перевірити готовність
пирога, проштрикніть його дерев’яною
зубочисткою. Якщо тісто готове, воно не
повинно до неї приставати. Готовий клафуті остудіть за кімнатної температури,
посипте цукровою пудрою і подавайте.
Пиріг можна зберігати в холодильнику,
закривши харчовою плівкою, протягом
двох днів.
Віденський вишневий пиріг

Приготування: розігрійте духовку
до 180 градусів. Розтопіть масло. Збийте
яйця з цукром. Додайте масло. Важливо:
не припиняйте при цьому збивати яйця
з цукром. Далі слід просіяти борошно,
змішати з розпушувачем, додати до яєць.
Все ретельно перемішати. Тісто викласти
в форму. Зверху додати вишню. Поставте
в духовку на 30-35 хв.

Печиво «Амаретто» з вишнею
Потрібно: 350 г мигдалю, 0,6 склянки
цукру, ¼ ч.ложки солі, 2 яєчних білки, ¼
ч.ложки ванільного екстракту, ½ ч. ложки екстракту мигдалю, вишня.
Приготування: розігрійте духовку
до 180 градусів. Змастіть маслом 2 дека
та застеліть папером для випічки. Змішайте мигдаль та 0,3 склянки цукру. Добре подрібніть. Збийте міксером білки з
сіллю в піну, поступово додавайте цукор,
що залишився. Добре збийте і додайте
мигдальну масу, ванільний і мигдальний
екстракт. Зліпіть з тіста невеликі кульки
та злегка приплюсніть їх. У центр кожного печива покладіть вишні. Випікайте 25
хвилин до золотистого кольору. Залиште
охолоджуватися.

Брауні з вишнею та кремом
Потрібно: 120 г масла вершкового,
150 г цукру, 4 яйця, 150 г борошна, 3 ч. л.
соди, 300 г сиру, 100 г шоколаду, 1 ч. л. ваніліну, 300 г вишні.
Приготування: збийте 2 яйця та цукор, додайте ванілін. Розтопіть шоколад,
додайте його до маси з яєць, цукру та ваніліну, а потім поступово досипайте соду
та борошно. Зробіть крем. Для цього треба змішати 2 яйця та сир. Викладіть шар
вишні, після цього тіста, крему, ягід та
знову тіста. Випікайте 45 хв.
Вишневий джем
з фундуком та яблуком

Потрібно: свіжа вишня - 400 г, яблука
- 200 г, цукор - 350 г, сік одного лимона,
смажений фундук - 50 г.
Приготування: покладіть вишню
(з кісточками або без - на свій смак) у каструлю та залийте водою. Води має бути
близько 500 мл. Доведіть до кипіння, а потім варіть на середньому вогні, поки вишня не стане дуже м'якою, а вода майже не
випарується. Почистьте та потріть яблука
на тертці. Додайте яблуко до вишні та знову доведіть суміш до кипіння і варіть, поки
рідина майже не зникне. Тоді додайте цукор, лимонний сік. Ретельно помішуючи,
знову доведіть до кипіння і варіть близько 10 хв. Цукор має повністю розчинитися.
Наприкінці додайте подрібнений смажений фундук. Залиште охолонути на кілька
хвилин, а тоді розлийте в стерилізовані
банки та герметично закрийте. Джем має
настоятися хоча б день. Після відкриття
його слід зберігати в холодильнику.

Вишні в хмарах
Потрібно: 6 яєць, 4 ст. л. цукру, 5 ст. л.
борошна, дрібка солі, 1 ч. л. розпушувача,
1 пачка ванільного цукру, вишні.
Приготування: три яйця збиваємо
Вишнево-яблучний
міксером із цукром та сіллю до об'ємної
однорідної маси, додаємо борошно та
морс з імбиром
Потрібно: 400 г вишні, 200 г пшеничрозпушувач — знову збиваємо. Додаємо ного борошна, 180 г вершкового масла, 3
Потрібно: вишня - 300 г, яблуко - 3
до тіста вишні без кісточок і перемішу- яйця, 140 г цукрової пудри, 1 ч. л. розпу- шт., корінь імбиру - 5 см, цукор — за смаком.
ємо. Переносимо це все у, встелену па- шувача.

Приготування: вишню помийте,
яблука помийте й наріжте великими
шматочками, імбир поріжте тонкими
слайсами (можна не чистити). Викладіть всі інгредієнти в каструлю, залийте
холодною водою, доведіть до кипіння,
зменшіть вогонь до мінімуму і варіть
протягом 5 хвилин.

Пляцок «Вишнева поезія»

Цей надзвичайно смачний пляцок готується без жодного грама борошна і є дуже
простим у приготуванні.
Потрібно: для коржа: білки – 4 штуки, цукор – 100 г, кокосова стружка – 250
г, мак – 40 г. Для крему: молоко – 400 мл,
пудинг ванільний – 1 упаковка, ванільний цукор – 2 ст. ложки, масло – 200 г,
цукрова пудра – 3 ст. ложки. Для желейного шару: вишня – 400 г, вишневий сік
– 500 мл, вода – 200 мл, вишневе желе – 2
упаковки. Для вершкового шару: вершки
(від 30%) – 300 мл, желатин – 2 ч. л, вода –
¼ склянки, цукрова пудра – 1 ст.л.
Кокосовий корж: білки збиваємо
до утворення стійкої, густої піни. По ложці вводимо цукор, добре збиваючи після кожної порції. Додаємо кокос та мак,
акуратно вимішуємо лопаткою. Форму
для випічки (25х25) застеляємо пергаментом, викладаємо обережно тісто, вирівнюємо. Випікаємо при температурі
180 градусів 25-30 хв.
Крем: у 150 мл молока розводимо пудинг, добре розмішуємо, щоб не було грудочок. Решту молока ставимо на вогонь,
додаємо ванільний цукор та доводимо
до кипіння. В кипляче молоко вливаємо
розведений пудинг. Постійно помішуючи, варимо до загустіння. Накриваємо
пудинг харчовою плівкою так, щоб вона
торкалася усієї поверхні крему. Залишаємо охолоджуватися. Масло з пудрою збиваємо до утворення білої пухкої маси, в
кілька частин додаємо охолоджений зварений крем, постійно збиваємо до утворення однорідної маси. Викладаємо крем
на охолоджений кокосовий корж.
Желейний шар: вишню можна використовувати сиру або заморожену (попередньо розморозити і дати стекти, до
соку, що виділився, додаємо вишневий
сік так, щоб загальний об’єм був 500 мл).
Вишню викладаємо в каструлю, додаємо
воду, доводимо до кипіння, додаємо сік,
знову доводимо до кипіння. Знімаємо з
вогню додаємо желе, добре розмішуємо.
Залишаємо до легкого загустіння. Коли
желе почне густіти, перемішуємо його, та
викладаємо зверху на крем, вирівнюємо.
Ставимо в холодильник до повного загустіння.
Вершкова маса: Желатин розводимо у гарячій воді, залишаємо охолоджуватися. Добре охолоджені вершки збиваємо
до пишної маси, під кінець збивання додаємо цукрову пудру. Тоненькою цівкою
вливаємо в вершки желатин, не припиняючи збивати. Одразу перекладаємо
вершки на вишневе желе. Ставимо пляцок в холодильник на кілька годин.

nday.te.ua
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Ветеранам з Тернопільщини допомагають
розпочати власний бізнес

вропейський Союз
підготував нову ініціативу,
яка допоможе ветеранам
знайти роботу чи розпочати
бізнес, аби реалізувати свій
потенціал та бути корисними для
своїх громад.

Всеукраїнська Асоціація Керівників Бізнесу в рамках проєкту «Соціально-економічна підтримка реінтеграції
ветеранів конфлікту на сході України
та членів їхніх сімей», що фінансується
Європейським Союзом, оголошує набір
зацікавлених ветеранів взяти участь
в проєкті і отримати обладнання для
власної справи.
«Якщо ви маєте посвідчення учас-

ника бойових дій, а головне — хочете
започаткувати або вже розвиваєте власний бізнес, у вас є можливість отримати
грант у вигляді закупівлі обладнання
(до 1000 євро) для вашої справи для
системного запуску бізнесу, або можливість отримати грант у формі закупівлі
обладнання (до 2500 євро) для розвитку
вже існуючого бізнесу, якщо ви відповідаєте критеріям участі», -- заявляють
ініціатори проєкту.
Пріоритет буде надано заявникам,
які наразі не мають постійного місця роботи; мають низьку зарплату або часткову зайнятість; самі виховують дітей;
утримують багатодітні родини або мають інвалідність; не отримували грант в
попередньому проєкті; жінкам-ветеран-

кам. Грант надається винятково у формі
оплати узгодженого обладнання та не
передбачає грошових виплат учасникам.
Заповнити анкету можна за посиланням: започаткування власного бізнесу —
http://bit.ly/СтартБізнесу розширення
бізнесу — http://bit.ly/РозвитокБізнесу
Участь у проєкті безкоштовна. Бізнес-навчання відбуватиметься у червні
2021 – січні 2022 року (дати проведення
узгоджуються).
Контактна особа для подачі заявок
та детальнішої інформації – Михайло
Чорний – 0962431089 та Олег Стень –
0987469497. Якщо у вас виникли питання,
можете звернутись на електронну пошту IOMVeteranProject@iom.int
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Товариство з обмеженою
відповідальністю «БУКООП»
продає 3/200 частини нежитлової
будівлі універмагу площею 38,3 кв.м.,
яка знаходиться за адресою м. Бучач,
вул. Галицька 10 Д. Ціна продажу становить 212000 гривень.

Телефон для довідок 52-10-44.

В Україні почали
діяти нові правила
купівлі доларів

Відтепер американську
валюту можна купувати за
безготівковим розрахунком

Н
Триває ПЕРЕДПЛАТА
«Нашого дня» на 2021 рік!

індекс - 68710

1 місяць - 31 грн. 00 коп.
3 місяці - 90 грн. 00 коп.
5 місяців - 146 грн. 00 коп.
У ціну газети враховано вартість поштових послуг:
прийом та доставку видання до передплатників

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

аціональний банк України
встановив нові правила
купівлі доларів.
в Україні починає діяти ряд послаблень в фінансовій сфері в рамках валютної лібералізації, повідомили в Нацбанку згідно постанови НБУ №62 від 29
червня 2021 року.
Тепер під час купівлі іноземної валюти не потрібно мати при собі еквівалент
у гривнях, оскільки можна оплатити необхідну суму з банківської карти. Також
долари можна купувати за безготівковим рахунком, можна продати безготівкову валюту з подальшим зарахуванням
коштів у гривнях на свій картковий рахунок. Дозволено інвестувати в закордонні акції через українського брокера.
Ліміт на рік становить 200 тисяч євро.
Крім цього, банки зможуть здійснювати операції з купівлі та продажу банківських металів із фізичною поставкою
за безготівкові кошти у гривні фізособам, а також операції з продажу банківських металів у вигляді монет — юридичним особам.
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Вітаємо!

Чудову маму, люблячу бабусю, приязну
сваху і сусідку

Марію Василівну Петришин
З Тернополя

З Днем народження!
У цю гарну літню днину
Вас вітають друзі і родина!
Тож прийміть вітання найкращі,
Бажаємо миру, удачі і щастя.
Щоб лихо й хвороби Вас обминали,
Зозуля сто років життя накувала.
Бажаємо Вам лише гарних подій,
Яскравого сонця і здійснення мрій.
Друзів чудових, здоров’я міцного,
Більше – веселого, менше – сумного.
Хай серденько наповниться теплом,
Хай ангел захистить своїм крилом.
Хай Божа ласка осяває путь,
Хороші люди завжди поруч йдуть.
А Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує веселі і многії літа!
З повагою і любов’ю – доньки, зяті, онуки
Міра, Владислав, Олеся, Ангеліна, свати з
Тернополя і Підволочиська.

Вітаємо!

Працівників Почаївського
психоневрологічного будинкуінтернату - іменинників липня

Наталію Обезюк,
Івана Барабаша,
Надію Панасюк, Жанну
Федорук, Нелю Кармазенко,
Ніну Палій, Наталію Бовт,
Руслану Кравець, Антоніну
Сліпак, Федора Арзяєва,
Володимира Шаховала,
Володимира Рожика,
Любов Шилюк, Надію Гаврилюк,
Ольгу Костюк.

Хай силу й здоров’я Господь Вам дає,
Хай квітнуть дні яскравим цвітом
І будуть в них сердечність і тепло,
Щоб у житті було чому радіти,
А смутку у душі ніколи не було.

З повагою - колектив
Почаївського психоневрологічного
будинку-інтернату.

Теребовля, мов на долоні
У старовинному місті відкрили перший в області
оглядовий майданчик на міській ратуші

ГОРОСКОП
Овен
Якщо ви самотні, будьте
уважні у взаєминах iз протилежною статтю. Якщо ж ви
одруженi, можливi сiмейнi
суперечки.
Телець
Зірки обіцяють сприятливий період у професійній діяльності. Проте ваша різкість
може призвести до сутичок iз
колегами.
Близнюки
На вас чекає нова романтична пригода. Не вірте обіцянкам, які вам даватимуть.
Адже може виявитися, що
насправді вам потрібна інша
людина.
Рак
Це несприятливий період
для любовних інтриг. Не змушуйте кохану людину ревнувати, інакше ризикуєте втратити свою любов.
Лев
Вам потрібно буде серйозно підходити до вирішення
кожної проблеми, зважувати
всі «за» і «проти». І, безсумнівно, ви досягнете цілей.
Діва
Ви зможете направити
свої сили на досягнення поставлених цілей. Не опускайте руки, навіть якщо результат буде помітний не відразу.

З 14 по 20 липня
Терези
Вам необхідно буде виконувати не завжди розумні
накази. Але не робіть вигляд,
що вас це не бентежить.
Скорпіон
Здоров’я не турбуватиме вас, ви будете сповнені
енергії. Не виникне ніяких
труднощів, навіть якщо ваш
життєвий темп стане напруженiшим.
Стрілець
Якщо ви вестимете здоровий спосіб життя, ніяких
проблем зі здоров’ям не буде.
Більше вiдпочивайте, правильно харчуйтеся.
Козеріг
Тиждень буде сприятливим у професійному плані.
Цілком можливо, що ви зможете знайти краще місце для
докладання енергії.
Водолій
Зірки сприятимуть вам,
однак можуть виникнути деякі проблеми. В основному
труднощі чекають вас у професійній діяльності.
Риби
Якщо ви мудро підійдете
до вирішення робочих проблем, то зможете не тільки
підвищити свою психологічну опірність, а й робити правильнi висновки.

У Марка Юрківа з
Тернопільщини є шанс
на одужання: уряд Італії

І

сторія цієї будівлі, в
якій засідав магістрат,
розпочинається
з кінця 18– поч. 19
століття. Спершу у
будівлі знаходилась
резиденція місцевого
старости, а до 1890 року
в приміщенні ратуші
розташовувалась
польська загальноосвітня
школа для хлопчиків
ім. Адама Міцкевича.
Будинок самоврядування
у той час був увінчаний
дерев’яною вежею у
неоготичному стилі,
окрасою якої були
годинники, вбудовані у
чотири сторони вежі.
«Під час Першої світової війни було зруйновано дерев’яну
вежу та другий поверх Теребовлянського магістрату. Відбудували ратушу уже у класичному
стилі: двоповерхова, прямокутна будівля з трьохярусною
вежею завершенням якої був
флюгер, виконаний у вигляді
герба міста. Фасад стіни прикрашало ядро, знайдене під час
розкопок на Теребовлянському
замку», - повідомляють у ТІЦ
Теребовлі.
На початку 90-х років будівлю ратуші відремонтували,
над вежею підняли синьо-жовтий прапор, а на рівні третього
ярусу облаштували оглядовий
майданчик. Однак за майже три
десятки років прогнили сходи
у вежі і оглядовий майданчик

На завершення номера

подарував хлопчику
найдорожчі ліки

Щ

е минулої середи
ми писали про
маленького
Марка Юрківа з
Борщівщини. Рідні
малюка просили усіх
небайдужих людей про
допомогу для їхнього
синочка. Хлопчик
народився 9 березня
цього року. А вже 14
квітня батьки дізналися
страшну новину: у
їхнього хлопчика
спінально-м’язова атрофія першого типу (СМА).
Хвороба, що вражає всі м’язи та призводить до
їхніх відмирань. Марк не міг рухати ручками і
ніжками, не тримав голівку.

потребував оновлення. Роботи
тривали кілька років. Витратили на це майже три мільйони
гривень. Тепер для туристів там
влаштовуватимуть екскурсії. З
цього оглядового майданчика
люди зможуть побачити все місто – його висота 36 метрів.
Перед відреставрованими сходами, які ведуть на оглядовий
майданчик, на стіні - годинник,
який висів на ратуші понад 50
років. Його виготовив місцевий

майстер Анатолій Чайко разом
зі своїм сином Олександром.
Біля годинника розмістили
стенди з інформацією про годинникаря та інструменти, які
він виготовляв із металу.
Варто додати, що відновлювали будівлю, аби надати їй
автентичного вигляду і підготувати для відвідувачів, волонтери і працівники Туристично-інформаційного центру
Теребовлі.

Мама і тато з немовлям перебували за кордоном, в Італії,
на додатковому обстеженні, щоб дізнатись, як призупинити руйнівний процес, поки триває збір коштів. Хоча ця сума
для родини – непідйомна. Адже вартість уколу, який рятує
життя дітей із СМА – 2,3 мільйона доларів.
Кошти збирали волонтери, родина, земляки, усі небайдужі люди. Було зібрано трохи більше трьох мільйонів гривень.
Але сталося диво! Уряд Італії купив українській дитині
ліки.
До речі, минулого місяця дозу Zolgensma отримав ще
один хлопчик з Тернополя, хворий на СМА – Арсен Борис.
Ліки виграли у виробника.
На диво, на добрих людей сподівається і маленький тернополянин Максимко Антонишин, який теж має спінально-м'язеву атрофію. Просто не будьмо байдужими!

